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Kallelse till kommunfullmäktige
Tid

Måndagen den 11 april 2022, klockan 18:30

Plats

Kung Karls matsal

Förslag till justerare

Rigmor Åkesson och Ewa Granudd

Förslag till ersättare för justerare

Monica Lindgren och Niklas Magnusson
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Föredragningslista
Nr

Ärende

Diarienummer

Allmänhetens frågestund
1

Allmänhetens frågestund 2022

KS 2022/67

Information
2

Information om demokratiprojekt tillsammans med Rufunsa, Zambia
Föredragande: Kanslichef Josephine Härdin

3

Meddelande - Lokalt upphandlingsdirektiv

KS 2017/460

4

Information om revisionsrapport - Grundläggande granskning 2021

KS 2022/206

5

Information om revisionsrapport - Granskning av upphandling och
inköp

KS 2022/208

6

Information om revisionsrapport - Granskning av bokslut och
årsredovisning 2021

KS 2022/25

Medborgarförslag
7

Medborgarförslag - Fruktträd på allmän plats

KS 2022/170

8

Medborgarförslag - Utegym och hinderbana vid runna-Eka

KS 2022/192

9

Svar på medborgarförslag – Gratis bussresor för pensionärer

KS 2021/579

Motioner
10

Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa

KS 2022/202

11

Motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom vård- och
omsorgen i Västra Mälardalen

KS 2022/207

Interpellationer
12

Interpellation - Bygger vi rätt i Kungsör
Ärenden till egen instans

KS 2022/204
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13

Bokslut och årsredovisning Kungsörs kommun 2021
Föredragande: t.f. ekonomichef Marko Ravlic

KS 2022/25

14

Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Kungsörs kommun
2021

KS 2022/209

15

Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs kommun och
kommunfullmäktiges mål 2021 - utökning av investeringsbudget

KS 2021/133

16

Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF

KS 2022/44

17

Årsredovisning 2021 - Gemensamma överförmyndarnämnden

KS 2022/45

18

Investering - Infrastruktur Runnabäcken 2

KS 2022/153
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Datum

Diarienummer

2022-03-31

KS 2017/460

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Meddelande – Lokalt upphandlingsdirektiv
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Sammanfattning
År 2018 antogs en upphandlingspolicy gemensamt i KAKS-kommunerna
(Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar). För att få den lokala prägeln
beslutades att varje kommun skulle kunna anta ett lokalt
upphandlingsdirektiv till den gemensamma policyn.
Kommunstyrelsen i Kungsör antog den 28 mars 2022, § 59 lokalt
upphandlingsdirektiv för Kungsör.
En av de stora fördelarna med det lokala upphandlingsdirektivet är att vi kan
möjliggöra för våra lokala företag att kunna vara med och lämna in anbud
på våra förfrågningsunderlag. Att vi där kan vara tydliga i generella termer
om vad vi ställer för möjliga krav som är i nivå med nationella krav men på
en nivå som vi vet att våra lokala företag klarar.

Beslutsunderlag




KSF tjänsteskrivelse 2022-03-31
KS 2022-03-28, § 59 Upphandlings- och inköpspolicy med
tillhörande lokala direktiv
Lokala direktiv, slutversion

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2022-03-28

§ 59 Upphandlings- och inköpspolicy med
tillhörande lokala direktiv
Diarienummer KS 2017/460

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslaget lokalt upphandlingsdirektiv

Sammanfattning
2018 antogs en upphandlingspolicy gemensamt i KAKS-kommunerna
(Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar). För att få den lokala prägeln
och något som kanske inte alla behöver vara överens om så beslutades att
till den gemensamma policyn skulle varje kommun kunna anta ett lokalt
upphandlingsdirektiv.
Att ta fram det lokala upphandlingsdirektivet för Kungsör har varit en
process men nu så har vi äntligen ett förslag som har gått på remiss till
näringslivet, upphandlingskontoret (VMKF), vår egen upphandlingsgrupp,
CLG, våra kommunala bolag.
Samtliga som nu haft detta på remiss har ställt sig bakom den version som
nu kommer till den parlamentariska kommittén och som sedan ska vidare till
Kommunstyrelsen för slutligt beslut.
En av de stora fördelarna med det lokala upphandlingsdirektivet är att vi kan
möjliggöra för våra lokala företag att kunna vara med och lämna in anbud
på våra förfrågningsunderlag. Att vi där kan vara tydliga i generella termer
om vad vi ställer för möjliga krav som är i nivå med nationella krav men på
en nivå som vi vet att våra lokala företag klarar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
KF 2018-11-12, § 22 Upphandlings- och inköpspolicy
Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Skickas till
VMKF Anders Melkersson
KFAB Lars Larenius
KKTAB, KVAB Rune Larsen
Näringslivschef Ida-Maria Rydberg
Samordnare Elisabeth Strengbom
meddelas KF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommuns lokala
upphandlingsdirektiv
Kungsörs kommuns lokala upphandlingsdirektiv ska öka lokala
företags möjligheter att lämna anbud. Med lokalt menar vi Kungsör,
Köping, Arboga och Surahammar.

Hållbar upphandling
En hållbar upphandling tar inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår i
den egna organisationen utan ser till samhället i sin helhet. Det lönar sig
såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig
upphandling. Hållbar upphandling kan säkerställa den goda affären sett till
hela livscykeln. En hållbar upphandling inkluderar tre dimensioner av
hållbarhet, social, ekonomisk och miljömässig.1

Agenda 2030
I de globala målen anges att sunda offentliga affärer i offentlig sektor kan
bidra till de globala målen. Offentlig konsumtion är en direkt del av Mål 12
Hållbar konsumtion och produktion. Offentliga inköp kan även utgöra ett
verktyg för att nå många andra av de globala målen och här har
kommunerna en viktig roll och kan bidra till att öka takten för en mer
hållbar omställning.

