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Kallelse till kommunstyrelsen 
Tid Måndagen den 31 maj 2021, klockan 16:00–18:00 
Plats Hellqvistsalen, kommunhuset för ordförande, 

kommundirektör och sekreterare. Övriga via teams. 
Förslag till justerare Anders Frödin 
Förslag till ersättare för justerare Linda Söder-Jonsson 
Förslag till plats och tid för justering Kansliet 2021-06-01 16:00 

Föredragningslista 
Nr Ärende Diarienummer 
 Information  
1 Information 2021 KS 2021/2 
 Ärenden till nästa instans  
2 Svar på medborgarförslag - genomfartstrafik tung trafik på Kungsgatan KS 2020/440 
3 Svar på medborgarförslag -  Pumptrack på Åsen KS 2021/56 
4 Svar på medborgarförslag - Bygg om tennisbanan till padelbana i 

Valskog 
KS 2021/86 

5 Svar på medborgarförslag - Ny väg till fotbollsplanen Björliden i 
Valskog 

KS 2021/87 

6 Svar på medborgarförslag - Behov av offentlig toalett KS 2018/297 
7 Svar på motion - Utred möjligheten att omvandla Gersillaområdet till ett 

bostadsområde 
KS 2021/190 

8 Svar på motion - Bättre trygghet för gamla och unga KS 2020/209 
9 Årsredovisning 2020  med revisionsberättelse och granskningsrapport - 

VafabMiljö Kommunalförbund 
KS 2021/215 

10 Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) KS 2021/253 
11 Justering av budget 2021 KS 2020/90 
12 Justering av investeringsbudget 2021 KS 2020/90 
13 Delårsbokslut per den 30 april 2021 - Kungsörs kommun 

Föredragande: dokumentet skickas ut senare 
KS 2021/265 

14 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs kommun och 
kommunfullmäktiges mål 2021 

KS 2021/133 

15 Budget 2022 - Västra Mälardalens överförmyndarnämnd KS 2021/168 

Dokumenttyp 
Kallelse 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-05-24 
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Dokumenttyp Sida 
Kallelse 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Datum 
2021-05-24 

Nr Ärende Diarienummer 
16 Investering - Hamnprojekt 2021 KS 2021/255 
17 Förvärv av fastigheten Gösen 8 KS 2021/264 
18 Utdelning från Kungsörs kommunala bolag KS 2021/171 
19 Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund KS 2020/203 
 Ärenden till egen instans  
20 Styrelserepresentant avseende regionalt utvecklingsarbete i Västra 

Mälardalen 
KS 2021/169 

21 Återtagande av tidigare beslut - villatomter i Valskog KS 2020/99 
22 Rätt att skriva under ekonomiska handlingar i Kungsörs kommun 2021 KS 2020/485 
23 Svar på övrig fråga - redogörelse för styrdokument i kommunen KS 2020/471 
 Anmälningsärenden  
24 Meddelanden - Synpunkter 2021 KS 2020/462 
25 Meddelanden - Avtal 2021 KS 2020/467 
26 Meddelanden - Delegationsbeslut 2021 KS 2021/49 
 Övrigt  
27 Övriga frågor KS 2021/68 

Mikael Peterson 
Ordförande
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Övrig information 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
 16.05-16.25 Besöksnäring och evenemang sommaren 2021 med 

anledning av Corona. Lina Ekdahl, Kultur- och evenemangssamordnare. 
 16.30-16.50 Överförmyndarnämnden. Information om verksamheten 

och dess utveckling, Lorenzo Diaz Zamora enhetschef 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/2 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag - genomfartstrafik tung trafik 
på Kungsgatan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anse 
medborgarförslaget som besvarat. 

Sammanfattning 
Hans Lundgren föreslår i ett medborgarförslag ett förbud mot  
genomfartstrafik med tung trafik på Kungsgatan österifrån till väg 250 och 
omvänt. Förslagsställaren menar att detta bör kunna uppnås genom att 
skyltar sätts upp vid E20 före östra infarten och på infarten väg 250 med 
begränsning 3,5 ton samt överstruken lastbil s.k. förbudsskylt och  
en avståndsskylt som komplement till denna som säger var förbudet börjar 
gälla. 
 
Kungsörs KommunTeknik AB håller på att ta fram en trafikplan där man 
tittar på vägnätets funktion och användning. Att få bort så mycket som 
möjligt av genomfartstrafiken är önskvärd men kommer att kräva ett tätt 
samarbete med Trafikverket, som är ägare av första delen av Kungsgatan 
från E20 östra infart till korsningen Granlidsvägen/Malmbergavägen. 
KKTAB anser att frågan skall behandlas enligt de riktlinjer som beslutas i 
trafikplanen. Trafikplanen skall vara klar för antagande under hösten 2021. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - genomfartstrafik tung trafik på Kungsgatan 
Medborgarförslag - Genomgående tung trafik på Kungsgatan 
KF 2020-11-30 § 183 Medborgarförslag - Genomgående tung trafik på 
Kungsgatan 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/440 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-09 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2020/440 
Er beteckning 
 

Skickas till 
Teknisk chef/VD KKTAB 
Hans Lundgren 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Trafiken i Kungsör
Jag vill lämna förslag gällande genomfartstrafik tung trafik på
Kungsgatan österifrån till väg 250 och omvänt
Det måste gå att förbjuda denna genom att sätta upp gällande
skyltar på E-20 före östra infarten med begränsning 3,5 ton
samt överstruken lastbil sk. förbudsskylt det måste även finnas
en avståndsskylt till där förbudet börjar gälla (korsningen
Kungsgatan/Malmbergavägen) dessa skyltar skall naturligtvis
också finnas på infarten väg 250 OBS detta förbud hindrar inte
tung trafik till/från industrierna i Kungsör
Om det råder några tveksamheter gällande skyltningen i detta är
det bara att göra studiebesök gällande samma skyltning vid sk.
Tumbokorset där man skyltar för tung trafik gällande genomfart
förbi "Gravfältet" mellan Tumbo och Kvicksund
Jag anser att Kungsör som utger sig att vara "Ekokommun" måste
se till att denna trafik förbjuds/begränsas, det var väl därför
man en gång i tiden fick "förbifarten" till stånd, det har
också visat sig att farthinder/chikaner och liknande inte har
någon effekt, även om inte Kungsörs Kommun är ägare av
Kungsgatan E-20 - korsningen Kungsgatan/M.bergavägen
ska detta gå att genomföra även om det kräver Trafikverkets
medverkan
Jag förväntar mig resultat

Namn
Hans Lundgren

Postadress
Sågvägen 59

Telefonnummer
0708101424

E-postadress
hansyngve@live.se

Samtycke
2020-11-20 19.21
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag -  Pumptrack på Åsen, svar 
på återremiss 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget.   
 

Sammanfattning 
Marco Wirtanen förslår i ett medborgarförslag att en aktivitetsyta i form av 
en Pumptrack anläggs i gropen invid utegymmet på åsen. 
En Pumptrack är en bana för cyklar att öva balans och andra färdigheter i.  
Förslagsläggaren föreslås att ta kontakt med Cladam för att se över 
möjligheterna att samverka kring bidragsansökan gällande hinderbana och 
Pumptrackbana hos Leader Södermanland. Viktigt att kommunen rådfrågas 
gällande val av material, innan bygget av banan startas. Yttrande av 
Christian Roos VA-chef: Kungsörs Vatten AB vill upplysa om att 
pumptrackbanans planerade läge ligger inom kommunens 
vattenskyddsområde (sekundär skyddszon). En ansökan om uppförande av 
en pumptrackbana måste ske via Västra Mälardalens myndighetsförbund 
som är tillsyns/tillstånds ansvarig för Kungsörs vattenskyddsområde. Alla 
som vill bedriva en verksamhet eller vidta åtgärder i vatten eller på land som 
kan skada vattentillgången är skyldiga att vidta de skyddsåtgärder, tåla de 
begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som 
skäligen kan fordras för att förebygga eller förhindra skadan enligt 
Miljöbalkens allmänna hänsynsregler i 2 kap. 
Länsstyrelsens beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter finns att läsa 
mer om på kommunens hemsida:  https://kungsor.se/boende-miljo-och-
trafik/vatten-och-avlopp/dricksvatten/kommunalt-
dricksvatten/vattenskyddsomrade.html 
 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-26 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/56 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 55 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/56 
Er beteckning 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag -  Pumptrack på Åsen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-21 
Inbjudan att presentera medborgarförslag - Pumptrack på Åsen 
KF 2021-02-08, § 7 Medborgarförslag - Pumptrack på Åsen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KS 2021-03-29 § 54 Svar på medborgarförslag - Pumptrack på Åsen 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Marco Wirtanen 
Tekniska chefen Rune Larsen 
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Dokumenttyp 
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Datum 
2021-04-26 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2021/56 
Er beteckning 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Aktivitetsyta på Åsen. "Gropen" när utegymmet är en fantastisk
bra yta för aktiviteter. Där skulle man kunna anlägga en
Pumptrack. I Örebro kommun finns två stycken.

Kopierat från Örebro kommuns hemsida:
"Pumptrack är en perfekt bana för att öva sin balans och lära
sig nya färdigheter tillsammans med andra. Banan är lämplig för
alla åldrar och färdighetsnivåer. Cyklar av alla storlekar kan
användas.

Det finns en pumptrackbana i Sveaparken i centrala Örebro och
en bana i Ånnaboda.

Pumptracken i Ånnaboda är gjord av packade massor och lämpar
sig för cykel. På pumptracken i Sveaparken kan även kick-bikes,
inlines och skateboards användas."

Positiva effekter:
Nära centrum gör att ungdomar kan ta sig dit.
Aktivitet som gynnar hälsan.

Namn
Marco Wirtanen

Postadress
Odengatan 12
736 30 Kungsör

Telefonnummer
0705453103

E-postadress
maperowi2@gmail.com

Samtycke
2021-01-20 11.34
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
mikael.nilsson@kungsor.se 
Kultur- och fritidsavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Bygg om tennisbanan till 
padelbana i Valskog 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget. 
 

Sammanfattning 
Frederick Bylund förslår i ett medborgarförslag att tennisbanan i Valskog 
byggs om till en utomhus padelbana. Nuvarande tennisbana är i behov av 
renovering. Det finns en rad privata aktörer som är intresserade av att bygga 
padelbanor i Valskog. Vi från kommunen ska inte konkurrera med privata 
aktörer. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Bygg om tennisbanan till padelbana i Valskog 
Medborgarförslag � Bygg om tennisbanan till padelbana i Valskog 
Inbjudan att presentera medborgarförslag 
KF 2021-04-12 § 26 Medborgarförslag - Bygg om tennisbanan till 
padelbana i Valskog 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Mikael Nilsson 
Kultur- och fritidschef 

Skickas till 
Fredrik Bylund 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-29 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/86 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 35 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 55 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Tennisbanan i Valskog är i renoveringbehov, Då är mitt förslag
att vi passar på att bygga om den till en utomhus padelbana.
Det har blivit mycket populärt och skulle uppskattas av många
medborgare inom kommunen.

Namn
Frederick Bylund

Postadress
Skolgatan 1
731 60 Valskog

Telefonnummer
0728624100

E-postadress
frederick.bylund@icloud.com

Samtycke
2021-02-03 15.02
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Ny väg till fotbollsplanen 
Björliden i Valskog KS2021/87 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå förslaget. 

Sammanfattning 
Fredrik Bylund föreslår i ett medborgarförslag att en ny grusad väg dras från 
Verkstadsgatan till parkeringen vid Björliden. Detta för att minska 
trafikmängden på Bergsgatan och Västerlånggatan. KKTAB har tittat på 
förslaget och anser att trafikmängden inte motiverar åtgärden. Att åka ut på 
Arbogavägen och in på Verkstadsgatan blir dessutom en omväg som inte 
känns naturlig. Marken mellan Verkstadsgatan och Björlidens IP ligger 
strategiskt för annan användning och ett vägbygge skulle förstöra 
möjligheten att exploatera området. Kostnaden för ett vägbygge skulle bli 
betydande och medföra framtida driftskostnader. KKTAB föreslår därför att 
medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Ny väg till fotbollsplanen Björliden i Valskog 
Medborgarförslag � Ny väg till fotbollsplanen Björliden i Valskog 
Inbjudan att presentera medborgarförslag 
KF 2021-04-12 § 27 Medborgarförslag - Ny väg till fotbollsplanen 
Björliden i Valskog 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Skickas till 
Fredrik Bylund 
Ärendebeskrivning 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-06 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/87 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Ny väg till fotbollsplan björliden i Valskog.
Efter som det blir en hel del extra trafik när det är
fotbollsträningar matcher på björliden i Valskog, Trafiken åker
då oftast Bergsgatan dit och västralånggatan därifrån, många
har också svårt att hålla rätt hastighet i samhället och risk
för olyckor.

Förslaget är att dra en ny väg i från Arbogavägen/Verkstadsg.
En grusadväg över åkern direkt in på parkeringen vid
fotbollsplanerna.

En bom bör sättas upp vid gamlavägen så att den inte kan
användas längre.

Namn
Frederick Bylund

Postadress
Skolgatan 1
731 60 Valskog

Telefonnummer
0728624100

E-postadress
frederick.bylund@icloud.com

Samtycke
2021-02-03 15.11
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
ronnie.bjorkrot@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - behov av offentlig toalett 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att tillstyrka 
medborgarförslaget om att ordna en kvällsöppen offentlig toalett.  

Sammanfattning 
Medborgarförslag från Kjell Isberg, om att öppna en kvällsöppen offentlig 
toalett i Kungsörs centrum. Befintliga offentliga toaletter på biblioteket har 
begränsat öppethållande och toaletterna på Resecentrum är inte i centrum. 
I samband med att ny verksamhet etableras i fastigheten på Prästgatan 5, 
tidigare Torgkiosken, kan behovet av offentliga toaletter tillgodoses. Detta 
då erforderliga investeringar i fastigheten genomförs enligt beslut (2021-03-
29 KS 2021/154) och avtal med näringsidkaren om skötseln upprättas. 
Hyres och skötselavtal upprättas genom KKTAB:s försorg, mellan 
hyresvärd och hyresgäst. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - behov av offentlig toalett 
Svar på medborgarförslag-fråga vid allmänhetens frågestund – Behov av 
allmänna toaletter 
Inbjudan till kommunfullmäktige 
KF 2018-09-17, § 85 Medborgarförslag - Behov av offentlig toalett 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Ronnie Björkrot 
Driftchef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-29 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2018/297 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 04 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-29 
Ert datum 
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Diarienummer 
KS 2018/297 
Er beteckning 
 

 

 

Skickas till 
KKTAB fastighetsavdelningen 
Kjell Isberg, förslagsställare. 
Hyresgästen: Lenas Torgcafé och Mat AB 
Kungsörs kommun informationsavdelningen 
Kungsörs kommun turistinformation 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-17  7 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Kjell Isberg, akten 

 
§ 85 
Svar på fråga vid allmänhetens frågstund/ 
medborgarförslag – Behov av offentlig 
toalett (KS 2018/297, KS 2018/27) 
Kjell Isberg förslår att kommunen ordnar med offentlig toalett 
igen. Förr fanns toalett både bakom Carinas kiosk och Domus. De 
har stängts på grund av brist på renlighet. 
 
Förslagslagsställaren lyfte samma fråga vid allmänhetens fråge-
stund vid kommunfullmäktige i juni 2018. 
 
Idag finns allmänna toaletter på biblioteket och järnvägsstationen. 
De är öppna del av dagarna, men ingen är tillgänglig på sen kvälls-
tid eller nattetid. 
 
Tekniska chefen föreslår att frågan om behov av ytterligare all-
männa toaletter tas upp i samband med planläggningen för etapp 
två av centrumutvecklingen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Medborgarförslag från Kjell Isberg 
 Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2018-09-10 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att se på behovet av offentliga toaletter i samband med vidare 
planeringen av centrumutvecklingen. 

 
KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framför Madelene Fager 

(C) ett ändringsyrkande som innebär att kommunstyrelsens 
förvaltning får i uppdrag att ordna med offentlig toalett. 

 
 Efter avslutad överläggning föreslår ordföranden att förslaget 

justeras så att Madelene Fagers yrkande tillgodoses. 
 
Beslut Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 

att lösa behovet av offentliga toaletter i samband med den vidare 
planeringen av centrumutvecklingen.
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Motion - Utred möjligheten att omvandla 
Gersillaområdet till ett bostadsområde 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska 
anses besvarad. 

Sammanfattning 
Moderaterna har genom Ewa Granudd motionerat om att utreda möjligheten 
till att omvandla Gersillaområdet till ett bostadsområde. Det finns två 
uppdrag som idag pågår och som kan mynna ut i att Gersillaområdet eller 
delar av det omvandlas till bostadsområden eller något annat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Utred möjligheten att omvandla Gersillaområdet till ett 
bostadsområde 
Motion � Utred möjligheten att omvandla Gersillaområdet till ett 
bostadsområde 
KF 2021-04-12 § 35 Motion � Utred möjligheten att omvandla 
Gersillaområdet till ett bostadsområde 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Tekniska chefen 
Fastighetschefen 
Socialchefen 
Skolchefen 
Plangruppen 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-23 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/190 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/190 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
 
Beskrivningen och behovet som anges i motionen som Ewa Granudd skrivit 
är helt korrekt. Alla är nog överens om behovet av bostäder och 
nödvändigheten av vår tillväxt. Gersillaområdet är ett område som mycket 
väl skulle kunna lämpa sig som ett sådant område. 
Nu pågår två utredningar/arbeten som har till uppgift att se över vad, var 
och hur vi skulle kunna skapa förutsättningar för fler bostadsområden. Båda 
dessa berör Gersillaområdet och nedan följer en kort beskrivning av dessa. 
Planprogrammet 
Kungsörs kommuns viktigaste dokument efter Översiktsplanen och som 
kompletterar Översiktsplanen. I detta dokument berörs Gersillaområdet 
under namnen Ulvesund. Det som är föreslaget i Planprogrammet är just 
blandat villor, låghusområde, samt möjligt även för verksamhet. Till detta 
Planprogram har samtliga partier fått yttra sig och Moderaterna som Ewa 
Granudd tillhör har svarat just villor och småhusområde. Men i 
synpunkterna till Planprogrammet har Moderaterna skrivit att man inte ser 
detta som prioriterat utan kan möjligen bli aktuellt senare. 
 
Trygghetsboende 
Kommundirektör, teknisk chef och socialchef har fått ett uppdrag från 
politiken att utreda möjligheterna till utökat trygghetsboende i Kungsörs 
kommun. I denna utredning föreslås att Tallåsgården byggs om bl a till 
trygghetsboende samt att de verksamheter som idag finns inom 
socialnämndens verksamhetsområde förlagda på Ulvesund, flyttas till 
Tallåsgården. Att förskolan och hemtjänsten som idag finns i hyreshuset på 
Västergårdarna flyttar ut för att skapa ytterligare trygghetsboende. 
Förskolan flyttar då till nybyggda lokaler som precis just nu håller på att 
byggas. De verksamheter som flyttar från Ulvesund innebär tomställda 
lokaler vilket innebär en förändring av området. Detta skulle kunna 
möjliggöra att delar av Ulvesund görs om med en ny detaljplan för boende 
och verksamhet. Idag har vi inte så mycket tomma lokaler att all verksamhet 
går att flytta från Ulvesund. Vi har förskoleverksamhet, skolverksamhet, 
vuxenutbildning, arbetsmarknadsverksamhet mm som det inte finns nya 
lokaler för idag. Men helt enligt intentionen med motionen så kommer det 
finnas ett förslag framöver även i denna utredning att möjliggöra för 
bostäder på Ulvesund eller Gersillaområdet. 
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Motion 
 
Ett av Kungsörs övergripande mål är att växa till minst 9 000 invånare till år 2025. Kungsörs 
fastighetsbolag har en kö på drygt 1 000 individer till sina lägenheter, vilket med 
familjebildning kan förväntas motsvara någonstans drygt 2 000 personer. De äldre i 
kommunen blir allt fler och fler äldre behöver nytt boende i någon form. Kommunen har med 
denna bakgrund ett stort behov av attraktiva boenden i attraktiva miljöer. 
 
Tänk att kunna bo mitt emellan det fantastiska gösfisket i Arboga ån och de svamp rika 
Råstaskogarna. Att kunna knyta på sig promenadskorna eller löparskorna och ha ett elljusspår 
direkt inpå knuten är en förmån som fler skulle kunna få ta del av.  
 
Vi tycker det är läge att se över möjligheter till boende i det vackra Gersillaområdet. 
Det finns i området ett antal verksamhetslokaler. Vissa är i ett skick som gör att de bör rivas, 
andra skulle kunna fortsätta att antingen vara verksamhetslokaler eller anpassas till boenden. 
En aula och en matsal finns i området som skulle kunna fortsätta fungera som 
gemensamhetslokaler för området. Även förskolan skulle med fördel kunna fortsätta i 
området. 
 
Vi ser framför oss en lite blandad kompott av bostäder men i huvudsak villor och radhus, 
gärna ett antal med hyresmöjlighet för i huvudsak äldre invånare som önskar byta ner sig från 
sina villor till något mindre boende.   
 

 
Källa: Eniro/Metria 
 
Vi yrkar att: 

- Kungsörs kommun utreder möjligheten att omvandla det befintliga Gersillaområdet till 
ett boendeområde av i huvudsak villakaraktär och redovisar ett förslag till lösning. 

 
För Moderaterna    
Kungsör den 27 mars 2021 
 
 
------------------------------------------------------------------ 
Ewa Granudd
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Vår handläggare 
Anne-Britt.HansonAkerblom@kungsor.se 
HR-avdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
  

Motion - Bättre trygghet för gamla och unga 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen 
anses vara besvarad. 

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna begär i en motion att anställningsformerna 
i äldreomsorgen och förskolan ska ses över samt att det anställs 
mer fast personal så det blir färre olika personal.  
Kommunstyrelsens förvaltning har tillsammans med berörda 
verksamheter besvarat hur man arbetar med olika insatser så att 
färre personer möter de äldre och barnen i syfte att ge 
kontinuitet och trygghet. 
Socialförvaltningen ser över anställningsformerna och har för 
avsikt inrätta fler heltidstjänster. Detta leder till att det blir färre 
anställda men också till att färre vikarier behövs vilket bedöms 
leda till ökad trygghet för de äldre i Kungsör.  
Förskolan undviker att ta in vikarier så långt det är möjligt för 
att bibehålla kontinuitet och trygghet för barnen. 
Att överanställa fler medarbetare tillsvidare skulle vara önskvärt 
men innebär även ökade kostnader. 
Motionen anses i och med detta vara besvarad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Motion - Bättre trygghet för gamla och unga 
KF 2020-06-08 § (50) 103 Motion - Bättre trygghet för gamla och unga 
Remiss av motion - Bättre trygghet för gamla och unga 
Svar på motion - trygghet för äldre 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Anne-Britt Hanson Åkerblom 
HR-chef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/209 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 09 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2020/209 
Er beteckning 
 

Skickas till 
Motionärerna 
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Diarienummer 
KS 2020/209 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har via Roland Jansson, Lars Gunnar 
Andersson, Gunnar Uggelfors inlämnat en motion om ”Bättre 
trygghet för äldre och barn i Kungsörs kommun”. 

 
Motionärerna menar att personalrotationen måste minska inom 
äldreomsorg och förskola då det inte kan vara meningen att ha 
så stor variation på medarbetare som besöker de äldre eller 
möter barnen i förskolan. Motionärerna menar att det kan leda 
till otrygghet. 
 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna  
Att se över anställningsformerna i äldreomsorgen och förskola 
Att få mer fast personal så det blir mindre olika personal. 
 
Att ha god personalkontinuitet för brukare inom äldreomsorgen 
och barn i förskolan är viktiga ambitioner som 
verksamhetsansvariga ständigt arbetar med att försöka 
tillgodose. 
Det handlar till viss del om anställningsformer men även andra 
faktorer påverkar vilka verksamheterna också arbetar med.  
Både äldreomsorg och förskola är personalintensiva 
verksamheter vilket i sig medför rotation av medarbetare av 
flera skäl. 
För äldreomsorgens del pågår verksamheten dygnet runt vilket 
innebär att det blir uppdelat på tre arbetspass och per automatik 
olika medarbetare som kan komma i kontakt med en brukare 
under ett dygn.  
Enligt mätning är snittet för personalkontinuiteten inom 
hemtjänsten att en brukare möter 17 olika medarbetare per 14 
dagar. Under de senaste åren har de individuella behoven av 
hemtjänstinsatser ökat vilket också innebär att det krävs fler 
medarbetare per brukare.  
Att fortsätta arbeta med att införa heltid som norm där fler 
ordinarie medarbetare arbetar längre arbetspass och därmed 
även kan täcka upp vid frånvaro kan medföra minskat behov av 
vikarier samt ökad kontinuitet. 
Socialförvaltningen ser över anställningsformerna och har för 
avsikt inrätta fler heltidstjänster. Detta leder till att det blir färre 
anställda men också till att färre vikarier behövs vilket bedöms 
leda till ökad trygghet för de äldre. 
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Diarienummer 
KS 2020/209 
Er beteckning 
 

Förskolans öppettider stäcker sig över två arbetspass så 
beroende på vistelsetiden för barnen kan även de på grund av 
detta träffa flera pedagoger under en dag.  
Utöver detta inträffar både sjukfrånvaro och annan frånvaro 
bland ordinarie medarbetare. Förskolan arbetar aktivt på flera 
sätt med den inre organisationen för att det ska vara kontinuitet 
och trygghet för barnen. Man försöker undvika att ta in vikarier 
så långt som möjligt för att undvika just att det blir för många 
olika vuxna som möter barnen. I annat fall anställs vikarier för 
längre tid exempelvis under sjukdomsperioder efter loven där 
man vet att det kommer att bli mer sjukfrånvaro och för att 
undvika att det blir för många olika vikarier. 
Det händer dock att även vikarier blir sjuka och måste ersättas vilket också 
kan påverka rotationen. 
Beträffande anställningsformer så skulle det givetvis vara till 
fördel både för de äldre och för barnen om fler  
anställningar var tillsvidareanställningar för att kunna täcka upp vid 
frånvaro. Detta skulle innebära överkapacitet periodvis och är således en 
kostnadsfråga.  
Socialförvaltningen ser över anställningsformerna och har för 
avsikt inrätta fler heltidstjänster. Detta leder till att det blir färre 
anställda men också till att färre vikarier behövs vilket bedöms 
leda till ökad trygghet för de äldre i Kungsör.  
Förskolan undviker att ta in vikarier så långt det är möjligt för 
att bibehålla kontinuitet och trygghet för barnen. 
Att överanställa fler medarbetare tillsvidare skulle vara önskvärt 
men innebär även ökade kostnader. 
Motionen anses i och med detta vara besvarad. 
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Datum Vår beteckning 
2020-07-24  
Ert datum Er beteckning 

 
2020-08-01  

 Adressat 
 Kommunstyrelseförvaltningen 
  
Vår handläggare  
Lena Dibbern  
  

 
 

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 motion Bättre trygghet om äldre och barn 
 
Sverigedemokraterna har via Roland Jansson, Lars Gunnar Andersson, Gunnar 
Uggelfors inlämnat en motion om ”Bättre trygghet för äldre och barn i Kungsörs 
kommun”. 
 
Motionärerna menar att personalrotationen måste minska då det inte kan vara 
meningen att gamla ska ha så stor variation på medarbetare som besöker dem. 
Motionärerna menar att det kan leda till otrygghet och de äldre måste få känna 
sig trygga på sin ålders höst. 
 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna  
Att se över anställningsformerna i äldreomsorgen och förskola 
Att få mer fast personal så det blir mindre olika personal. 
 
Socialförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig i frågan och får härmed 
meddela följande 
 
Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres 
uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden som årligen utförs 
av Socialstyrelsen. Den samlade bedömningen av bemötande, förtroende och 
trygghet är en av de indikationer som mäts. De svar som redovisas i 
brukarundersökningen är det procentuella antalet som gett äldreomsorgen det 
högsta betyget. I Kungsör ger 37 % av de personer som har äldreomsorg och som 
svarat på enkäten det högsta betyget medan rikssnittet ligger på 38 %. 
Naturligtvis kan den upplevda tryggheten förbättras vilket är något förvaltningen 
arbetar med att utveckla. 
 
Personalkontinuitet mäts inom hemtjänsten, dvs. kommunen får ange hur många 
medarbetare som besöker en hemtjänsttagare som har dagliga insatser under en 
14-dagarsperiod. Detta ger svar på hur många medarbetare en hemtjänsttagare får 
träffa totalt sett. Variationen i svaren från de kommuner som deltagit i denna 
mätning går från 7 medarbetare till 25 medarbetare/14 dagar. I Kungsör uppgår 
personalkontinuiteten till 17 personer. Något rikssnitt finns inte framräknat då så 
många som 57 kommuner inte svarat på frågan, men bland de svarande ligger 
snittet på 16 personer.   
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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

 
 
Fakta om hemtjänstens utveckling i Kungsör 
År 2016 hade 97 personer hemtjänst och 2019 var motsvarande siffra165 
personer 
År 2016 hade hemtjänsttagarna i snitt 23 timmar/månad i beviljade insatser och 
2019 var motsvarande siffra 47 timmar/månad. 
År 2016 hade 1 hemtjänsttagare mer än 120 timmar/ månad i beviljade insatser 
och 2019 var motsvarande siffra 9 personer.  
 
Ovanstående indikerar att Hemtjänsten tillgodoser allt fler personer med mer 
omfattande behov av insatser. Ett faktum som innebär att det går åt fler 
medarbetare för att tillgodose behoven. En inte ovanlig hemtjänsttagare har 
dubbel bemanning och besök på morgonen, förmiddag, lunch, eftermiddag, kväll, 
vid läggdags samt två besök per natt. En sådan brukare får i och med ett sådant 
behov besök av minst sex personer per dygn då dygnet är indelt i tre arbetspass. 
Vården ska ges dygnet runt året runt. Detta innebär ett stort behov av 
medarbetare. Personalkontinuiteten 2016 var 15 medarbetare/14 dagar och 2019 
alltså 17 medarbetare/14 dagar.   
 
Beträffande anställningsform håller socialförvaltningen med om att det är till 
fördel både för verksamheten och för de enskilda hemtjänsttagarna om fler  
anställningar var tillsvidare anställningar. Vikariatsanställningarna kan minska 
genom att heltid som norm införs. Det skulle innebära färre medarbetare då så 
många som ca 48 % arbetar deltid men också behov av färre vikarier. Att införa 
heltid som norm skulle ha påbörjats under 2020 men p.g.a. Corona pandemin har 
vi inte kunnat starta projektet ännu. Vår förhoppning är att kunna inleda projektet 
under hösten. 
 
Att ändra anställningsformen från deltid till heltid innebär inte per automatik att 
det blir färre medarbetare som besöker en hemtjänsttagare. Äldreomsorgen 
behöver alltid ha ett antal vikarier vid både kortare och längre frånvaro. Men vid 
fler heltidsanställningar är det oftare en ordinarie personal som ersätter frånvaro 
istället för en vikarie vilket ändå torde leda till ökad trygghet för den enskilde.  
 
Svar: Socialförvaltningen ser över anställningsformerna och har för avsikt inrätta 
fler heltidstjänster. Detta leder till att det blir färre anställda men också till att 
färre vikarier behövs vilket bedöms leda till ökad trygghet för de äldre i Kungsör.  
 
Motionen anses i och med detta, i den del som avser äldreomsorg, vara besvarad 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef 
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[Skriv här] [Skriv här] [Skriv här] ID: MM201708a_rev01

20200527 

Motion Sverigedemokraterna Kungsör 
 
 
 
Bättre trygghet för gamla och unga. 
 
 
 
Det måste bli mindre rotation på personalen på bägge ställena, det kan inte 
vara meningen att våra gamla och unga ska ha så stor variation på personal. 
De måste få känna sig trygga och säkra i sin ålderdom och uppväxt. 
 
 
Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna 
Att se över anställningsformerna i äldreomsorgen och förskola 
Att få mer fast personal så det blir mindre olika personal. 
 
 
 
 

 

 

För Sverigedemokraterna  Kungsör 

Roland Jansson,Lars Gunnar Andersson, Gunnar Uggelfors 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse 
och granskningsrapport - VafabMiljö 
Kommunalförbund 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga 
årsredovisningen 2020 för VafabMiljö kommunalförbund till handlingarna 
och beviljar direktionen och Kungsörs kommuns representant i densamma 
ansvarsfrihet för 2020. 

Sammanfattning 
Kommunalförbundet har inkommit med årsredovisning för 2020. Resultatet 
är negativt med -1 038 tkr, vilket motsvarar en negativ budgetavvikelse på 
-1 638 tkr. År 2020 infördes en ny gemensam renhållningstaxa för samtliga 
medlemskommuner, vilken avser täcka verksamhetens kostnader på sikt. 
Revisionen skriver i sin revisionsrapport att de avser följa de ekonomiska 
effekterna av införandet. Revisorerna skriver vidare i sin rapport att 
verksamheten har bedrivits ändamålsenligt och tillfredställande från 
ekonomisk synvinkel. De tillstyrker att fullmäktige i respektive 
medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de 
enskilda ledamöterna i densamma. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Årsredovisning 2020 med revisionsberättelse och granskningsrapport - 
VafabMiljö Kommunalförbund 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
VafabMiljö Kommunalförbund 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-11 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/215 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Årsredovisning 2020 
 

 
Foto: Linda Eliasson 

VafabMiljö Kommunalförbund 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Den kommunala koncernen  

VAFABMILJÖ KOMMUNALFÖRBUND 

VafabMiljö Kommunalförbund är bildat av kommunerna i Västmanlands län (Arboga, Fagersta, 

Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås 

kommun) samt de angränsande kommunerna i Uppsala län (Heby och Enköping). VafabMiljö har i 

uppdrag att hantera medlemskommunernas hushållsavfall och att göra det med stor miljöhänsyn, hög 

kostnadseffektivitet och med god kvalitet gentemot avfallslämnarna. Kommunalförbundet har också 

ett grundläggande ansvar enligt miljöbalken att utöva tillsyn, ta fram renhållningsordningar med 

avfallsplaner, samla in och transportera hushållsavfall samt att informera och utveckla verksamheten. 

 

VafabMiljö ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen med 

utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål. Förbundet arbetar även med att avsätta 

material för återvinning, producera avfallsbränslen och att ta hand om farligt avfall – vilket sker på 

fem avfallsstationer, 18 Återbruk och vid förbrännings- och biogasanläggningen. Förbundet har även 

avfallsverksamhet på den konkurrensutsatta marknaden, bland annat genom att samla in, transportera 

och behandla avfall från företag. 