Regeringens strategi och handlingsplan för cirkulär
ekonomi
Under många år har materialhanteringen i samhället till stor del varit linjär
och bidragit till bland annat brutna kretslopp, uttag av ändliga naturresurser
samt klimat- och miljöpåverkan. En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att
minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av
denna. Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen i respektive
cykel kan deras livslängd och ekonomiska värde öka, samtidigt som uttaget
av ny råvara och deponeringen av avfall minskar. Omställning till en
cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och
därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan.2Det finns en stor potential att
genom offentlig upphandling bidra till minskade utsläpp, resurseffektivitet
och främjande av utbud och efterfrågan på innovativa, cirkulära och
klimatsmarta lösningar.3
Upphandlingsmyndigheten
Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige
3 Cirkulär ekonomi - Handlingsplan för omställningen av Sverige
1
2

Postadress
736 85 Kungsör

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb
www.kungsor.se

Telefon, växel
0227-60 00 00

Org.nummer
212000-2056
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Miljömässigt hållbar upphandling
Genom upphandling har offentlig sektor en viktig roll i omställningen till ett
fossilfritt samhälle. Det ger också möjlighet att skapa en giftfri miljö genom
att välja produkter utan miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Genom att
ställa miljökrav i offentlig upphandling kan kommunen bidra till att uppnå
miljökvalitetsmål och generationsmål.4
Upphandlingar med miljöhänsyn innebär att man vid framtagande av
förfrågningsunderlag utformar utvärderingskriterier och särskilda
avtalsvillkor/utförarvillkor så att upphandlade varor och tjänster verkar i
riktning mot de nationella miljökvalitetsmålen, bidrar till en cirkulär
ekonomi samt förflyttar eventuellt avfall uppåt i avfallshierarkin.

Upphandling i Kungsörs kommun
De lokala miljökraven för upphandling ska ses i sitt sammanhang, där även
Upphandlings- och inköpspolicy, riktlinjer för upphandling, riktlinje för
miljökrav vid upphandling samt riktlinjer för social hänsyn ingår.

4

Ibid
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Upphandlings- och inköpspolicy

•En gemensam policy för Kungsör, Köping, Arboga, och Surahammar
samt VMKF och VMMF.
•Här anges att upphandlingsprocessen, med utgångspunkt i hållbar
utveckling, ska medverka till att minska kommunens kostnader och
maximera verksamhetsnyttan.

Riktlinjer för upphandling

•Riktlinjerna gäller tillsammans med upphandlings- och
inköpspolicyn och är gemensam med samma kommuner som
policyn.
•Beskriver ansvarsfördelning och hur olika upphandlingsformer ska
gå till. Dessutom innehåller de miljökriterier och olika sociala och
etiska ställningstaganden som bör göras vid en upphandling.

Riktlinje för miljökrav vid
upphandling

•Gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernen i
Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar samt för VMKF och
VMMF.
•Beskriver hur miljökrav ska ställas och följas upp.
•Innehåller en lista med utpekade upphandlingsområden där
miljökrav kan vara aktuella.

Riktlinje för Social hänsyn

•Gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernen i
Arboga, Kungsör, Köping, och Surahammar samt för VMKF och
VMMF.
•Beskriver hur sociala krav i upphandling ställs och följs upp.
•Handlar om att de upphandlade tjänsterna verkar i riktning mot vissa
sociala mål (ökad sysselsättning, minskat utanförskap med mera.

Lokala direktiv vid upphandling •Särskilda lokala för Kungsörs kommun.
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Rutin vid upphandling
I samband med upphandling övervägs vilka krav som är relevanta och
rimliga att ställa. Innan upphandling bör marknaden undersökas med
inriktning på om det är relevant att upphandla med miljöhänsyn samt se
över vilka typer av krav som är rimliga att ställa. Detta för att möjliggöra för
såväl lokala som regionala, nationella och internationella aktörer att
inkomma med anbud.
Utpekade upphandlingsområden där miljökrav ska göras är5:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kemteknik
Driftsentreprenader
Byggentreprenader
Livsmedel
Ljuskällor
Fordon (kommunens och kommunens bolags egna fordon)
Kosmetiska produkter
Leksaker och hobbymaterial

Utöver ovanstående upphandlingsområden ska miljökrav alltid ställas vid
upphandling av produkter och tjänster där så är möjligt.
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier
När förutsättningar att ställa miljökrav i upphandling bedöms finnas bör
miljökrav ställas i relevanta delar, där minst Upphandlingsmyndighetens s.k.
Basnivå för Hållbarhet bör följas.

5

Riktlinjer för Miljökrav krav vid upphandling – VMKF/Kungsörs kommun
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Verktyg för upphandling som bidrar till cirkulär
ekonomi
Att ställa om till en cirkulär ekonomi är ett strategiskt arbete som innebär
förändringar av värderingar och praktiskt arbete. Som verktyg för
omställningen kan modellerna "Mål och strategier för en cirkulär
upphandling" samt "Avfallstrappan" användas.6

Figur 1:Mål och strategier för cirkulär upphandling

Genom att göra rätt
bedömningar och val innan och
vid inköp och upphandling kan
avfallet minska. Avfallstrappan
är en del av EU-lagstiftningen
och säger att avfall i första hand
ska förebyggas.
Vid all upphandling av varor ska
hänsyn tas till avfallstrappan och
dessa olika steg. Ju högre upp i
avfallstrappan desto mindre
miljöpåverkan.

6

Upphandlingsmyndigheten

Förebygga
Återanvända
Återvinna
Energiutvinna
Deponera
Figur 2: Avfallstrappans olika steg
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Möjliggöra för lokala leverantörer och entreprenörer att
lämna anbud
Alla leverantörer oavsett storlek och geografisk placering ska få lika goda
förutsättningar att delta i offentliga upphandlingar. Därför är det viktigt att
de krav vi ställer möjliggör även för små och medelstora lokala företag.
Mindre företag har ofta ont om tid och begränsade resurser för att utforma
sina anbud i enlighet med upphandlande organisations krav.7
Vid framtagande av upphandlingsdokumenten ska följande beaktas:











Tydlighet och god struktur
Lokala företag ska ha möjlighet att delta i Kungsörs kommuns
upphandlingar.
Lokala underentreprenörer ska ha möjlighet att medverka vid
entreprenader.
Förfrågningsunderlagen ska vara enkla och tydliga så att även
företag med begränsade resurser kan vara med och lämna anbud
Livscykel-begreppet bör användas i de fall där hållbarheten kan
säkerställas och där närheten till service och underhåll förstärks.
I de fall där det är möjligt använder vi den så kallade
”tårtupphandlingsmodellen”. Det innebär att en upphandling delas
upp i mindre delar så att företag kan vara med och lämna anbud på
en eller flera delar i en upphandling.
Direktupphandling är en möjlighet för att nå lokala leverantörer och
entreprenörer men får inte missbrukas. Där ramavtal är mer
tillämpligt ska ramavtal användas.
De ska möjliggöra, när så är möjligt, att praktik- och/eller
lärlingsplatser kan tillsättas vid upphandlingar av entreprenader samt
vid ramavtal för bland annat måleri, bygg och el.