DOTTERBOLAGET VAFABMILJÖ AB 

I juni 2015 köpte VafabMiljö Kommunalförbund aktierna i VafabMiljö AB från medlems-

kommunerna. Verksamhetsöverlåtelsen skedde per den 1 januari 2016. Bolaget har därefter varit 

vilande.  

 

VafabMiljö AB (org.nr 556191-4200) 

Ägd andel: 100 % 

Bokfört värde på aktier: 57 358 tkr 

Justerat eget kapital i bolaget: 56 282 tkr  

Översikt VafabMiljös utveckling 

Tabell 1: Flerårsöversikt koncernen (tkr) 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 523 651 603 966 639 405 654 008 668 800

Verksamhetens kostnader -517 481 -577 493 -631 464 -642 088 -669 205

Resultat 6 170 26 473 7 941 11 920 -405

Balansomslutning 642 131 724 500 739 738 876 776 961 849

Anläggningstillgångar 451 770 559 128 550 532 593 926 657 829

Eget kapital 4 388 30 864 38 805 50 696 50 396

Investeringar 94 859 57 029 82 676 106 976 137 241

Nyckeltal

Soliditet % 0,7% 4,3% 5,2% 5,8% 5,2%

Skuldsättningsgrad 145,3 22,5 18,1 16,3 18,1
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I koncernen finns det interna förehavanden i form av att kommunalförbundet har en långfristig skuld i 

balansräkningen på 74,5 mnkr avseende förvärvet av inkråmet vid verksamhetsöverlåtelsen. Förbundet 

betalar årligen också ränta till bolaget för skulden. Det har uppstått en differens mellan förbundets 

bokförda värde på aktierna och bolagets egna kapital på 1,1 mnkr (1,8 mnkr 2019). Bedömning är 

dock att det inte föreligger något nedskrivningsbehov eftersom bolaget erhåller ovan nämnda ränta 

som årligen ökar bolagets resultat och därigenom egna kapital. Värdet bör vara återställt inom en 

period av fem år. I övrigt har det inte skett någon verksamhet i bolaget som påverkat koncernen 

eftersom det varit vilande även under 2020. 

 
Tabell 2: Flerårsöversikt kommunalförbundet (tkr) 

 
 

 

VafabMiljö Kommunalförbund bedriver sitt sjätte verksamhetsår och visar ett resultat per sista 

december 2020 på -1,0 mnkr.  

 

Intäkterna har sedan 2016 ökat varje år. Detta beror på att medlemskommuner anslutit till kommunal-

förbundet succesivt till och med 2017 och därmed har renhållningstaxan erlagts direkt till förbundet. 

Från 2017 har dessutom renhållningstaxorna justerats i omgångar. 2020 infördes en ny gemensam 

renhållningstaxa för samtliga medlemskommuner. Dessutom görs årliga indexjusteringar på avgifter 

för hämtning och behandling av avfall från verksamheter. Över tid har också mängderna avfall till 

behandling ökat, med undantag för 2020 då mängderna minskat något. 

 

De totala kostnaderna har också ökat i takt med att alla medlemskommuner anslutit och kommunal-

förbundet tagit över ansvaret för renhållningen i samtliga kommuner. I takt med att mängderna avfall 

till behandling ökat har också kostnaderna ökat vilket beror på ökade kostnader generellt, men även på 

årliga indexjusteringar av avfallsskatt och införandet av förbränningsskatt på avfall under 2020. 

 

Investeringsnivån har ökat årligen sedan 2017 och de senaste åren pågår en stor investering i 

biogasanläggningen för totalt cirka 160 mnkr. 

  

2016 2017 2018 2019 2020

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 522 376 603 946 638 759 653 927 668 800

Verksamhetens kostnader -515 967 -579 241 -630 058 -642 430 -669 838

Resultat 6 409 24 705 8 701 11 497 -1 038

Balansomslutning 705 856 786 199 804 554 943 495 1 028 675

Anläggningstillgångar 515 970 616 486 612 890 651 284 715 187

Eget kapital 7 607 32 312 41 013 52 510 51 472

Investeringar 98 532 54 085 82 626 106 976 137 241

Nyckeltal

Soliditet % 1,1% 4,1% 5,1% 5,6% 5,0%

Skuldsättningsgrad 91,8 23,3 18,6 17,0 19,0
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

BORGENSÅTAGANDE OCH SJÄLVFINANSIERING 

Förbundet har utnyttjat den borgen som medlemskommunerna lämnat med 265 mnkr (288,5 mnkr 

201912). Det innebär att förbundet har nyttjat 42% (46 % 201912) av det totala borgensbeloppet på 

625 mnkr. Sammantaget kan riskexponeringen anses vara låg. 

 
Diagram 1: Borgensåtaganden och självfinansieringsgrad kommunalförbundet  

 
 

*Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med 

nettoinvesteringar. Där nettoinvesteringar är bruttoinvesteringar med avdrag för investeringsbelopp  

som finansierats med offentliga bidrag. 

 

FINANSFÖRVALTNING  

VafabMiljö är exponerat för ränterisker, risker för kundförluster samt risk för anläggningsskador. 

Riskerna hanteras genom efterlevnad och stöd av Västerås stads finanspolicy, systematisk kredit-

bedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningsbeståndet. Förbundets ränterisk anses vara 

relativt låg i förhållande till de räntebärande skuldernas andel av tillgångarna.  

 

Förbundet har finansiella anläggningstillgångar i form av aktier i dotterbolaget VafabMiljö AB som 

uppgår till 57,4 mnkr. Dotterbolagets egna kapital uppgår till 56,3 mnkr, men beräknas vara återställt 

inom en femårsperiod. Förbundets utsläppsrätter uppgår till 5,1 mnkr (4,4 mnkr 2019) och påverkas av 

ökat marknadsvärde, bristen på utsläppsrätter i Europa och hur den svenska kronan förhåller sig till 

euron. Förbundet har inga derivat, ränteswappar eller andra finansiella säkringslösningar. 

PENSIONSFÖRVALTNING 

Förbundet har de anställdas pensioner tryggade via en avsättning och en försäkringslösning via KPA. 

Pensionsavsättningen har ökat till och med 2020-12-31 enligt KPA:s prognos. Den totala avsättningen 

uppgår till 34,2 mnkr (31,9 mnkr 2019). Förbundet har sedan tidigare valt att inte flytta del av 

pensionsavsättningen till ansvarsförbindelser enlig RKR 7:1, utan inväntar ny lagstiftning med förslag 

att ansvarsförbindelsen skall ses som avsättning i balansräkningen.  
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VERKSAMHETENS MILJÖPÅVERKAN 

Större delen av VafabMiljös verksamhet är reglerad genom tillstånd enligt miljöbalken. Detta gäller 

för samtliga fem avfallsanläggningar, 18 Återbruk samt för kommunalförbundets förbrännings- och 

biogasanläggningar. VafabMiljös verksamhet påverkar miljön, mest positivt men även negativt. 

Negativ miljöpåverkan innefattar bland annat utsläpp från transporter och avfallsförbränning, 

uppkomst av lakvatten från deponier samt uppkomst av deponigas från äldre deponier. Positiv 

miljöpåverkan kommer bland annat genom bidragande till återanvändning och återvinning som 

omfattar exempelvis materialåtervinning och energiåtervinning. VafabMiljö samlar upp och renar 

lakvatten, utvinner deponigas och producerar biogas vilket också är positivt för miljön. Inom ramen 

för ledningssystemet arbetar kommunalförbundet med att ständigt förbättra verksamheten för att 

minska dess miljöpåverkan. 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

NY GEMENSAM TAXA  

Under 2020 har den nya gemensamma renhållningstaxan börjat tillämpas. Arbetet med att ta fram 

taxeförslaget och få samtliga medlemskommuner att enas om en gemensam modell har tagit stora 

personalresurser i anspråk. Även införandet och implementeringen har varit resurskrävande. Taxan 

införs stegvis i en del av kommunerna vilket innebär att samordningsfördelarna tar ytterligare några år 

innan de ger full effekt. 

  

AVFALLSPLANEN  

Samtliga medlemskommuner har under 2020 antagit den nya avfallsplanen. Det har tagit tid att få alla 

medlemskommuner att enas om en gemensam plan för hela kommunalförbundet. Arbetet har till stor 

del handlat om att ta fram underlag, kommunicera och förankra förslaget till den gemensamma 

avfallsplanen. Vissa kommunspecifika justeringar har gjorts men merparten av aktiviteterna är 

gemensamma. De kommande åren kommer att präglas av arbetet med aktiviteterna i avfallsplanen för 

att nå uppsatta mål.   

  

BIOGASEN   

I vårbudgeten 2020 förlängde regeringen biogasstödet så att det även gällde andra halvåret 2020 i 

avvaktan på beslut om ett mer långsiktigt stöd som skapar konkurrensneutralitet med den importerade 

biogasen. Beslut om ytterligare en förlängning av stödet under hela 2021 antogs i höstbudgeten. 

  
I juni godkände EU Sveriges ansökan om skattebefrielse för icke livsmedelsbaserad biogas (och 

biogasol), som används inom transportsektorn och till uppvärmning. Godkännandet gäller i tio år, det 

vill säga under 2021-2030. Fram till årsskiftet gäller den befintliga skattebefrielsen.  

  

ENERGIUTVINNING AV BRÄNNBART AVFALL  

I slutet av 2019 beslutade riksdagen att införa en skatt på förbränning av avfall med 75 kr/ton fr o m  

1 april 2020. Nivån kommer att höjas till 100 kr/ton 2021 och 125 kr/ton fr o m 2022.  Skatten innebär 

stora kostnadsökningar i det korta perspektivet eftersom arbetet med att minska mängden avfall till 

förbränning tar tid innan det ger effekt på kostnaderna.  
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Under andra halvåret var det driftstopp i Mälarenergis förbränningsanläggning under cirka tre 

månader. Det har gjort att VafabMiljö levererat mindre mängder avfallsbränslen och mer trädbränslen 

till Mälarenergi jämfört med de budgeterade leveransplanerna. Dessutom har leveranserna av siktrester 

från Mälarenergi minskat jämfört med budget. 

  

ÅTERVINNING  

Återvinningsmarknaden har det senaste året påverkats av händelser på den globala marknaden. Kina 

har infört importstopp för både plast och papper. Det beslutet har också gjort att andra länder i Asien 

planerar eller redan infört liknande förbud, däribland Indien som har planer på förbud mot import av 

plast. Nyligen har FN tagit beslut om hårdare regler för export av exempelvis plastavfall.  

 

Sammantaget innebär det att återvinningsmöjligheterna för plast har begränsats kraftigt och att det 

inom EU inte finns tillräckliga avsättningsmöjligheter för den plast som sorteras och lämnas till 

återvinning. Även avsättningen för pappersprodukter har försämrats på grund av importstoppen i 

Asien.  

  
Med anledning av dessa omvärldsfaktorer, som inte går att påverka, är det mycket svårt att bedöma det 

ekonomiska utfallet för de material VafabMiljö säljer. Priserna på returpapper har under 2020 varit de 

lägsta på flera år. Priserna har också varierat kraftigt under året. Exempelvis var priset på wellpapp 

som lägst i april 266 kr/ton och som högst 856 kr/ton i juli. I december var priset 730 kr/ton.  

  

Även priserna på skrot har varierat kraftigt från 1 139 kr/ton i april till 1 965 kr/ton i december.  

  

CORONAPANDEMIN 

Året har i mycket hög utsträckning påverkats av coronapandemin. Alla som haft möjlighet att jobba 

hemma har gjort det i så stor utsträckning som möjligt. Det har varit besöks- och mötesbegränsningar 

vilket gjort att många evenemang har ställts in eller skjutits på framtiden. Industriproduktionsindex 

minskade med 7 % till och med juli jämfört med motsvarande period 2019. Även hotell- och 

restaurangbranschen har påverkats med mycket lägre beläggning jämfört med tidigare år.   

  

Sammantaget innebär detta att mängden verksamhetsavfall, bygg- och rivningsavfall samt jord- och 

schaktmassor minskat, fram för allt under första halvåret. Däremot har mängden avfall på Återbruken 

ökat kraftigt. Pandemin har också påverkat Svealandstrafiken som haft färre turer vilket gjort att 

biogasförsäljningen gått ner. De ekonomiska effekterna av pandemin beskrivs längre fram i denna 

rapport.   
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Styrning och uppföljning av kommunalförbundet 

DIREKTIONENS OCH LEDNINGENS ARBETE  

Direktionens ledamöter utses av medlemskommunerna. Under 2020 har direktionen haft fem möten, 

ett fysiskt möte och fyra möten på distans. Ledamöternas närvaro var i snitt cirka 82 % (79 % för 

2019). Direktionen har under året bland annat fattat beslut om; förslag på slutversion av avfallsplan 

för beslut i respektive medlemskommuns fullmäktige, lokaliseringsutredning för Återbruken i 

Hallstahammar och Surahammar, inriktning gällande ”Från fastighetsnära till bostadsnära insamling 

– BNI”, sopsugar som insamlingssystem.  

BUDGET OCH UPPFÖLJNING  

Förbundsdirektionen beslutade i april om budget med investerings- och finansieringsplan för den 

egna verksamheten för treårsperioden 2021-2023. Då ny taxa gäller från 2020 med trappstegs 

införande för några av medlemskommunerna var det inte aktuellt med förslag på taxeförändring till 

2021 utifrån de redan tagna besluten. 

 

Förbundet har upprättat delårsrapport med årsprognos per den sista april samt per den sista augusti 

som redovisats för och fastställts i direktionen på mötena i maj resp september. Direktionen 

fastställde förbundets budget och verksamhetsplan för 2021 på årets sista möte. 

MEDLEMSRÅD OCH SAMRÅDSORGAN 

Samråd ska ske mellan medlemskommunerna inom ramen för ett medlemsråd i frågor av principiell 

beskaffenhet eller av större vikt. Medlemsrådet representeras av kommunstyrelsernas ordförande och 

sammankallande är Västerås stad.  

 

Medlemsrådet har haft två möten under 2020, i februari och december, där förbundets ledning varit 

föredragande. Frågor att samråda kring har varit; Avfallsplan 2030 och förankring av slutversion för 

beslut i resp kommunfullmäktige, hantering av resultatutjämningsfonder, förändringar avseende 

producentansvar för förpackningar och tidningar, strategiska projekt inom förbundet samt 

verksamhetsplan med budget för 2021. 

 

Samrådsorganet, som består av tjänstepersoner från varje medlemskommun och leds av VafabMiljö, 

har haft fyra möten under 2020. Frågor som avhandlats och samråtts kring har även här varit kopplat 

till avfallsplan, frågor kring nya renhållningsföreskrifterna och avfallstaxan. En annan viktig 

samverkan gäller också remisser av medlemskommunernas planer, program och strategiska 

dokument. 

FÖRBUNDSDIREKTIONENS ARBETE MED INTERNKONTROLL 

Kommunalförbundet har fastslagit en internkontrollplan bestående av tre delar; en beskrivande del 

som innehåller instruktioner för genomförande av analys och bedömningar, tabeller som redovisar 

resultat av en riskanalys samt en handlingsplan för att åtgärda riskerna. Arbetet med internkontroll-

planen dokumenteras och återrapporteras årligen till förbundsdirektionen. Internkontrollplanen utgår 

från kommunalförbundets processer i ledningssystemet, dvs lednings-, huvud- och stödprocesser.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

KOMMUNALFÖRBUNDETS MÅLUPPFYLLELSE 

VafabMiljö Kommunalförbund planerar och följer upp verksamheten utifrån fyra perspektiv: kund, 

medarbetare, samhälle & miljö och ekonomi. Perspektiven är långsiktigt målsatta och har 

underliggande delmål som syftar till att stödja de långsiktiga målen. Tabell 3 nedan visar förbundets 

styrkortsmodell. Tabellen innehåller de övergripande målen för respektive perspektiv, de nedbrutna 

delmålen för perioden 2020 samt en utvärdering om delmålen samt de övergripande målen för 

respektive perspektiv är uppfyllda. 

PERSPEKTIV EKONOMI 

Det övergripande ekonomiska målet är att VafabMiljö ska ha en långsiktigt stabil ekonomi. Som stöd 

till målet finns fyra underliggande delmål: 

 
1. Det ekonomiska resultatet i förbundets kommunala avfallsverksamhet ska vara i balans.  

Det kommunala avfallsuppdraget inrymmer det uppdrag som kommunalförbundet har enligt 15 

kapitlet miljöbalken. Med ekonomisk balans menas att VafabMiljö tar ut abonnentavgifter som 

motsvararar de kostnader kommunalförbundet har för den kommunala avfallshanteringen.  

 
2. Det ekonomiska resultatet i förbundets övriga avfallsverksamhet ska uppgå till minst 5 % av 

verksamhetens intäkter. 

Med övrig avfallsverksamhet menas all verksamhet som bedrivs utanför det kommunala avfalls-

uppdraget. Genom att generera överskott i den övriga avfallsverksamheten ges förutsättningar för ett 

långsiktigt handlingsutrymme samt ett minskat lånebehov vid investeringar.  

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

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och anger 

förbundets ekonomiska stabilitet. Soliditeten anges som eget kapital i procent av balansomslutningen, 

dvs summan av kommunalförbundets tillgångar.  

 

Förändringen av soliditeten mellan två år visar om resultatet varit tillräckligt i förhållande till 

tillväxten. Under perioder med höga investeringsnivåer kan en tillfälligt försämrad soliditet ändå vara 

acceptabel. Låg tillväxt i kombination med försämrad soliditet är däremot en varningssignal. 

Soliditeten ska årligen öka tills det att värdet är större än 15 %. Målet är långsiktigt och ska uppnås till 

år 2030.  
 

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

Skuldsättningsgraden beskriver kommunalförbundets finansiella styrka och beräknas som kvoten 

mellan totala skulder och eget kapital. Om skuldsättningsgraden är låg innebär det att soliditeten är 

hög. Båda nyckeltalen använder eget kapital men då skuldsättningsgraden ställer det mot skulderna 

ställer soliditeten eget kapital mot tillgångarna. Skuldsättningsgraden ska årligen minska till dess att 

kvoten mellan skulder och eget kapital är under 10. Målvärdet är långsiktigt och ska uppnås till år 

2030.  
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Tabell 3: Uppföljning av styrkort 

 
 

Soliditeten och skuldsättningsgraden försämras mellan 2019 och 2020. Under 2020 nåddes den högsta 

nivån av investeringsutgifter i kommunalförbundets historia (totalt 137 mnkr), och anledningen är 

bygget av den nya biogasanläggningen på Gryta. Prognosen visar på ett övergående läge och 

skuldsättningsgraden beräknas minska på några års sikt. I denna period med historiskt höga 

investeringsnivåer bedöms den tillfälligt försämrade soliditeten och skuldsättningsgraden både vara 

under kontroll och förväntad. 
 

  

Perspektiv och 

övergripande mål

Mål 2020 Mål-

uppfyllelse

Utveckling i 

jmf. med 

föregående 

år

Kommentar

Kund
1a. Öka andelen kunder som är nöjda med oss till minst 83% 

år 2020.
Uppnås

Värdet är 83%. Mätning genomförd i Västerås (90%) 

och Norberg (75%). Övriga mäts Q1 2021.

1. VafabMiljö har nöjda kunder 

som har förtroende för oss

1b. Öka andelen kunder som har förtroende för oss till minst 

68% år 2020.
Uppnås

Värdet är 75%. Mätning genomförd i Västerås (87%) 

och Norberg (62%). Övriga mäts Q1 2021.

1c. Hämtning efter överenskommelse för fraktionsinsamling 

(verksamhet), antal reklamationer under 1 promille.
Uppnås Värdet är 0,74‰ (1,4‰).

1d. Hämtning efter överenskommelse för hushållsinsamling 

(egen regi), antal reklamationer under 1 promille.
Uppnås Värdet är 0,64‰ (0,66‰).

1e. Hämtning efter överenskommelse för hushållsinsamling 

(entreprenad), antal reklamationer under 1 promille.
Uppnås Värdet är 0,43‰ (1,36‰).

Medarbetare 2a. Sjukfrånvaron ska minska (målvärde år 2020 <4%). Uppnås ej Sjukfrånvaron är 4,9% och ökar (4,5%).

2e. Öka andelen medarbetare som upplever att vi är en 

attraktiv arbetsgivare (snitt år 2020 ≥4).
Uppnås ej

Medelvärdet i medarbetarenkäten är 3,9 och ökar 

(3,8).

2f. Antal medarbetare som deltar i prao-/pajaaktivitet. 

Målvärde 2020 är 33%.
Aktiviteten är inställd på grund av coronapandemin.

Samhälle och miljö
3a. Strategi tas fram för hur framtidens Återbruk ska 

utformas, Återbruk 2.0
Uppnås

Projektet pågår, beslut i direktionen är framflyttat till 

april 2021. 

3. VafabMiljö bidrar till ökad 

resurshushållning.

3b. VafabMiljö bidrar aktivt till implementeringen av 

förpackningsförordningen.

Strategi och vägval är försenade eftersom de är 

kopplade till nationella beslut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3c. En anläggningsstrategi tas fram. Projektplanen ska vara 

antagen och medlemskommuner besökta.
Uppnås ej

Uppstarten av delprojekten har ej gått enligt tidplan. 

Omtag skall tas i projektet i början av 2021.

3d. År 2021 finns kapacitet för framställning av 40 GWh 

biogas där såväl gas som biogödsel har full avsättning. 

Dvs utbyggnationen av biogasanläggningen har färdigställts.

Uppnås
Projektet är försenat men bedömningen är att 

kapaciteten kommer vara 40 GWh/år under 2021.

Ekonomi 4a. Soliditeten ska årligen öka (målvärde år 2030 >15%). Uppnås ej Soliditeten är 5,0% och minskar (5,6%). 

4. VafabMiljö ska ha en 

långsiktigt stabil ekonomi.

4b. Skuldsättningsgraden ska årligen minska 

(målvärde år 2030 <10).
Uppnås ej Skuldsättningsgraden är 19,0 och ökar (17,0).                                            

4c. Ekonomiskt resultat i kommunal avfallsverksamhet, 

i balans.
Uppnås ej Utfallet är -4,2 mnkr och ökar (-17,0).

4d. Ekonomiskt resultat i övrig avfallsverksamhet, 

minst 5%.
Uppnås ej Resultatnivån är 1,2% och minskar (10,0%).

Bedömning om målet nås på 

övergripande nivå: 

Målet uppnås

Bedömning om målet nås på 

övergripande nivå: 

Målet uppnås ej

2. VafabMiljö är en attraktiv 

arbetsplats där alla bidrar till 

utveckling av verksamheten.

2b. Öka andelen medarbetare som anser att vi har ett gott 

ledarskap (målvärde år 2020 ≥73%).

Utfallet i medarbetarenkäten är 67% och minskar (68 

%).

2c. Öka andelen medarbetare som anser att vi efterlever våra 

värdeord (målvärde år 2020 ≥32%).
Utfallet i medarbetarenkäten är 23% och ökar (22%).

2d. Öka andelen medarbetare som kan rekommendera VM 

som arbetsgivare (målvärde år 2020 ≥60%).
Utfallet i medarbetarenkäten är 54% och ökar (50%).

Bedömning om målet nås på 

övergripande nivå: 

Målet uppnås ej

Bedömning om målet nås på 

övergripande nivå: 

Målet uppnås delvis

Uppnås ej

Uppnås ej

Uppnås ej
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Tabell 4: Resultaträkning för koncernen och kommunalförbundet (KF) 

 
 

Resultatet för koncernen är -0,4 mnkr för 2020, vilket är något bättre än för kommunalförbundet. Detta 

beror på att kommunalförbundet betalar ränta för den skuld kommunalförbundet har till VafabMiljö 

AB. I övrigt pågår ingen verksamhet i VafabMiljö AB som påverkar koncernen. 

 

VafabMiljö Kommunalförbund har bedrivit sitt sjätte verksamhetsår och redovisar ett resultat på -1,0 

mnkr, vilket är 1,6 mnkr sämre än budget. Avvikelsen beror till stor del på minskade intäkter för 

behandling av rena och förorenade massor (-13,7 mnkr). Flera byggprojekt har avslutats i början på 

året, några större projekt startade först i slutet på året.  

 

Situationen med Covid-19 har påverkat biogasförsäljningen till lokaltrafiken men där finns 

motsvarande kostnadsminskning för inköp av gas. 

Balanskravsresultat   

Balanskravet är ett lagstadgat krav som ska uppfyllas enlig kommunallagen och utgör en undre gräns 

för vilket resultat som är tillåtet. Ett eventuellt underskott i bokslutet ska inarbetas och det egna 

kapitalet ska återställas inom tre år utifrån en åtgärdsplan. Förbundet uppfyller balanskravet och har en 

ekonomi i balans för 2020.  

 

I vissa av medlemskommunerna fanns vid införandet av den nya gemensamma avfallstaxan ett 

ackumulerat överskott i en resultatutjämningsfond. För att återställa det överskottet så har 

abonnenterna i dessa kommuner en rabatt på grundavgiften i den nya taxan. Under året har 8,1 mnkr 

använts för dessa rabatter. Behållningen i resultatutjämningsfonden vid årets slut är 21,6 mnkr.  

 
Tabell 5: Balanskravsutredning kommunalförbundet (tkr)  

 

Koncern KF Koncern KF Koncern KF

Intäkter 683 166 683 166 668 800 668 800 -14 366 -14 366

Verksamhetskostnader -347 261 -347 261 -344 183 -344 183 3 078 3 078

Personalkostnader -170 461 -170 461 -170 727 -170 727 -266 -266

Övriga externa kostnader -77 643 -77 593 -75 793 -75 779 1 850 1 814

Avskrivningar -71 481 -71 481 -67 671 -67 671 3 810 3 810

Avskrivningar sluttäckning -10 000 -10 000 -5 208 -5 208 4 792 4 792

Kostnader -676 846 -676 796 -663 582 -663 568 13 264 13 228

Rörelseresultat 6 320 6 370 5 218 5 232 -1 102 -1 138

Finansiella poster -5 770 -5 770 -5 447 -6 270 323 -500

Skatt på årets resultat -143 -176 -33 0

Resultat 407 600 -405 -1 038 -812 -1 638

Budget Utfall Avvikelse

2017 2018 2019 2020

Årets resultat 24 705 8 701 11 497 -1 038

Avgår samtliga realisationsvinster -183 -1 182 -2 648 -1 574

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 24 522 7 519 8 849 -2 612

Medel från resultatutjämningsfond, 

(ingår i årets resultat)

13 276 1 565 -2 721 8 122

Årets balanskrav 24 522 7 519 8 848 5 510

Infrias balanskravet Ja Ja Ja Ja
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Väsentliga personalförhållanden 

PERSONAL, ANTAL ANSTÄLLDA OCH SJUKFRÅNVARO  

I tabell 6 redovisas personalstatistik för kommunalförbundet. 

 
Tabell 6: Personalstatistik 

 

* Procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. 

**Procent av total sjukfrånvaro. Med långtidsfrånvaro avses sjukfrånvaro med en sammanhängande tid över 60 dagar eller mer. 

Förväntad utveckling 

AVFALLSLAGSTIFTNING  

I augusti började den nya avfallsförordningen gälla. Den är baserad på de EU-ändringar som 

beslutades i maj 2018. Det är många ändringar på olika nivåer. En detalj är att begreppet 

”hushållsavfall” ersätts med ”kommunalt avfall”. Krav införs också på kommunerna att tillhandahålla 

system för insamling av matavfall. Möjligheten att använda taxan för att informera om avfalls-

förebyggande åtgärder är ett annat tydliggörande. För bygg- och rivningsavfall finns krav på sortering 

i sex olika fraktioner. Det har också införts utökad anteckningsskyldighet för farligt avfall.  

  

Regeringen har under 2020 beslutat att återvinningen av matavfall ska öka. Senast 2023 ska minst  

75 % av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas 

biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara. På nationell nivå har det tidigare målet om 50 % 

återvinning varit svårt att nå. Under 2018 var det 33 % av matavfallet som återvanns så att biogas 

kunde utvinnas.  

  

I augusti 2020 tillsatte regeringen en utredning som ska ge förslag på lösningar som ökar möjligheten 

för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala avfall, ett så kallat frival. Uppdraget ska 

redovisas senast den 12 april 2021.  

  

2016 2017 2018 2019 2020

Medelantal tillsvidareanställda 238 247 247 249 248

Antal män/kvinnor 166/72 170/77 173/74 176/73 175/73

Antal timanställda och vikarier 62 71 78 85 85

Medarbetarkostnader, mnkr 135,6 157,3 164,9 164,4 170,7

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro * 5,3% 4,8% 5,0% 4,5% 5,0%

- långtidsfrånvaro ** 44,2% 52,9% 42,6% 31,0% 30,7%

- sjukfrånvaro för män 4,9% 4,3% 4,8% 4,4% 4,9%

- sjukfrånvaro för kvinnor 6,3% 6,3% 5,4% 4,6% 5,3%

- anställda -29 år 1,7% 1,5% 4,7% 4,6% 3,2%

- anställda 30 - 49 år 4,1% 5,4% 4,5% 3,9% 4,5%

- anställda 50 år - 7,3% 5,1% 5,5% 5,0% 5,8%

Sida 42 (258)



VafabMiljö Kommunalförbund 

Org.nr 222000–3129 

13 (37) 

  

      

  

   

 

NATIONELLA AVFALLSPLANEN REVIDERAD  

I juni presenterades Naturvårdsverket en reviderad nationell avfallsplan och avfallsförebyggande 

program utifrån nya krav i EU:s avfallspaket. Det tvådelade dokumentet har bland annat uppdaterats 

med nya uppgifter, till exempel nya etappmål, och fått en samlad beskrivning av avfallsförebyggande 

åtgärder och avfallsuppgifter som alla på sitt sätt ska bidra till en effektivare avfalls-

hantering. Avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet gäller 2018-2023.  

  

PRODUCENTANSVAR  

Naturvårdsverket avslog i maj de två ansökningarna om att få tillstånd att driva ett insamlingssystem 

enligt den nya förpackningsförordningen. Med anledning av de avslagen meddelade regeringen i 

oktober att införandet av de nya kraven skjuts fram till den 1 januari 2023. I dagsläget är det oklart om 

det med anledningen av framflyttningen också blir andra förändringar i producentansvarsförordningen 

för förpackningar.  

  

Den 1 juli publicerade regeringen en remiss om kommunalt ansvar för insamling och återvinning av 

returpapper. VafabMiljö, som var remissinstans, var negativa till förslaget eftersom det blir ett stort 

avsteg från principen om att det är förorenaren som ska betala för miljökostnaderna verksamheten ger 

upphov till. Istället ska insamling och återvinning finansieras via renhållningstaxan. Trots kritiken mot 

förslaget beslutade regeringen i december att avskaffa producentansvaret för returpapper och istället 

införa ett kommunalt ansvar som börjar gälla 1 januari 2022. Ett beslut som kommer att få stor 

påverkan på VafabMiljös verksamhet under 2021 och de närmaste åren.  

  

I december presenterade regeringen ett förslag till producentansvar för textilier. Producenterna ska ha 

ett ekonomiskt och organisatoriskt ansvar för insamling och återvinning av textilier. Insamlingen ska 

vara ”lämplig” och rikstäckande. Inget krav på bostadsnära insamling ställs. Kommuner kan samla in 

textil separat, men materialet ska lämnas till producenterna. Ideella aktörers insamling ska också 

kunna fortsätta som hittills. Målet med förslaget är att mängden textil i restavfallet ska minska med  

90 % till 2036 jämfört med 2022. Det finns också delmål om 70 % minskning till 2028 och 80 % till 

2032. Från år 2028 ska också minst 90 viktprocent av det textilavfall som insamlingssystemet samlat 

in förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas. Författningarna föreslås träda i kraft den 1 

januari 2022. För att ge producenterna tid att bygga upp ett system för insamling och återvinning 

föreslås dock att ansvaret för insamling av textilavfall förs över till de tillståndsgivna insamlings-

systemen först den 1 januari 2024. 

  

AVLOPPSRENINGSSLAM  

Den statliga utredningen om Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam har lämnats till 

regeringen. Utredningen föreslår två olika vägar; att förbjuda spridning av slam eller att ha ett 

spridningsförbud med undantag för hygieniserat och kvalitetssäkrat slam. Oavsett alternativ så föreslås 

ett krav på att minst 60 % av fosforn i avloppsslam från större avloppsreningsverk ska återvinnas. 

Uppdraget var att utreda ett totalförbud mot spridning av slam men utredarna menar att ett totalt 

spridningsförbud är mindre realistiskt med de riskbedömningar som finns tillgängliga som grund. 

Utredningen är lämnad men någon tidpunkt för beslut i frågan finns inte aviserad.   

  

POLITIK OCH OPINION  

När det gäller hållbarhetsfrågornas plats i politiken och opinionen det senaste året har fokus även i år 

legat på klimatfrågan och omställning till ett fossilfritt land står högt på agendan. Det är en fråga där vi 

ser tydliga konsekvenser i väderfenomen i omvärlden och som ger effekter på debatten.  
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Oavsett inriktning från politiken på en nationell nivå kommer troligtvis biogasen ha en viktig roll i 

omställningen till fossilfria transporter.   

  

En annan hållbarhetsfråga som lyfts upp i flera sammanhang är den biologiska mångfalden. Många 

arter är hotade och alltfler rapporter visar på att läget för våra insekter blir alltmer akut. Utan dessa 

livsnödvändiga pollinerare kommer livsmedelsproduktionen inte fungera. Vårt sätt att bruka jorden 

måste ändras för vår egen överlevnads skull. Här kan VafabMiljö fundera på användningen av de stora 

arealer som sluttäckta deponier utgör i framtiden och hur vi kan bidra till den biologiska mångfalden.  

  

Plastfrågan har varit föremål för såväl debatter och som massmedialt fokus. Ett EU-direktiv har 

beslutats som senast år 2021 förbjuder användning av produkter och förpackningar som bidrar mest till 

nedskräpning av stränder så som bomullspinnar, bestick, ballongpinnar och sugrör. Även målen om att 

plastflaskor till viss del måste bestå av återvunnen plast har skärpts. År 2030 blir gränsen 30 % åter-

vunnet material per flaska.   

  

Byggsektorns produktion av avfall har också lyfts upp. Här finns ännu inga nya krav formulerade men 

däremot börjar röster höjas för att minska avfallsmängder vid byggnationer och att bygga med hållbara 

material.   