Uppföljning av krav
Det är viktigt att de miljökrav som ställs är rimliga för leverantören och
möjliga att följa upp. Kommunen bör varje år göra stickprovskontroller
rörande de miljökrav som ställs.
För de upphandlingar där det är relevant bör en uppföljningsplan upprättas
av kommunen med tydlig ansvarsfördelning, uppföljningsmodell, tidplan
och eventuella konsekvenser av krav som inte uppfylls av leverantören.8

7
8

Upphandlingsmyndigheten
Upphandlingsmyndigheten
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Delarna i upphandlingsdokumentets krav skall följas upp för att kontrollera
efterlevnad eller om det behövs göras korrigeringar i kraven.
Vi följer årligen upp antalet lokala företag som deltar vid upphandling i
Kungsörs kommun.
Kungsörs kommuns lokala upphandlingsdirektiv ska öka lokala
företags möjligheter att lämna anbud. Med lokalt menar vi Kungsör,
Köping, Arboga och Surahammar.

Sida 12 (321)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum

Diarienummer
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Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Information om revisionsrapport – Grundläggande granskning 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Revisionen har genomfört en grundläggande granskning av 2021 års verksamhet i Kungsörs kommun. Det är en granskning som görs varje år avseende styrelse och nämnder. Granskningen är till sin karaktär en löpande
insamling av fakta och iakttagelser och ska ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att det finns fungerande rutiner
styrning och uppföljning av ekonomiska mål och internkontroll men
-

att det fortfarande finns utvecklingsmöjligheter framför allt när det
gäller tydlighet i målformuleringar och uppföljning av mål
att det i vissa delar i internkontrollen kan redovisas tydligare vad
kontrollmomentet är, resultatet av kontrollen och planerade åtgärder
vid brister.

Revisorerna har noterat att barn- och utbildningsnämnden fattade ett beslut
under 2021 om att de inte skulle vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en
budget i balans. Nämnden rapporterade konsekvenserna till
kommunstyrelsen men lyfte inte frågan till fullmäktige. Beslutet innebar att
nämnden fattade ett beslut att de inte hade för avsikt att uppfylla det
uppdrag de mottagit av fullmäktige. Revisorerna vill understryka att
nämnden i stället borde ha lyft till fullmäktige vilka konsekvenser de såg
skulle ha blivit om de hade fattat beslut om ytterligare åtgärder. Utifrån den
informationen hade fullmäktige kunnat fattat ett beslut om vidare hantering
utifrån barn- och utbildningsnämndens ekonomiska situation.
Svar på revisionsrapporten lämnas av kommunstyrelsen och nämnderna.

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Grundläggande granskning
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Rapport
Kungsörs kommun
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Antal bilagor 1

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Sida 17 (321)

Kungsörs kommun
Grundläggande granskning 2021
2022-03-24

Innehållsförteckning
1

Sammanfattning

2

2

Inledning/bakgrund

3

3

Resultat av granskningen

5

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
3.4

Syfte och revisionsfråga
Avgränsningar
Revisionskriterier
Ansvarig nämnd/styrelse
Projektorganisation/granskningsansvarig
Metod

3
3
3
3
3
4

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd (gemensam med
Arboga, Köping, Surahammar och Hallstahammar)

5
10
16
21
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Kungsörs kommun
Grundläggande granskning 2021
2022-03-24

1

Sammanfattning
Vi har av Kungsör kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande
granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i
ansvarsfrågan.
Vår sammanfattande bedömning är att det finns fungerande rutiner styrning och
uppföljning av ekonomiska mål och internkontroll.
Vi anser dock att det fortfarande finns utvecklingsmöjligheter framför allt när det gäller
tydlighet i målformuleringar och uppföljning av mål. Vi menar att det är en fördel om
kommunstyrelse och nämnder har samma struktur vid redovisning av mål och
måluppfyllelse. Vi anser också att det finns behov av att fortsätta arbeta med hur målen
formuleras och vilka mål som är kopplade till kommunens övergripande mål. Här
menar vi att Socialnämnden redogör för det på ett tydligt sätt medan det inte går att
utläsa i Barn- och utbildningsnämndens redogörelse.
Även gällande redovisning av internkontrollen menar vi att det i vissa delar kan
redovisas tydligare vad kontrollmomentet är, resultatet av kontrollen och planerade
åtgärder vid brister.
Vi har noterat att Barn- och utbildningsnämnden fattade ett beslut under 2021 om att
de inte skulle vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans. Nämnden
rapporterade konsekvenserna till kommunstyrelsen men lyfte inte frågan till fullmäktige.
Beslutet innebar att nämnden fattade ett beslut att de inte hade för avsikt att uppfylla
det uppdrag de mottagit av fullmäktige. Vi vill här understryka att nämnden i stället
borde ha lyft till fullmäktige vilka konsekvenser de såg skulle ha blivit om de hade fattat
beslut om ytterligare åtgärder. Utifrån den informationen hade fullmäktige kunnat fattat
ett beslut om vidare hantering utifrån Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska
situation.

2
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Kungsörs kommun
Grundläggande granskning 2021
2022-03-24

2

Inledning/bakgrund
Vi har av Kungsör kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en grundläggande
granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i
ansvarsfrågan.

2.1

Syfte och revisionsfråga
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och
kontroll av verksamheten. I granskningen kommer att bedömas om styrelsen/nämnden
har en tillfredställande styrning av ekonomi och verksamhet (målstyrning) samt intern
kontroll.

2.2

Avgränsningar
Den del i den grundläggande granskningen som avser granskning av delårsbokslut och
årsbokslut samt intern kontroll i redovisningen hanteras inte i denna granskning.

2.3

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:
— Kommunallagen 6 kap. 6 §
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

2.4

Ansvarig nämnd/styrelse
Denna rapport avser iakttagelser som gjorts i Kommunstyrelsen, Barn- och
utbildningsnämnden, Socialnämnden samt Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd.