  

IT OCH ANDRA DIGITALA LÖSNINGAR  

Den digitala utvecklingen är av betydelse för VafabMiljö. Ny relevant teknik är obemannade 

öppettider på Återbruk, nivågivare i behållare och kärl, självkörande sopbilar, RFID-teknik för 

automatisk registrering av olika flöden, sorteringsrobotar och automatiserade kundtjänstfunktioner. En 

strategi för den digitala utvecklingen på VafabMiljö behöver tas fram och implementeras i kommande 

verksamhetsplaner.   

  

ÖVRIGT  

Andra omvärldsfaktorer som påverkar kommunalförbundet är utvecklingen på bostadsmarknaden, där 

det handlar om omhändertagandet av jordar och massor med olika föroreningsgrad. De senaste åren 

har det varit högtryck när det gäller exploateringen av nya bostadsområden i regionen, men under 

2020 har vi sett en kraftig minskning och det är oklart hur utvecklingen kommer att se ut de närmsta 

åren. Dessutom finns nationella förslag till ändrade rikt- och gränsvärden som kan innebära att mer 

material kan stanna på exploateringsområdena eller på andra sätt återföras till samhället.   
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING 

Redovisning kommunal avfallsverksamhet 
 

Uppdraget att ta hand om avfall som kommunalförbundet har enligt 15 kap miljöbalken (kommunal 

avfallsverksamhet) särredovisas från övrig avfallsverksamhet.  

 
Tabell 7: Resultat för kommunal avfallsverksamhet 

  
*Inklusive interna poster 
 

Resultatet för den kommunala avfallsverksamheten för 2020 är -4,2 mnkr, vilket är 7,0 mnkr bättre än 

budget.  

 

Taxeintäkterna är högre, vilka till största del kommer av ökade intäkter för hämtning av fettavskiljar-

slam och slam. Övriga intäkter är också högre, vilket beror på försäljning av maskiner och utrustning, 

ökat bidrag för biogasproduktion samt försäkringsersättning för stölder av katalysatorer på 

renhållningsfordon. Intäkten för försäljning av återvinningsmaterial från Återbruken är lägre än 

budgeterat, främst på grund av ett lägre försäljningspris på wellpapp. 

 

Kostnaden för insamling av mat- och restavfall har ökat med 5,8 mnkr vilket beror på ökade transport-

kostnader där det ingår en tvist med vår entreprenör (1,5 mnkr), ökad kostnad för kärl och påsar samt 

kostnad för stölder av katalysatorer. Kostnaderna för insamling av grovavfall och farligt avfall på 

Återbruken är i stort sett i nivå med budget trots stor ökning av volymerna. Den ökade kostnaden för 

avsättning av grov- och restavfall beror främst på ökade mängder till deponi än beräknat vilket ger 

högre avfallsskatt för året.  

Kommunal avfallsverksamhet*, tkr
Utfall 

2019

Budget

 2020

Utfall

 2020

Avvikelse

 2020

Taxor och avgifter 330 345 351 507 359 355 7 848

Justering resultatfond -2 721

Försäljning biogas 17 263 16 821 18 551 1 730

Försäljning fjärrvärme Norsa 13 275 10 562 9 503 -1 059

Försäljning återvinningsmaterial 20 487 17 377 16 649 -728

Försäljning bränslen 13 097 11 500 14 456 2 956

Övriga intäkter 12 219 5 830 13 210 7 380

Summa intäkter 403 965 413 597 431 724 18 127

Gemensamma kostnader -53 907 -59 955 -62 002 -2 047

Miljöåtgärder -41 287 -43 055 -40 541 2 514

Insamling mat- och restavfall -102 792 -99 373 -105 170 -5 797

Insamling grov- och farligt avfall Återbruken -53 754 -51 752 -52 667 -915

Omlastning och sortering grov- och restavfall -29 302 -28 992 -29 018 -26

Omlastning och sortering farligt avfall -7 189 -6 371 -6 316 55

Behandling av matavfall -22 920 -22 294 -23 483 -1 189

Distribution av biogas -6 417 -5 584 -6 933 -1 349

Avsättning grov- och restavfall -73 133 -75 484 -78 127 -2 643

Avsättning farligt avfall -7 812 -9 874 -9 080 794

Insamling och avsättning slam -22 421 -22 085 -22 621 -536

Summa kostnader -420 934 -424 819 -435 958 -11 139

Resultat -16 969 -11 222 -4 234 6 988
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Redovisning övrig avfallsverksamhet 

I övrig avfallsverksamhet ingår tjänster som kommunalförbundet utför åt medlemskommunerna samt 

den affärsverksamhet som bedrivs i konkurrens. 
 

Tabell 8: Resultat för övrig avfallsverksamhet 

*Inklusive interna poster. 

Utfallet 2020 för övrig avfallsverksamhet är 3,2 mnkr, vilket är 8,6 mnkr sämre än budget. Störst 

påverkan på resultatet är minskningen av inkommande schakt- och deponimassor där kostnaden inte 

minskar i samma utsträckning. 

 

Behandlingsintäkterna minskar även för inkommande bränslen, osorterat avfall samt rejektmaterial 

från Mälarenergi på grund av minskade mängder. Intäkterna för hantering av slam från avlopps-

reningsverk på uppdrag åt medlemskommuner är lägre på grund av lägre volymer och pris än 

budgeterat. På grund av Covid-19 har kollektivtrafiken minskat sin trafik vilket lett till att 

försäljningen av fordonsgas minskat under perioden.  

 

Kostnaden för inköp av transporter är lägre på grund av färre inköpta verksamhetstransporter, 

transporter av rejekt från Mälarenergi samt transporter av bäddsand för mellanlagring på Gryta 

avfallsanläggning. Verksamhetskostnaderna är lägre bland annat på grund av lägre volymer och pris 

för ARV-slam, mindre volymer inköp av flytande biogas och lägre pris på inköpt biogas än 

budgeterat.  

 

 

 

 

 

Övrig avfallsverksamhet*, tkr
Utfall 

2019

Budget

 2020

Utfall

 2020

Avvikelse

 2020

Behandlingsintäkter 142 666 152 269 123 104 -29 165

    varav schakt- och deponimassor 50 641 53 109 39 447 -13 662

Försäljningsintäkter 86 414 90 729 87 200 -3 529

    varav fordonsgas 61 206 65 974 58 837 -7 137

Transportintäkter 40 789 41 774 42 274 500

Övriga intäkter 14 473 9 882 15 622 5 740

Intäkter 284 342 294 654 268 200 -26 454

Verksamhetskostnader -134 531 -151 488 -137 646 13 842

    varav driftverksamhet -67 553 -83 475 -72 585 10 890

               inköp av transporter -23 099 -25 249 -19 934 5 315

Personalkostnader -66 195 -71 089 -71 008 81

Övriga externa kostnader -26 726 -27 720 -26 454 1 266

Avskrivningar -26 509 -30 494 -27 540 2 954

Kostnader -253 961 -280 791 -262 648 18 143

Rörelseresultat 30 381 13 863 5 552 -8 311

Finansiella poster -1 915 -2 041 -2 356 -315

Resultat 28 466 11 822 3 196 -8 626
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Redovisning av investeringar 

Investeringsbudgeten för 2020 är 132,5 mnkr och utfallet blev 137,2 mnkr vilket är 4,7 mnkr högre än 

budget. 

Avvikelsen beror till största delen på högre betalningsutfall för biogasutbyggnaden då fakturor som 

skulle varit bokade på 2019 istället hamnade på 2020, dock hålls budgeten för projektet som helhet. 

Renoveringsprojekt av personalytor på kontoret vid förbränningsanläggningen i Norsa pågår 2020-

2021, i samband med detta anpassas kontoret till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Investeringarna av 

kärl, gasflak och containers blev något högre än budgeterat. För markanläggningar har investeringar 

gjorts i sorterings- och lagerytor samt betonglegoblock på anläggningarna. Investeringen i ny 

oljejordplatta har flyttats till 2021.  

 

Maskiner vid avfallsanläggningarna blev dyrare eftersom leverans av en dumper blev försenad till 

2020 istället för 2019 som budgeterat. Huvudkontoret på Navet färdigställdes i början på året. 

Ombyggnaden av driftkontoret på Gryta pågår till och med första tertialet 2021, utgiften beräknas till 

budgeterad nivå. Processanläggningar består av många projekt, både mindre och större. Av de större 

kan nämnas ny pilotanläggning för produktion av LBG (flytande biogas), ultrafilter och jonbytar-

container för rening av lakvatten, emissionsmätningssystem samt stoftutmatning med kringutrustning 

till förbränningsanläggningen i Norsa. Utfallet för 2020 blev lägre än budgeterat eftersom några av 

projekten utgår och några har flyttats till 2021.  

 

Utgiften för renhållnings- och servicefordon blev högre eftersom leverans av ett fordon blev 2020 

istället för 2019 som budgeterat. För Återbruk 2.0 har 80 mnkr budgeterats under åren 2019–2022 men 

det finns ännu inget utfall. Övriga investeringar är bland annat förebyggande brandskyddsåtgärder med 

master och kameror, fjärrvägning av vågar på anläggningarna, förbättrad trafiksituation på Återbruket 

i Fagersta, tillfällig personalbyggnad till Återbruket i Surahammar samt XRF-instrument som används 

till metallanalyser av inkommande massor. 

 
Tabell 9: Investeringsredovisning 

 

 

 

Typ av investering, tkr 2018 2019
Budget 

2020
2020 Avvikelse 

Biogasutbyggnad 16 914 37 242 69 375 76 265 -6 890

Byggnader 6 228 2 219 2 408 845 1 563

Kärl och containers 7 624 8 885 7 901 10 216 -2 315

Mark- och markanläggningar 6 115 16 098 6 038 4 233 1 805

Maskiner vid avfallsanläggningarna 14 140 16 225 4 976 7 466 -2 490

Nya kontor 3 483 6 075 9 092 -3 017

Processanläggningar 6 582 11 988 14 387 12 198 2 189

Renhållningsfordon 18 831 6 499 7 350 10 195 -2 845

Återbruk 2.0 1 689 9 000 0 9 000

Övrigt 4 553 4 337 5 036 6 731 -1 695

Summa nettoinvesteringar 82 676 106 976 132 546 137 241 -4 695
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KONCERNENS 
RESULTATRÄKNING 

Tkr 

Not 2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31 

  

 

Verksamhetens intäkter 2 668 800   654 008 

Verksamhetens kostnader 3 -590 703   -571 429 

Avskrivningar  4 -72 879   -66 017 

          

Verksamhetens nettokostnader   5 218   16 562 

          

Finansiella intäkter   306   210 

Finansiella kostnader 5 -5 753   -4 727 

Resultat efter finansiella poster   -229   12 045 

          

Uppskjuten skatt   -43   -32 

Årets skatteskuld   -133   -93 

Årets resultat   -405   11 920 
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KONCERNENS 
BALANSRÄKNING 

Tkr 

Not 2020-12-31 2019-12-31 

  

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar 6         

            

Immateriella anläggningstillgångar           

Immateriella anläggningstillgångar   981   1 570   

            

Materiella anläggningstillgångar           

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   260 202   259 639   

Maskiner och inventarier   249 468   254 092   

Övriga materiella anläggningstillgångar   142 085   73 927   

    651 755   587 658   

            

Finansiella anläggningstillgångar 7         

Övriga finansiella anläggningstillgångar   5 093   4 697   

Summa anläggningstillgångar   657 829   593 926   

            

Omsättningstillgångar           

Förråd och lager   14 776   20 177   

Fordringar 8 192 662   133 944   

Kassa och bank   96 581   128 729   

            

Summa omsättningstillgångar   304 020   282 851   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   961 849   876 776   
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 Not 2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER         

          

Eget kapital 9       

Övrigt eget kapital   50 801   38 776 

Årets resultat   -405   11 920 

Summa eget kapital   50 396   50 696 

          

Avsättningar 10       

Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser   34 233   31 973 

Avsättningar för uppskjuten skatt   1 126   1 188 

Andra avsättningar   201 632   182 226 

    236 991   215 387 

          

Långfristiga skulder 11       

Långfristiga skulder   394 115   403 335 

          

Kortfristiga skulder 12       

Kortfristiga skulder   280 212   207 264 

Aktuella skatteskulder   135   94 

    280 347   207 358 

          

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER   961 849   876 776 
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KONCERNENS 
KASSAFLÖDESANALYS 

Tkr 

Not 2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31 

 

Den löpande verksamheten         

Resultat före finansiella poster   5 218   16 562 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m   89 105   65 035 

Skatter och andra ej likviditetspåverkande poster   -133   1 259 

Kassaflöde från verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital   94 190   82 856 

          

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital         

Förändring av varulager   5 401   -357 

Förändring av kortfristiga fordringar   -58 719   -45 983 

Förändring av kortfristiga skulder   72 989   44 041 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   113 861   80 557 

          

Investeringsverksamheten         

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -137 241   -106 976 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   855   2 822 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -2 381   -266 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   1 985   11 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -136 782   -104 409 

          

Finansieringsverksamheten         

Upptagna lån   0   76 157 

Amortering av lån   -9 227   0 

          

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    -9 227   76 157 

          

Årets kassaflöde   -32 148   52 305 

          

Likvida medel vid årets början   128 729   76 424 

Likvida medel vid årets slut   96 581   128 729 
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KOMMUNALFÖRBUNDETS 
RESULTATRÄKNING 

Tkr 

Not 2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31 

 

Verksamhetens intäkter 2 668 800   653 927 

Verksamhetens kostnader 3 -590 689   -571 364 

Avskrivningar  4 -72 879   -66 017 

          

Verksamhetens nettokostnader   5 232   16 546 

          

Finansiella intäkter   306   210 

Finansiella kostnader 5 -6 576   -5 259 

          

Årets resultat   -1 038   11 497 
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KOMMUNALFÖRBUNDETS 
BALANSRÄKNING 

Tkr 

 

Not 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR         

          

Anläggningstillgångar 6       

          

Immateriella anläggningstillgångar   981   1 570 

          

Materiella anläggningstillgångar         

Mark, byggnader och tekniska anläggningar   260 202   259 639 

Maskiner och inventarier   249 468   254 092 

Övriga materiella anläggningstillgångar   142 085   73 927 

          

Finansiella anläggningstillgångar 7       

Övriga finansiella anläggningstillgångar   5 093   4 697 

Andelar i koncernföretag   57 358   57 358 

Summa finansiella anläggningstillgångar   62 451   62 055 

          

Summa anläggningstillgångar   715 187   651 283 

          

Omsättningstillgångar         

Förråd och lager   14 776   20 177 

Fordringar 8 192 662   133 853 

Fordringar hos VafabMiljö AB   9 829   9 829 

Kassa och bank   96 221   128 352 

          

Summa omsättningstillgångar   313 488   292 211 

          

SUMMA TILLGÅNGAR   1 028 675   943 494 
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 Not 2020-12-31 2019-12-31 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER         

          

Eget kapital 9       

Övrigt eget kapital   52 510   41 013 

Årets resultat   -1 038   11 497 

Summa eget kapital   51 472   52 510 

          

Avsättningar 10       

Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser    34 233   31 973 

Andra avsättningar   191 223   171 817 

Summa avsättningar   225 456   203 790 

          

Långfristiga skulder 11       

Övriga långfristiga skulder   394 115   403 342 

Skulder till VafabMiljö AB   74 523   74 523 

Summa långfristiga skulder   468 638   477 865 

          

Kortfristiga skulder 12       

Övriga kortfristiga skulder   280 195   207 251 

Skulder till VafabMiljö AB   2 915   2 080 

Summa kortfristiga skulder   283 109   209 331 

          

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 

OCH SKULDER   1 028 675   943 494 
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KOMMUNALFÖRBUNDETS 
KASSAFLÖDESANALYS 

Tkr 

Not 2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2019-12-31 

 

Den löpande verksamheten         

Rörelseresultat före finansiella poster   5 232   16 546 

Justeringar som inte ingår i kassaflödet   88 277   64 503 

Skatter och andra ej likviditetspåverkande poster   -2   103 

Kassaflöde från verksamheten före förändring av 

rörelsekapital   93 507   81 152 

          

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet         

Förändring av varulager    5 401   -357 

Förändring av kortfristiga fordringar   -58 809   -47 818 

Förändring av kortfristiga skulder   73 779   47 646 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   113 878   80 623 

          

Investeringsverksamheten         

Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -137 241   -106 976 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar   855   2 822 

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -2 381   -264 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   1 985   9 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -136 782   -104 409 

          

Finansieringsverksamheten         

Upptagna lån/amorteringar   -9 227   76 157 

          

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -9 227   76 157 

          

Årets kassaflöde   -32 131   52 371 

          

Likvida medel vid årets början   128 352   75 981 

Likvida medel vid årets slut   96 221   128 352 
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NOTER 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 

Kommunalförbundet har analyserat effekter på resultat- och balansräkning med anledning av den nya 

lagen och bedömer att inga väsentliga effekter uppkommer i ingångsbalans och jämförelsesiffror. 

 

Under året 2020 har koncernen bytt system för rapportering av delårsbokslut samt årsbokslut. Då 

system hanterar avrundningar på olika sätt kan det därför förekomma avrundningsdifferenser mot 

årsredovisning 2019. 

 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer 

från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att: 

  

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Fordringar har 

upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett 

enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta 

av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 

  

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att 

tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning 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 perioden har gjorts enligt god redovisningssed. 

  

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med 

linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av 

mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas senast tertialet efter 

driftstart eller efter slutbesiktning. Förbundet efterlever komponentavskrivning enligt RKR 11.4 för 

tillgångar med olika nyttjandeperiod överstigande 500 tkr. Förbundet använder i speciella fall annan 

avskrivningsmetod när den bättre återspeglar tillgångens förbrukning. För de inaktiva 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 tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 10 år 

eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 500 tkr. Samtliga tillgångars nyttjandeperioder 

reviderades vid överlåtelse till förbundet 2016-01-01. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. 

  

Följande avskrivningstider tillämpas:   

Immateriella tillgångar    3 år 

Mark    -  

Byggnader    15–30 år 

Tekniska anläggningar   7–15 år  

Maskiner, fordon och inventarier 5–15 år  

  

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 500 tkr och en nyttjandeperiod understigande 20 

år görs en mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från förbundets 

normala avskrivningstider. 

  

Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen, som innebär att 
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tillgångar inte övervärderas och skulder inte undervärderas. Tillgångar och skulder har upptagits till 

anskaffningsvärde där inget annat anges och till det belopp varmed de beräknas inflyta.  

  

Immateriella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet av den tekniskt färdigställda och 

användbara funktionen 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 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 klassas som finansiella leasingavtal enligt RKR 13.2.  

  

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år 

klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för 

mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och 

immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. 

  

Avsättningar för deponi har tidigare tagits upp till den del som kommunerna årligen har debiterats samt 

reducerats med årets kostnader för återställande och efterbehandling av de inaktiva deponierna. Under 

2017 gjorde förbundet en tilläggsavsättning med 110 mnkr för att i enlighet med RKR 10.2 trygga 

säkerhet om att avsatta medel finns för sluttäckning, drift och skötsel till och med år 2057. 

Återställningsplanen är nuvärdesberäknad och uppdateras vart tredje år. Avsättningen kommer att 

reduceras i takt med återställande och efterbehandling utförs. För den aktiva deponin görs en 

avsättning för förorenat avfall respektive icke farligt avfall utifrån deponerade mängder. 

  

Pensionsförpliktelser för förbundets anställda redovisas som en pensionsavsättning och avviker 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”. 

  

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 vidare valt i likhet med tidigare år att redovisa samtliga pensionsåtaganden under 

avsättningar i balansräkningen och inte under ansvarsförbindelser.  

  

I VafabMiljö Kommunalförbund ingår dotterbolaget VafabMiljö AB (org.nr 556191–4200) som sedan 

2015-06-19 ägs till 100 %. Inga förändringar har skett under året i koncernstrukturen. Den 

sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsmetoden avses att det 

förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen elimineras. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen 

ingående bolagen respektive förbundet 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 kommunalförbundet 

och det kommunala bolaget är kommunalförbundets redovisningsprinciper vägledande för den 

sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats. 

 

Det uppdrag att ta hand om avfall som kommunalförbundet har enligt 15 kap miljöbalken (kommunal 

avfallsverksamhet) särredovisas från övrig avfallsverksamhet. I övrig avfallsverksamhet ingår tjänster 
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som kommunalförbundet utför åt medlemskommunerna samt den affärsverksamhet som bedrivs på den 

konkurrensutsatta marknaden. Intäkter och kostnader som direkt kan härledas till det kommunala 

avfallsuppdraget respektive övrig avfallsverksamhet tilldelas direkt till respektive uppdrag. Exempel 

på tilldelade intäkter är abonnentintäkter för det kommunala avfallsuppdraget och behandlingsintäkter 

för behandling av avfall för övrig verksamhet. Exempel på tilldelade kostnader är insamling av rest- 

och bioavfall för det kommunala avfallsuppdraget och kostnader för fastighetsnära insamling av 

förpackningar för övrig verksamhet. Intäkter och kostnader som inte direkt kan härledas till respektive 

uppdrag fördelas med hjälp av fördelningsnycklar baserade på i första hand andel mängd 

hushållsavfall/verksamhetsavfall eller uppskattad tidsåtgång för respektive uppdrag. 
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Not 2 Verksamhetens intäkter 

 

Koncernen 

  2020 2019 

      

Taxor och avgifter 359 083 329 892 

Upplösning av ackumulerat överuttag -13 492 -19 096 

Försäljningsintäkter:   

- fordonsgas 74 198 75 263 

- fjärrvärme 15 408 17 143 

- återvinningsmaterial och bränslen 54 681 55 717 

Behandlingsintäkter:   

- schakt- och deponimassor 39 447 50 641 

- bränsle 30 302 41 500 

- övriga behandlingsintäkter 51 526 50 054 

Transportintäkter 33 143 31 092 

Hyror och arrenden 5 607 5 305 

Försäljning av tjänster 6 328 5 852 

Realisationsvinst 2 769 3 636 

Övriga intäkter 4 311 3 204 

Bidrag från staten 5 489 3 804 

  668 800 654 008 

      

Kommunalförbundet 

  2020 2019   

        

Taxor och avgifter 359 083 329 892   

Upplösning av ackumulerat överuttag -13 492 -19 096   

Försäljningsintäkter:    

- fordonsgas 74 198 75 263   

- fjärrvärme 15 408 17 143   

- återvinningsmaterial och bränslen 54 681 55 717   

Behandlingsintäkter:    

- schakt- och deponimassor 39 447 50 641   

- bränsle 30 302 41 500   

- övriga behandlingsintäkter 51 526 50 054   

Transportintäkter 33 143 31 092   

Hyror och arrenden 5 607 5 305   

Försäljning av tjänster 6 328 5 852   

Realisationsvinst 2 769 3 636   

Övriga intäkter 4 311 3 123   

Bidrag från staten 5 489 3 804   

  668 800 653 927   
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Not 3 Verksamhetens kostnader 

 

Koncernen 

  2020 2019 

      

Löner och sociala avgifter -161 289 -153 384 

Pensionskostnader -9 437 -10 998 

Inköp av återvinningsmaterial -2 032 -2 743 

Bränsle, energi och vatten -12 975 -13 285 

Köp av huvudverksamhet -185 809 -183 910 

Köp av tillsatser och behandlingsmaterial -37 188 -36 210 

Köp av transporttjänster -111 770 -107 110 

Avfalls- och energiskatt -15 964 -9 587 

Avsättning till nya deponier -822 -1 174 

Övriga tjänster -28 996 -30 913 

Lokal och markhyror -7 196 -5 028 

Övriga kostnader -17 225 -17 086 

  -590 703 -571 429 

      

Kommunalförbundet 

  2020 2019   

        

        

Löner och sociala avgifter -161 289 -153 384   

Pensionskostnader -9 437 -10 998   

Inköp av återvinningsmaterial -2 032 -2 743   

Bränsle, energi och vatten -12 975 -13 285   

Köp av huvudverksamhet -185 809 -183 910   

Köp av tillsatser och behandlingsmaterial -37 188 -36 210   

Köp av transporttjänster -111 770 -107 110   

Avfalls- och energiskatt -15 964 -9 587   

Avsättning till nya deponier -822 -1 174   

Övriga tjänster -28 996 -30 913   

Lokal och markhyror -7 196 -5 028   

Övriga kostnader -17 211 -17 021   

  -590 689 -571 364   
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Not 4 Avskrivningar 

 

Koncernen 

  2020 2019 

      

Avskrivning byggnader och anläggningar -20 191 -17 414 

Avskrivning maskiner och inventarier -52 100 -48 014 

Avskrivning på immateriella anläggningar -589 -589 

  -72 879 -66 017 

      

Kommunalförbundet 

  2020 2019   

        

        

Avskrivning byggnader och anläggningar -20 191 -17 414   

Avskrivning maskiner och inventarier -52 100 -48 014   

Avskrivning på immateriella anläggningar -589 -589   

  -72 879 -66 017   

        

  

 

Not 5 Finansiella kostnader 

 

Koncernen 

  2020          2019 

      

Räntekostnader -3 016 -2 183 

Bankgarantier, ränteavgift på revers -2 078 -2 228 

Övriga finansiella kostnader -660 -315 

  -5 753 -4 727 

      

Kommunalförbundet 

  2020 2019   

        

        

Räntekostnader -3 839 -2 715   

Bankgarantier, ränteavgift på revers -2 078 -2 228   

Övriga finansiella kostnader -660 -315   

  -6 576 -5 259   

 

 

Sida 61 (258)



VafabMiljö Kommunalförbund 

Org.nr 222000-3129 

32 (37) 

  

      

  

 

Not 6 Anläggningstillgångar 

 
 
Sammanställning investeringar exklusive finansiella anläggningstillgångar 

 
  

Totalt

Ingående anskaffningsvärden 3 952 343 313 428 498 73 927 62 055 911 745

Årets förändring

 - Årets aktiverade utgifter 0 20 754 41 074 75 413 396 137 637

 - Försäljningar och utrangeringar 0 -18 -3 047 0 0 -3 065 

 - Omklassificeringar 0 11 7 245 -7 256 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärden 3 952 364 059 473 770 142 085 62 451 1 046 317

Ingående avskrivningar -2 382 -83 674 -174 405 0 0 -260 461 

 - Försäljningar och utrangeringar 7 2 202 2 210

 - Omklassificeringar 0

 - Årets avskrivningar -589 -20 191 -52 100 0 0 -72 879 

Utgående ack. avskrivningar -2 971 -103 857 -224 303 0 0 -331 131 

Utgående restvärde enligt plan 981 260 202 249 468 142 085 62 451 715 187

För koncernredovisningen gäller samma siffor dock är aktierna under not 7 Fin. anl.tillgångar eliminerade med 57 358 tkr. -57 358 

Totalt koncernen 657 829

Finansiella 

anläggningar

Mark, byggnader 

och tekniska 

anläggningar

Maskiner och 

inventarier

Övriga materiella 

anläggningar

Immateriella 

anläggningar

Budget Utfa ll Avvike lse

Biogasutbyggnad 9 263 11 715 -2 452

Övrigt 17 799 35 316 -17 517

Färdigstä llda under  året 27 062 47 031 -19 969

Biogasutbyggnad 60 112 64 550 -4 438

Övrigt 45 372 25 660 19 712

Pågår 105 484 90 210 15 274

Summa 132 546 137 241 -4 695
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar 

 

Koncernen 

 

  2020 2019   

        

        

Utsläppsrätter 5 093 4 697   

  5 093 4 697   

 

I koncernen är aktierna i dotterbolaget eliminerade med 57 358 mnkr. Värdet på VafabMiljö AB:s 

justerade egna kapital uppgår till 56 282 mnkr. Värdet bedöms öka under närmaste 4 åren, då bolaget 

årligen erhåller ränteintäkter för ett ännu ej reglerat lån till VafabMiljö kommunalförbund. 

 

 

Kommunalförbundet 

  2020 2019   

        

        

Värde på aktier i dotterbolag 57 358 57 358   

Utsläppsrätter 5 093 4 697   

  62 451 62 055   
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Not 8 Fordringar 

 

Koncernen 

  2020 2019 

      

Kundfordringar 144 648 47 998 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 799 78 524 

Övriga kortfristiga fordringar 8 214 7 422 

  192 662 133 944 

      

Kommunalförbundet 

  2020 2019   

        

Kundfordringar 144 648 47 998   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 39 799 78 524   

Övriga kortfristiga fordringar 8 214 7 330   

  192 662 133 853   

        

  

Not 9 Eget kapital 

 

Koncernen 

  2020 2019 

      

Övrigt eget kapital 50 801 38 776 

Årets resultat -405 11 920 

  50 396 50 696 

      

Kommunalförbundet 

  2020 2019   

        

Övrigt eget kapital 52 510 41 013   

Årets resultat -1 038 11 497   

  51 472 52 510   

    

    

        

 

Koncernens egna kapital 
Övr. eget 

kapital 

Årets 

resultat 

Eget 

kapital 

    

Eget kapital 2020-01-01 38 776 11 920 50 696 

Omföring föregående års resultat 11 920 -11 920 0 

Effekt av ändrad skattesats 105  105 

Årets resultat  -405 -405 

Summa 50 801 -405 50 396 
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Not 10 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 

 

Koncernen 

  2020 2019 

      

Pensionsförpliktelse före 1988, KPA          6 835              6 393 

Pensionsförpliktelse efter 1988, KPA         27 398          25 580 

Summa avsatt till pensioner         34 233         31 973 

   

Ingående avsättning pensioner 31 973 26 956 

Årets förändring pensioner 2 260 5 017 

Avsatt för återställande av inaktiva deponier 173 393 154 809 

Avsatt för återställande av aktiv deponi 17 830 17 008 

Avsättningar för uppskjuten skatt 1 126 1 188 

Andra avsättningar 10 409 10 409 

  236 991 215 387 

      

Kommunalförbundet 

  2020 2019   

        

Pensionsförpliktelse före 1988, KPA          6 835              6 393  

Pensionsförpliktelse efter 1988, KPA         27 398          25 580  

Summa avsatt till pensioner         34 233         31 973  

        

Ingående avsättning pensioner 31 973 26 956   

Årets förändring pensioner 2 260 5 017   

Avsatt för återställande av inaktiva deponier 173 393 154 809   

Avsatt för återställande av aktiv deponi 17 830 17 008   

  225 456 203 790   

        

  

Avsättningen avser återställande av de äldre 6 icke-aktiva deponierna i regionen. Återställandet 

påbörjas 2009 och beräknas pågå tom 2027. En utökning 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 i anspråkstagen år 2009 görs med 25 kr/ton för 

icke-farligt avfall och 61 kr/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. 

 

  

Sida 65 (258)



VafabMiljö Kommunalförbund 

Org.nr 222000-3129 

36 (37) 

  

      

  

 

Not 11 Långfristiga skulder 

 

Koncernen 

  2020 2019 

      

Räntebärande skulder:   

Koncernkonto Swedbank 303 371 312 482 

Skuld till medlemskommuner 64 200 64 200 

   

Icke räntebärande skulder:   

Förskott från Naturvårdsverket 24 000 24 000 

Övriga långfristiga skulder 2 543 2 653 

  394 115 403 335 

      

Kommunalförbundet 

  2020 2019   

        

Räntebärande skulder:    

Koncernkonto Swedbank 303 371 312 482   

Skuld till medlemskommuner 64 200 64 200   

    

Icke räntebärande skulder:    

Skuld till VafabMiljö AB 74 523 74 523   

Förskott från Naturvårdsverket* 24 000 24 000   

Övriga långfristiga skulder* 2 543 2 660   

  468 638 477 865   

        

  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Genomsnittlig låneränta %  1,5 1,6 1,5 1,3 1,6 

 

 

Inget lån förfaller inom fem år. Koncernkontot i Swedbank avser checkräkningskrediten med Västerås 

stad som motpart och kreditgivare. Skuld till medlemskommuner avser köp av aktier i VafabMiljö AB. 

Skulden till dotterbolag avser köpeskilling för överlåtna tillgångar och skulder i enlighet med 

överlåtelseavtalet. 

 

*Förutbetalda investeringsbidrag 

 
  

2020 2019

Skuld Naturvårdsverket 24 000 24 000

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde* 1 861 1 861

Nya investeringsbidrag under året 0 0

Resultatförda investeringsbidrag -117 -70

Summa förutbetalda investeringsbidrag 25 744 25 791

*saldot är en del av Övriga långfristiga skulder
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Not 12 Kortfristiga skulder 

 

Koncernen 

  2020 2019 

      

Leverantörsskulder 184 948 45 627 

Moms och punktskatter 391 2 215 

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 6 434 5 688 

Pensionskostnader och löneskatt 9 742 7 379 

Semesterlöneskuld 11 641 9 857 

Upplupen abonnentskuld (RUF) 21 570 29 693 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 45 620 106 899 

  280 347 207 358 

      

Kommunalförbundet 

  2020 2019   

        

        

Leverantörsskulder 184 948 45 627   

Moms och punktskatter 391 2 215   

Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 6 434 5 595   

Pensionskostnader och löneskatt 9 742 7 379   

Semesterlöneskuld 11 641 9 857   

Upplupen abonnentskuld (RUF)* 21 570 29 692   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 45 467 106 885   

Skuld till VafabMiljö AB 2 915 2 080   

  283 109 209 331   

 

*Förändring RUF per medlemskommun 2020       

 
 

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

 

Kommunalförbundet 

  2020 2019   

        

        

Ställda säkerheter 12 550 12 550   

  12 550 12 550   

        

Inga eventualförpliktelser 

  

  

Medlemskommun Heby Fagersta Norberg
Skinn-

skatteberg
Enköping Västerås Sala

Hallsta-

hammar

Sura-    

hammar
Köping Arboga Kungsör Totalt

Ingående behållning (tkr) 6 510 2 638 2 889 3 959 3 508 0 0 1 543 8 647 0 0 0 29 692

Förändring (tkr) -2 257 -628 -835 -1 262 -895 0 0 0 -2 245 0 0 0 -8 122

Utgående behållning (tkr) 4 253 2 010 2 054 2 697 2 613 0 0 1 543 6 402 0 0 0 21 570
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1. Sammanfattning 

På uppdrag av VafabMiljö kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har EY granskat 
förbundets årsbokslut samt års- och sammanställda redovisning för år 2020. Här följer en 
summering av väsentliga iakttagelser från granskningen:  
 

✓ Årsredovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av förbundets resultat och 

ställning per 31 december 2020.  