2.5

Projektorganisation/granskningsansvarig
Granskningen har utförts av Karin Helin Lindkvist, certifierad kommunal revisor.
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2.6

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Enkäter
— Möten med kommunstyrelsen och nämnder
— Dokumentstudier
Frågor har översänts per post till varje ordinarie ledamot i och Kommunstyrelsen och
nämnderna. Frågorna har besvarats enskilt av varje ordinarie ledamot.
Då Köpings kommun är värdkommun för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är
det Köping kommuns revisorer som har haft huvudansvaret för att genomföra den
grundläggande granskningen av nämnden vilket gör att den inte genomförts på samma
sätt som övriga nämnder. Vid mötet med nämnden har även revisorer från Kungsörs
kommun varit med.
Möte med kommunstyrelsen och nämnderna genomfördes under november 2021 vilket
innebär att den information och de synpunkter som framfördes då kan ha förändrats vid
tidpunkten för avlämnande av denna rapport.
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Resultat av granskningen

3.1

Kommunstyrelsen
Enkäten har skickats till kommunstyrelsens elva ordinarie ledamöter. Vi har fått in sex
svar vilket innebär att svarsfrekvensen var 55 %.
Nedan redogörs för enkätsvaren och vad som framkommit vid mötet med
kommunstyrelsens presidium.

3.1.1

Enkätsvar

3.1.1.1

Mål och måluppfyllelse

Mål och uppfyllelse
Har nämnden/styrelsen beslutat om
åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?
Följer nämnden/styrelsen upp hur målen
utvecklas under året?
Har nämden/styrelsen formulerat målen
så att de är mätbara?
Har nämnden/styrelsen fastställt mål som
är tydligt kopplade till KF:s mål?
0
Ja

Nej

1

Delvis

2

3

4

5

6

Vet ej

Kommentarer från enkätsvar
Styrelsen har mål som man har försökt anpassa till fullmäktiges mål men dessa hänger
inte alltid ihop och blir i stället otydliga. Målen är inte heller formade så de går att mäta
eller följa upp. Det finns dock en åtgärdslista redovisad men den innehåller inte några
konsekvenser.
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3.1.1.2

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning
Har nämnden/styrelsen redovisat en
konsekvensanalys till KF i de fall budget
inte anses stå i realtion till uppdraget?
Har nämnden/styrelsen fattat beslut om
tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?
Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin
och upprättar prognoser tillräckligt under
året?
Har nämnden/styrelsen fastställt en
budget i balans?
0
Ja

Nej

1

Delvis

2

3

4

5

6

Vet ej

Kommentarer från enkätsvar
Styrelsen tar emot rapporter men prognoserna för dessa är sällan tillförlitliga.
Kommunstyrelsen ställer krav på övriga nämnder att redovisa åtgärder för att komma i
balans, vilket de inte gör själva.
3.1.1.3

Uppföljning av intern kontroll

Intern kontroll
Fattas beslut eller ges direktiv vid
konstaterade avvikeler/brister?
Rapporteras resultat från arbetet med
intern kontroll till nämden styrelsen?
Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och
väsentligthetsanalysen som ligger till
grund för analysen?
Finns det en fastställd årlig plan för
uppföljning av den interna kontrollen?
0
Ja

Nej

Delvis

1

2

3

4

5

6

Vet ej
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Kommentarer från enkätsvar
Styrelsen får en redovisning av ett förslag som sedan godkänns.
3.1.1.4

Riskanalys och risker inom verksamhetsområdet kommande år
Av svaren som ledamöterna har angett i enkäten så har de flesta svarat att ekonomin
är en risk. Det handlar om att den ska vara i balans och påverkan av stigande priser
och ökade kostnader. Andra risker som har nämnts är arbetslösheten, skolans
utveckling samt kompetensförsörjningen.

3.1.1.5

Utmaningar under 2021/2022
Ekonomin ses även som den största utmaningen bland ledamöterna. En annan
utmaning är att följa skolans utveckling och se hur den utvecklar sig. Det finns även
utmaningar till att hitta rätt kompetens samt vara med och rekrytera med god kvalitet.

3.1.1.6

Hur styr kommunstyrelsen utvecklingen av digitaliseringen?
Av svaren att döma finns det en delad bild på hur utvecklingen går, vissa menar att den
inte sker alls och andra att den går sakta. De finns svar som menar att den är
delegerad, sker i samarbete med VMKF samt att den sker på tjänstepersonsnivå där
politiken inte är inbladad i några större diskussioner.

3.1.1.7

Vilka förberedelser har gjorts för att uppnå målen i Agenda 2030? Hur är
tidsplanen?
Majoriteten har svarat att målen är inarbetade i målstyrningsprocessen och att
indikatorer har tagits fram som är kopplade till Agenda 2030. Det har även varit en
utbildningsdag, tidsplanen är långsiktigt planerad.
Svaren som skiljer sig från ovan menar i stället på att tidsplan saknas och att flera
målområden utesluts helt. Det finns även brister och det saknas en lokal handlingsplan.

3.1.1.8

Vilka effekter har Covid19-pandemin gett på styrelsens verksamhet och
ekonomi?
Den har skapat stora ansträngningar i verksamheten. Möten som inte har blivit av och
därför har inte beslut fullt ut kunnat tagits samt att viktiga frågor inte har blivit
besvarade. De möten som har skett på distans har varit med färre föredragande vilket
har lett till kortare möten och mindre arvoden. De upplever även att diskussionerna på
distansmötena blir lidande då de dör ut snabbt vilket kan hämma den demokratiska
processen.