✓ Den sammanställda redovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av resultat 

och ställning per 31 december 2020, för förbundet och dess dotterbolag.  

✓ Det bör noteras att tio av förbundets nitton övergripande inte uppfylls för år 2020. 

Förbundet bör överväga en mer ändamålsenlig målstruktur framgent.  

✓ Direktionens sammanvägda bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning 

uppnås kan tydliggöras ytterligare, så att en sammantagen bedömning görs, både 

vad gäller verksamhet och ekonomi.  

✓ Känslighetsanalys rörande förändringar i väsentliga omvärldsfaktorer skulle med 

fördel kunna utvecklas ytterligare i förvaltningsberättelsen. 

✓ Årsredovisningens förvaltningsberättelse kan med fördel kompletteras med en 

redogörelsen för utfallet av de kontroller som utförs i enlighet med den fastställda 

interna kontrollplanen.  
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2. Inledning 

Granskningen omfattar årsredovisningen för kommunalförbundet med dotterbolag med fokus 
på den finansiella informationen i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2020, samt 
uppföljning av verksamhetens mål och bedömning av god ekonomisk hushållning.  
 
Syftet med granskningen är att: 
 

 bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag om kommunal bokföring och 
redovisning samt god redovisningssed för kommuner och därmed ger en rättvisande 
bild över resultat och ställning. 

 bedöma huruvida förbundets balanskravsutredning ger en rättvisande bild, 

 bedöma om gällande finansiella mål uppnåtts, 

 bedöma om verksamheten bedrivits så att beslutade mål och inriktningar för god 
ekonomisk hushållning för verksamheten uppnåtts, 

Med rättvisande bild avses: 
 

 att redovisade tillgångar och skulder existerar och avser förbundet, 

 att redovisade tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt, 

 att förbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits, 

 att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt avseende 
verksamhetsår samt 

 att god redovisningssed i övrigt uppfylls bland annat vad gäller krav på information i 
förvaltningsberättelsen och i tilläggsupplysningarna. 

I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. 

3. Förbundets resultat och balansräkning  

Vi har granskat årsredovisningen samt årsbokslut 2020 samt analyserat större avvikelser och 
förändringar mot budget. Nedan lämnas kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter 
för vilka vi gjort iakttagelser i granskningen. 

3.1. Resultaträkning samt prognos 

VafabMiljö Kommunalförbund redovisar per 31 december 2020 ett negativt resultat om -1 
mkr (+11 mkr), vilket är väsentligt sämre än föregående år. Intäkterna har ökat jämfört med 
föregående år men det har även kostnaderna och avskrivningar i större omfattning vilket 
medför att verksamhetens nettokostnader har minskat väsentligt med – 11 mkr.  
 
Inom ramen för det kommunala uppdraget så har kommunalförbundet ett negativt resultat på 
– 4 mkr (-17 mkr). Detta medför att de intäkter som är hänförligt till det kommunala uppdraget 
inte täcker de kostnader som uppstår i samband med att hantera uppdraget av insamling, 
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hantering och avsättningar för deponi men det har skett en förbättring jämfört med föregående 
år. Detta behöver hanteras av förbundets direktion.   
Totalt sätt inom kommunalförbundet har intäkterna ökat främst taxor och avgifter. 
Behandlingsintäkter har minskat vilket är minskade intäkter till följd av Covid-19.  
 
Verksamhetens kostnader totalt inom kommunalförbundet har ökat mer än intäkterna och det 
är främst löner samt avfall- och energiskatt som har ökat mot föregående år. Även köp av 
transporttjänster har viss ökning. Avskrivningar har ökat jämfört med föregående år. 
 
Finansnetto är lite lägre än föregående år då räntekostnaderna har ökat.   
 

Efter granskningen av förbundets bokslutsdokumentation är det vår sammantagna bedömning 

att årsredovisningen ger en rättvisande bild, i allt väsentligt, av förbundets resultat för perioden 

1 januari till och med den 31 december 2020.  

3.2. Balansräkningen 

 
Materiella anläggningstillgångar 

Under året har flera investeringar genomförts, främst inom posten maskiner och inventarier 
och övriga materiella anläggningstillgångar. Ökning på materiella anläggningstillgångar avser 
främst övriga materiella anläggningstillgångar som avser pågående investeringar som inte har 
aktiverats. Väsentliga pågående investeringar avser projekt ”Växtkraft” som står för majoriteten 
av investeringen med utgående värde på 115 mkr vilket har ökat under året med ca 56 mkr. 
Växtkraft förväntas att bli aktiverat under 2021. Per december 2020 finns ca 142 mkr bokfört 
totalt som pågående investeringar.    

Vi har granskat att redovisningen enligt huvudboken överensstämmer med förbundets 
anläggningsregister samt stickprovsvis kontrollberäknat redovisade avskrivningar. Vi har även 
stickprovsvis granskat aktiveringarna mot underlag. Granskningen har inte föranlett några 
anmärkningar.  

Finansiella anläggningstillgångar 

Posten avser i huvudsak aktier i dotterbolaget och viss del utsläppsrätter. Inget noterat i vår 
granskning av dessa poster.  

Övriga kortfristiga fordringar 

Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar, fordran mot ägarkommun 
samt övriga kortfristiga fordringar.  

Kundfordringar har ökat jämfört med föregående år vilket avser främst att KF har en fordran 
på Mälarenergi på 109 mkr avseende avtalet med flöden mellan KF och Mälarenergi AB. 
Motsvarande skuld på leverantörsskulder finns även.  

Vår granskning har omfattat granskning av verifierande underlag och beräkningar. Inga 
väsentliga noteringar har gjorts.  

Kassa och bank 

Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 96 mkr (128 mkr). Löpande verksamheten 
genererar ett överskott och investeringsverksamheten har ett utflöde av kassa till följd av 
investeringar samt finansieringsverksamheten har bidragit till utflöde av likvida medel.  
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Granskning av bank har utförts av verifierande underlag från externa parter. Inga väsentliga 
noteringar har gjorts.  

Avsättningar  

Förbundets avsättningar utgörs av pensionsåtaganden till 34 mkr (32 mkr) och andra 
avsättningar till 191 mkr (171 mkr).  

Förbundets pensionsåtaganden har granskats mot underlag från KPA. I bokslutet för 2019 så 
ansåg kommunalförbundet själv att skulden har ökat orimligt mycket avseende vissa personer 
och har under 2020 haft ett möte med KPA för att ha en genomgång och förklaring avseende 
detta. Vid mötet har ett antal stickprov diskuterats och baserat på den genomgången är 
kommunalförbundets bedömning att avsättningen är rimlig. Revisionen har för avsikt att 
nogsamt följa detta område under 2021.    

Gällande hanteringen av särskild löneskatt så har den förändrats i samband med att 
verksamheten gick från ett aktiebolag till kommunalförbund som justerades under 2019 
historiskt och deklarationer för åren 2016 och 2017 har justerats medan åren 2018 och 2019 
har hanterats korrekt i deklarationerna.  

Däremot så hade kommunalförbundet under förra året inte noterat att bokföra en avsättning 
för löneskatt på den del av pensionen som har justerats för beräkningen ovan. Det medför att 
på den del av pensionsavsättningen som har ökat från omvandlingen till kommunalförbund ska 
det bokas upp en avsättning på 24,25 procent vilket uppgår till ca 3 mkr. Vid bokslutet för 2020 
har 50% av denna effekt bokförts medan det kvarstår att göra en ytterligare bokning på 1,5 
mkr för att ha en korrekt avsättning avseende särskild löneskatt på pensionsavsättning som 
har uppstått medan verksamheten har bedrivits i kommunalförbundets räkning. Skulle detta 
bokföras så skulle resultatet vara sämre med 1,5 mkr.   

Andra avsättningar avser återställande av deponier, vilket har ökat till följd av att avsättningen 
har justerats för överutnyttjande av sluttäckning för 2019 och 2020 samt minskats för 2018. Vi 
har granskat avsättningen mot beräkningsunderlag och har inte noterat några avvikelser.  

Kortfristiga skulder 

De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga 
kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Leverantörsskulder har ökat väsentlig mot 
föregående år och avser reglering med Mälarenergi på 133 mkr mot vilka kommunalförbundet 
också har en fordran på som redovisas som kundfordran. Detta är avstämt mot Mälarenergi 
AB utan anmärkning. Delar av denna skuld bokfördes föregående år som upplupen kostnad 
vilket förklarar minskningen på den posten. I övrig har den upplupna abonnentsskulden (RUF) 
vilket är fördelad på flera kommuner. Granskningen har omfattat avstämning mot 
underliggande avtal och bedöms korrekt hanterat.  

Långfristiga skulder 

Skulden till VafabMiljö AB ligger kvar på 74 mkr medan övriga långfristiga skulder har minskat 
till 394 mkr (403 mkr) vilket avser främst att skulden på koncernkonto har minskat jämfört med 
2019. 

Sammanställd redovisning 

I årsredovisningens finansiella avsnitt finns motsvarande uppgifter för koncernen som då 
inkluderar dotterbolaget Vafab Miljö AB. Vi har övergripande tagit del av den sammanställda 
redovisningen utan att ha noterat några väsentliga differenser.  
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Vår övergripande bedömning 

Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt den sammanställda redovisningen 
är det vår bedömning att förbundets resultat och ställning, i allt väsentligt, ger en rättvisande 
bild av verksamheten per den 31 december 2020. Vår uppfattning är att förbundets 
bokslutsprocessen är av tillräcklig kvalité.  

4. Kommentarer till förvaltningsberättelsen 

Den första januari 2019 trädde en ny lag om kommunal bokföring och redovisning i kraft. Detta 
innebar att rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) har uppdaterats, 
bland annat med avseende på årsredovisningens uppställningsform. Vidare har det inneburit 
att förvaltningsberättelsens utformning samt krav på innehåll har uppdaterats. Inför 
upprättandet av årsredovisningen 2020 har förbundet genomfört ett arbete i syfte att följa den 
uppdaterade lagen samt de rekommendationer som utgör god redovisningssed på ett tydligare 
sätt. Detta ser vi positivt på.  Vår granskning har omfattat en genomgång av att efterfrågad 
information finns med på ett ändamålsenligt sätt. Förvaltningsberättelsens uppställningsform 
följer i allt väsentligt  lagens föreskrifter (LKBR) samt RKR´s rekommendation R15. 

I avsnitten ”Översikt VafabMiljös utveckling” samt ”Viktiga förhållanden för resultat och 
ekonomisk ställning” lämnas redogörelser för utvecklingen  för de senaste fem åren samt 
information om finans- och pensionsförvaltningen, men även ett kortare avsnitt där förbundets 
miljöpåverkan kommenteras.  

I avsnittet ”Händelser av väsentlig betydelse” beskrivs och kommenteras flera för förbundet 
viktiga områden, bland annat den nya gemensamma taxan, den nya avfallsplanen samt 
förbundets påverkan och hantering av Corona-pandemin.   

I avsnittet ”Styrning och uppföljning” beskrivs det för samt kommenteras direktionens arbete, 
former för antagande av budget samt uppföljning men även de olika forum för samråd och 
samverkan som finns för medlemskommunerna. Avsnittet omfattar även ett kortare avsnitt 
rörande förbundets arbete med intern kontroll, där det framgår att direktionen fastställt en 
internkontrollplan för verksamhetsåret och är en del i ledningssystemet.  

Förvaltningsberättelsen omfattar även ett särskilt avsnitt rörande det lagstadgade begreppet 
”God ekonomisk hushållning”. I avsnittet redovisas och kommenteras förbundets 
måluppfyllelse, huvudsakligen i tabellform.   

Särskilda avsnitt rörande ”balanskravresultatet” samt ”väsentliga personalförhållanden” 
redovisas i förvaltningsberättelsen omfattar tillräcklig information. Av förbundets 
balanskravsutredning framgår att det lagstadgade balanskravet uppnås, vilket är positivt.   

I likhet med tidigare år omfattar förvaltningsberättelsen redogörande och analyserande avsnitt 
rörande resultatet för den kommunala avfallsverksamheten samt utfall för respektive 
medlemskommun.  

Utöver de ekonomiska avsnitten rörande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys, 
tilläggsinformation (noter) finns även redovisningar av årets investeringsverksamhet samt 
driftsredovisning.    
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Vår bedömning av förvaltningsberättelsen 

Vår sammanfattande bedömning är att det i förbundets årsredovisning lämnas en tillräcklig 

redogörelse kring den verksamhet som bedrivits under 2020. Utformningen av 

årsredovisningen gör att informationen om verksamheten är överblickbar på ett positivt sätt.  

Av förvaltningsberättelsen framgår direktionens redovisning av förbundets måluppfyllelse. Vår 

bedömning är att denna redovisning sammantaget är tillräcklig. Vi noterar dock även i år att 

huvuddelen av förbundets mål inte uppfylls. Detta är allvarligt. Vår bedömning är att förbundet 

bör vida tydliga åtgärder för att uppnå en högre grad av måluppfyllelse framgent. Det kan även 

finnas anledning att genomföra en övergripande genomlysning av målstrukturen för den 

verksamhet som förbundet bedriver. Detta är dock ytterst en fråga för medlemskommunerna 

att hantera. Detta är av särskild betydelse när vissa av målen inte uppnås för året eller ens 

kan utvärderas.   

Det är positivt att förbundet under år 2020 haft en fastställd plan för sitt övergripande arbete 

med intern kontroll. Planen har utgått från en dokumenterad riskanalys. Det är även positivt att 

utfallet rörande insatser med avseende intern kontroll kommenteras, om än kortfattat.  

Vår bedömning att det är det är positivt att förbundet redovisar ett positivt resultat enligt det 

lagstadgade balanskravet. Dock för det noteras att detta är efter en positiv effekt rörande 

medel från resultatutjämningsfonden.  

För att utveckla årsredovisningen informationsvärde ytterligare lämnar vi följande 

rekommendationer: 

 

✓ Det bör noteras att tio av förbundets nitton övergripande inte uppfylls för år 2020. 
Förbundet bör överväga en mer ändamålsenlig målstruktur framgent.   

✓ Direktionens sammanvägda bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning 
uppnås kan tydliggöras ytterligare, så att en sammantagen bedömning görs, både 
vad gäller verksamhet och ekonomi.  

✓ Känslighetsanalys rörande förändringar i väsentliga omvärldsfaktorer skulle med 
fördel kunna utvecklas ytterligare i förvaltningsberättelsen. 

✓ Årsredovisningens förvaltningsberättelse kan med fördel kompletteras med en 
redogörelsen för utfallet av de kontroller som utförs i enlighet med den fastställda 
interna kontrollplanen.  

 

 

Västerås den 25 mars 2021 

 
Johan Perols    Mia Keränen Larsson 
Certifierad kommunal revisor            Auktoriserad revisor 
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Ärendebeskrivning 
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) har upprättat 
årsredovisning för 2020. Resultatet uppgår till 278 tkr, vilket är 228 tkr 
högre än budgeterat, och beror till största del på att VMKF har fått extra 
kommunbidrag för att återställa årets underskott. 
Vid direktionens sammanträde den 10 mars 2021 godkändes 
årsredovisningen. Efter direktionens beslut har revisorerna påpekat 
felaktigheter i årsredovisningen och den har därefter reviderats. Den 
reviderade årsredovisningen är antagen av förbundsordförande den 15 april 
2021. 
De av fullmäktige utsedda revisorerna påpekar i sin revisionsrapport att 
direktionen inte har antagit några övergripande mål i budget 2020, men att 
uppföljning av övergripande mål ändock har gjorts i årsredovisningen. 
Således är budget och årsredovisning inte utformade på samma sätt 
avseende målen, men revisorerna ser positivt på att det finns en samlad 
bedömning av de mål som anges i årsredovisningen. Vidare bedömer 
revisorerna att den interna kontrollen över räddningstjänsten inte är 
tillräcklig. 
Den samlade bedömningen från revisionsrapporten är trots allt att VKKF 
har bedrivits ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande 
sätt samt att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. Revisorerna 
tillstyrker att direktionen och dess enskilda ledamöter beviljas ansvarsfrihet. 
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1. Västra Mälardalens kommunalförbund 
 

1.1 Förbundets ordförande har ordet 
 
Vi har nu gjort bokslut 2020 för Västra Mälardalens kommunalförbund. Ett 
mycket speciellt år med Pandemin Covid -19 i fokus på många sätt. Under året 
har vi hanterat frågor gällande Räddningstjänsten där respektive medlemskommun 
från och med 1 januari 2021 ingår med räddningstjänsten i Mälardalens Brand och 
Räddningsförbund. I och med detta har det varit många och sega förhandlingar för 
att få detta att gå ihop. Vi har jobbat aktivt med ärenden från Arbetsmiljöverket. 
Våra verksamheter har i och med Pandemin fått ställa om sitt arbete för att 
anpassa detta till de rekommendationer som utförts.  
Vi har under året tagit beslut om nya förbundsordningar och tagit emot 
Skinnskatteberg som kund för bostadsanpassningar. 
Året har inneburit stora utmaningar inom det ekonomiska området framförallt 
inom Räddningstjänsten där vi har haft kostnader som vi måste få ner. Syftet med 
att söka medlemskap i Mälardalens Brand och räddningsförbund är att få en 
robust räddningstjänst och klara framtidens utmaningar inom detta område. 
Administrationens verksamheter har ställt om och även klarat att jobba inom 
ekonomisk tilldelad ram. Även inom dessa områden har vi utmaningar framför allt 
och hitta kompetensförsörjning. 
 
Jag vill med dessa rader tacka Direktionen och all personal för det arbete som 
utförts under 2020 och hoppas vi får ett bättre 2021. 
 
 

 
 
 
Mikael Peterson 
Ordförande 
Västra Mälardalens kommunalförbund 
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1.2 Direktion och revision 
 
Direktion 
Direktionen har tio ledamöter och är förbundets beslutande organ. Direktionen fastställer 
budget och övriga övergripande program för förbundets verksamhet. Den beslutar även i 
övriga ärenden av större vikt. Direktionen leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av förbundets ekonomi och verksamheter. Direktionen har under året haft 
fyra sammanträden. 
 
 

Direktionens ledamöter 
Mikael Peterson (S), Kungsör 
Ordförande 
Anders Röhfors (M), vice ordförande fram till och med 30/11 
Jonna Lindman (M), Arboga, vice ordförande från och med 1/12 
Elizabeth Salomonsson, (S), Köping, vice ordförande 
Roger Eklund (S), Köping 
Ola Saaw (M), Köping 
Anders Cargerman (L), Arboga 
Andreas Silversten (S), Arboga 
Stellan Lund (M), Kungsör 
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör 
Leif Carlberg (S), Surahammar 
 
Ersättare 
Börje Eriksson (S), Köping 
Andreas Trygg (V), Köping 
Jenny Adolphson (C), Köping 
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga 
Dan Avdic Karlsson (V), Arboga  
Håkan Tomasson (M), Arboga 
Dan Stigenberg (S), Kungsör 
Joel Petersson (V), Kungsör 
Madelene Fager (C), Kungsör 
Christopher Marlowe (S), Surahammar 
 

 
 

Revision 
Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god 
redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala 
revisionen kan delas i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltningsrevision. 
 
Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed 
tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att 
bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och 
med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen. 
 
Revisorer 
Lars Wigström (S), Kungsör 
Göran Nilsson (S), Köping 
Per Jörgensen (V), Surahammar 
Bertil Bresell (S), Arboga 
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1.3 Verksamhetsfakta  
Västra Mälardalens kommunalförbund bildades och sammanfördes med 
räddningstjänstförbundet 2006 för att samordna ett flertal olikartade uppgifter i ett och samma 
förbund. 210101 går Räddningstjänsten samman med Mälardalens brand- och 
räddningsförbund.   
VMKF administration ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet 
verksamhetsområden till fyra kommuner, dess bolag och förbund. Skinnskatteberg kommun 
har anslutit sig till bostadsanpassning under 2020. Uppdraget kan jämföras med en kommun i 
storleksordningen av drygt 50 000 invånare. Under de senaste åren har uppdragens volym 
ökat samt även dess komplexitet. Flertalet av våra tjänster kräver olika former av 
specialistkompetens och det förväntas att vi som stödorganisation ska leverera tjänster med 
god kvalitet och hög servicenivå. Ökad styrning och samordning av kommunernas och 
bolagens tjänster via VMKF bidrar till effektiviseringar, samsyn och ökad kvalitet. Vi vill 
vara en bra samarbetspart till våra medlemskommuner och dess bolag.  
Sedan 2004-04-05 bedriver kommunerna Köping-Arboga-Kungsör gemensam räddningstjänst 
i samverkansformen kommunalförbund. Förbundets uppdrag utgår från kommunernas 
skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO). I LSO anges att varje 
kommun/förbund ska upprätta två handlingsprogram, ett för den operativa verksamheten samt 
ett för den förebyggande verksamheten. I handlingsprogrammen finns bl.a. 
kommunens/förbundens mål för respektive verksamhet. 
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1.4 Organisationsschema förbundet 
 

 
 
 

2. Förvaltningsberättelse 
 
2.1 Väsentliga händelser under året 
 

 Under året pågick arbete gällande ett samgående mellan räddningstjänsten och Mälardalens 
Brand- och Räddningsförbund (MBR) pågått för ett inträde i MBR från och med 20210101.  

 Coronapandemin har påverkat samtliga verksamheter inom förbundet. Arbetsuppgifter 
som var inplanerade har fått skjutas på framtiden. Flera verksamheter fick ställa om 
sitt arbete för att i högre grad stötta våra medlemskommuner. Krisberedskapsenheten 
lade i princip ned alla andra arbetsuppgifter åt sidan för att stödja kommunerna, bolag 
och förbund i deras arbete med att hantera covid-19.  

 Arboga stationen omvandlades till en ren deltidsstation och heltidspersonalen flyttades 
till Köping under sept månad. 

 Inom telefonienheten har en upphandling av nytt telefonisystem skett. Den nya 
lösningen, som är en Telefoni som tjänstlösning från Tele2, kommer att 
lanseras februari 2021. Vidare antogs en Riktlinje för telefoni som avser alla 
medlemskommuner inkl. bolag.  

 Översyn av VMKF’s styrning, ledning och leverans genomfördes av KPMG vilket 
bidrog till att utvecklingsområden identifierades. Översynen blev därmed en viktig 
grund i arbetet med verksamhetsplan och tillhörande aktiviteter för ledningsgruppen. 
Översynen har också använts vid budgetdialoger tillsammans med kommunerna för att 
lyfta fram dem behov som förbundet ser som utvecklingsområden.  
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 Projekt med avveckling av skanningsverksamheten av pappersfakturor intensifierades 
under året.  

 Under året anslöt sig Skinnskattebergs kommun till bostadsanpassning och VMKF har 
därmed fem kommuner att hantera bostadsanpassningsärenden till.  

 Beslut om fortsatt samverkansavtal med Örebro läns kommuner inom upphandling. 
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2.2 Översikt över verksamhetens utveckling  
 
Förbundets resultat för de senaste åren visar negativt resultat och det egna kapitalet minskar kraftigt. 
Årets minskning av det egna kapitalet beror framförallt på det negativa resultatet. Soliditeten minskar 
även den kraftigt under de senaste åren. Investeringarna håller en fortsatt hög nivå och avser 
investeringar för IT-verksamheten. I samband med investeringarna har nya lån upptagits då de egna 
medlen för reinvestering inte finansierar fullt ut. Den långfristiga låneskulden minskade med 73 % 
sedan föregående år. 
 
I tabellen nedan redovisas en översikt över verksamhetens utveckling 
 

Verksamhetens utveckling (Tkr) 2016 2017 2018 2019 
 

2020 
Verksamhetens intäkter 99 325 105 875 67 104 68 065 100 540 
Kommunbidrag 50 957 51 282 52 284 53 953 47 383 

Verksamhetens kostnader 
-145 
028 -145 334 -108 915 -107 705 -126 684 

Årets resultat -1 852 3 641 -1 931 -2 054 278 
Balansomslutning 94 154 109 375 119 551 132 794 127 187 
Eget kapital 10 791 14 432 12 501 1 677 4 009 
Avkastning på totalt kapital (%) 5,88 10,88 8,75 10,94 30,71  
Soliditet (%)  11,46 13,19 10,46 2,81 3,15 
Investeringar  9 097 24 534 28 116 20 973 29 169 
Långfristig låneskuld 16 200 24 600 34 150 50 930 37 140 

 
 
 
Soliditet 
Soliditeten 2020 uppgick till 3,15 % jämfört med 2,81 % 2019. Tillgångarna har ökat genom 
de stora investeringarna de senaste tre åren, men då en större del av finansieringen har skett 
genom upptagning av nya lån har även skuldsidan ökat. 
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2.3 Styrning och uppföljning  
 
Under senare delen av hösten inledde ledningsgruppen ett arbete med att förfina 
målstyrningsprocessen. Dem övergripande målen i verksamhetsplanen för 2021 har 
förtydligats och samtliga är mätbara. Ett årshjul kopplat till målstyrningen är framtaget för 
2021 där aktiviteter kopplade till utvärdering och uppföljning tydliggörs. Utvärderingarna av 
målen med prognos kommer att lämnas tre gånger till Direktionens sammanträden. För att 
leverera en prognos och utvärdering av målen redan i samband med delårsbokslutet så 
kommer djupintervjuer att genomföras med nyckelpersoner som komplement till enkäten. 
Med en prognos ges Direktionen möjlighet att bättre kunna prioritera, för att eventuellt rikta 
om resurser. 
 
VMKF´s mål har på ett tydligare sätt kopplats samman med förbundets lönekriterier och vad 
som genererar en löneutveckling.  
 
Utvärderingarna som görs tre gånger årligen tar sin utgångspunkt i uppföljning av resultat och 
måluppfyllelse och beskriver tänkbara och möjliga förklaringar av vad i verksamheten som 
påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen. Utvärderingen handlar om att hitta 
orsaker som förklarar måluppfyllelsen för att förbättra verksamheten. Analysen ska bedöma 
kvaliteten i förhållande till målen samt identifiera de faktorer som påverkat måluppfyllelsen.   
Utvärderingen ska visa effekterna av de insatser som gjorts. Det ska finnas en koppling 
mellan de anslagna resurserna för de olika målsättningarna, aktiviteter som genomförts och 
vad det gett för effekt på måluppfyllelsen.   
 
Övergripande mål 
VMKF har tre övergripande mål vilka är inom områdena service, medarbetare och ekonomi. 

 Servicemålet 
VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra kundgrupper 
ska tycka att de får god service.  
Mäts genom: NKI, Enkätundersökning angående service  
Målvärde: att bibehålla eller förbättra resultatet till minst indexvärde 80  

I budget och verksamhetsplan för 2020 framgår ytterligare två mål varpå dem förtydligas även 
här under övergripande mål och ingår i uppföljning och utvärdering. Dessa är; 

 Medarbetarmålet  
VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare 
Mäts genom: Tydliga mätbara mål saknas. Sjukfrånvarouppföljning och 
medarbetarundersökning har använts för att analysera målet. Inför budget och 
Verksamhetsplan 2021 framgår målvärden för detta mål.  
Målvärde: att bibehålla eller höja resultatet för medarbetarenkäten  
 

 Ekonomimål/Finansiellt mål 
VMKF ska ha en budget i balans 
Mäts genom: 
Månatliga ekonomiuppföljningar  
Målvärde: +50 tkr
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Ett finansiellt mål som framgår i Budget och Verksamhetsplan för 2020 är att personella och 
materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt. Målvärdet är +50 tkr.  
 
 
För att kunna mäta servicemålet så används SCB:s Kvalitetsmodell med Nöjd - Kund - 
Index (NKI) 
 
Det är standardiserade indikatorer (frågor) som ligger till grund för måttet på totalkvaliteten 
(dvs på NKI).  
Dessa tre indikatorer utgörs av frågor 
om: 

• hur nöjd man är med verksamheten i dess helhet 
• hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar 
• hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan.  

 
Varje mål bedöms vara uppfyllt om det mätbara målet uppgår till 100 %, om det är under 100 
% och över 80 % bedöms målet vara delvis uppfyllt och avviker det mer än det så är inte 
målet uppfyllt. För att göra måluppföljningen överskådlig så visas varje mål med glad, mindre 
glad eller ledsen figur. 
 
 
 
 
Ord och begrepp gällande måluppfyllelse 
 

 
Målet är uppfyllt 

 
Målet är delvis uppfyllt med 
minst 80 % 

 
Målet bedöms inte vara 
uppfyllt  
Målet har inte kunnat 
bedömas 
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Verksamhetsmål Räddningstjänsten och uppföljning 
 
Varje avdelning inom VMKF har verksamhetsmål som framgår i avdelningarnas 
verksamhetsplaner. I den övergripande budget och verksamhetsplanen för 2020 redovisas 
enbart dem övergripande målen för den administrativa förvaltningen därav att det enbart är 
dem som lyfts fram i denna förvaltningsberättelse. Räddningstjänsten har däremot 
verksamhetsmål i den övergripande budget och verksamhetsplanen därav att 
räddningstjänstens verksamhetsmål framgår i denna förvaltningsberättelse och följs upp.  
 
 

Avdelning Mål Målupp
fyllnad 

Kommentar 

Driftavdelningen Att material/fordon underhålls 
och fungerar för att möjliggöra 
en snabb och säker insats. 

 
 
 

Alla fordon är underhållna. Plan för 
fordonsplan är utförd.  

Driftavdelningen Att bedriva externutbildning för 
att möjliggöra för 
enskilda/kommunens anställda 
att bryta ett oönskat 
händelseförlopp såväl på 
arbetsplatsen som andra platser. 

 
 

 

Externutbildning har inte kunnat ske på 
grund av Corona pandemin. Arbete har 
skett under året för att anpassa detta till 
läget och för att framöver kunna 
genomföra digitala utbildningar.  

Driftavdelningen Att i den mån det är praktiskt 
möjligt, hålla rätt numerär 
gällande personal i enlighet 
med gällande 
handlingsprogram.  

 

 
 

Är delvis uppfyllt i främst Köping samt 
Arboga. Kungsör är det tidvis problem 
med att hålla numerär. 

Förebyggande-
avdelningen 

Vid tillsynsärende enligt SFS 
2003:778 och /eller SFS 
2010:1011 ska skriftligt beslut i 
ärendet meddelas inom 14 
dagar från det att tillsynen 
genomfördes. 

 
 

 

Med anledning av pandemin har tillsyn 
utförts i begränsad mängd och då på 
förekommen anledning inom vård- och 
omsorgsboende samt skolverksamhet. 
Samordnad tillsyn har utförts i samarbete 
med andra myndigheter riktat mot farlig 
och mot hotell- och restaurangverksamhet 
i området. 
 

Förebyggande-
avdelningen 

I ett ärende om tillstånd enligt 
SFS 2010:1011 om brandfarliga 
och explosiva varor ska beslut 
meddelas av Västra 
Mälardalens Kommunalförbund 
inom tre månader efter det att 
en fullständig ansökan kom in 
till kommunalförbundet. 

 

 
        

Antalet tillståndssökande för brandfarliga 
och explosiva varor har inte minskat under 
2020. Räddningstjänsten har klarat av att 
inom lagstadgad tid handlägga ärenden för 
brandfarliga och explosiva varor. Tillsyn 
mot fyrverkeriförsäljare har prioriterats 
under året. 

Förebyggande-
avdelningen 

Beslut i sotningsärende som 
gäller byte av 
skorstensfejarmästare för 
sotning och /eller medgivande 
om egensotning på egen 
fastighet ska sökande meddelas 
beslut inom en månad från det 
att fullständig ansökan inkom 
till Kommunalförbundet. 

 
 

 

Inkomna ärenden har hanterats inom 
utsatta tider.  
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Räddnings- 
avdelningen 

Förvaltningen ska verka för att leva 
upp till de intentioner som lagen om 
skydd mot olyckor beskriver. 
”Räddningstjänst ska planeras och 
organiseras så att insatserna kan 
påbörjas inom godtagbar tid och 
genomföras på ett effektivt sätt.”  

 

 
 
 

Alla stationer inom förbundet kan påbörja 
huvudinsatserna inom godtagbar tid.  
Arboga stationen har idag ingen första 
insatsperson (FIP) och därför tar det längre 
tid till att första personen är på plats. Det 
innebär dock inte att huvudinsatsen 
försenas. 

Räddnings-
avdelningen 
 

Människor som bor eller vistas 
inom förbundets område ska vara 
och känna sig trygga och säkra. 

 
 

 

Målet uppfyllt. Det operativa arbetet ute på 
skadeplats har genomförts på ett säkert och 
effektivt sätt. Förstärkning med 
släckresurser och ledningsresurs (operativ 
chef) och tillgång till inre befäl från 
Räddsam Mälardalen 

Räddnings-
avdelningen 

Det skadeavhjälpande arbetet ska 
bedrivas med moderna och säkra 
metoder av personal med 
erforderlig utbildning  

 

 

Förbättringar gällande övningar 
rökdykning har genomförts, utsedda 
instruktörer leder övningar. Ny rutin för 
”säkerhet på väg” antagen och all personal 
har genomgått utbildningen. Befäl har gått 
intern utbildning i riskbedömning på 
skadeplats, samt ny rutin för 
riskbedömning antagen. Plan för övningar 
2021 framtagen  

Räddnings-
avdelningen 

Organisationen ska vara flexibel, 
med anpassade resurser efter 
rådande situation i samhället. 
Utrustning och fordon ska anpassas 
så att det är hög tillgänglighet  

 

 
 

Stationerna i Köping samt Kungsör har 
idag bra utrustning. Stationerna i Arboga 
och Kolsva behöver förbättras. Plan för det 
är framtagen. Höjdfordon i Arboga 
borttagen då det sedan flera år haft 
körförbud och inte har kunnat användas. 
Höghöjdshus utredning samt 
konsekvensanalys är under genomförande 

Räddnings-
avdelningen 

Förmågan att leda och samverka 
ska kunna öka kontinuerligt 
efterhand som insatser växer i 
storlek och omfattning. 

 

 

VMKF ingår i Räddsam Mälardalen och 
har genom det tillgång till lednings-
organisation och högre befäl för större och 
komplicerade insatser.  

 
Förebyggande 
avdelningen 

Tillsyner enligt Lagen om skydd 
mot olyckor (LSO) ska  
utföras mot 60 stycken objekt 

 

 

Med anledning av pandemin Covid -19 har 
inte målet på 60 stycken tillsyner enligt 
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) 
uppnåtts, totalt har det utförts 14 stycken 
LSO tillsyner under 2020. 