3.1.2

Kommentarer som framkommit vid möte
Mål och måluppfyllelse
Kommunstyrelsen har gjort ett omtag avseende målarbetet. De har nu ett system som
är mer konkret och hanterbart. Målen är mätbara och nyckeltalen är bra. De arbetar
mycket med Agenda 2030-målen. Det ska bli enklare att följa kopplingen från målen i
Agenda 2030.
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Fullmäktiges övergripande mål är styrda mot berörda nämnder så alla fullmäktigemålen
är inte styrda mot alla nämnder. Även bolagen omfattas av målen.
Kommunstyrelsen arbetar med uppföljning av de mål som styrelsen satt upp.
Ekonomistyrning
När kommunstyrelsen märker att en nämnd inte klarar sin ekonomi ger de nämnden i
uppdrag att de ska återkomma med hur de har för avsikt att komma in i ramen.
Styrelsen har haft diskussioner med barn- och utbildningsnämnden att de behöver ha
en långsiktig plan för hur de ska kunna få en budget i balans.
Kommunstyrelsen har gjort en utredning under året som är en översyn över
kommunens alla verksamheter. Syftet var att kunna se om det finns områden som
kommunen kan göra effektiviseringar inom.
Vid mötet framförs att de har bra uppföljningar och om de inte är nöjda tas det upp så
att det kan göras justeringar. Saknar det något ger de kommunledningsförvaltningen i
uppdrag att ta fram det som saknas.
Rapporteringen till kommunstyrelsen är mest muntlig. Den muntliga rapporteringen har
dock blivit betydligt bättre.
Avseende om styrelsen har satt en budget i balans så har det ingått ett sparbeting på
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen har fått signaler från Socialnämnden att kostnaderna för LSS
kommer att öka. Nämnden ger också signaler om de får nya kostsamma placeringar.
Vid mötet framförs att kommunstyrelsen har en bra dialog med nämnderna.
Utmaningar under 2021/2022
Kommunen har haft växtvärk. Demografin är en stor utmaning.
Otryggheten kommer närmare i Kungsör även om kommunen fortfarande är en trygg
kommun att bo och verka i. Kungsör har en kommunpolis på 50 % som enligt uppgift
ska röra sig i kommunen t.ex. besöka skolan.
De behöver kunna erbjuda bra bostäder i kommunen. Det pågår byggande av bostäder
på flera platser.
Kommunstyrelsen vill satsa på att öka resultaten i skolan men det är en komplex fråga
hur man ska göra det.
Kommunen behöver kliva fram när det gäller digitaliseringen. De tycker inte att de fått
så bra utväxling av Inera (ett bolag som ägs av SKR och kommunerna som ska stötta
kommunen i digitaliseringen) som de hade hoppats.

3.1.3

Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott för 2021 på knappt 1,5 mnkr. Anledningen
till underskottet är att en miljöskuld i kommunen har uppstått under året, till denna skuld
har styrelsen reserverat 7 mnkr för framtida kostnader kopplat till miljösanering. Om
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skulden exkluderas redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 5,5 mnkr, bakgrunden
till detta är flertalet rättelser av historisk bokföring.
Under 2021 hade styrelsen sju mål varav fyra har uppnåtts, ett har delvis uppnåtts och
två är långsiktiga som påbörjades under året.
I nämndens internkontrollplan 2021 fanns 11 kontrollmoment. Tre av dessa moment
har inte genomförts varav ett planeras att genomföras under 2022. I uppföljningen av
internkontrollplanen redovisar de resultatet och åtgärder för dessa till viss del.

3.1.4

Bedömning
Vi kan konstatera att Kommunstyrelsen har fattat beslut om internkontroll samt följt upp
den och redovisat utfallen av kontrollerna. Dock hade det kunnat vara mer utförligt
redovisat där man på ett tydligare vis ser resultatet av vad som var kontrollområdet,
uppföljning av kontrollen och åtgärder för brister som upptäckts.
Vi bedömer att i uppföljningen för 2021 är det i huvudsak tydligt redogjort för mål och
måluppfyllelse. Avseende målet om att höja andelen elever i Åk 9 som är behöriga till
gymnasiet så är målet i huvudsak ett mål som är Barn- och utbildningsnämndens
ansvar. Kommunstyrelsen ska enligt målformuleringen stötta nämnden i detta arbete
vilket vi menar blir ett otydligt mål och svårt att bedöma måluppfyllelsen.
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3.2

Barn- och utbildningsnämnden
Enkäten har skickats till barn- och utbildningsnämndens nio ordinarie ledamöter. Vi har
fått in åtta svar vilket innebär att svarsfrekvensen var 88 %.
Nedan redogörs för barn- och utbildningsnämndens skriftliga svar och vad som
framkommit vid mötet.

3.2.1

Enkätsvar

3.2.1.1

Mål och måluppfyllelse

Mål och uppfyllelse
Har nämnden/styrelsen beslutat om
åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?
Följer nämnden/styrelsen upp hur målen
utvecklas under året?
Har nämden/styrelsen formulerat målen
så att de är mätbara?
Har nämnden/styrelsen fastställt mål som
är tydligt kopplade till KF:s mål?
0
Ja

Nej

1

Delvis

2

3

4

5

6

7

8

Vet ej

Kommentarer från enkätsvar
Av svaren så framgår det att man vill att jämställdhet ska genomsyra målen på ett
tydligare sätt. Det framgår även att det saknas analys och utveckling av mål och
metod.
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3.2.1.2

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning
Har nämnden/styrelsen redovisat en
konsekvensanalys till KF i de fall budget
inte anses stå i realtion till uppdraget?
Har nämnden/styrelsen fattat beslut om
tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?
Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin
och upprättar prognoser tillräckligt under
året?
Har nämnden/styrelsen fastställt en
budget i balans?
0
Ja

Nej

1

Delvis

2

3

4

5

6

7

8

Vet ej

Kommentarer från enkätsvar
Nämnden har gjort mycket för att få budgeten i balans och verksamheten har arbetat
hårt med att minska kostnaderna vilket man också har lyckats med. Faktorer som
utökade kostnader för särskola har dock medfört att det tillkommit kostnader som inte
fanns med i början av budgeten. Att få den i balans skulle innebära ännu kraftigare
åtgärder än vad som redan gjorts och skulle innebära att ännu fler tjänster skulle
behövas dras ned. Detta är inte möjligt utan att förorsaka allt för stora konsekvenser för
verksamheten och barnen.
3.2.1.3

Uppföljning av intern kontroll

Intern kontroll
Fattas beslut eller ges direktiv vid
konstaterade avvikeler/brister?
Rapporteras resultat från arbetet med
intern kontroll till nämden styrelsen?
Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och
väsentligthetsanalysen som ligger till
grund för analysen?
Finns det en fastställd årlig plan för
uppföljning av den interna kontrollen?
0
Ja

Nej

1

Delvis

2

3

4

5

6

7

8

Vet ej
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Kommentarer från enkätsvar
Inga kommentarer har angetts under intern kontroll.
3.2.1.4

Riskanalys och risker inom verksamhetsområdet inför kommande år
Den mest nämnda risken bland ledamöterna är elevernas skolresultat/meritvärdet som
är för lågt. Fler risker som är kopplat till eleverna är att de mår dåligt, har dålig
motivation, hemmasittare samt en hög frånvaro.
Andra risker som nämnden ser är ekonomin, balanserad budget, kompetensförsörjning
samt dålig uppföljning kring beslut och gymnasieeleverna.