 
Förebyggande 
avdelningen 

Tillsyner enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor 
(LBE) ska  
utföras mot 40 objekt 

 

 

Med anledning av pandemin Covid-19 har 
inte målet på 40 tillsyner enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
uppnåtts, totalt har det utförts 17 stycken 
LBE tillsyner under 2020. 

 
Förebyggande 
avdelningen 

Brandskyddskontroller genom 
entreprenör 2076 stycken 

 

 

Brandskyddskontroller genom 
entreprenörer på 2076 
brandskyddskontroller är osäker då 
entreprenörerna inte inkommit med 
uppgifter i skrivandets stund.  
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Samlad bedömning av måluppfyllelse  
 
Direktionen har i budget och verksamhetsplan 2020 beslutat om mål som ska gälla för 
administrativa förvaltningen och räddningstjänsten. Nedan redovisas en samlad bedömning av 
målen. Analys av direktionens mål framgår under avsnittet om kvalitetsarbete. Analys och 
sammanställning har gjorts av administrativa förvaltningen samt räddningstjänsten 
 
Av VMKF’s tre övergripande mål är medarbetarmålet samt ekonomimålet helt uppfyllda och 
servicemålet är delvis uppfyllt. Av räddningstjänstens verksamhetsmål är fyra stycken helt 
uppfyllda, sju stycken är delvis uppfyllda och tre mål är inte uppfyllda.  
 
Sammantaget för VMKF är 14 av samtliga 17 mål delvis eller helt uppfyllda. Resterande 3 
mål är inte uppfyllda.  
 
Den samlade bedömningen är därmed att förbundet har tre mål som inte är förenliga med vad 
direktionen har fastställt. Dessa är verksamhetsmålen om tillsyner inom Räddningstjänsten.  
 
Övergripande målen 

 
Målet är uppfyllt 2 

 
Målet är delvis uppfyllt med 
minst 80 % 

1 

 
Målet bedöms inte vara 
uppfyllt 

 
 

Målet har inte kunnat 
bedömas 

 

 
Räddningstjänstens verksamhetsmål 

 
Målet är uppfyllt 5 

 
Målet är delvis uppfyllt med 
minst 80 % 

6 

 
Målet bedöms inte vara 
uppfyllt 

3 
 

Målet har inte kunnat 
bedömas 
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Kvalitetsarbete servicemål   
 
Inom servicemålet är den samlade bedömningen att den administrativa förvaltningen har 
levererat tjänster av god kvalitet. NKI (Nöjd Kund Index) har ökat med 0,1 sedan föregående 
år men uppfyller dock inte målvärdet på 80.  
 
Servicemålet 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Resultat av enkät -NKI (Nöjd kund index) 
 

Avdelning NKI 
2020 

NKI 
2019 

NKI 
2018 

Svarsfrekvens 
2020  

Svarsfrekvens 
2019 

Svarsfrekvens 
2018 

 

IT 81,5 79,4 77,6 13,55 % 11,08% 8,9%  
Telefoni 79,4   5,3 %    
Skanning 75,3 76,4 77,8 10,57 % 12,00% 7,7%  
Lön 76,0 

 
78,4 70,9 16,27 % 11,18% 5,7%  

Upphandling 89 78,8 74,8 47,62 % 35,00% 2,8%*  
Kris 92,7 83,7 86,7  29,31% 26,9%  
Säkerhet 90,6 -  21,82 %    
Medel 79,4 79,3 77,6     

   *Upphandling gick ut med enkäten till samtliga datoranvändare 2018. Från och med 2019 riktas undersökningen mer specifikt. 
 
 
 
Även om NKI-resultatet är högt, så finns det tveksamheter i den översyn som KPMG gjorde 
under våren om att kvaliteten inte fångas upp helt och fullt i NKI-enkätundersökningen. Det 
är också något som VMKF kan bekräfta då vi även fångat upp behov av utveckling och 
digitalisering genom stormöten och andra dialoger med medlemskommunerna. Det kan 
konstateras att det finns utvecklingsområden och att förbundet står inför stora förändringar 
vad gäller digitalisering av arbetsprocesser och arbetsmoment. Flertalet tjänster som erbjuds 
kan digitaliseras och automatiseras. Arbetet är på god väg men en utmaning är att medarbetare 
och kunder följer utvecklingen och förändrar sitt arbetssätt. Även förbundets vision innehåller 
en strävan efter att vara ett förbund i framkant vilket gör att förbundets måluppfyllelse 
behöver öka för att nå visionen. 
 
Samtliga avdelningar kommer att skapa aktiviteter för att digitalisera processer och för att 
leverera tjänster som är i framkant för att höja måluppfyllelsen på kundnöjdhet. Det kommer 
att bli fokusområdet för år 2021.  
 
Coronapandemin har påverkat samtliga verksamheter inom förbundet. Arbetsuppgifter som 
var inplanerade har fått skjutas på framtiden. Flera verksamheter fick ställa om sitt arbete för 
att i högre grad stötta våra medlemskommuner. Arbetet har bland annat bestått av stöd och råd 

Område Mål Måluppfyllnad Resultat 
Kvalitet och 
service 

VMKF ska ha nöjda 
uppdragsgivare. Målet 
mäts genom att Nöjd 
kundindex ska uppgå 
till 80 för 2020 

         

         

Nöjdkundindex uppgår till 
79,4 för 2020 och målet 
uppnås delvis. Utfallet har 
ökat från 2019 till 2020.   
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på strategiskt och verksamhetsnivå, byggt upp en stabsorganisation i respektive kommun med 
mallar, rutiner, dagordning, deltagit i stabsmöten och ledningsgrupper, bevakat och deltagit i 
länskonferenser, tagit fram stöd för personalförsörjningsplan kopplat till kontinuitets-
hantering. Stöttat verksamheternas ledningsgrupper i arbetet. Inom IT- avdelningar har 
planerade projekt inte kunnat genomföras eller fördröjts på grund av den rådande 
pandemin. IT-avdelningens arbete under 2020 präglades utöver det dagliga uppgifter, såsom 
drift och support av medlemskommunernas IT-miljö, av anpassningar till distans-arbete och 
anpassning till digitala möten inom såväl administration som skolan. Även omställningen till 
att arbeta hemifrån har påverkat verksamheterna.  
 
Under året har ett antal aktiviteter genomförts;  

 Information på kommunernas intranät om kommande NKI för att höja svarsfrekvensen 
 Löpande dialoger om kundbemötande på APT 
 Informera om och förbättra medlemswebben 
 Aktiv marknadsföring av medlemswebben till kunder i telefonsamtal och/eller email signatur 
 Uppdaterat medlemswebben med FAQ 
 Förbättrat strukturen så det blir lättare att hitta till avtalskatalogen samt förtydligat uppdrag 
 Informationsinsats avseende ökat behov av distansarbete i samband med Coronapandemin 
 Översyn av behörigheter och lösenord vid personalomsättning för att minska risken för 

obehörig access 
 Förbättrat processen av återkoppling till kund 
 Proaktiva informationsinsatser 
 Nyhetsbrev (upphandling) 
 Intern kompetensutveckling för att ge bättre service 

En samlad bedömning är att ovan genomförda aktiviteter bidragit till att utfallet för NKI blev 
högre än 2019.  
 
Löneavdelningen och enkäten för skanningsverksamheten är dem verksamheter som avviker 
mest från målvärdet. Löneavdelningen har ett utvecklingsarbete ligger framför sig. Prioriterat 
är att införa ett ärendehanteringssystem, interna rutiner för utbildning och 
kompetensöverföring, införa ett strukturerat arbetssätt för avvikelsehantering och 
kundservice. Våra kunder vill också att vi i snabbare takt digitaliserar vår verksamhet.  
 
NKI för skanning avviker mot målvärdet och många av kommentarerna som inkommit visar 
på att dem som besvarat enkäten aldrig haft kontakt med eller ens vet vad 
skanningsverksamheten är och har därför valt att svara neutralt på frågorna, detta i sig är 
naturligtvis inte förklaringen till att resultatet sjunkit men det visar att resultatet inte blir 
tillförlitligt. Med anledning av att Skanningsverksamheten kommer att avvecklas successivt, 
så kommer inte NKI-enkäten att genomföras under år 2021 i sin helhet som tidigare utan 
istället i förenklad form samt att dialoger kommer att genomföras med dem som har närmst 
kontakt med skanningsverksamheten. För att ändå jobba med att förbättra skanning och 
upplevd nöjdkund index så är tillgängligheten och snabb leverans i fokus.   
 
Upphandling har högt resultat av NKI vilket visar att medlemskommunerna är nöjda med 
genomförda upphandlingar. Trots nöjdheten så har 30 % av ramavtalsupphandlingarna 
genomförts på längre tid än 8 månader. Målet är satt till 8 mån. Handläggningstiden har 
påverkats av pandemin samt att upphandlingarna ökat dem senare åren. Det finns därmed en 
risk att det blir påverkan på kundnöjdheten kommande år om inte handläggningstiden kortas 
ned.  
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IT-avdelningen har ökat NKI-resultat jämfört mot föregående år. En bidragande orsak till det 
att upplevelsen av förbättrad service ökat kan ha varit de stöd som under våren lämnades till 
kommuner och bolag i samband med övergången till distansarbete och anpassning till digitala 
möten inom såväl administration som skolan. Leveranser av PC inom en månad har inte 
uppnåtts fullt ut med anledning av pandemin. Det finns risk för försening även under 2021. 
Av vad som framkommer av NKI så fick det ingen påverkan på upplevd kundnöjdhet, men 
även här finns det en risk för påverkan på kundnöjdheten kommande år om det fortsatt blir 
förseningar.  
 
 
Kvalitetsarbete Medarbetarmål 
 
Den samlade bedömningen inom medarbetarmålet är att medarbetare känner en stor 
gemenskap till varandra vilket är något som syns i den månatliga medarbetarenkäten. Att 
trivas på sitt arbete bidrar till att produktiviteten ökar, Vilket är en faktor i ett framgångsrikt 
målarbete och attraktiviteten hos VMKF  
 
Flera av avdelningarna har haft ett antal vakanser och annan frånvaro under året vilket har 
medfört en hög arbetsbelastning. Detta kan vi också se på resultatet i vår medarbetarenkät. 
Prioriterat är att arbeta med enhetliga processer, rutiner och utbildning. 
 
Sjukfrånvaron har ökat marginellt inom hela förbundet för både kvinnor och för män. Mer kan 
läsas under avsnittet om väsentliga personalförhållanden. 
 
 

Resultat medarbetarenkät 

 

     dec  
2020 K M dec 

2019  K M 
       

Räddningstjänsten 54  54 41   

Administrativa 
förvaltningen 65 62 69 65 64 65 

VMKF total 61 60 61 57 62 55 
       

 
 

Område Mål Måluppfyllnad Resultat 
Medarbetare VMKF ska vara en 

attraktiv arbetsplats med 
friska medarbetare.  

 

          

Medarbetare känner en stor 
gemenskap och delaktighet. 
Sjukfrånvaron har ökat marginellt. 
Se mer under ”Väsentliga 
personalförhållanden”. 
Räddningstjänsten ökar resultatet i 
medarbetarundersökningen. Den 
administrativa förvaltningen 
redovisar ett högre värde men 
kvarstår dock på samma index som 
2019.  
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Administrativa förvaltningen 
Administrativa förvaltningen har samma resultat 2020 som 2019, med ett indexvärde på 65. 
Det område som sticker ut totalt sett inom förbundet och som behöver höjas upp under 
kommande året är arbetsbelastningen. Orsaken är bland annat vakanta tjänster inom flera 
avdelningar som lett till ökad belastning. Fortfarande finns mycket manuella arbetsmoment 
som både är tidskrävande och ineffektivt. Detta är något som förbundet kommer att arbeta 
vidare med genom att planera för aktiviteter som bidrar till att onödiga och manuella 
arbetssätt försvinner.  
 
Det som framgår i undersökningen är att medarbetarna upplever en mycket hög gemenskap 
och delaktighet, och känner sig respekterade i arbetsgruppen, och att vi har ett inkluderande 
bemötande och samtalsklimat gentemot varandra. 
Än så länge har inte Corona och rekommendationerna om hemarbete gjort att gemenskapen 
sjunkit även om det torde finnas en stor risk för det. Medvetna val som ledningen gjort är att 
bjuda in till teamsfikan och att fortsatt att hålla avdelningsmöten och arbetsplatsträffar digitalt 
eller utomhus. IT-avdelningen har jobbat intensivt med utbildning av förbundets medarbetare 
i digitala möten vilket kan ha bidragit till att gemenskapen fortsatt är hög, eftersom redskap 
funnits för det. 
 
Ytterligare ett område med högt resultat i medarbetarenkäten är effektiviteten. Med 
effektivitet menas medarbetarna känner att de har dem praktiska förutsättningar, kunskaper 
och befogenheter som behövs för att utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt, samt möjlighet att 
få hjälp vid behov.  
 
 
Räddningstjänsten 
Resultat av den månatliga medarbetarundersökningen visar för 2020 att Räddningstjänsten 
förbättrat sitt resultat från ett indexvärde på 41 till 54. En av orsaker till förbättringen är det 
medvetna arbetsmiljöarbetet samt att styrningen förbättrats. 
 
Under hela 2020 har det varit ett stort fokus på att arbeta med arbetsmiljöåtgärder som VMKF 
var ålagda att genomföra efter inspektioner från arbetsmiljöverket. De stora åtgärderna under 
året har varit införande av SAM och arbetsmiljöutbildningar för att kunna fördela 
arbetsmiljöuppgifter samt utbildningar riktade till medarbetare för att öka den operativa 
säkerheten på skadeplats.  
 
Den 1 september omvandlades Arboga stationen till en ren deltidsstation och heltidspersonalen 
flyttades till Köping. Det innebar att det skapades mer heltidsresurser för att arbeta med 
underhåll, personal och utbildningsplanering, fastigheter, fordon samt externutbildning för hela 
förbundet.  Samtidigt infördes förändrade arbetsrutiner i Köping för att strukturera upp arbetet 
på heltidsstationen samt möjliggöra att mer fokus kan läggas på att få in mer och bättre övningar 
för skiftpersonalen. Det har även möjliggjort att kontroll av räddningsmaterial samt fordon har 
kunnat förbättras.  
 
Corona pandemin påverkade hela organisationen och den operativa personalen har fått striktare 
rutiner för städning, sanering av material efter insats.  
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Internkontroll  
Internkontrollplan har upprättats inför året och en uppföljning av områdena har skett. Fem 
punkter uppvisade avvikelser och samtliga kommer att åtgärdas genom förändrade 
arbetsrutiner samt övningar. Räddningstjänstens avvikelser kommer fortsatt att hanteras inom 
Mälardalens brand- och räddningsförbund. Läs mer under avsnittet för internkontroll.  
 
 
I reglementet för internkontroll med diarienummer 2012/102 ska internkontrollmomenten 
följas upp och redovisas till Direktionen minst en gång årligen. Dem aktuella 
internkontrollpunkter för 2020 beslutades under dec 2019 men under år 2020 
uppmärksammades ytterligare brister inom räddningstjänsten som även dem blev föremål för 
kontroll och uppföljning. Dem togs inte upp som ett förslag till beslutsärende under året men 
dem lyftes muntligen till direktionen samt arbetades med inom räddningstjänsten.  
 
 
 

Verksamhetsområde Risk Kontrollmoment Uppföljning 

IT/Tele Driftstopp pga ökad 
hotbild från omvärlden 

Uppföljning av att 
befintliga 
styrdokument är 
kända och efterlevs 

Åtgärdad.  
En övning genomfördes bland medarbetarna under 
slutet av året, där ett driftstopp teoretiskt övade på. 
Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning.  
 

Lön Driftstopp pga ökad 
hotbild från omvärlden 

Uppföljning av att 
befintliga 
styrdokument är 
kända och efterlevs 

Delvis åtgärdad. 
Rutiner finns till viss del. En övning genomfördes 
bland medarbetarna under slutet av året, där ett 
driftstopp teoretiskt övade på. Efter övningen finns nu 
en inventering av vilka rutiner som behöver arbetas 
fram. Dessa rutiner skall riskbedömas och 
därefter arbetas fram i en prioriterad ordning.  

Räddningstjänst Personalkapacitet, deltid 

Uppföljning av att 
praxis fungerar vid 
händelse 
(utredning) 

Åtgärdad.  
Räddningstjänsten kontrollerar varje dag bemanningen 
på alla stationer. Inrebefäl för Räddningsregion 
Mälardalen har koll på bemanningen som varje station 
har och kan vid behov larma förstärkningar från andra 
stationer om resurserna inte räcker till på den larmade 
stationen.  

Räddningstjänst Möjlighet till insats fler 
larm samtidigt 

tid till insats då 
styrkan på annan 
insats 

Åtgärdad. 
Av alla insatser under 2020 har det varit avvikelser på 
8 st insatser. Ingen av dessa insatser har tagit längre 
tid pga. att det varit andra insatser samtidigt. 
Räddningstjänsten har inte hindrats eller fördröjts pga. 
av tidigare larm.  
 

Områden som ej 
beslutats men som 
arbetats med 
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Räddningstjänst 

Skada på personal vid 
övningar 

Säkerställa att 
ingen personal 
skadar sig under 
övning eller 
utbildning 
 

Delvis åtgärdad. 
Genomtänkta övningar genomförs med 
säkerhetspersonal närvarande och övning av svåra 
moment genomförs utan stresspåslag. 
Skadorna anmäls i KIA och det förebyggande arbetet 
ska fortsätta samt kontinuerligt informeras ut till 
personalen för att kunna hjälpa till att undvika 
framtida olyckor.  
Fortsatt uppföljning av att rapportering sker i KIA 
behöver följas upp under 2021. 

Räddningstjänst 

Säkerställa att 
arbetstidslagen följs 

Följs lagen 
gällande 
personalens tid vid 
inkallningar och 
byten 

Arbetstidslagen följs delvis.  
Vid stickprov så har inget fel upptäckts och för all 
personal kontrolleras detta även i Deadalos 
(personalplanering) och sedan i Personec (lön och 
schema). Dock har det upptäckts att det kan ske egna 
byten utan att det meddelats till arbetsgivare.   
Denna risk behöver fortsatt kontrolleras under 2021. 

Räddningstjänst 

Säkerställa att 
medarbetare inte har en 
bisyssla som innebär risk 
för förtroendekonflikt, 
jäv, eller risk för mutor 
och bestickning. 

Följa upp om 
medarbetarnas 
bisysslor bedöms 
föreligga något 
problem eller risk  

Åtgärdad.  
Ny rutin är att medarbetare ska dokumentera och 
lämna in en skriftlig redogörelse av deras aktuella 
bisysslor. Genom dessa är det då lättare att ha kontroll 
över eventuell risk för förtroendekonflikt, jäv, eller 
risk för mutor och bestickning. 
 

Räddningstjänst 

Att inköps- och 
attesträttigheter inte följs 

Säkerställa att en 
person inte gör 
felaktiga inköp 
eller gör inköp från 
ej godkänd 
leverantör för den 
specifika 
produkten 

Ej åtgärdad. 
Det saknas avtal och kontrollförmåga inom området. 
Flera inköp har även gjorts ”akut” vilket har inneburit 
högre kostnader. Dock har inga medvetet felaktiga 
eller icke godkända köp uppdagats i kontrollerna.  
Åtgärd som föreslås är att: 
Kunskapen för inköp behöver höjas, avtalsleverantörer 
behöver fram för fler produkter och därefter sluta 
genomföra dyra ”akuta” inköp genom att ha bättre 
framförhållning på inköp. 
 

Räddningstjänst 

Att inte incidenter 
rapporteras vidare samt 
avslutas i KIA incident-
rapporteringssystem för 
arbetsmiljö 
 

Kontroll så att alla 
incidenter anmäls 
vidare till 
arbetsmiljöverket, 
försäkringsbolag 
och 
försäkringskassan 
samt att ärendena 
avslutas i systemet 

Delvis åtgärdad 
KIA systemet infördes under 2020 och under året har 
22 riskobservationer, 5 tillbud och 3 olycksfall 
anmälts av medarbetare. 1 ärende är helt avslutat 13 
ärenden är i uppföljningsfasen och övriga i 
utredningsfasen. 1 allvarligt tillbud är anmält till 
arbetsmiljöverket. Flera ärenden borde kunnat avslutas 
snabbare och det finns brister i att inte alla ärenden 
anmäls in i systemet från första början. Dock får det 
ses som bra att 30 ärenden ändå har kommit in i KIA 
under det första året och att det nu har blivit ett mer 
känt system i organisationen. De ärenden som ska 
anmälas vidare till annan myndighet har blivit 
vidarerapporterade enligt gällande rutiner.  
 
Fortsatt arbete med att se till att tillbud och 
riskobservationer anmäls enligt gällande rutin och att 
chefer/utredare hanterar och avslutar ärenden som 
kommer in snabbare framöver. 
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2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
 
VMKF ska ha en budget i balans och enligt kommunallagen ska kommunerna/förbundet ha en 
”god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Förbundet ska visa 50 tkr i överskott enligt 
budget.  Ur ett verksamhetsperspektiv innebär detta att kommunmedlemmar ska få ut mesta 
möjliga verksamhet av sina skattepengar. Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk 
hushållning att förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt. En 
tillräcklig ekonomisk buffert ska finnas för att möta naturliga svängningar i intäkter och 
kostnader, utan behov av neddragningar i verksamheten.  
 
 

 
 
Resultatet efter finansiella poster blev +278 tkr jämfört med –2 054 tkr föregående år. Det 
beslut som Direktionen beslutade om under december månad angående reglering av 
underskottet bidrar till att VMKF uppfyller balanskravsresultatet och det ekonomiska målet. 
Räddningstjänsten har under år 2020 satt in åtgärder för att få en budget i balans. Den absolut 
främsta åtgärden är beslutet om samgående med Mälardalens Brand & Räddningsförbund som 
gäller from 1 januari 2021. Ett gemensamt förbund bidrar till ökad effektivitet med 
räddningstjänstens resurser.  
 
Budgetavvikelse 
Inom ekonomimålet så når den administrativa förvaltningen målet och påvisar ett överskott 
medan Räddningstjänsten står för underskott på 4 623 tkr, vilket reglerades under år 2020. En 
övergång av Räddningstjänsten till Mälardalens brand- och räddningsförbund kommer att 
bidra till en mer effektivare räddningstjänst. En av utmaningarna inom ekonomimålet är att 
stärka ekonomin och soliditeten. Likviditeten har under de senare åren sjunkit och år 2020 
varit ännu svagare, anledningen är att Räddningstjänsten överskridit sin budget samt 
återbetalning till VAFAB. Konsekvensen av en svag likviditet innebar en begäran om anstånd 
med betalning av arbetsgivaravgifter till Skatteverket för sept-dec som kommer att återbetalas 
under 2021 års början när medlemskommunerna reglerat underskottet för 2020. Behovet från 
kommunerna av IT-utrustning ökar och därmed banklånen. Förbundet har ingen egen likvid 
för att täcka dessa stora årliga investeringar och upplåning av medlen måste ske. 
Kommunernas borgensförbindelser uppgår till en total på 100 mkr och borgensåtagandet 
uppgår till hela beloppet. Målsättningen är att stärka förbundets ekonomi genom att ta fram en 
handlingsplan med strategier under första kvartalet under 2021.  
 
Ekonomisk uppföljning sker regelbundet med större uppföljningar med prognos och 
balansomslutning per 31 aug och 31 dec. För perioden januari till och med december 2020 

Område Mål Måluppfyllnad kommentar 
Ekonomi VMKF ska ha en 

budget i balans. 
Årets resultat ska 
uppgå till +50 tkr. 

 

   
 

Totalt sett redovisar VMKF en 
positiv avvikelse jämfört mot 
budget på 278 tkr och därmed 
är målet uppfyllt. Målet är 
uppfyllt med anledning av 
att medlemskommunerna 
reglerat rådande underskott 
för 2020. 
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redovisar förvaltningarna och finansen totalt en positiv budgetavvikelse på 228 tkr. Det 
budgeterade resultatet för året uppgår till 50 tkr, vilket medför att periodens resultat uppgår 
till 278 tkr.  
  
Periodens resultat  
  2020-12-31  
Budgeterat resultat  +50  
Budgetavvikelse  +228  
Periodens/ Årets resultat  +278  
 
Räddningstjänsten redovisar en negativ avvikelse jämfört mot budget på -4 623 tkr. Orsaken 
är utökade kostnader i form av Chef- och ledningsstöd från Mälardalens- Brand 
och Räddninsförbund (MBR), arbetsmiljöåtgärder, inköp av nödvändig materiel, som varit 
eftersatt samt kostnader för Räddsam Mälardalen. Den administrativa förvaltningen 
redovisade ett överskott på 272 tkr framförallt kopplat till vakanser. Finansen lämnade en 
positiv avvikelse på 4 559 tkr som är hänfört till återbetalning av arbetsgivaravgifter och 
sjuklöner (1 418 tkr) samt intäkter för reglering av balanskravsresultat för 2020 (3 141 tkr). 
  
Räntenetto 
Kostnadsräntorna om 1 217 tkr utgörs främst av räntor för pensionsskuld samt räntor på lån 
från kreditinstitut. Det inkom inga ränteintäkter för året. 
 
Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden utgörs av kostnaden för innestående semester och kompenserad övertid. 
Semesterlöneskulden uppgick vid årets slut till  
4 367 tkr inklusive arbetsgivaravgifter. Föregående års semesterlöneskuld uppgick till 3 972 
tkr. 
 
Pensionsåtagande 
Pensionsåtagandet är den beräknade framtida skuld som förbundet har till arbetstagare och 
pensionstagare. Den särskilda avtalspensionen (SAP-R) samt den förmånsbaserade 
ålderspensionen (FÅP) bokas upp som en långfristig fordran hos medlemskommunerna (årets 
förändring inklusive löneskatt). Den faktiska utbetalningen faktureras medlemskommunerna.  
 
Enligt överenskommelse står medlemskommunerna för kostnaderna för den särskilda 
avtalspensionen SAP-R samt även den förmånsbaserade ålderspensionen FÅP, och står 
därmed för hela kostnaden även framåt i tiden, se not 7. 
 
Den totala avsättningen uppgår nu till 29 190 tkr.  
Eget kapital Tkr 
 2020 2019 
IB Eget kap 1 677 12 501 
Överföring 
Vafab  

- -8 770 

Reglering av 
2019 års resultat 

2 054  

Årets resultat 278 -2 054 
UB Eget kap 4 009 1 677  

 
 

 
Avräkningskonto renhållningsavveckling* 

Överfört till 2021 291 tkr 
* Kvarvarande kostnader för VMKF t.o.m 2027 för bl.a 
systemdrift, arkiv enligt lagkrav. Beräknat enligt 
försiktighetsprincipen 
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2.5 Balanskrav 
 
Enligt Kommunallagen (KL) och Lagen om kommunal redovisning (LKR) gäller ett 
balanskrav för kommunerna från och med räkenskapsåret 2000. Kortfattat innebär 
balanskravet att kostnaderna för ett visst räkenskapsår inte får överstiga intäkterna. Om så 
ändå är fallet, ska det negativa resultatet återställas inom tre år.  
 
Vår bedömning redan vid årets ingång var att VMKF inte kommer att uppfylla det 
balanskravsresultat som finns. De åtgärder som vidtogs under året för att minska underskottet 
på Räddningstjänsten skulle inte hinna ge önskad effekt under 2020. En av åtgärderna för att 
Räddningstjänsten ska hålla sin budgetram är övergången till MBR’s regi. Genom att dem 
bildar ett större förbund kan de på så vis dra ekonomiska fördelar. 
 
Direktionen har under december månad 2020 beslutat om fördelningstalet för återställande av 
årets negativa balanskravsresultat. Beslutet är att medlemskommunerna skjuter till extra 
kommunbidrag för återställande av det negativa resultatet som baseras på befolkningstal för 
2019 men för 2020 enligt tidigare beslut om fördelningstal för Räddningstjänsten. Detta är 
sammankopplat med den övergång för räddningstjänsten till Mälardalens Brand- och 
räddningsförbund från och med 1 januari 2021 som gör att balansen måste återställas. 
 
Tabell över årets resultat för år 2019 och 2020 
Tkr   Bokslut   

2019   
Bokslut 

2020  
Årets resultat   -2 054   278 
Reavinst    0                          -278 
Årets resultat 
efter balanskravsjusteringar   

-2 054   0  

Årets balanskravsresultat   -2 054    0  
 
Tabell över återställning av negativt balanskravsresultat, 2019 
Medlemskommuner Fördelningstal 

2019 
 

Belopp 2019 
(tkr) 

Köping 57,7 % 1185 
Arboga 26,1 % 536 
Kungsör 16,2 % 333 
Surahammar Ej aktuellt 0 
TOTAL 100 % 2 054 

 
Tabell över återställning av negativt balanskravsresultat, 2020 
Beslut fattades under december månad angående återställning av VMKF´s balanskravsresultat 
och fördelades enligt följande: 
3 kommuner fördelat på 
RT:s fördelningstal för 
2020 

Fördelningstal 
2020  

Belopp 2020 
(tkr) 

Köping 56,40% -1 771  
Arboga 26,90% -845 
Kungsör 16,70% -525 
 100 % -3 141 
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2.6 Väsentliga personalförhållanden  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Enligt SCB:s definition: lön, pensionskostnader, sociala avgifter, exklusiva skattefria traktamenten. 
2) Siffrorna anges som årssnitt 

*exkl deltidsbrandmän 
 
 
Personalöversikt 
Inom VMKF finns sammantaget ca 165 anställda inklusive timanställda och vikarier. Den 
administrativa förvaltningen sysselsätter ca 70 medarbetare och inom Räddningstjänsten finns 
ca 95 medarbetare varav ca 55 personer är deltidsbrandmän. VMKF ska vara en attraktiv 
arbetsplats med en arbetsmiljö som är anpassad efter medarbetarens behov. Personalen ska 
hålla en hög kompetens inom sina verksamhetsområden.  

 
 

Arbetsmiljöarbetet: 
 

Under hela 2020 har det varit fokus hos Räddningstjänsten att arbeta med arbetsmiljöåtgärder 
som VMKF var ålagda att genomföra efter inspektioner från arbetsmiljöverket. De stora 
åtgärderna under året har varit införande av Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i det 
dagliga arbetet. Flertalet av de åtgärder som VMKF var ålagda är nu hanterade och rutiner 

Personalnyckeltal 2020 2019 2018 
Lönekostnader (Mnkr) 1)  63,05 65,83 65,98 
Tillsvidareanställda män 2) *  57 60 60 
Tillsvidareanställda kvinnor 2) *  38 40 39 
Visstidsanställda män 2) *  3 2 3 
Visstidsanställda kvinnor 2) *  1 2 3 
Årsarbetare* (antalet arbetade 
timmar/normal arbetstid inom 
branschen) 

  
 

98,50 102,1 103,1 

Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid 
  

3,69 3,61 4,80 
 - varav män totalt  2,12 2,35 3,59 
 - varav <  29 år  0,94 2,11 2,14 
 - varav 30- 49 år  1,96 1,69 4,15 
 - varav > 50 år  2,57 3,13 3,12 
 - varav kvinnor totalt  6,24 5,57 6,62 
 - varav < 29 år  3,72 2,76 6,80 
 - varav 30-49 år  4,23 4,14 9,68 
 - varav > 50 år  8,50 7,26 3,96 
Långtidssjukfrånvaro andel av total 
frånvaro 

  
19,13 28,84 21,76 

Långtidssjukfrånvaro ≥ 60 dagar 9,00  8,00 11,00 
Frisknärvaro (max 5 sjukdagar/år) i 
procent 

 69,92 
 75,00 74,29 

Frisknärvaro (ingen sjukdag) i procent 
 

 54,47 47,12 51,43 
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finns. I början av året avslutades den extra grundläggande arbetsmiljöutbildningen för chefer, 
arbetsledare samt fackliga ombud. Ett system för att hantera tillbud och risker är infört.  
Arbetsplatsträffar och skyddskommitté genomförs regelbundet. Förvaltningen har under 2020 
lyckats hantera och avsluta 35 punkter och sju förelägganden. Tre punkter i föreläggandena 
från arbetsmiljöverket har gått till utdömande av vite, totalt 125 tkr. Ett vite på 25 tkr 
överklagades av VMKF då åtgärderna var utförda i tid, VMKF fick rätt i 
förvaltningsdomstolen. Det sista kvarvarande ärendet hos arbetsmiljöverket lämnades in den 
20 december, i ärendet fanns ett föreläggande om vite på 60 tkr. Åtgärder som vidtagits i 
ärendet godkändes och ärendet avslutades i februari 2021. Med det är alla ärendet hos AV nu 
avslutade.  
 
Under hösten har ett nytt Samverkansavtal arbetats fram med fackföreningen Vision. Det nya 
avtalet träder i kraft 1 jan 2021.  
 
Medarbetarenkäten genomförs 9 gånger per år. Vi följer sex verksamhetsrelevanta områden 
som alltid är viktiga för produktiva och hållbara grupper. Dessa områden är tydlighet, värde, 
effektivitet, belastning, gemenskap och entusiasm. Respektive chef arbetar med sin avdelning 
på bland annat arbetsplatsträffar för att förbättra resultaten där så behövs. Arbetssättet för 
medarbetarenkäten bygger på medarbetarens engagemang, delaktighet samt egna förslag på 
förbättringar. Räddningstjänstens resultat har ökat, administration ligger kvar på samma nivå 
som året innan. 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron har ökat marginellt inom förbundet från att ha sjunkit betydligt mellan 2018 
och 2019. Sjukfrånvaron har blivit något lägre för män och högre för kvinnor. Kvinnor är i 
högre grad mer sjukskrivna, särskilt i åldern från 30 år upp till +50 år. Antalet 
långtidssjukskrivna har minskat. VMKF ändrade arbetssätt under 2018 med att snabbare följa 
upp personer som har varit korttidssjukskrivna. En medarbetare som har upprepad 
sjukfrånvaro om minst fyra tillfällen under en sexmånadersperiod ska följas upp av närmaste 
chef, detta var tidigare sex tillfällen under en sexmånadersperiod. Åtgärder har vidtagits så 
som arbetsmiljöutbildning för chefer och arbetsledare samt att företagshälsovården  
Avonova finns med som stöd när det gäller både arbetsmiljö och rehabilitering. 
 