3.2.1.5

Utmaningar under 2021/2021
De två utmaningar som flest ledamöter har nämnt är hur man ska höja elevernas
resultat/meritvärde samtidigt som resurserna räcker till så budgeten hålls. Det framförs
i kommentarerna att det här krävs en tydligare struktur med långsiktiga åtgärder för att
komma i balans med budgeten. Andra nämnda utmaningar är kompetensbrist bland
personalen samt att det finns en klyfta mellan förvaltningen och politiken som försvårar
processen kring lösningar och beslut.

3.2.1.6

Insatser för att förbättra elevernas resultat
Insatser som har genomförts direkt riktat mot barnen är extra stöd i matte, lässtuga för
lästräning samt lovskola. Dock finns det de som tycker att dessa stöd sätts in för sent.
Andra insatser som gjorts är uppföljning av rektor och lärare tillsammans har
genomgång av varje elev med lågt resultat och tar fram en handlingsplan där även
vårdnadshavaren är delaktig. Peronsalen går även fortbildning i Det globala
klassrummet och kurs i NPF för att förbättra resultaten.

3.2.1.7

Uppföljning av insatserna
På frågan om hur ofta uppföljningen av dessa insatser äger rum så har de flesta svarat
att det sker vid del- och årsbokslut. Vissa har även svarat att det sker vid
nämndsammanträden samt att nämnden kontinuerligt får rapport om vad som sker på
skolorna. Det förekommer även skolbesök från nämnden minst en gång per termin.
Redovisning av insatserna sker muntligt av skolchefen samt att presidiet träffar rektorer
under hösten och våren.

3.2.1.8

Insatsernas införande
Insatsernas införande pågår hela tiden fram tills de är implementerade.

3.2.1.9

Förberedelser för att uppnå målen i Agenda 2030
Agenda 2030 återfinns i alla barn- och utbildningsnämndens mål och arbetas aktivt
med på alla enheter av rektorer och pedagoger för att uppnå målen. Miljösamordnaren
har genomfört en introduktion av målen samt att alla elever också är informerade via
elevråden.
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3.2.1.10 Effekter av Covid-19-pandemin på nämndens verksamhet och ekonomi.
Det har varit färre fysiska möten vilket har gett en lägre kostnad, dock har även
kvaliteten blivit sämre. Fjärrundervisningen är något man har försökt undvika till största
möjliga mån men har tvingats göra det ändå.
Det har även varit en stor press på personalen med hög sjukfrånvaro bland dem samt
många barn som varit sjuka.

3.2.2

Kommentarer som framkommit vid möte
Mål och måluppfyllelse
Det viktigaste målet är resultatet för årskurs 9. De följer upp resultaten men vid mötet
framförs att de skulle behöva ha tätare uppföljningar av resultaten.
Barnkonventionen är med i alla läroplaner vilket gör att de nu inte kommer att ha med
det som ett mål i stället har nämnden ett miljömål. Målet gäller för alla nämndens
verksamheter, målet avser att öka andelen sopor som sorteras.
Ekonomistyrning
Nämnden har inte fattat beslut för att uppnå budgeten i balans utan de har i stället tagit
den ställningen att de inte kan klara sitt verksamhetsuppdrag om de fattar beslut om
åtgärder i den omfattningen att de klarar budgeten inom sin ram.
De har rapporterat konsekvenserna till kommunstyrelsen. Däremot har de inte lyft det
till fullmäktige.
Nämnden för ekonomiska rapporteringar per verksamhetsområde. Vid mötet framförs
att det ibland kan vara för lite fördjupad ekonomisk rapportering. De upplever dock att
det finns mycket god kunskap från ekonomikontoret om de ställer frågor om ekonomin.
Uppföljning av intern kontroll
Presidiet gör ett utkast/förslag till underlag för internkontrollplanen som sedan
presenteras i nämnden. Nämndens ledamöter kan då komma med förslag till
ändringar.
Riskanalys och risker inom verksamhetsområdet inför kommande år
Antalet särskoleelever ökar kraftigt vilket kommer att öka kostnaderna med 5,8 Mnkr.
Det beror dels på att det flyttat in familjer med barn som har särskilda behov. De har en
hel del barn i förskolan som de vet kommer att gå i särskola när de kommer upp i
skolan. De tror att kommunen är duktiga inom särskolan vilket kan göra att familjer
väljer att flytta till Kungsör om de har barn med särskilda behov. De har startat en
särskild särskolegrupp på Hagaskolan i stället för att köpa platser från Köping. Det har
medfört att de kunnat minska kostnaderna med ca 1 Mnkr. När de utvärderat det kan
de ta ställning till om de ska starta fler särskoleklasser.
Utmaningar under 2021/2021
Ekonomin och resultaten är de stora utmaningarna. Det finns en risk för att den
slimmade bemanningen på förvaltningen kommer att innebära att det får konsekvenser
på personalens hälsa. De har under många år valt att ha mycket elevnära verksamhet
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och begränsat med resurser på ledningsnivå. De har t.ex. satsat mycket på
förestelärare för att de ska arbeta med kvalitetsutvecklingen.
Insatser för att förbättra elevernas resultat
Åtgärderna har delvis gett resultat. Nämnden har dock fått signaler från skolan att de
pekar på att resultaten går åt fel håll. Det som de ser nu i åk 9 är främst att resultaten i
matematiken inte ser ut att bli bra. Åtgärder för att förbättra resultaten i matematik har
pågått länge. Skolan har kontroll på var det brister redan för de lägre årskurserna.
Nämnden har minskat personalen i skolan med 20 anställda för att klara budgeten.
Presidiet bedömer att detta kommer att märkas på resultaten i skolan. Det som är
positivt är att måluppfyllelsen i de lägre årskurserna är bra.
Inom förskolorna på väster är det mer än 50 % av barnen som inte har föräldrar som
talar svenska vilket påverkar barnens språkutveckling.
De som kommer till SFI har ofta sämre studiebakgrund nu än för några år sedan. När
de kommer personer som ska in på SFI görs en test av vilken kunskap de ska börja på.
De arbetar mycket på Kung Karl med hur de sätter betygen så att de sätter rättvisande
betyg.
Covid-19-pandemins effekter
Det har påverkat i hög grad genom att både barn och föräldrar varit frånvarande i högre
grad än tidigare.
De håller på nu att undersöka vilka effekter distansundervisningen under pandemin
påverkat resultaten i gymnasieskolan.