VMKF har enbart haft ett fåtal medarbetare smittade av Covid-19. Inom den administrativa 
förvaltningen fick flera yrkesgrupper, särskilt under våren, ställa om till nya arbetsuppgifter. 
Det har i sin tur genererat en högre arbetsbelastning och eftersläpningar i våra leveranser.  
Räddningstjänsten fick påskynda arbetet med att ta fram rutiner som berör “smitta” då detta 
var ett krav på ett pågående ärende hos Arbetsmiljöverket. Även kontinuitetsplanering och 
pandemiplaner arbetades fram. Omställningen till hemarbete har fungerat bra, det har dock 
krävt mer samordning som tagit mycket tid i anspråk.   
 
Kompetensutveckling  
Corona pandemin har påverkat utbudet och möjligheten att delta i olika 
utbildningssammanhang. Planerade fysiska seminarier, mässor och utbildningar har ställts in. 
VMKF har genomfört en del utbildning i egen regi för att stärka medarbetare i att hantera 
digitala tjänster. En webbutbildning inom säkerhetskultur har genomförts. Innehållet var 
kunskap kring personsäkerhet, brandsäkerhet och fysisk säkerhet såsom skalskydd och 
behörighetsrutiner. Även kunskap i kontinuitetsarbete som handlar om hantering av 
oförutsedda händelser i sin verksamhet. Den planerade utbildningen inom likabehandling har 
inte genomförts utan skjuts på framtiden.  Utbildningar för medarbetarna inom arbetsmiljö har 
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genomförts inom Räddningstjänsten. Räddningstjänsten har även genomförts en utbildning av 
egna instruktörer för internutbildning tillsammans med MBR. Övningar som genomförts med 
instruktörer är främst rökdykning. Utbildning för all personal inom VMKF Räddningstjänst i 
“säkerhet på väg” har genomförts. Utbildning har skett av alla befäl i riskbedömning på 
skadeplats och en ny rutin för riskbedömning har skapats.  
 
Rekrytering 
Under våren gjordes en lyckad rekrytering till RIB-avdelningen som resulterade i ett mycket 
välkommet tillskott på tio nya medarbetare. För de nya medarbetarna genomfördes en 
preparandutbildning under försommaren i egen regi med samverkan från MBR som bistod 
med bland annat övningsfält och servicepersonal. 
 
De senaste åren kan en ökning av kvalificerade sökanden till våra tjänster ses. Det som bland 
annat attraherar är att VMKF kan erbjuda ett brett uppdrag med många olika organisationer 
och verksamheter som förbundet vänder sig till. Som en del av arbetet med 
kompetensförsörjning tar VMKF årligen emot ett antal praktikanter från olika högre 
utbildningar.  
 
 
2.7 Förväntad utveckling  
 
Mälardalens Brand & Räddningsförbund (MBR) som Räddningstjänsten tillhör från och med 
210101 samt VMKF ser över ett eventuell överenskommelse gällande tillhandahållande av 
löneadministration och IT-drift av VMKF. 
 
Fortsatt samverkan med medlemskommunerna kommer att äga rum för att vidmakthålla kvalitet 
på förbundets uppdrag för att leverera en hög service. Nya lagstiftningar som har trätt i kraft 
inom verksamheterna som genererar utökade krav behöver fortsatt hanteras för att möta 
lagkraven. Det finns även ett antal områden att förändra arbetssätt och digitalisera vilket ersätter 
manuellt arbete.  Det handlar om bland annat automatisering av IT-processer, övergång till 
Microsoft 365-plattform, modern kundsupport, övergång från inkommande pappersfakturor till 
e-fakturor, digitalisering av anställningsprocessen, traditionella bordstelefoner avskaffas och 
anknytningar blir helt mobila. Utvecklingsinsatser kommer fortsättningsvis att pågå för att 
förbundet ska bli ännu mer effektivt och digitalt 
 
Förbundets ekonomi behöver stärkas. Långsiktiga strategier för att höja soliditeten samt 
förbättra likviditeten kommer att genomföras samt ett arbete för att årligen uppfylla målet om 
ekonomi i balans. Räddningstjänsten har tidigare försämrat dem ekonomiska utfallen för 
förbundet och vid ett utträde kommer det att påverka ekonomin i positiv bemärkelse.  
 
Upphandlingsverksamheten blir mer komplext och tidskrävande över åren. Nya krav kommer 
att ställas på offentliga verksamheter. De kommunala verksamheterna efterfrågar mer 
upphandlingsstöd från upphandlingsenheten, samt elektroniskt stöd för att underlätta de köp 
verksamheterna behöver men även IT-stöd för avtalsuppföljning. En förstudie av förbundets 
och medlemskommunernas inköpsorganisation kommer att påbörjas under år 2021 för att sedan 
resultera i en förändring. 
 
Beroende på pandemins utveckling kan verksamheternas leveranser påverkas framgent.  
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3. Ekonomisk redovisning  

 
 
3.1 Resultaträkning (tkr) 

          
      Not 2019 2 020 Budget Avvikelse 
                
                
Verksamhetens intäkter   1 68 065 100 540 89 360 11 180 

Verksamhetens kostnader 2,3 -107 
706 -126 684 -113 

264 -13 420 

Avskrivningar   4 -15 182 -19 744 -19 322 -422 
VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER   -54 823 -45 888 -43 226 -2 662 
                
Kommunbidrag    5 53 953 47 383 44 257 3 126 
Finansiella intäkter   6 1 0 5 5 
Finansiella kostnader   7 -1 185 -1 217 -980 -237 
                
ÅRETS RESULTAT     -2 054 278 50 228 
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3.2 Balansräkning (tkr) 

 
Balansräkning (tkr)        
            
TILLGÅNGAR   Not 2019 2 020 
            
Anläggningstillgångar       
            
Maskiner och inventarier 8 61 330 71 087 
Pågående projekt 9 769 0 
Långfristiga fordringar  10 20 098 19 170 
Summa anläggningstillgångar   82 197 90 256 
            
Omsättningstillgångar       
            
Fordringar     11 26 534 26 003 
Kassa och bank   12 24 063 10 927 
            
Summa omsättningstillgångar   50 597 36 931 
            
SUMMA TILLGÅNGAR   132 794 127 187 
            
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER     
            
Eget kapital    13 1 677 4 009 
            
Avsättningar för pensioner 14 28 761 29 190 
Övriga avsättningar   15 220 60 
Summa Avsättningar   28 981 29 250 
            
Skulder           
Långfristiga skulder   16 50 930 37 140 
Kortfristiga skulder   17 51 206 56 788 
            
Summa skulder     102 136 93 928 
            
SUMMA EGET KAPITAL,    132 794 127 187 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER       
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3.3 Kassaflödesanalys indirekt metod (tkr) 

   
Den löpande verksamheten År 2019 År 2020 
Årets resultat -2 054 278 
Justering för ej likviditetspåverkande poster    Not 19 428 22 079 

Övriga ej likviditetspåverkande poster  0 

Ökning/minskning av periodiserade anslutningsavgifter   
Ökning(-) resp minskning(+) varulager   
Ökning(-) resp minskning (+) av kortfristiga fordringar 457 1 459 
Ökning(+) resp minskning (-) av kortfristiga skulder  13 271 -3 478 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 102 20 338 

   
Investeringsverksamheten   

Investering i immateriella anläggningstillgångar   

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar   

Investering i materiella anläggningstillgångar -20 973 -29 169 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar /avyttrat  425 

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar   
Investering i kommunkoncernföretag   
Försäljning av kommunkoncernföretag   

Förvärv av finansiella tillgångar   

Avyttring av finansiella tillgångar   
Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 973 -28 744 

   
   
Finansieringsverksamheten   
Nyupptagna lån   

Amortering av långfristiga skulder 16 780 -4 730 

Förutbetalda anslutningsavgifter   

Ökning av långfristiga fordringar   

Minskning av långfristiga fordringar 6 204  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 984 -4 730 

   
   
Årets kassaflöde 14 113 -13 136 
Likvida medel vid årets början 9 949 24 063 
Likvida medel vid årets slut 24 062 10 927 
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3.4 Redovisningsprinciper  
 
God redovisningssed 
Kommunalförbundet följer den Lagen om kommunal bokföring och redovisning och tillämpar 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.  
 
Rättvisande bild 
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets 
resultat och finansiella ställning. Väsentliga poster för bokslutet har periodiserats, det innebär att 
utgifter kostnadsförts den period då förbrukningen skett och inkomster intäktsförts den period då 
intäkterna generats. 
 
Intäkter 
Periodiseringsprincipen innebär att transaktioner och händelser ska bokföras när de inträffar och att 
inkomster och utgifter tas upp de räkenskapsår som de är hänförliga till. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Med anläggningstillgångar avses objekt med en ekonomisk livslängd om minst tre år och med en total 
utgift på två prisbasbelopp exklusive moms. 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för 
planenliga avskrivningar. I anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång ska, utöver inköpspriset, 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in. 
 
Beloppsgräns för inventarier 
Huvudregeln för om ett inköp är att betrakta som investeringsutgift eller driftkostnad har under året 
varit att inventariet har en varaktighet/förbrukningstid på 3 år eller mer. Dessutom bör kostnaden ha 
överstigit två basbelopp. Inom räddningstjänsten anses material som används vid utryckning 
huvudsakligen vara en driftskostnad då exempelvis ett larmställ kan förstöras redan vid första 
tillbudet. 
 
Avskrivningar 
Förbundet tillämpar linjäravskrivningsmetod, det vill säga lika stora belopp varje år. De 
avskrivningstider som tillämpas har vägledning av Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR) förslag 
om maximitider som grund för de egna bedömningarna av tillgångens nyttjandeperiod. Materiella 
anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningarna 
påbörjas månaden efter anläggningen tas i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
 
Personbilar. båtar 5 år 
Datorer  4-5 år 
IPADs 4-5 år 
IT-infrastruktur 5-8 år 
Räddningstjänstmtrl 5 år 
Tele/datatekn. utr. RT 3 år 
Inventarier   10 år 
Räddningstjänstfordon  15 år 
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Semesterlöneskuld 
I skulden ingår okompenserad övertid och jour- och beredskap samt upplupna arbetsgivaravgifter. 
Detta redovisas som en kortfristig skuld. 
 
 
Pensioner 
Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsättning för avgiftsbestämd respektive förmånsbestämd 
ålderspension, efterlevandepension samt finansiell kostnad, har redovisats bland verksamhetens 
kostnader liksom löneskatten för denna del. Ränteuppräkningen har redovisats som en finansiell 
kostnad. Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts maximalt och redovisats bland 
verksamhetens kostnader liksom löneskatten. 
 
Avsättningar och eventualförpliktelser 
Avsättning är en skuld som för VMKF är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp. 
Avsättningarna har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på 
balansdagen. Som eventualförpliktelse redovisas förpliktelser som härrör från inträffade händelser, 
men inte redovisas som en skuld eller en avsättning eftersom det är svårt att bedöma om utbetalning 
kommer att krävas, eller att storleken av utbetalningen inte kan beräknas med tillräcklig säkerhet. 
 
Leasing  
Förbundet följer ej RKR R5 redovisning av leasing för hyresavtal avseende fastigheter. Möjlighet 
finns ej i dagsläget att ta fram resultateffekt, förbundet kommer dock att gå vidare med denna fråga 
under 2021. 
 
 
Övrigt 
Kommunalförbundet använder kontoplanen Kommun-Bas 13. 
 
 
 
 
  
       
    2 020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
     
       
   71 087 
   0 
   19 170 
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3.5 Noter  
   
    2019 2020 
Not 1 Verksamhetens intäkter       
Försäljning   182 1 395 
Taxor och avgifter   1 625 1 381 
Försäljning av verksamhet/   71 372 92 882 
entreprenad       
SAP-R (återbetalning)   -8 303 -2 184 
Övrigt   3 189 7 066 
SUMMA     68 065 100 540 
        
Not 2 Verksamhetens 
kostnader       

Löner   47 022 47 859 
Arbetsgivaravgifter inkl. avtalsförsäkring 14 719 13 414 
Pensioner   -3 078 -2 135 
Lokaler   4 245 4 146 
Köp av verksamhet   0 0 
Licenser   10 380 12 179 
Telekommunikation   3 787 4 233 
Konsulttjänster   2 906 7 764 
Förbrukningsinv/mtrl   4 178 4 089 
Serviceavtal   6 599 6 760 
Övrigt   16 948 28 375 
SUMMA     107 706 126 684 
        

Not 3 Räkenskapsrevision  85 155 
        
Not 4 Avskrivningar   15 182 20 036 
        
Not 5 Kommunbidrag       
Förbundsmedlem       
Köping   29 001 25 640 
Arboga   14 551 13 004 
Kungsör   9 506 8035 
Surahammar    895 658 
Skinnskatterg   0 45 
SUMMA   53 953 47 383 
        
Not 6 Finansiella intäkter       
Ränteintäkter avseende rörelsekonto 1 0 
samt kundfordringar     0 

        
Not 7 Finansiella kostnader       
Ränta till kreditinstitut   327 350 
Övrigt (inkl. ränta pensionsskuld)   858 867 
SUMMA   1 185 1217 
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  2019 2020 
Not 8 Maskiner och inventarier     
Nyinvesteringar under året       
IB   48 186 61 330 
Nyinvestering/aktivering   28 327 28 203 
Avyttring/försäljning   0 -1 324 
Avskrivningar   -15 183 -17 123 
UB   61 330 71 087 
        
Not 9 Pågående arbeten       
IB   8 123 769 
Nyinvestering   20 973 0 
Årets aktiverade   -28 327 -769 
Avyttring/försäljning   0 0 
UB   769 0 

        
  
  Not 10 Långfristiga fordringar   
  

Fordran medlemskommuner     
pensionsåtagande Köping 11 449 10 611 

  Arboga 5 221 5 095 

  Kungsör 3 238 3 160 

  Sura 190 304 
SUMMA   20 098 19 170 

        
Not 11 Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar   15 207 13 580 
Momsfordran   1 460 1 903 
Ankomstregistrering   0 374 
Skattekonto   2 397 933 
Periodiseringskonto   5 590 4 592 
Förutbet kostn/upplupna intäkter 1 880 4 621 
SUMMA   26 534 26 003 
        
Not 12 Kassa och bank     
Checkkonto   24 063 10 927 
Genomgångskonto/renh 0 0 
SUMMA   24 063 10 927 
        
Not 13 Eget kapital     
Ingående värde   3 731 1 677 
Reglering 2019 års underskott   0 2 054 
Årets resultat   - 2 054 278 
SUMMA   1 677 4 009 
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3.6 Driftredovisning (tkr) 
 
 

  
Budget   Resultat Avvikelse  Års-  Års- 

2020  2020-12-
31 2020-12-31 Prognos  delår prognos 

nov Område   

          
Fackligt arbete  0 -6 -6 0 0 
Direktion  -53  -20 33  0  0 
Revision  -140  -147 -7 0  0 
            

              

Räddningstjänst    -35 426  -40 049 -4 623 -4300 -4100 
            
Administration               

IT/Tele   0   285 285 0  200 

Specialistavdelningen  -7 478  -7420 58 + 200  100 
Löneavdelning   -259 -92 167 + 100  100  
Skanning 0 -309 -309 - 250  -300 
Övergripande administration -870 -799 71 +100  100  
Summa adm   -8 607 -8 335 272 350 200 
               
               
Summa drift   44 225  -48 557 -4 331 - 3 950  -3900 
            
Finansen  44 275  48 835 4 559 0 1500 

              
Resultat   + 50  278 228 -3950 -2400 

            
 
 
 
 
 

Sida 118 (258)



 

35 

Direktion och revision  
Direktion och revision visar en positiv avvikelse med 26 tkr. Orsaken till den positiva 
avvikelsen är att Direktionens kostnader är lägre än budgeterat. Revisionen redovisar 
underskott och orsaken är att budgeterade medel enbart räcker till granskning av delårsbokslut 
och årsbokslut men utöver dessa saknas täckning för ytterligare granskningar.  
  
Räddningstjänsten  
Räddningstjänsten visar ett underskott på 4 623 tkr per december månad. Underskottet är en 
effekt av en budget i obalans redan vid årets ingång men även ökade kostnader. Stort fokus 
under året har varit på arbetsmiljö och de ärenden som funnits hos Arbetsmiljöverket. 
Införskaffandet av material och utbildning har många gånger varit lösningar på de punkter 
som arbetsmiljöverket ställt krav på. Allt detta till en uppskattad kostnad av ca 800 tkr. Men 
genomförandet av dessa åtgärder har också gjort att räddningstjänsten undvikt viten från 
arbetsmiljöverket på ca 600 tkr.   
Räddningstjänsten anslöt sig till Räddsam Mälardalen i februari vilket medförde ytterligare 
kostnader (800 tkr) då organisationen inte kunnat ha personal i det gemensamma 
ledningssystemet (t.ex. inre befäl, brandingenjör eller Räddningschef i beredskap) och köp av 
chef- och ledningsstöd från MBR (2 400 tkr). Det fanns ett stort behov av att införskaffa 
material och se över underhållet på organisationens fordon. Bland annat har larmställ till ny 
deltidspersonal införskaffats. Brandslang, radioutrustning, rörelsevakt, rökskydd och tvätt av 
dessa, brytningsverktyg, jordningsutrustning samt material för att hantera trafikolyckor på ett 
säkert sätt har även införskaffats under året.  
Arbetet med övergången till MBR har påbörjats under året och intensifierats under andra 
halvåret. Under hösten fattade MBR och medlemskommunerna beslut gällande ny 
förbundsordning.  
Coronas påverkan på verksamheten: utbildningsverksamhet och förebyggande arbete har inte 
kunnat genomföras under året i den utsträckning som planerat, vilket innebar minskade 
intäkter för Räddningstjänsten. Den operativa verksamheter har blivit tvungen till att ta fram 
nya rutiner, ny skyddsutrustning samt utbilda personal för att kunna arbeta under rådande 
situation.  
 
Kostnader för deltidsbrandmännens beredskap belastade året med 13 månadslöner. Orsaken 
till det beror på att lönerna utbetalats månaden efter. Innestående komptid för brandmännen 
samt semesterdagar utöver mer än insparade dagar över 30 st har utbetalts till brandmännen 
med anledning av utträdet.  
 
Utbetalningar kopplade till höjda och nya ersättningar i det nya avtalet (Räddningstjänst i 
beredskap, RiB 19) medförde en kostnad på 150 tkr inkl. personalomkostnader för 2020.  
 
 
Åtgärder förutom samgående med Mälardalens Brand & Räddningsförbund som 
Räddningstjänsten vidtagit är; 

 Arboga heltid tagits in till Köping som dagtidsstyrka för att möjliggöra 
personalplanering, övning och annat viktigt arbete för hela organisationen. Och 
samtidigt minska behovet av övertid då dessa kan täcka i skift samt under övningar, 
sjukskrivningar eller annan frånvaro.   

 Sålt fordon som inte använts (5 st)  
 Beslut om nya höjda taxor samt rutin för att fakturera kunder 
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 IT   
IT visar en positiv avvikelse med 285 tkr. Den positiva avvikelsen beror på ökade intäkter av 
PC utbyten under hösten.  
Coronas påverkan på verksamheten: Besöksförbud infördes under våren på samtliga 
äldreboenden, varför planerade leveranser och PC-utbyten inte kunnat genomföras. Stort 
arbete lades ner för att utöka möjligheterna till distansarbete för administrativ personal men 
även för gymnasieelever och lärare. Utrullning av TEAMS till samtliga medarbetare har 
genomförts. Planerade teknikprojekt har pausats.  
  
Specialistavdelningen   
Specialistavdelningen visar positiv avvikelse med 58 tkr. Överskottet beror främst på att, i 
stort sett, alla planerade utbildningar och andra aktiviteter är inställda samt vakanser. Coronas 
påverkan på verksamheten: Coronapandemin har haft inverkan på hela Specialistavdelningen 
men framför allt på Krisberedskap, Säkerhet och Upphandling. Krisberedskapsenheten har 
stöttat både ledningsgrupper ute i kommunerna men även verksamheterna. 
Upphandlingsenheten har samordnat och stöttat i inköpsarbetet i länet.  
  
Löneavdelningen   
Löneavdelningen visar en positiv avvikelse på 167 tkr, orsaken till det är lägre 
personalkostnader på grund av vakanser. Coronas påverkan på verksamheten innebar 
merarbete gällande rapportering för bland annat nedsatta arbetsgivaravgifter, rättningar, 
ändrade rutiner pga. hemarbete samt omflytt av timvikarier. 
  
Skanning 
Skanningsverksamheten visar en negativ avvikelse per augusti på -309 tkr. Hela underskottet 
är hänförligt till att lägre intäkter inkommit än budgeterat.  
  
Övergripande administration 
Här redovisas kostnader för ekonomiavdelning samt övergripande administration, vilka 
tillsammans redovisade en positiv avvikelse på 71 tkr. Orsaken till den positiva avvikelsen är 
att hälsofrämjande utbildningar skjutits på.  
  
Finansen  
Under finansen budgeteras bland annat arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och kostnader 
för försäkringar och räntor. Finansen redovisar en positiv avvikelse med 4 559 tkr. Den 
främsta orsaken till positiv avvikelse är att medlemskommunerna reglerat underskottet för 
2020. Ytterligare orsaker är att riksdagen antagit regeringens förslag om en tidsbegränsad 
nedsättning av sociala avgifterna. Det innebär att arbetsgivaravgifterna har sänkts mellan 1 
mars och 30 juni 2020. Detta medförde en positiv avvikelse för arbetsgivaravgifter med 1300 
tkr. Sjuklönekostnaderna utbetalas till den anställde från förbundet och redovisas som en 
kostnad för sjuklön inom varje avdelning. Den ersättning för sjuklöner kopplat till 
Corona som erhålls från staten från och med april 2020 redovisas som en intäkt på 
finansen med en total summa på 425 tkr.   
Budgeten för pensioner baserades på KPA:s prognos i december 
2019. Pensionskostnaderna uppgick till en positiv avvikelse med 768 tkr vid delåret. Under 
hösten ökade premien för den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt KAP-
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KL likaså premien för AKAP-KL vilket var med i prognossättningen inför helåret. En 
prognos för pensionerna på +-0 avvikelse kunde därmed hålla.  
 
Aktiviteter som påbörjats eller genomförts under år 2020 för att minska kostnader: 

 fattat beslut om utbyte av fasta telefonen till mobiler 
 begränsning av kompetensutveckling för personal, minimera antalet övernattningar. 

Vilket sedan med anledning av pandemin gjorde att det begränsades per automatik. 
 Senareläggning gällande föreläsning /utbildning inom förebyggande friskvårdsarbete 

samt grundläggande utbildning inom diskrimineringslagarna. 
 Påbörjat arbete med att digitalisera arbetsprocesser  
 Påbörjat avveckling av skanningsverksamheten och övergång till mottagande av e-

fakturor 
 
 
3.7 Investeringsredovisning  

 
Investeringar av datorer till skolor såsom PC:n, IPADs etcetera uppgick till ett belopp av 29 
mkr för de fyra kommunerna. Behovet från kommunerna av IT-utrustning och medför att 
banklån tecknas för IT-investeringar i allt högre grad. Borgensförbindelserna för kommunerna 
uppgår till 100 mkr och borgensåtagandet uppgår till samma belopp. 
 
 

Investeringar (tkr) 
Utfall jan-

dec Årsbudget 
Avvikelse 

budget 
PC-på bordet KAKS 8 824 7 027 -1 797 
MAC 6 314 7 601 1 287 
iPad  4 622 1 671 -2 951 
Infrastruktur 2 866 1 840 -1 026 
Investering kopiator 4 959 4 061 -898 
Lager 1 584 0 -1 584 
Total IT 29 169 22 200 -6 969 
Räddningstjänsten 0 6 200 6 200 
Total VMKF 29 169 28 400 -769 

 
Under året investerades i IT-utrustning för 29 169 tkr (inom medlemskommunerna) varav 
infrastrukturen både utökades och förnyades till ett belopp om 2 866 tkr. Räddningstjänstens 
köp av släckningsfordon genomfördes inte.  
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4. Ord och begrepp 

 
Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Driftredovisningen 
belastas för den värdeminskning som anläggningarna genomgått genom att de utnyttjas under 
året.  
 
Avsättningar är förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst 
men ovissa till belopp eller till tidpunkt för infriande. 
 
Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på 
bokslutsdagen.  
 
Balanskrav lagkrav att intäkterna varje år ska överstiga kostnaderna. 
 
Driftredovisning beskriver utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter. 
 
Finansieringsanalys är den översiktliga sammanfattningen av hur årets driftverksamhet, dvs. 
den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten, där bl. 
a. låneverksamhet ingår, har bidragit till likviditetens förändring. Den visar hur förbundet fått 
in pengar och hur de har använts under året. Här behandlas ut- och inbetalningar till skillnad 
från resultaträkningen som innehåller kostnader och intäkter.  
 
Investeringsredovisning beskriver hur investeringsutgifterna och inkomsterna har fördelat 
sig under året. 
 
Kapitalkostnader är benämningen för internränta och avskrivning. 
 
Tkr = tusentals kronor. 
 
Kortfristiga skulder lån och skulder som förfaller till betalning inom ett år. 
 
Långfristiga skulder förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång. 
 
Omsättningstillgång är summan av likvida medel och kortfristiga fordringar. Kan på kort 
sikt omsättas i likvida medel. 
 
Resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet har 
förändrats under året. 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 

Reviderad budget 2021 för Kungsörs kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget till 
reviderad budget 2021.  

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen föreslår en reviderad budget för 2021 i enlighet med 
kolumnen ”Total rev. budget 2021”. 

  Utfall 2020 Budget 2021 Justerad 
budget 

Total rev. 
budget 2021  

           

Verksamhetens nettokostnader -575 614 -588 980 -7 000 -595 980  

Avskrivningar -7 392 -7 196   -7 196  

Verksamhetens nettokostnader -583 006 -596 176 -7 000 -603 176  

           

Skatteintäkter 377 031 383 677 7 000 390 677  

Kommunalekonomisk utjämning 205 941 212 289   212 289  

Summa skatteintäkter o utj 582 972 595 966 7 000 602 966  

           

Finansiella intäkter 9 494 4 215   4 215  

Finansiella kostnader -1 833 -1 005   -1 005  

Finansnetto 7 661 3 210 0 3 210  

Resultat före extraordinära poster 7 627 3 000 0 3 000  

           

Extraordinära poster 0 0 0 0  

           

ÅRETS RESULTAT 7 627 3 000 0 3 000  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-17 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/90 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2020/90 
Er beteckning 
 

Beslutsunderlag 
KF 2021-05-10 § 80 Budget 2021 – hantering av ny prognos och 
tillkommande medel 
KF 2020-11-30 § 196 Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för Kungsörs 
kommun 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialchef 
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Diarienummer 
KS 2020/90 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 om följande ramar 
för 2021: 
Kommunstyrelsen  76,5 mnkr 
Barn- och utbildningsnämnden 242,8 mnkr 
Socialnämnden  254,9 mnkr 
Finans   9,3 mnkr 
Finansiell verksamhet  586,5 mnkr 
Resultat   3,0 mnkr 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera budgeten för 2021. 
Den reviderade budgeten ställs upp i form av en resultatbudget och 
uppfyller kraven på hur den ska följas upp enligt Redovisningsrådets 
rekommendationer (RKR). 

  Utfall 2020 Budget 2021 Justerad 
budget 

Total rev. 
budget 2021  

           

Verksamhetens nettokostnader -575 614 -588 980 -7 000 -595 980  

Avskrivningar -7 392 -7 196   -7 196  

Verksamhetens nettokostnader -583 006 -596 176 -7 000 -603 176  

           

Skatteintäkter 377 031 383 677 7 000 390 677  

Kommunalekonomisk utjämning 205 941 212 289   212 289  

Summa skatteintäkter o utj 582 972 595 966 7 000 602 966  

           

Finansiella intäkter 9 494 4 215   4 215  

Finansiella kostnader -1 833 -1 005   -1 005  

Finansnetto 7 661 3 210 0 3 210  

Resultat före extraordinära poster 7 627 3 000 0 3 000  

           

Extraordinära poster 0 0 0 0  

           

ÅRETS RESULTAT 7 627 3 000 0 3 000  
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Verksamhetens nettokostnader i tabellen delas upp i följande ramar: 
Barn- och utbildningsnämnden 226 400 tkr 
Socialnämnden  256 840 tkr 
Kommunstyrelsen  97 960 tkr 
Intern finans   14 780 tkr 
 
Förslaget innehåller följande revideringar: 
Den nya enheten för kost och städ organiseras under kommunstyrelsen och 
finansieras genom att Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden, 
vilka tidigare bekostat verksamheten, överför budgetmedel till 
kommunstyrelsen. Organisationsförändringen ska innebära en besparing på 
2 mnkr, vilken fördelas tillbaka till nämnderna proportionerligt. 
Barn- och utbildningsnämnden 
-22 000 tkr (budgetmedel som flyttas till KS) 
+1 600 tkr (återföring besparing) 
Socialnämnden 
-1 500 tkr (budgetmedel som flyttas till KS) 
+300 tkr (återföring besparing) 
Kommunstyrelsen 
+22 000 tkr 
+1 500 tkr 
-2 000 tkr (beslutad besparing p.g.a. organisationsförändringen) 
+100 tkr (återföring besparing) 

Summa +/-0 tkr 
Den 10 maj beslutade Kommunfullmäktige öka ramanslagen till Barn- och 
utbildningsnämnden samt Socialnämnden med sammanlagt 7 000 tkr. Detta 
föranleddes av att den nya prognosen från Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) om skatteavräkningen, som regleras i januari året efter budgetåret, 
var högre än föregående prognos. Tilläggsanslaget fördelas enligt följande: 
Barn- och utbildningsnämnden +4 000 tkr 
Socialnämnden +3 000 tkr 

Summa +7 000 tkr 
Följande interna justeringar föreslås ske:  
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- 380 tkr flytt bidragsanställning från Socialnämnden till 
Kommunstyrelsen, 

- 520 tkr flytt av hyra Ulvesund hus 14 (103) Verkstad från 
Kommunstyrelsen till Socialnämnden. 

Summa +/-0 tkr 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Reviderad investeringsbudget för 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att revidera 
investeringsbudgeten för 2021 enligt förslaget, innebärande att den sänks 
med -1 670 tkr och totalt uppgår till 26 204 tkr. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår följande revideringar av 
investeringsbudgeten 2021: 

 Renoveringarna av Skillingspaviljongen och Torgkiosken flyttas 
från KKTAB till KS. 

 Inventarier till den nya förskolan skjuts fram och behandlas i 
budgetprocessen inför 2022 års budget. 

 Asfaltering av Blåmesvägen och Skäggdoppingvägen läggs till. 
 Ny gång- och cykelbana Storgatan samt Trafikåtgärder i tätorten tas 

bort. 
Ett underlag med belopp finns att tillgå på begäran. Tabell med totalsummor 
framgår på nästa sida. 

Beslutsunderlag 
Sammanställning investeringar 2021_ver4 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

Skickas till 
Ekonomichef 
Ekonom KKTAB Karin Dahlén 
Ekonom KS Margareta Larsson 
 

  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-20 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/90 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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KS 2020/90 
Er beteckning 
 

Budget 2021

Beslut  
överförda 

medel fr fg år 
Förslag rev 

budget
Totalt 

budget 2021
Viewboard interactiv Kommundirektör 0
Inköp Poolbil 3 ASL 425 0
Konferenssystem sammanträdesrum 0
Bil FAJ 66B vaktmästare 0
Utbyte bilar en bil per år 280 280
Bil kost/ städ 300 300
Nytt beslutstödsystem 400 400
Inköp silon Gösen 7 0
Inköp Skillingepaviljongen 0
Nybyggnad Södergården 0
Renovering Skillingepaviljongen 1 400 1 400
Renovering Torgkiosken 380 380
Totalt KSF 280 700 1 780 2 760
Toppbeläggningar 0
Förvärv skog 0
Ombyggnad Centrum Etapp 1 0
Mark kvarteret Frode 0
Projekt Karlavägen 0
Projekt Ringvägen 0
Resecentrum/ busshållsplats Kungsgatan 0
Busshållsplats Kungsgatan 218 218
Elljusspår Valskog belysning 0
Lekplats Valskog 0
Belysning Kungsör 400 15 415
Flytt av lekpark kraftledning 350 350
Passage Kungsgatan (vid Bagarn) 275 275
Ny Gc Storgatan 400 -400 0
Entré Kungsör anslutning Granlidsvägen 1 444 1 444
Gbl utbyte av högtrycksnatrium 800 800
Gbl utbyte av mätare till egna skåp 481 481
Reinvestering asfalt 2 000 2 000
Trafikåtgärder tätort 250 -250 0
Grönytestruktur/ träd 400 400
Nya lekplatser 800 800
Siktvägen VA 2 000 2 000
Vägrenovering i samb med VA förnyelse 3 750 3 750
Nya vindskydd 50 50
Spår och leder (ej Kungsörsleden) 113 113
Byggnation Granlidsvägen 2 000 2 000
Belysning Gc Söders gärde 354 354
Gc Skillingeudd 1 073 1 073
Gc-väg Ulvesund/ Torsgatan 601 601
Blåmesvägen 300 300
Skäggdoppingvägen 400 400
Totalt KKTAB 13 513 4 261 50 17 824
Inventarier ny skola 0
Inventarier förskolan 400 400
IKT infrastruktur förskolor 70 70
Yttre förråd förskolor 0
Skolgårdsutrustning förskolor 500 500
IKT infrastruktur skolor 100 100
Skolgårdsutrustning skolor 600 600
Klassrumsinventarier 500 500
Ny förskola Kinnekulle 3 500 -3 500 0
Aktivitetsplan Valskog 0
Totalt BUN 5 670 0 -3 500 2 170
IT-infrastruktur 350 350
Digitala hjälpmedel för trygghet 300 300
Digitala hjälpmedel för hälsa o aktivitet 0
Digitala hjälpmedel 150 150
Arbetstekniska hjälpmedel 100 100
Taklyftar Gläntan 0
Verksamhestsystem utbyte VIVA 1000 1 000
Investeringar inventarier Lärken 0
IFO verksamhetsbil EBU 65G 0
Bil hemtjänsten GUT 87S 0
Bil hemtjänsten HNT 80E 0
Arbetstekniska hjälpmedel 0
Inventariernyboendeenhet Södergården 1000 1 000
Inventarier IFO (Turisten 6) 300 300
Inventarier AOF (Slöjdsalen Ulvesund) 250 250
Totalt SOC 1 800 1 650 0 3 450
Total 21 263 6 611 -1 670 26 204
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 6 Delårsbokslut per den 30 april 2021 - 
Kungsörs kommun 
Diarienummer KS 2021/265 

Beslut 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporten. 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt förvaltningscheferna att till nästa 
kommunstyrelsesammanträde specificera vilka åtgärder som vidtas för att 
uppnå en budget i balans. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med delårsrapport per den 30 
april 2021. Det prognostiserade resultatet för året är 267 tkr, vilket 
motsvarar en negativ budgetavvikelse med -2 733 tkr. 
Det görs även en uppföljning av fullmäktiges mål i rapporten. 