3.2.3

Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll
Barn- och utbildningsnämnden utfall per den 31 december 2021 uppgår till 232 017 tkr
vilket är en negativ budgetavvikelse på -2 460 tkr. Under 2021 har nämnden fått en
budgetförstärkning med 4 Mnkr.
Nämnden redovisar att 6 av 7 mål är uppnådda. När det gäller måluppfyllelsen
avseende , gällande ett av målen är uppfyllelsen svår att tolka om det är delvis eller
inte uppnått.
I nämndens internkontrollplan 2021 fanns 4 kontrollmoment där samtliga är
genomförda. Varje kontrollmoment är redovisat med resultatet av varje kontroll.
Kontrollen visar att avvikelser funnits som senare följts upp.
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3.2.4

Bedömning
Barn- och utbildningsnämnden fattade ett beslut under 2021 om att de inte skulle vidta
ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i balans. Nämnden rapporterade
konsekvenserna till kommunstyrelsen men lyfte inte frågan till fullmäktige. Beslutet
innebar att nämnden fattade ett beslut att de inte hade för avsikt att uppfylla det
uppdrag de mottagit av fullmäktige. Vi vill här understryka att nämnden i stället borde
ha lyft till fullmäktige vilka konsekvenser de såg skulle ha blivit om de hade fattat beslut
om ytterligare åtgärder. Utifrån den informationen hade då fullmäktige kunnat fattat ett
beslut om vidare hantering utifrån Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska
situation.
Vi kan konstatera att Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om internkontroll
samt följt upp den och redovisat utfallen av kontrollerna. Dock hade det kunnat vara
mer utförligt redovisat där man på ett tydligare vis ser resultatet av vad som var
kontrollområdet, uppföljning av kontrollen och åtgärder för brister som upptäckts.
Vi bedömer att i uppföljningen för 2021 är det i huvudsak tydligt redogjort för mål och
måluppfyllelse. Avseende målet om att höja andelen elever i Åk 9 som är behöriga till
gymnasiet så finns ingen tydlig bedömning av om målet är uppnått utan bara en
redogörelse av utvecklingen. Vi anser att det bör finnas en tydlig redogörelse för om
nämnden bedömer att målet är uppnått eller ej.

15
© 2022 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Sida 32 (321)

Kungsörs kommun
Grundläggande granskning 2021
2022-03-24

3.3

Socialnämnden
Enkäten har skickats till socialnämndens nio ordinarie ledamöter. Vi har fått in fem svar
vilket innebär att svarsfrekvensen var 55 %.
Nedan redogörs för barn- och utbildningsnämndens skriftliga svar och vad som
framkommit vid mötet.
Nedan redogörs för socialnämndens skriftliga svar och vad som framkommit vid mötet.

3.3.1

Enkätsvar

3.3.1.1

Mål och måluppfyllelse

Mål och uppfyllelse
Har nämnden/styrelsen beslutat om
åtgärder vid brister i måluppfyllelsen?
Följer nämnden/styrelsen upp hur målen
utvecklas under året?
Har nämden/styrelsen formulerat målen
så att de är mätbara?
Har nämnden/styrelsen fastställt mål som
är tydligt kopplade till KF:s mål?
0
Ja

Nej

Delvis

1

2

3

4

5

Vet ej

Kommentarer från enkätsvar
Alla målen har nyckeltal och indikatorer som ska mätas. Sedan har det visat sig att
arbetslösheten har varit svår att fylla upp under pandemin.
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3.3.1.2

Ekonomistyrning

Ekonomistyrning
Har nämnden/styrelsen redovisat en
konsekvensanalys till KF i de fall budget
inte anses stå i realtion till uppdraget?

Har nämnden/styrelsen fattat beslut om
tillräckliga åtgärder för att uppnå budget?

Följer nämnden/styrelsen upp ekonomin
och upprättar prognoser tillräckligt under
året?

Har nämnden/styrelsen fastställt en
budget i balans?
0
Ja

Nej

Delvis

1

2

3

4

5

Vet ej

Kommentarer från enkätsvar
En balanserad budget är något som de alltid strävar efter, ibland hamnar det på plus
och ibland minus. Att budgeten i balans är också tack vare statsbidrag.
Det pågår även en omorganisation inom nämnden.
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3.3.1.3

Uppföljning intern kontroll

Intern kontroll
Fattas beslut eller ges direktiv vid
konstaterade avvikeler/brister?
Rapporteras resultat från arbetet med
intern kontroll till nämden styrelsen?
Är nämnden/styrelsen delaktig i risk- och
väsentligthetsanalysen som ligger till
grund för analysen?
Finns det en fastställd årlig plan för
uppföljning av den interna kontrollen?
0
Ja

Nej

1
Delvis

2

3

4

5

Vet ej

Kommentarer från enkätsvar
Nämnden har varit delaktiga i risk-och väsentlighetsanalysen genom att ha haft
workshops.
3.3.1.4

Riskanalys och risker inom verksamhetsområdet kommande år
Bland svaren av ledamöterna är det ekonomin som är den mest nämnda risken. Övriga
risker som går att koppla till ekonomi är dyra placering och ökat bistånd pga
arbetslöshet. Andra nämnda risker är demografi,
kompetensförsörjningen/personalbrist, ökat behov av SÄBO platser och ökat tryck på
hemtjänsten.

3.3.1.5

Utmaningar under 2021/2022
Utmaningar som ledamöterna ser är att försöka få ned de dyra placeringarna,
effektivisera verksamheten, styrning och ledning samt kompetensförsörjningen. Man
behöver också få med alla medarbetare på tåget i omställningsarbetet. Det finns behov
av att samarbeta med barn- och utbildningsnämnden för att minska antalet
hemmasittare.