Beslutsunderlag 
Delårsrapport per den 30 april 2021 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kvalitetsstrateg  
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialchef 
VD KFAB 
VD KKTAB och KVAB 
HR-chef

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 5 Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för 
Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges 
mål 2021 
Diarienummer KS 2021/133 

Beslut 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till mål 
för 2022; både mål för verksamheterna och finansiella mål. 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till 
resultatbudget för 2022. Resultatet uppgår till 6 000 tkr. 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ramar 
för nämnderna 2022. I detta beslut deltar inte Madelene Fager (C). 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning ger kommundirektören i 
uppdrag att till på torsdag presentera ett förslag på investeringar inom ramen 
för 10 miljoner kronor.  
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i övrigt anta 
föreliggande förslag till budget 2022 med plan för 2023-2024. I detta beslut 
deltar inte Madelene Fager (C). 

Beslutsunderlag 
Årsplan 2022 med plan för 2023-2024. 
Investeringssammanställning 2021-2024.

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 
Sammanträdesdatum 
2021-05-24 
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Årsplan 2022  
med plan för 2023 - 2024  
För Kungörs kommun och kommunägda bolag 
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Inledning 
Kungsörs kommun har en vision om hur framtiden i Kungsör ser ut för både kommunen, 
bolagen och Kungsör som plats. Vägen till visionen går igenom de långsiktiga mål som 
kommunfullmäktige fastställer.  
 
Syftet med resultatstyrningssystemet är att det utifrån ett helhetsperspektiv ska stödja 
verksamheterna att förbättra tjänsterna med medborgarna och brukarna. Målen tar 
avstamp i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och Västmanlands 
regionala utvecklingsstrategi och beskriver Kungörs viljeriktning på en lokal nivå.  
 
För att kunna bedöma om hur det går för vår måluppfyllelse och se om utvecklingen 
sker i avsedd riktning använder vi indikatorer kopplade till målen. Resultatet av arbetet 
som bidrar till att uppnå fullmäktiges mål följs upp tre gånger per år med hjälp av 
indikatorerna och en sammanvägd bedömning över vad som gjorts under perioden.   
 
Årsplanen – en vägledning 
Det är de förtroendevaldas uppgift att på övergripande nivå formulera mål för 
verksamheterna och finansiella mål på både lång- och kort sikt som leder till hållbar 
utveckling och vad som ska levereras i form av tjänster till medborgarna och brukarna. 
De förtroendevalda anslår även resurser till de verksamheter som ska se till att målen 
uppnås.  
 
Årsplanen 2022 beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå under året samt de 
ekonomiska förutsättningarna för kommunens verksamheter och de kommunägda 
bolagen. I juni beslutar kommunfullmäktige planens inriktning och ekonomiska 
förutsättningar. Därefter planerar nämnder och bolagsstyrelser sin verksamhet och i 
anger i sina verksamhetsplaner mål och aktiviteter som kopplar till fullmäktiges mål, 
egna mål för verksamheten och aktiviteter som bidrar till att nå målen i årsplanen. I 
november kan kommunfullmäktige besluta om revideringar av årsplanen. I början av 
december bör varje medarbetare känna till sin enhets lokala aktivitetsplan så att 
verksamheten kan drivas effektivt redan från början av verksamhetsåret.  
 
Om vi fortfarande har att hantera den pandemi som gällt under det senaste året så 
kommer det självklart att även fortsättningsvis att påverka våra verksamheter och 
kommunens medborgare samt företag. Det är viktigt att vi funderar också på hur vi kan 
möta en pandemifri tid och hur vi hanterar en övergång från pandemi till “normaltid”. 
 
Ägardirektiv 
Kommunfullmäktige beslutar om de ägardirektiv som ska gälla som styrdokument för 
våra helägda bolag. I dessa direktiv beslutas om vad de kommunala bolagen ska göra för 
att möta kommunens totala behov för att genom bolagen nå de kommunala målen, på 
kort och lång sikt. Även principiellt viktiga frågor för kommunen kan styras genom 
ägardirektiven. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Föregående år skrev jag att 2020 stod vi för stora utmaningar. När detta skrivs 2021 är 
vi mitt inne i en Pandemi som ingen kunde förutse. Denna Pandemi Covid19 kommer 
överskugga mycket inom de närmaste åren.  
 
Vi har under året som vi levt mitt i denna Pandemi sett hur företag och organisationer 
ställt om sin verksamhet inklusive vår egen verksamhet inom Kungsörs kommun. Vi ser 
nu en ljusning gällande ekonomin på sikt och kommer se resultat av det arbete som 
utförts av våra medarbetare. 
Vi jobbar vidare med de planer för bostäder och industrimark och jag ser med tillförsikt 
vad som kommer att utmynna i flera attraktiva bostäder. Vi har jobbat vidare med 
framtidsdagar för att kunna bygga en attraktiv kommun på kort och på lång sikt. 
 
Jag är övertygad om att i våra planer inför framtiden kommer göra att Kungsör kommer 
vara en livskraftig kommun där vi kan bo eller verka i med god livskvalité. 
 
Avslutningsvis vill jag bara skicka en hälsning till alla som jobbar eller är berörda av 
Covid19 att tillsammans skall vi gå igenom detta med stöd av varandra. 
 
 
Mikael Peterson 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Kungörs framtid och utveckling 
Kungsörs kommun är inne i en positiv och expansiv utvecklingsfas som fler väljer att 
flytta till och vi vill fortsätta sätta Kungsör på kartan och göra det till en attraktiv plats 
att bo, verka och visas i.  
 
Ekonomi och kvalitet 
Ökad efterfrågan på god kvalitet ställer nya krav på kommunen att leverera tjänster som 
skapar nytta för medborgaren. Kungsör ska fortsätta erbjuda tjänster av god kvalitet och 
vi ska möjliggöra för att våra medarbetare att arbeta smartare genom effektiva och 
tydliga processer. Vi ska också planera för och kontinuerligt implementera digitala 
lösningar vilka möjliggör nya och kvalitativa arbetssätt som gynnar våra brukare. 
 
Förutom att invånarna ställer högre krav på kvaliteten, blir antalet barn och äldre fler, 
vilket innebär kostsamma volymökningar i kommunala verksamheter och högre 
investeringsnivåer. Den ålderskategori som ökar procentuellt mest är andelen äldre än 
85 år. Investeringsprocessen är under utveckling och avser skapa bättre 
planeringsförutsättningar på sikt, där hänsyn både tas till likviditetspåverkan och ökade 
kostnader för verksamheterna. Det blir även allt mer angeläget att integrera förväntade 
kostnadsökningar i budgetprocessen och vara beredd på att omdisponera medel mellan 
nämnderna.  
 
Våra medarbetare är den viktigaste resursen 
Att vi har rätt kompetens och medarbetare som stannar är viktigt för att vi ska ha god 
kvalitet och kontinuitet i våra verksamheter och klara våra åtaganden. För att klara 
kompetensförsörjningen behöver kommunen fortsätta arbeta med 
arbetsgivarvarumärket. Vi behöver behålla, attrahera och rekrytera medarbetare genom 
goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och starkt ledarskap. Förändrade krav med 
anledning av den demografiska utvecklingen gör att vi behöver effektivisera och 
tydliggöra processer och fortsätta arbeta med ledarskap och arbetsvillkor. På längre sikt 
ser vi att arbetet med medarbetarskap ska utvecklas och stärkas. 
 
Bygga, bo och pendla 
Befolkningsökningen i Kungsör ställer krav på oss och därför ska orten Kungsör 
utvecklas ännu mer för att det ska finnas varierade, trygga bostäder och trivsam miljö. Vi 
fortsätter att utveckla infrastruktur som gör det lättare för de som arbetspendlar både in 
till- och ut från Kungsör.  
 
Alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och tryggt sätt genomföra alla resor genom att gå, 
cykla och/eller använda kollektiva transportmedel. Därför ska Kungsörs kommun 
tillsammans med bolagen möjliggöra det hållbara resandet för dagen invånare och 
besökare men även för kommande generationer. Att planera för ett långsiktigt 
trafiksystem ger förutsättningar att bidra till ett ökat hållbart resande, effektiva 
godstransporter, minskade utsläpp, social hållbarhet och förbättrad folkhälsa. 
 
Vi vill öka trafiksäkerheten och underlätta för våra invånare att gå eller cykla till viktiga 
målpunkter som exempelvis förskola, skola, vårdcentral och fritidsanläggningar. Genom 
byggnation av nya gång- och cykelbanor skapas bättre förutsättningar för att flytta över 
biltrafik inom tätorten till gång- och cykeltrafik vilket bidrar till förbättrad miljö och 
folkhälsa.  
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Socialförvaltningen 
Förändrad demografi och krav från omvärlden bidrar till ett behov av att fortsätta 
utveckla verksamheterna inom förvaltningen. För att möta framtida behov och 
säkerställa att brukarna ska få god kvalitet behöves effektiviseringar med 
ökad/bibehållen kvalitet och ställa om till digitala lösningar. Arbetet fokuseras från 
insatser till förändringsarbete och rättssäkra processer.  
En stor och viktig omställning är utvecklingen av Nära Vård som kommer att ske 
tillsammans med Regionen.    
I samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen fortsätter det gemensamma 
uppdraget att utveckla tidiga och samordnande insatser för barn och unga. 
Öppenvårdsenheten ställer också om arbetet för att kunna möta än fler behov på 
hemmaplan och i öppna former. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Skolan lägger en grund för hela livet och därför är det viktigt att våra elever trivs och 
upplever en trygg skolmiljö och detta arbete ska vi fortsätta med under året. 
Kunskapsresultaten behöver öka och vi ska fortsätta och utveckla relationsskapandet 
med elever och vårdnadshavare för att främja en stabil och rolig skolgång för barn och 
unga.  
 
I grundskolan har vi en hög andel behöriga lärare men vi ser att det finns behov att 
stärka upp i vissa specifika ämnen som det finns brist på i hela landet. För att stärka vår 
personal i sitt yrke och för att möta upp de behov som finns i klassrummen behövs 
kompetensutveckling. För oss är det viktigt att se till att undervisningen är på rätt nivå 
för eleverna och att eleverna känner att deras lärare bemöter dom där de befinner sig.  
 
Arbete med integration, utbildning och möjlighet till egen försörjning ska fortsätta 
under perioden. För att fler ska få möjlighet att jobba och för att kunna möta företagens 
kompetensbehov och att hitta rätt kompetens i rätt tid fortsätter arbetet med ”spår som 
leder till jobb”.  
 
Jämställdhet och barns rättigheter 
Jämställdhet handlar om att alla ges samma möjligheter till ett bra liv oavsett kön. 
Genom aktivt arbete där jämställdhet tidigt kommer in som ett perspektiv, kan vi 
förebygga mycket av det som inte fungerar i dagens samhälle. Jämställdhetsarbetet ska 
genomsyra hela kommunen och bolagens arbete. Vi fortsätter att arbeta främjande och 
förebyggande för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och 
möjligheter.  
 
Arbetet med barns rättigheter ska fortgå. Förvaltningar och de som tar beslut som 
påverkar barn ska alltid sätta flickors och pojkars rättigheter i fokus.  
 
Miljö 
Kungsör tar ansvar för framtiden och är delaktiga och engagerade i flera 
samverkansuppdrag inom miljöområdet. Vi kommer utveckla arbetet med bland annat 
avfallsplan och livsmedelsplan både på kommunal som regional nivå. Inträdet i Glokala 
Sverige är en del i att öka kunskaperna inom organisationen och stärka samverkan för 
en hållbar utveckling och arbetet med att nå de globala målen för Agenda 2030. 
 
Näringsliv 
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I Kungsör jobbar vi för ett diversifierat och livskraftigt näringsliv. Med väl utvecklad 
dialog mellan näringslivet och kommunen finns tillgång till relevant kompetens, lokaler 
och byggbar mark och företagen upplever en smidig myndighetsutövning. 
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Kommunfullmäktiges mål 2022 
 
Hållbara städer och samhällen  
 
Beskrivning av mål: Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv 
utvecklingsfas som fler väljer att flytta till. För att stärka Kungsör som en 
attraktiv plats för både befintliga invånare och potentiella inflyttare pågår 
arbetet med att stärka platsvarumärket med syfte att utveckla och stärka 
Kungsör. Utvecklingen av hamnen är ett av många pågående projekt för att göra 
Kungsör till en attraktiv plats att bo, verka och vistas i.  
 
För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med bolagen 
fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud där det finns 
något för alla. Kungsör ska vara/ i Kungsör ska medborgaren känna att den har en trygg 
tillvaro.  
När kommunen växer ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur. För 
att Kungsör ska vara attraktiv att bo i och för att näringslivet ska kunna rekrytera rätt 
kompetens behövs det bra kommunikationer till pendlings orter. 
 
Kungsör har ett starkt näringsliv och arbetar aktivt med att öka sysselsättningen för att 
möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland annat fler 
arbetstillfällen. Näringslivet och arbetsförmedlingen arbetar i samverkan för att minska 
arbetslösheten.  
 
Fokus för 2022: Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig. Vi 
behöver stärka näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minskar 
arbetslösheten. Boende- och utemiljön är viktigt för att skapa trivsel.  
 
Nyckeltal/indikatorer Utfall 

2018 
Utfall 2019 Utfall 

2020 

Antal invånare (Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025) 

8 667 8 675 8 745 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av befolkningen 

6.3 6.2 6.5 

Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) 10.5 10.3 - 

Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i 
konjunkturberoende program, andel av bef (%) 

10.5 10.3 11.4 

Ungdomsarbetslöshet  
  

14.5 

Nya företag i Kungsör 
   

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

2018 
Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Andelen elever åk 9 som är behöriga till program på 
gymnasiet ska öka och vara högre än genomsnittet för 
jämförbara kommuner 2025. 
Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 

76.3 75.5 71.1 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla 
delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 

67 64 - 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, 
positiva svar, andel (%) 

71.4 - - 

Elever i åk 9: på lektionerna är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter, positiva svar, andel (%) 

48.1 - 37.2 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 

72.2 68.8 71.6 

Andel (%) elever som upplever att de får den hjälp 
man behöver med skolarbete 
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God hälsa och välbefinnande  
 
Beskrivning av mål: För att ha förutsättningar att klara vardagens krav 
och förverkliga sina drömmar behöver alla må bra. Att växa upp under 
goda förutsättningar, i en familj med goda livsvillkor, påverkar barn och 
ungas hälsa och utvecklings positivt både här och nu men även senare i 
livet. Vi behöver aktivt arbeta med att alla ska må bra. 
 
Kungsör har idag god service till äldre vilket vi vill bevara och förbättra, det ska finnas 
tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten och bibehålla äldres 
psykiska och fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, boendelokaler som främjar 
hälsa och självständighet är viktiga delar för att alla ska trivas.  
 
Arbetet med civilsamhället och kopplingen till den regionala strategin för folkhälsa är 
viktigt för att få kraft i folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på ungas hälsa där vi ser 
att idrott, rörelse och engagemang blir viktigt för att öka måendet.  
 
Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett brott 
mot de mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. I Kungsör arbetar vi aktivt med 
att våld aldrig ska förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i nära relation ska 
stärkas. 
 
Fokus för 2022: Vi behöver analysera statistik för ungas hälsa för att hitta konkreta sätt 
att förbättra den där vi också inkluderar föreningar som kan hjälpa till att skapa 
engagemang hos ungdomar. 
 
Under året ska kommunens verksamheter öka kännedom inom området och arbeta  
fram en plan mot våld i nära relation.  
 
Nyckeltal/indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, 
förtroende och trygghet, andel (%) 

95 89 89 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) 

71 63 82 

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

15 17 19 

Trygghet index 2017: 58 57 
 

Elever åk 9: jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) 

83.1 - 60.5 

Andel (%) elever som mår bra eller mycket bra 
   

Andel (%) elever känner sig alltid trygg utomhus i sitt 
bostadsområde på dagen 

   

Andel (%) elever känner sig alltid trygg utomhus i sitt 
bostadsområde på kvällen och natten 
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Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  
 
Beskrivning av mål: Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de 
förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska kunna 
skapa värde för invånare, brukare och kunder.  
 
Vår viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens där vi 
behöver följa utvecklingen för sjukfrånvaro för att kunna arbeta förebyggande. Vår 
medarbetarenkät som genomförs vartannat år ger oss en indikation på hur 
organisationen mår och om arbetet känns meningsfullt.  
 
Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen och vi ska 
ha konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir lönekartläggningarna en 
viktigt del. Arbete mot upplevd diskriminering ska fortsätta. 
 
Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, personal som mår bra, kommunikation, 
kvalitet, god service och tillgänglighet. Vi behöver använda digital teknik som frigör 
resurser för att höja kvalitet inom andra områden. Under året kommer implementering 
av ett nytt intranät att ske för att få en mer effektiv internkommunikation och ett 
moderniserat digitalt arbetssätt där vi över organisationsgränserna vilket gynnar 
samverkan.  
 
God ekonomisk hushållning innebär att vi enligt lag ska hushålla med våra resurser i 
kommunen. För att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar har Kungsör kommun 
två finansiella mål för 2022, som tar hänsyn till resultat- och investeringsnivåerna. 
Balansen mellan resultat- och investeringsnivå ändras mellan åren och det mycket 
långsiktiga målet är att över tid självfinansiera alla skattefinansierade investeringar i 
koncernen. 
 
Fokus för 2022: Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna 
kopplas in. Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla och titta på hur 
våra medarbetare upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun. Att utveckla 
investeringsprocessen är också prioriterat. 
 
Nyckeltal/indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Hållbart medarbetarengagemang HME. Motivation, 
ledarskap och styrning, medeltal, 5 gradig skala 

- 4.2 - 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 6.5 6.3 7.9 

Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Kungsör 
kommun, andel (%) 

   

Nettokostnadsandel av skatteintäkt (%) 98.3 98.9 100 

Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

2.5  1.5 1.3 

Kommunens investeringar ska ha en 
självfinansieringsgrad på minst 100 procent. 

70.2 107.0 157.7 
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Hållbar konsumtion och produktion  
 
Beskrivning av mål: Kungsörs kommun klättrar i miljörankingen. Vi är 
nu på plats 77 av 290 i årets kommunrankning – Sveriges miljöbästa 
kommun.  Kungsör har ett stort miljöfokus och behöver utveckla 
regelbundna mätningar av exempelvis matsvinn, ekologiska- och lokala 
livsmedel, fordon- och transporter.  
 
Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka 
återanvändningen. Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas från 
jorden. Därför ska vi utveckla ett system för cirkulär ekonomi för kommunen och 
bolagen.  
 
Hållbara byggnader som främjar medvetna val av byggnadsmaterial och hur de ska 
hanteras ska vi fortsätta arbeta med och utveckla. Genom att välja SundaHus eller 
likvärdigt kan vi använda material som har mindre klimatpåverkan och som håller 
länge. För att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer behöver vi inom 
ramavtalsupphandlingar bli bättre på att ställa miljökrav.  
 
Fokus för 2022: Utifrån de miljöplaner som tagits fram på regional nivå har vi brutit 
ner till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, analyserar för att ta steg mot 
förbättringar inom miljöområdet för hela Kungsör som ort/plats.  
 
Vi vill bli bättre på att återanvända, därför ses ett system över för hur vi kan 
återanvända våra produkter utifrån den handlingsplan som finns kopplat till beslutad 
avfallsplan.  
 
Nyckeltal/indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, andel (%) 39 36 37 

Kommunalt verksamhetsavfall ska minska 2030 jämfört med 2020.  
- Utvecklingsnyckeltal 

   

Mål 2026 ska matsvinnet från storkök för skolor och omsorg ha 
minskat med 40% jämfört med 2021 

- Första mätning 2021? 
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Ekonomisk sammanställning 
 
Ekonomiska förutsättningar 
Coronapandemin fortsätter att dominera de ekonomiska förutsättningarna 2021 efter 
närmare ett decennium av svensk tillväxt. Vittomfattande restriktioner påverkar 
distributionskedjor av varor och efterfrågan på tjänster. Lågkonjunkturen hade kunnat 
bli mycket djup 2020, men bromsades av de enorma stödpaket som centralbanker och 
regeringar världen över delade ut för att mildra de ekonomiska effekterna. Den största 
delen av det svenska regeringspaketet var ersättning för permitteringslöner till 
företagen, vilka har upprätthållit kommunsektorns skatteunderlag betydligt. När 
stödpaketen beslutades våren 2020 var det dock svårt, för att inte säga omöjligt, att 
prognostisera vilka effekter de skulle få och hur långvariga de skulle bli.  
 
Åren 2020–2021 har präglats av ovanliga svårigheter att prognostisera ekonomin och 
antagandena har baserats på smittspridningens framfart och vaccinationsprogrammens 
framgångar. Prognososäkerheten är stor även för åren 2022 och den 
skatteunderlagsprognos som är inlagd i kommunens budgetunderlag är avhängig att 
tillräckligt många har blivit vaccinerade mot sjukdomen innan halvårsskiftet 2021 och 
att vaccinationsprogrammen fått avsedd effekt. I så fall kommer svensk tillväxt att ta fart 
under hösten 2021 och ökningstakten fortsätta under hela 2022. 
 
Det visade sig att staten överkompenserade kommunerna för skatteintäktsbortfallet 
2020, som inte blev så stort som befarat. Kungsörs kommun fick ca 16 miljoner kronor i 
extra generella statsbidrag men förlorade bara ca 6 miljoner kronor i skatteintäkter. I 
takt med ekonomins återhämtning kommer de extra statsbidragen att avvecklas. Till 
detta kommer det minskade flyktingmottagandet och därtill minskade statliga 
ersättningar. Kommunen har en hög nettokostnadsutveckling och de minskade bidragen 
kommer att sätta ytterligare press på kommunen att finansiera de ökade 
verksamhetsvolymerna till följd av de demografiska förändringarna.  
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Budget 2022 och plan för 2023–2024 
 
Resultatbudget 
 

  Utfall 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 Plan 2023 Plan 2024 

 
             

Verksamhetens nettokostnader -575 614 -595 980 -610 799 -626 588 -638 933  

Avskrivningar -7 392 -7 196 -7 897 -8 437 -9 013  

Verksamhetens nettokostnader -583 006 -603 176 -618 696 -635 025 -647 946  

             

Skatteintäkter 377 031 390 677 404 492 417 926 430 736  

Kommunalekonomisk utjämning 205 941 212 289 217 155 226 762 236 780  

Summa skatteintäkter o utj 582 972 602 966 621 647 644 688 667 516  

             

Finansiella intäkter 9 494 4 215 4 215 4 215 4 215  

Finansiella kostnader -1 833 -1 005 -1 166 -1 616 -1 620  

Finansnetto 7 661 3 210 3 049 2 599 2 595  

Resultat före extraordinära poster 7 627 3 000 6 000 12 262 22 165  

             

Extraordinära poster 0 0 0 0 0  

             

ÅRETS RESULTAT 7 627 3 000 6 000 12 262 22 165  

 
Nämndernas ramar 

Nämnd Budget 2021 Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024 

Barn- och utbildningsnämnden -226 400 -227 906 -229 442 -231 008 

Socialförvaltningen -256 840 -257 437 -258 046 -258 667 

Kommunstyrelseförvaltningen -97 960 -98 233 -98 511 -98 795 

Summa nämnder -581 200 -583 576 -585 999 -588 471 

Intern finans         

Oförutsedda händelser   -774  -774 -774 

Lönepott -9 800 -18 794 -28 013 -37 463 

Övriga poster intern finans -4 980 -7 655 11 802   

Summa intern finans -14 780 -27 223 -40 589 -50 463 

Driftsbudget totalt -595 980 -610 799 -626 588 -638 933 
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Balansbudget 

  Utfall 2020 Budget 2021 Budget 2022 
 

TILLGÅNGAR        

Anläggningstillgångar        

Mark, byggnader, tekniska anläggningar 131 729 150 000 154 658  

Maskiner och inventarier 20 501 27 000 30 000   

Finansiella anläggningstillgångar 109 473 111 000 111 000  

Summa anläggningstillgångar 261 703 288 000 295 658  

         

Omsättningstillgångar        

Förråd 0 0 0  

Exploateringsfastigheter 679 700 700  

Kortfristiga fordringar 46 465 48 000 48 000  

Kortfristiga placeringar 92 000 92 000 92 000  

Kassa och bank 196 890 190 000 189 992  

Summa omsättningstillgångar 336 034 330 700 330 692  

         

SUMMA TILLGÅNGAR 597 737 618 700 626 350  

         

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER        

Eget kapital        

Eget kapital 318 761 329 388 327 000  

därav årets resultat 7 627 3 000 6 000  

Summa eget kapital 326 389 329 388 327 000  

         

Avsättningar         

Avsättningar till pensioner 68 083 70 000 73 780  

Andra avsättningar 0 0 0  

Summa avsättningar 68 083 70 000 73 780  

         

Skulder        

Långfristiga skulder 0 0 0  

Kortfristiga skulder 203 265 219 312 225 570  

Summa skulder 203 265 219 312 225 570  

         

SUMMA EGET KAPITAL,        

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 597 737 618 700 626 350  

         

STÄLLDA PANTER OCH 
ANSVARSÅTAGANDEN        

Borgensåtaganden 694 345 694 345 710 830  

Pensionsförpliktelser som inte upptagits        

bland skulder eller avsättningar 161 423 161 423 170 673  

         

SUMMA STÄLLDA PANTER OCH        

ANSVARSÅTAGANDEN 855 768 855 768 881 503  
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Investeringsbudget 
  

  
Budget 

2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Totalt KSF 0 0 0 0 
Belysning Kungsör 400 400 400 400 
Gc-väg Kungsringen 1 500       
Gc-väg Frejgatan Kung Karl 350       
Gc-väg Centralvallen 250       
Gbl utbyte av högtrycksnatrium 800 800 800 800 
Gbl utbyte av mätare till egna skåp 481       
Reinvestering asfalt 2 000 2 000 2 000 2 000 
Trafikåtgärder tätort   250 250   
Grönytestruktur/träd 200 400 400 400 
Nya lekplatser 400 800 800   
Vägrenovering i samb med VA 
förnyelse 2 000 3 750 3 750   
Spår och leder (ej Kungsörsleden) 113 113 113   
Byggnation Granlidsvägen   2 000     
Ombyggnation Karlavägen   1 000     
Statlid medfin ej bestämnd åtgärder   2 500 2 500 2 500 
Upprustning staket Hagmarker 500       
Totalt KKTAB:s investeringar åt 
KS 8 994 14 013 11 013 6 100 
Inventarier förskolan 300 300 300 300 
Inventarier grundskolor 500 500 500 500 
IKT infrastruktur förskolor 100 100 100 100 
Skolgårdsutrustning förskolor 100 100 100 100 
IKT infrastruktur skolor 150 150 150 150 
Skolgårdsutrustning skolor 500 500 500 500 
Förråd skolgårdar 100 100     
Tak utesov 200 200 200   
Multiplaner   500 500   
Uteklassrum förskolor 200 200 200   
Ny förskola Kinnekulle inventarier 2 500 1 000     
Totalt BUN 4 650 3 650 2 550 1 650 
IT-infrastruktur  100 300 100   
Digitala hjälpmedel för trygghet 120 240 240   
Digitala hjälpmedel för hälsa o 
aktivitet 88 100 75   
Digitala hjälpmedel för delaktighet 50 150 150   
Digitala hjälpmedel självständighet 75 75 240   
Arbetstekniska hjälpmedel 100 150 150   
Utbyte en bil per år 150 150 150 150 
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Totalt SOC 683 1 165 1 105 150 
Total 14 326 18 828 14 668 7 900 
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Vår handläggare 
sara.jonsson@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Budget 2022 - Västra Mälardalens 
överförmyndarnämnd 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 
förslaget till budget, under förutsättning att övriga medlemskommuner 
godkänner förslaget. 

Sammanfattning 
Förslag till budget 2022 för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har 
inkommit. Förslaget innebär att Kungsörs budget omfördelas inom ram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Budgetförslag 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Sara Jonsson 
Ekonomichef 

 

Skickas till 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd. 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-04-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/168 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
  

Organisationsnr 
212000-2056 
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Ärendebeskrivning 
Nämnden är gemensam för Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och 
Surahammars kommuner. Förslaget innebär en total budgetram för den 
gemensamma nämnden om 11 271 tkr, vilket är en minskning av anslaget 
med 357 tkr härrörande till ställföreträdares arvoden.  
Kungsörs andel av budgetramen uppgår enligt förslaget till 1 286 tkr, varav 
483 tkr avser ställföreträdares arvoden, 762 tkr avser överförmyndarkansli 
och 23 tkr avser kostnaderna för nämnden. Ramen är justerad jämfört med 
2020 års budgetram genom att 15 tkr har omfördelats från ställföreträdares 
arvoden till överförmyndarkansli.
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en samverkansorganisation för 

överförmyndarverksamheten i kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, 

Köping och Surahammar. Överförmyndarnämnden är en kommunal 

tillsynsmyndighet och arbetar för att samhällets mest utsatta inte ska drabbas av 

ekonomisk och rättslig förlust. Nämndens uppdrag är att utöva tillsyn över 

förmyndare, gode män och förvaltare. Nämnden har också i uppdrag att utreda 

behovet av ställföreträdare. Utöver det ska nämnden rekrytera och utbilda 

ställföreträdare. 

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE 

(TKR) 

Verksamhet Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Förslag 

2022 

Förändring/justering jfr  

budget 2021 

2022 2023 2024 

Överförmyndarnämnd 89 190 190    

Överförmyndarkansli  5 440 6 353 

*6 338 

6 353    

Arvoden ställföreträdare 3 862 5 085 

*4 562 

4 728 Se  respektive kommun 

Summa 9 391 11 628 

*11 090 

11 271 Se  respektive kommun 

DRIFTBUDGETEN PER VERKSAMHETSOMRÅDE 

OCH KOMMUN (TKR) 

Arboga 

Verksamhet 

Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Förslag 

2022 

Förändring jfr med budget 2021 

2022 2023 2024 

Överförmyndarnämnd 19% 17 36 36    

Överförmyndarkansli 19% 1 034 1 207 1 207    

Arvoden ställföreträdare 485 736 

*354 

535 181 181 181 

Summa 1 536 1 979 

  *1 597 

1 778 181 181 181 
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Hallstahammar 

Verksamhet 

Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Förslag 

2022 

Justering jfr med budget 2021 

2022 2023 2024 

Överförmyndarnämnd 21% 19 40 40    

Överförmyndarkansli 21% 1 142 1 334 1 334    

Arvoden ställföreträdare 1 216 1 551 

*1 526 

1 526 -25 0 0 

Summa 2 377 2 925  

*2 900 

2 900 -25 0 0 

 

Kungsör 

Verksamhet 

Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Förslag 

2022 

Justering jfr budget 2021 

2022 2023 2024 

Överförmyndarnämnd 12% 11 23 23    

Överförmyndarkansli 12% 653 762 

*747 

762    

Arvoden ställföreträdare 305 498 483 -15 0 0 

Summa 969 1 283 

*1 268 

1 268 -15 0 0 

 

Köping  

Verksamhet 

Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Förslag 

2022 

Justering jfr med budget 2021 

2022 2023 2024 

Överförmyndarnämnd 35% 31 66 66    

Överförmyndarkansli 35% 1 904 2 224 2 224    

Arvoden ställföreträdare 1 342 1 751 

*1 415 

1 415 -336 0 0 

Summa 3 277 4 041 

*3 705 

3 705 -336 0 0 
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Surahammar 

Verksamhet  

Utfall 

2020 

Budget 

2021 

Förslag 

2022 

Justering jfr med budget 2021 

2022 2023 2024 

Överförmyndarnämnd 13% 11 25 25    

Överförmyndarkansli 13% 707 826 826    

Arvoden ställföreträdare 428 549 

*769 

769 220 0 0 

Summa 1 146 1 400 

*1 620 

1 620 220 0 0 

* Utifrån respektive samverkanskommuns budgetram för överförmyndarverksamhet. 

Föreslagna ramförändringar för Arboga 2022 – 2024 

Verksamhet Kommentar 2022 2023 2024 

Arvoden ställföreträdare Arvoden till ställföreträdare för utfört 

uppdrag 

+181 +181 +181 

Summa  +181 +181 +181 

Bakgrund till föreslagna ramförändringar för Arboga 

Överförmyndarnämndens samverkanskommuner fördelar verksamhetens kostnader 

utifrån två fördelningsnycklar. En beräknas utifrån respektive kommuns 

befolkningsmängd och den andra beräknas utifrån faktiska kostnader för 

ställföreträdares arvoden per kommun. Coronapandemin har påverkat det politiska 

arbetet och beslutsprocessen avseende budget. Samtliga samverkanskommuner 

förutom Arboga har genomfört ramförändringar utifrån tidigare budgetförslag. För 

att Arboga ska kunna täcka kostnader för överförmyndarverksamhet behöver 

ramförändringar genomföras. 

Justeringar för Hallstahammar, Kungsör, Köping och 

Surahammar 

Nämnden och respektive samverkanskommun har haft olika budgetramar. För att skapa en 

samstämmighet justeras Hallstahammars, Kungsörs, Köpings och Surahammars 

budgetramar. Justeringen sker utifrån respektive samverkanskommuns budgetram för 

överförmyndarverksamhet. 

Hallstahammar 

Budgetramen justeras genom att arvoden ställföreträdare minskas med 25 tkr. 

Utfallet för arvoden ställföreträdare 2020 var 1 216 tkr. Enligt justerat budgetförslag 

är budgetramen för samma del 1 526 tkr. Det finns därmed en god marginal på 310 

tkr för eventuella utökade kostnader. 
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Kungsör 

Budgetramen justeras genom att det omfördelas 15 tkr från arvoden ställföreträdare 

till överförmyndarkansli. Det för att täcka kostnader enligt fördelningsnyckel. Utfallet 

för arvoden ställföreträdare 2020 var 305 tkr. Enligt justerat budgetförslag är 

budgetramen för samma del 483 tkr. Det finns därmed en god marginal på 178 tkr 

för eventuella utökade kostnader. 

Köping 

Budgetramen justeras genom att arvoden ställföreträdare minskas med 336 tkr. 

Utfallet för arvoden ställföreträdare 2020 var 1 342 tkr. Enligt justerat budgetförslag 

är budgetramen för samma del 1 415 tkr. Det finns därmed en marginal på 73 tkr för 

eventuella utökade kostnader. 

Surahammar 

Budgetramen justeras genom att arvoden ställföreträdare ökas med 220 tkr. Utfallet 

för arvoden ställföreträdare 2020 var 428 tkr. Enligt justerat budgetförslag är 

budgetramen för samma del 769 tkr. Det finns därmed en god marginal på 341 tkr 

för eventuella utökade kostnader. 
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Från: Lorenzo Diaz Zamora
Skickat: den 16 mars 2021 08:54
Till: KK Kopings kommun ; Information Kungsör ; AR Arboga kommun officiell adress ;
kundcenter@hallstahammar.se;SU Surahammars kommun
Kopia: Annelie Pettersson ; Margareta Larsson ; Anders Neuman ; Sofie Eriksson ; Erngren,
Nicklas ; Christina Sandin
Ämne: Budgetförslag 2022

Hej

Skickar nämndens förslag för budget 2022 till era kommande kommunbudgetsprocesser.
Är det någon som är oklart får ni gärna kontaktamig.

Med vänlig hälsning

Lorenzo Diaz Zamora
Enhetschef
Överförmyndarkansliet Västra Mälardalen

logga mejl

Adress: Köpings kommun, 731 85 Köping
Besöksadress: Nibblesbackevägen 9 D, 731 51 Köping
Telefon: 0221-253 76

E-post: lorenzo.diazzamora@koping.se
Webbplats: www.koping.se
Facebook: www.facebook.com/kopingskommun

Så här hanterar vi personuppgifterna i detta mail:
Din e-postadress loggas och innehållet i meddelandet kan komma att sparas så att vi kan hantera ditt ärende. Läs
mer om hur vi hanterar personuppgifter på vår webbplats.
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Vår handläggare 
lisa.asuahlin@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Investering - Hamnprojekt 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 
Kungsörs Kommunteknik AB 580 000 kr i investeringsmedel för åtgärder i 
hamnområdet år 2021. 

Sammanfattning 
På framtidsdagen under april presenterades ett förslag på några åtgärder som 
kan genomföras i hamnområdet under 2021 när silon har rivits. Förslaget är 
tänkt som en snabb åtgärd för att skapa ett välkomnande hamnområde för 
besökare och invånare under tiden planeringen för framtida åtgärder i 
hamnen genomförs. Åtgärden för 2021 är tänkt att vara tillfällig men ändå 
vara robust, välkomnande och trevlig.  Samtliga möbler och växter kan 
flyttas till andra platser i framtiden om man vill nyttja platsen annorlunda 
framöver. Förslaget omfattar bland annat anläggning av gräs- och grusyta, 
grillplats, speakers corner, picknickbord, solstolar med parasoll i metall, 
blandad växtlighet, mindre lekutrustning och planteringskärl. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Lisa Asu Ahlin 
Samordnande chef                                     
Mät Kart GIS Naturvård och Plan 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Rune Larsen 
Lisa Asu Ahlin 
KS diariet 
KKTAB diariet 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-06 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/255 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/255 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
På framtidsdagen under april presenterades ett förslag på några åtgärder som 
kan genomföras i hamnområdet under 2021 när silon har rivits. Förslaget är 
tänkt som en snabb åtgärd för att skapa ett välkomnande hamnområde för 
besökare och invånare under tiden planeringen för framtida åtgärder i 
hamnen genomförs. Åtgärden för 2021 är tänkt att vara tillfällig men ändå 
vara robust, välkomnande och trevlig.  Samtliga möbler och växter kan 
flyttas till andra platser i framtiden om man vill nyttja platsen annorlunda 
framöver. 
Förslaget omfattar följande: 

 anläggning av gräsyta (ca 800 kvadratmeter) 
 anläggning av grusyta (ca 300 kvadratmeter) 
 utplacering av 3 större blomkrukor (likadana som finns i centrum)  
 utplacering av tre picknickbord 
 två solstolar med parasoll (i metall, för offentlig miljö) 
 en grillplats gjord av gamla hinkar från linbanan 
 en ny sandlåda placeras ut och en mindre rutschkana flyttas dit från 

Pinnparken (Pinnparken ska få ny lekutrustning) 
 en belysningsstolpe med armatur för att belysa platsen (kopplas in på 

befintligt belysningsnät) 
 stenar i granit placeras ut som inkörningsskydd 
 en ny skylt med texten Kungsörs hamn 
 speakers corner upprättas (en pall samt skylt) 
 en del buskar, träd och perenner planteras för att försköna platsen  

Kalkylen för samtliga åtgärder ovan uppgår till 580 000 kr 

 
Figur 1 - inspirationsbilder till förslaget 
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Figur 2 - gul cirkel markerar silon i hamnområdet
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Förvärv av fastigheten Gösen 8 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att förvärva, 
genom Kungsörs Kommunteknik AB, fastigheten Gösen 8 till en kostnad av 
2 800 000 kr med övertagande årsskiftet 2021/2022. 

Sammanfattning 
Kungsörs kommun förvärvade för en tid sedan den gamla silon i Kungsörs 
hamn med syfte att riva silon för att göra hamnen mer tillgänglig för 
kommunens invånare och besökare. Ett hamnutvecklingsprojekt har satt fart 
och en framtidsdag om just hamnutvecklingen har genomförts för att 
diskutera hamnens framtid och utveckling.  
Ägaren till grannfastigheten, Gösen 8, där Betongborraren AB håller till 
idag lämnades ut till försäljning. Detaljplanen för Gösen 8 är klassad som 
industrifastighet, alltså inte lättare industrifastighet utan industrifastighet. 
Det skulle kunna innebära en verksamhet i hamnen som skulle försvåra 
kommunens planer på att tillgängliggöra hamnen för kommunens invånare 
och besökare. För att minimera en sådan risk och i stället skapa möjligheter 
för framtiden föreslås att fastigheten köps in. En fortsatt uthyrning kan här 
vara fullt möjlig och dels säkerställa en sådan möjlighet för nuvarande 
hyresgäst men det kan också vara en möjlighet för framtida utveckling av 
hamnen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Teknisk chef Rune Larsen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-11 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/264 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 
 

 

Utdelning från Kungsörs kommunala bolag 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar om aktieutdelning 
från Kungsörs Kommunföretag AB med 3 500 000 kr för 2021. 
 

Sammanfattning 
Frågan om utdelning från Kungsörs kommuns egna bolag har varit uppe för 
diskussion och en politisk majoritet har valt att gå vidare med frågan och 
föreslå Kungsörs kommunfullmäktige att besluta om en sådan utdelning 
redan för år 2021. Beloppet är satt till 3 500 000 kr. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse samt underlag från jurist. 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
KKAB:s styrelse 
KFAB:s styrelse 
KTTAB:s styrelse 
KVAB:s styrels 
VD Mats Åkerlund 
VD Rune Larsen 
VD Claes-Urban Boström 
Diariet 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-20 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/171 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 235 (258)

http://www.kungsor.se/


 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-20 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
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Ärendebeskrivning 
 
Kungsörs kommun har inte för vana att begära utdelning från sina helägda 
bolag men brukligt är att Kungsörs Grus AB ger utdelning till sina ägare 
varje år. 
Kungsörs kommunstyrelse ber kommunfullmäktige att moderbolaget ger en 
utdelning med angivet belopp. Moderbolaget får därefter begära utdelning 
från det eller de bolag som det finns möjlighet att begära utdelning ifrån och 
i detta fall är det endast Kungsörs Fastighets AB (KFAB) som har ett sådant 
resultat och soliditet att utdelning kan utkrävas enligt 5 § p1 i lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag under 2021. 
 
Enligt Allvillagen så finns begränsningar kopplade till utdelning av 
kommunala fastighetsbolag men det finns också undantag. Bifogat finns en 
text från en anlitad fastighetsjurist som beskriver vad lagen säger. Utifrån 
vad lagen säger kan alltså moderbolaget (KKAB) ta utdelning motsvarande 
det belopp som nu begärs av KFAB om medlen används för: 

 
Avsikten med utdelningen från KFAB är helt i linje med undantagen i 
Allvillagen och ska främja förbättringar av kommunens idrott- och  
friluftsanläggningar, ge stöd åt socialtjänstens bostadssociala arbete. Ge 
möjligheter till att skapa nya sociala mötesplatser och aktivitetsytor för 
kommunens samtliga medborgare och därmed också fungera främjande för 
integration och social sammanhållning.
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Översyn av Västra Mälardalens 
kommunalförbund 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut 
från den 14 september 2020, § 130 om fortsatt process återtas. 
Kommunstyrelsen beslutar att samordningen av processer ses över av extern 
aktör. Grunduppdraget för respektive tjänst inom förbundet ska ses över 
gällande innehåll och kostnad. Roller, ansvar och mandat för direktionen 
och tjänstemannaledningen ska tydliggöras. En extern aktör får i uppdrag att 
utreda möjliga associationsformer såsom avtalssamverkan, bolagsform, 
förbund, gemensam nämnd. Jämförelse ska göras med ett eller flera 
kommunala förbund för att se vad skillnaden är och vilka 
erfarenheter/kunskaper vi kan hämta och lära från andra. Slutligen ska det 
fastställas om det är möjligt att vara med i delar av Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds verksamhet och vilka regler som då gäller eller om 
deltagandet endast gäller för hela verksamheten. 
Besluten gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner i Västra 
Mälardalens Kommunalförbund fattar motsvarande beslut.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2020, § 130 om fortsatt 
process utifrån den översyn som KPMG gjort av Västra Mälardalens 
kommunalförbund. Arboga fattade motsvarande beslut medan Köping och 
Surahammar valde att inte besluta enligt de då framtagna förslaget.  
En omarbetning och utveckling har nu gjorts av det tidigare förslaget och 
det tidigare fattade beslutet med nedanstående innehåll behöver återtas. Nytt 
beslut fattas inte kring fakturaskanningen där en översyn pågår. 
Kommunerna tar det nya beslutet i respektive kommunstyrelse, medan 
upphävandebeslutet behöver tas i den instans som först tog beslutet. 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-04 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/203 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2020/203 
Er beteckning 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04 
Översyn Västra Mälardalens kommunalförbund, rapport 
Protokollsutdrag KF 2020-09-14 § 130 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Arboga kommun 
Köpings kommun 
Surahammars kommun 
Västra Mälardalens KommunalFörbund. 
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Diarienummer 
KS 2020/203 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2020, § 130 om fortsatt 
process utifrån den översyn som KPMG gjort av Västra Mälardalens 
kommunalförbund. Arboga fattade motsvarande beslut medan Köping och 
Surahammar valde att inte besluta enligt de då framtagna förslaget.  
En omarbetning och utveckling har nu gjorts av det tidigare förslaget och 
det tidigare fattade beslutet med nedanstående innehåll behöver återtas. Nytt 
beslut fattas inte kring fakturaskanningen där en översyn pågår.  
Tidigare beslut löd:  

 Samordningen av processer ses över av extern aktör med förslag till 
lösning under 2020. 

 Kommunerna tillsammans med förbundet ser över 
beställningarna/basöverenskommelserna så att de överensstämmer 
med behov och möjlig leverans. 

 Fakturaskanningen ses över i sin helhet.  
 Stödfunktionerna ses över hur det ska fungera för bästa möjliga stöd 

till förbundet och samtidigt vara så kostnadseffektivt som möjligt för 
kommunerna  

KPMG fick innan detta i uppdrag av Kungsörs, Arbogas och Köpings 
kommun utifrån fördjupad samverkan att göra en genomlysning av Västra 
Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) för att se över om VMKF 
fortfarande är en effektiv organisation utifrån vad önskemålet var 2006 då 
förbundet startade. 
KPMG fick uppdraget att  

 genomföra en referensanalys av hur VMKF bedriver sin verksamhet 
med avseende på ekonomi och kvalité i jämförelse med strukturellt 
liknande kommuner. 

 Nulägesanalysera det ekonomiska läget på enhetsnivå som enligt 
referensanalysen uppvisar de största avvikelserna. 

 Lämna rekommendationer på möjliga förändringar i nuvarande 
verksamhet utifrån de mål, behov och förväntningar som 
medlemskommunerna har på verksamheten som VMKF bedriver. 

Rapporten som lämnades den 31 mars 2020 innehöll flera delar som visade 
att VMKF har en effektiv organisation men att det också fanns 
förbättringspotential. 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2020-09-14  27 
 

Justerandes sign 

Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag till 
Arboga kommun, Köpings kommun, Surahammars 
kommun, Västra Mälardalens kommunalförbund, akten 

 
§ 130 
Översyn av Västra Mälardalens Kommunal-
förbund (KS 2020/203) 
KPMG fick i uppdrag av Kungsörs, Arbogas och Köpings kom-
muner utifrån fördjupad samverkan att göra en genomlysning av 
Västra Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) för att se över 
om VMKF fortfarande är en effektiv organisation utifrån vad 
önskemålet var 2006 då förbundet startade. 
 
Rapporten som lämnades den 31 mars 2020 innehåller flera delar 
som visar att VMKF har en effektiv organisation men att det också 
finns förbättringspotential som vi vill lyfta fram och gärna få till 
ett arbete kring. 
 
Kommundirektörerna i medlemskommunerna Kungsör, Arboga, 
Köping och Surahammar har tillsammans tagit fram ett antal för-
slag till fortsatt process vilka i stort överensstämmer med rappor-
tens förslag. Förslagen har presenterats för direktionen och ligger 
nu för beslut i respektive kommunfullmäktige. Förslagen är att 
samordningen av processer ses över, att se över beställningarna/ 
basöverenskommelserna, fakturaskanningen i sin helhet och att 
stödfunktionerna till förbundet ses över. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

 Kommundirektörerna i Kungsör, Arboga, Köping och 
Surahammar tjänsteskrivelse 2020-04-28 

 KPMG:s rapport 2020 
 Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-15, § 94 

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar att 

 samordningen av processer ses över av extern aktör med för-
slag till lösning under 2020 

 vi tillsammans mellan kommunerna och förbundet ser över be-
ställningarna/basöverenskommelserna så att de överensstäm-
mer med behov och möjlig leverans 

 fakturaskanningen ses över i sin helhet 

 stödfunktionerna ses över hur det ska fungera för bästa möjli-
ga stöd till förbundet och samtidigt vara så kostnadseffektivt 
som möjligt för kommunerna
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kungsör kommuns deltagande  i Västra 
Mälardalen I Samverkan (VIS) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att utse kommundirektören som Kungsörs 
kommuns representant i VIS AB:s styrelse. 

Sammanfattning 
På KS den 29/4 2021 beslutade KS att Kungsör ska medverka i och delta 
både personellt och ekonomiskt i det samverkansprojekt och bolag som 
föreslagits av Västra Mälardalen i Samverkan (VIS) och där Sparbanken i 
Västra Mälardalen tillsammans med övrigt näringsliv satsat väldigt stora 
pengar och personella resurser tillsammans med kommunerna Kungsör, 
Arboga och Köping.  
Respektive kommun har fått möjlighet att utse en representant i den styrelse 
som ska ta fram handlingsplaner och driva åtgärder framåt så att de pengar 
som satsas verkligen växlas upp och leder till större och förbättrade insatser. 
Initiativtagarna till VIS AB för detta projekt har efter att kommunstyrelsen 
fattat sitt beslut framfört önskemål om att respektive kommun utser 
kommundirektörerna/chef till denna post då de vill se en operativ styrelse 
som är oberoende av kommande val för att representationen ska bestå. 
Arboga och Köping har beslutat helt enligt detta önskemål. 
Kungsörs kommun föreslås att fatta motsvarande beslut som Arboga och 
Köping. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Framställan om resursförstärkning avseende regionalt utvecklingsarbete i 
Västra Mälardalen 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse - Framställan om 
resursförstärkning avseende regionalt utvecklingsarbete ViS - Västra 
Mälardalen i Samverkan 
KS 2021-04-26 § 98 Beslut om resursförstärkning avseende regionalt 
utvecklingsarbete i Västra Mälardalen 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-07 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/169 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Framställan om resursförstärkning avseende regionalt utvecklingsarbete i 
Västra Mälardalen (VIS) 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Skickas till 
Mikael Boman Västra Mälardalens Sparbank 
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Ärendebeskrivning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 98 Beslut om resursförstärkning avseende 
regionalt utvecklingsarbete i Västra Mälardalen 
Diarienummer KS 2021/169 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att Kungsör går med i projektet år 
2021–2025. Samt medfinansiering med 10 kr/invånare och år. Projektet ska 
rapportera till Kungsörs kommunstyrelse årligen hur arbetet fortlöper. 

Sammanfattning 
Mikael Bohman, ordförande i ViS (Västra Mälardalen i Samverkan har 
inkommit med en framställan om resursförstärkning för att växla upp 
utvecklingsarbetet i Västra Mälardalen. I framställan framgår syftet att 
förstärka ViS AB, som idag är ett helägt dotterbolag till ViS Ekonomiska 
förening. Sparbanken Västra Mälardalen går in med sammanlagt 25 
miljoner kronor under en femårsperiod och erbjuder kommunerna (Köping, 
Arboga, Kungsör) att delta i det gemensamma uppväxlade 
utvecklingsarbetet. 
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner kommer att erbjudas en 
representant vardera i styrelsen för ViS AB. Denna styrelse blir beslutande 
gällande inriktning på de gemensamma projekt som kommer att 
genomföras. 
Motprestationer för kommunerna är till en del en årlig serviceavgift för ViS 
ABs verksamhet motsvarande 10 kr/kommuninvånare för perioden år 2021 - 
2025. Kungsörs kommun fortsätter även erlägga årsavgift om  
10 000 kronor till ViS Ekonomiska förening.  
Den andra delen av motprestationen är resursförstärkning genom personella 
resurser i proportion till respektive kommuns invånarantal, totalt 
motsvarande 240 arbetsdagar/år för de tre kommunerna sammantaget. 
Redan idag genomförs mycket arbete i gemensamma projekt, därför 
påverkas inte arbetsbördan i stor utsträckning utan kommer snarare bidra till 
en tydligare struktur för de gemensamma projekten. 

Överläggning 
Mikael Bohman, ordförande i ViS (Västra Mälardalen i Samverkan), 
medverkar tillsammans med näringslivschef Ida-Maria Rydberg och berättar 
om de framtida planerna för ViS. Fråga ställs kring representation från 
Kungsör i styrelsen, något som kommer avgöras i ett senare skede enligt 
kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 
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Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Framställan om resursförstärkning avseende regionalt utvecklingsarbete i 
Västra Mälardalen 

Skickas till 
VIS AB, Mikael Bohman 
Sara Jonsson, ekonomichef 
Ida-Maria Rydberg, näringslivschef 
Arboga kommun 
Köpings kommun
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Vår handläggare 
lisa.asuahlin@kungsor.se 
Tekniska kontoret 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Nya villatomter i Valskog 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återta tidigare beslut om att stycka av och 
sälja fyra tomter på Skarpängsvägen i Valskog och beslutar att bibehålla 
marken i kommunal ägo. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen gav Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att ansöka 
om förhandsbesked för bygglov för fyra nya tomter på Skarpängsvägen och 
att de sedan skulle styckas av och säljas som villatomter. Under processen 
med förhandsbesked yttrade sig länsstyrelsen om att området ingår i 
Västmanlands läns naturvårdsplan och bör bevaras med hänsyn till ett 
attraktivt frilufts- och grönområde för de boende i Valskog. Flera yttranden 
inkom även från boende i området som motsatte sig förslaget. Utifrån 
länsstyrelsens yttrande och det generella motståndet, föreslås marken 
bibehållas i kommunal ägo och ej säljas som tomtmark eller till någon 
annan intressent. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 
KS 2020-04-20 § 51 Nya villatomter i Valskog 
Yttrande förhandsbesked Berg 5:1 Länsstyrelsen i Västmanlands län 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Lisa Asu Ahlin 
Samordnande chef                                    
Mät Kart GIS  Plan och Naturvård 

Skickas till 
KS Diariet 
KKTAB Diariet 
Claes-Urban Boström 
Rune Larsen 
Lisa Asu Ahlin

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-10 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/99 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 40 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-04-20   14 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen, KKTAB 

Utdragsbestyrkande  

 
§ 51 
Nya villatomter i Valskog (KS 2020/99) 
Kungsörs KommunTeknik AB och Utvecklingsenheten har tidigare 
presenterat förslag på nya områden med villatomter i Valskog. Ett 
område som presenterades var nya tomter på Skarpängsvägen i 
Valskog, se karta nedan. 

  
Kommunen äger marken och det är möjligt att stycka av och sälja 
fyra nya tomter utan att ta fram en ny detaljplan.  
Däremot bör kommunen söka om förhandsbesked hos 
myndighetsförbundet innan avstyckning och försäljning av tomterna 
påbörjas. Det finns möjliget för framtida förtätningsmöjligheter på 
området men då krävs en ny detaljplan.   

 
   

 
 
   

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens förvaltning 2020-03-17 
 KS plankommittés protokoll 2020-04-11 

 
 
Beslut Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att 

ansöka om förhandsbesked för bygglov för tomterna på      
Skarpängsvägen och att de sedan styckas av och säljs som 
villatomter. 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Rätt att skriva under ekonomiska handlingar i 
Kungsörs kommun 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att följande personer får skriva under 
ekonomiska handlingar under 2021:  
bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt: Claes-Urban 
Boström, Sara Jonsson, Marko Ravlic, Annika Nilsson, Margareta Larsson, 
Maria Jäderholm och Irene Berglund. Tecknandet görs alltid av två i 
förening.  
uppbörds-, mervärdesskatte- och självdeklarationer: Claes-Urban Boström, 
Sara Jonsson, Marko Ravlic, Annika Nilsson, Maria Jäderholm eller 
Margareta Larsson. Tecknandet görs av en person.  
stats- och EU-bidrag inom kommunstyrelsens ansvarsområde (ansökningar, 
rekvisitioner, slutredovisningar och liknande): Kommundirektör, HR-chef 
eller ekonomichef. Tecknandet görs av en person 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen bör årligen besluta om vilka personer som får skriva 
under ekonomiska handlingar. Detta kan vara på till exempel bank- och 
plusgiro, checkar och deklarationer. Årets beslut behöver kompletteras efter 
rekrytering av ekonomichef och ersätter beslut KS 2021-01-25 KS §17 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-06 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/485 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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KS 2020/485 
Er beteckning 
 

Skickas till 
ekonomichef 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Övrig fråga - redogörelse för styrdokument i 
kommunen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen  

Sammanfattning 
Lina Johansson (C) ställde en övrig fråga på kommunstyrelsen i december 
2020 där hon efterfrågar en tydlig översikt på 
* vilka planer och styrdokument som styr och råder över varandra 
hierarkiskt och hur länge de gäller 
* vilka av kommunens styrdokument som påverkas av andra myndigheter 
och styrelser  
Motiveringen var att vi när vi beslutar om nya planer och strategiska 
dokument ska kunna fatta rätt beslut och att undvika att ta fram styr-
dokument som i slutändan inte är aktuella för att det motsäger något nyare. 
Förvaltningens bedömning är att vi lätt kan hitta de dokument som idag 
finns beslutade förutsatt att de är diarieförda. Det ligger ett ansvar på 
samtliga tjänstemän som tar på sig att skriva fram styrdokument att 
kontrollera så att styrdokument inte överlappar och motsäger varandra. 
Varken de som finns beslutade internt eller i förhållande till externa 
styrande dokument som gäller kommunen. 
Kanslichefen har i juni 2020 utifrån tidigare revision gällande styrdokument 
även informerat revisorerna om det pågående arbete som sker. I det svar 
som ges i tjänsteskrivelsen beskrivs nuvarande arbetssätt och den planerade 
förändringen som pågående projekt dokumentreda arbetar med. I projektet 
är nästa steg är att färdigställa en uppdaterad riktlinje till grund för fortsatt 
arbete med att aktualisera samtliga styrdokument. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-13 
KS 2020-12-14 § 217 Övriga frågor 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2021-05-13 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/471 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2020/471 
Er beteckning 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Lina Johansson 
 

Ärendebeskrivning 
Fråga: 
Vilka planer och styrdokument som styr och råder över varandra 
hierarkiskt? 
Svar: 
För Kungsör finns i gällande riktlinje för styrande dokument denna tabell av 
styrdokument som även beskriver en hierarkisk ordning: 
 
Styrdokument  Definition  Beslutas av  

Vision och mål Visionen är en framtidsbild och anger riktningen. 

Kommungemensamma mål anger vad man politiskt 
vill uppnå. 

Inriktningsmål anger politisk vilja och beskriver vad 
som ska uppnås utifrån givna ekonomiska ramar och 
kommungemensamma mål. 

Effektmål är tidsatta och mätbara mål utifrån inrikt-
ningsmål och ekonomiska ramar. 

Kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige 
 

Styrelse/nämnd 
 
 

Styrelse/nämnd 

Budget Budgeten är ett verktyg för att styra kommunens eko-
nomi. Den innehåller budgetramar för kommande år 
och en flerårsplan. 

I internbudgeten bryts den ekonomiska ramen ner i 
mer detaljer.  

Kommunfullmäktige 
 
 

Styrelse/nämnd 

Reglemente och 
arbetsordning 

I reglemente fördelas ansvar, uppgifter och beslutan-
derätt mellan styrelse och nämnder. 

Arbetsordningarna innehåller regler för kommun-
fullmäktiges respektive styrelsens/nämndens interna 
arbete. 

Delegationsordning är en form av arbetsordning. Den 
klargör den delegerade beslutsrätten. 

Kommunfullmäktige 
 

Kommunfullmäktige 
 
 

Styrelse/nämnd 
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Diarienummer 
KS 2020/471 
Er beteckning 
 

Lokala föreskrif-
ter 

Lokala föreskrifter är lokala bestämmelser som be-
slutas om med stöd av speciallagstiftning. Bryter man 
mot föreskrifterna medför det i regel straffpåföljd. 

Kommunfullmäktige 

Policy  En policy ska vara kortfattad och ange kommunens 
förhållningssätt i en specifik fråga eller inom ett visst 
område.  

Kommunfullmäktige  

Program  Ett program ska ange övergripande prioriteringar 
som kommunen ska uppnå inom ett visst område.  

Kommunfullmäktige  

Planer  En plan ska ange vad som ska uppnås inom ett visst 
område på en detaljerad nivå. Planen ska beskriva 
önskade åtgärder och ange vem som ansvarar för att 
åtgärderna genomförs, när de ska vara genomförda 
samt vilka prioriteringar som ska göras.  

Framgår ofta av spe-
ciallagstiftning. 

Kommunfullmäktige 
(i de fall planen är av 
principiell beskaf-
fenhet eller annars av 
större vikt)  

Styrelsen/nämnd (i 
övriga fall)  

Riktlinjer  Riktlinjer avser främst frågor som rör ren verkstäl-
lighet och detaljeringsgraden är högre än i en policy. 
Riktlinjer kan betraktas som en slags handbok som 
ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss 
fråga.  

 
Tillämpningsföreskrift och anvisningar är riktlinjer 
av verkställighetskaraktär och ofta knutna till större 
administrativ process. 

Kommunfullmäktige 
(om kommunövergri-
pande)  

Styrelsen/nämnd (i 
övriga fall)  

Ansvarig chef 

Regler  Regler anger hur en viss fråga ska hanteras. Reglernas 
roll är att sätta gränser och förbjuda beteenden. Kan 
ha form av handbok.  

Ansvarig chef  

Rutiner  Rutiner är detaljerade instruktioner för hur en viss 
fråga ska hanteras.  

Ansvarig chef  

Taxor och avgif-
ter 

Taxa är en förteckning över fastställda avgifter för 
vissa typer av tjänster eller viss mängd av tjänster. 

Avgift är en betalning kommunen kräver för en speci-
fik prestation/tjänst.  

Kommunfullmäktige  
 

Kommunfullmäktige 
(om inte uppgiften 
blivit delegerad till 
styrelse/nämnd/tjäns-
teman) 
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Bolagsordningar, 
ägardirektiv 
m.m. 

Styrande dokument i aktiebolag, förbund etc där 
kommunen har dominerande ekonomisk inflytande är 
t.ex. bolagsordning (stiftelsehandling), bolagspolicy 
(intentioner för innehav, drift och styrning av 
bolagskoncernen), förbundsordning, ägardirektiv 
(anvisningar och riktlinjer) och reglemente (ansvar, 
uppgifter och beslutanderätt). 

Kommunfullmäktige 

Blanketter och 
mallar 

En blankett är ett formulär avsett för en strukture-
rad inhämtning av information (vanligen via namn-
givna och kategoriserade fält).  
En mall är fastställd struktur att imitera.  

Ansvarig chef 
 
 

Ansvarig chef 

 
Fråga: 
Vilka av kommunens styrdokument som påverkas av andra myndigheter och 
styrelser? 
Svar:  
I Sverige har vi olika typer av föreskrifter som är uppdelade i EU-
direktiv/förordningar, grundlag, lag, förordningar, föreskrifter och 
nationella- och regionala föreskrifter. Lokalt har vi dessutom förbund och 
bolag som vi arbetar med, där våra delägda förbund företrädesvis tar fram 
styrdokument för sina ansvarsområden som då även gäller Kungsörs 
kommun. 
Det finns dock ingen tydlig koppling idag till våra enskilda dokument i 
Kungsörs kommun mer än i beskrivande text inom respektive dokument. Ett 
nytt arbetssätt med nya mallar ska förhoppningsvis kunna göra detta 
tydligare. 
Hur vi arbetar idag och planer på förändringar i närtid 
Idag lagras dokumenten i ett bibliotek i Sharepoint utifrån en mappstruktur 
där ansvarig för dokumentet behöver säkerställa att det styrande dokumentet 
är uppdaterat och att den senaste versionen finns tillgänglig. Det finns 
otydligheter i ägandeskap för styrdokument och hur dessa ska både 
publiceras och lagras. Arbetsgången gällande styrdokument behöver 
synliggöras och implementeras, ett arbete som nu pågår inom projektet 
dokumentreda. Den riktlinje som togs fram 2015 i samband med att 
nuvarande databas för styrdokument skapades är bristfälligt implementerad. 
Då arbetssättet idag spretar och behöver anpassas till nya förutsättningar, 
behöver riktlinje uppdateras innan samtliga dokument kan ses över och 
flyttas över. 
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I revideringen av riktlinjen för styrande dokument, överföring till nytt 
intranät och övergången till Microsoft 365 kommer möjligheter att arbeta 
smartare med dokument finnas. Vi kommer att sluta använda 
mappstrukturer och i stället ange viktiga egenskaper för dokumentet som är 
sökbara, tydligt ansvar för dokumentet och automatisera påminnelser om 
när dokument ska revideras. Viss bevakning sker redan idag av registrator 
av de dokument som finns i diariet, av de dokument som tydligt är 
tidsbegränsade. Det är dock dokumentansvarig som ska se till att nya 
versioner tas fram. Den reviderade riktlinjen kommer tydligt ange tidsramar 
för de olika dokumenttyperna.  
Idag finns vår offentliga författning innehållandes de politiskt beslutade 
dokumenten samlat på kungsor.se Styrdokument - Kungsörs kommun 
(kungsor.se). Den uppdateras kontinuerligt när nya dokument beslutas, men 
det finns här datumsatta dokument som troligen ska upphävas när ansvarig 
för dokumentet identifierats och verkställt detta. En översyn av samtliga 
befintliga dokument, även innehållandes interna styrande dokument som 
exempelvis rutiner och verksamhetsanknutna riktlinjer, påbörjades under 
hösten 2020. Den ligger till grund för framskrivandet av en ny riktlinje som 
planeras antas under 2021. Då vi idag inte har en fungerande gemensam 
rutin i kommunen för arbetet med att hålla styrande dokument aktuella 
behöver varje enskilt dokument ses över och taggas information som med 
ansvar, datum för översyn och lagras i ett ny databas. Den nya databasen är 
nödvändig eftersom vårt intranät inte längre klarar den tekniska 
utvecklingen och ska bytas ut. Därmed behöver dessa arbeten synkroniseras 
tidsmässigt.  
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2020-12-14  22 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommundirektör 

Utdragsbestyrkande  

 
§ 217 
Övriga frågor 

  
a) Madelene Fager (C) efterfrågar redovisning av den rapport 

gällande budgetarbetet som skulle återrapporteras till 
kommunstyrelsen. 
 
Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att den kommer 
till nästa möte. 
 

b) Lina Johansson (C) önskar en redogörelse för styrdokument i 
kommunen, så att det blir tydligt att man vet vilka dokument 
som gäller och hur de förhåller sig till varandra hierarkiskt. 
 
Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att det kan 
redovisas till nästa möte. 
 

c) Linda Söder Jonsson (S) informerar om att riskgrupper från 
och med tisdag ges möjlighet att hämta gratis visir i 
kommunhusets reception och att det fått positiv respons.
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden - Synpunkter 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen. 

 Fiskekort i Arbogaån. Dnr KS 2021/235 
 Fågeltornet. Dnr KS 2021/237 
 Klagomål på campingen. Dnr KS 2021/241 
 Träd över spåret i Lockmora. Dnr KS 2021/242 
 Stubbe på Skäggdoppingvägen. Dnr KS 2021/245 
 Vildsvin i tätorten. KS 2021/262 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden - Avtal 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.  

Sammanfattning 
Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen 
 Matportionsformar och förslutningsmaskiner. Avtalspart: TechPack in 

Scandinavia AB. Avtalstid: 2021-03-01 – 2025-02-28.  
Dnr KS 2021/118 

 Auktorisationsnämnden för den nationella turistinformations- och 
turistcenter har godkänt auktorisation 2021 för Kungsörs turist-
information. Dnr KS 2021/263 

 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelanden - Delegationsbeslut 2021 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande har tagit ett delegationsbeslut att 
kommunfullmäktiges ordförande ska ha en läsplatta/ipad med SIM-kort. 
Läsplattan bekostas av kommunfullmäktige. Dnr KS 2018/500 

Kommundirektören Claes-Urban Boström är ledig 5 juli till och med  
1 augusti 2021. 
Med stöd av gällande delegation förordnas följande personer att utöver egen 
tjänst vara kommundirektör: 
 
- Ekonomichef Sara Jonsson under perioden 5 – 18 juli 2021. 
- Barn- och utbildningschef Fredrik Bergh under perioden 19 juli -  

1 augusti 2021. 
Dnr KS 2021/256 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

Skickas till 
delegaterna 
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Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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