3.3.1.6

Har nämnden ett övergripande kvalitetssystem?
Ja, förvaltningen har tagit fram ett eget. Kommunstyrelsen arbetar med en
övergripande.
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3.3.1.7

Hur långt har man kommit med uppdatering av riktlinjer och rutiner avseende
barn- och unga som är placerade på HVB-hem och i familjehem och när beräknas
det vara färdigt?
Nämnden arbetar med det och har tagit fram riktlinjer, dock vet de inte om det är
färdigställt.

3.3.1.8

Vilka effekter beräknar nämnden att organisationsförändringarna kommer ge och
när beräknas att effekterna uppnås?
Det är ett pågående arbete där effekterna väntas vara en effektivare organisation samt
att budgeten hålls under året. Det är svårt att beräkna när de uppnås men
förhoppningen är under andra delen av 2022.

3.3.1.9

Vilka effekter har Covid19-pandemin gett på nämndens verksamhet och
ekonomi?
Det har varit tufft för medarbetarna men hög sjukfrånvaro under perioder. Vi har haft
mycket vikarier vilket har ökat kostnaderna. Många av verksamheterna har stått still så
äldre har inte kunnat mötas vilket ger ångest, nedstämdhet, ensamhet och isolering.
Budgeten är i balans tack vare statsbidrag.
Det som är positivt är att man har upprättat hygienrutiner som förhoppningsvis kommer
användas framöver.

3.3.2

Kommentarer som framkommit vid möte
Mål och måluppfyllelse
Nämnden har arbetat med målen i flera år. De har workshops och arbetar med hela
nämnden. De tittar på föregående års mål, ser över vilka behov av förändringar som
finns. Vid mötet framförs att det skett ett lyft med målstyrningen.
Uppföljning av målen är främst i delårsbokslut och årsbokslut men de pratar om målen i
princip på varje nämndsmöte. Målen mäts genom indikatorer som är mätbara.
Socialnämnden tycker att det är tydligt i nämndens verksamhetsberättelse men i
årsredovisningen var det inte så tydligt vilket nämnden fick kritik för från revisionen.
Ekonomistyrning
Det har inte redovisats en enskild konsekvensanalys men det gjordes i budgetarbetet
och vid avvikelser.
Budgeten pratar de om på varje nämnd och nämnden får ta ställning om det finns
behov av åtgärder.
De har tappat 14 Mnkr i statsbidrag i förhållande till föregående år. Årets budget har
dock klarats med hjälp av Corona-statsbidrag.
Inom arbetsmarknadsåtgärderna har de förlorat höga summor i statsbidrag. Det slår
också på försörjningsstödet då de som inte kommer ut i självförsörjning erhåller då i
stället försörjningsstöd.
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Snabbaste vägen till egenförsörjning är att via arbete. Nu har de börjat få ett bättre
samarbete med arbetsförmedlingen.
Vid mötet framförs att det finns ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten och SIFI
men att det behöver bli bättre.
Ytterligare ett område som de behöver arbeta med är ungdomar t.ex. s.k.
”hemmasittare”.
Uppföljning av intern kontroll
Nämnden får rapporter om det är något som inte fungerar och ofta ställer nämnden
krav på när återrapportering ska göras.
Ett exempel är när man såg att fallskador ökade då ställde nämnden krav på
rapportering av vilka åtgärder man gjorde.
Riskanalys och risker inom verksamhetsområdet inför kommande år
Demografin är den stora utmaningen vilket ofta förs fram i olika sammanhang.
En stor förändring under senare år är välfärdstekniken som redan nu har gjort stora
förändringar och mycket som också planeras.
Under senaste året har de börjat arbeta med jämställdhetsintegrering på allvar de ska
t.ex. titta på nu om de biståndsbedömningen är olika mellan kvinnor och män.
Utmaningar under 2021/2021
Den största utmaningen är att få med medarbetarna i de förändringar som krävs för att
klara kommande utmaningar. De har arbetat tillsammans med fackliga företrädare i
detta arbete.
En stor utmaning är demografin. De arbetar för att äldre ska vara friska så länge som
möjligt och kunna bo kvar i sitt hem.
Det är också en utmaning att kunna klara kompetensförsörjningen. Vid mötet framförs
att det inte tycker att de får gehör för sina behov och vad de ser i framtiden. Vid mötet
framförs att det är en balans att samtidigt som nämnden behöver framföra sina
utmaningar så vill nämnden inte att det kommuniceras ut till medarbetarna
Medarbetarna har fått vara med och arbeta fram förslag på förändringar.
Ytterligare en utmaning är att förbättra samarbetet med regionen. Pandemin har dock
inneburit att samarbetet med regionen har förbättrats betydligt.
Under pandemin har de inte utfört växelvården vilket inneburit att många anhöriga är
väldigt slitna nu. Det kan vara så att de kommer att behöva utöka antalet
växelvårdsplatser.
Antalet yngre med demens har ökat. Dessa personer behöver ha ett annat boende och
inte bo tillsammans med äldre med demens. Därför har de fått placera yngre personer
med demens i andra kommuner. De har diskuterat med Arboga och Köping om de kan
samarbeta med detta.
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De har tolv platser på boenden som de inte tagit i bruk och nämnden har inte fattat
beslut om till vilken typ av vår dessa platser ska användas.
En vårdtyngdsmätning gjordes för ett par år sedan vilket ledde till att man fick göra
omfördelningar.
Nämnden har antagit en speciell demensplan. Personalen som arbetar inom
demensvården behöver få särskild utbildning för att arbeta inom denna verksamhet.
Vid mötet framförs att de gör en bra och tydlig rapportering till Ks och Kf om nämndens
ekonomi och dess förutsättningar att klara ekonomin.
Samverkan med BUN när det gäller arbetet med Barn och unga fungerar nu väldigt
bra.
Det kommer att bli bra med nära vård.
Covid-19-pandemins effekter
På äldreboenden har de haft två smittade boenden och inga dödsfall. De har också fått
mycket beröm för sitt smittskyddsarbete.

3.3.3

Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll
Socialnämnden utfall per den 31 december visar en positiv avvikelse mot budget på
4,2 mnkr. Anledningen till den positiva avvikelsen är dels de effektiviseringar som
socialförvaltningen har gjort under hösten, dels mottagit fler statsbidrag under hösten.
Nämnden hade totalt 7 mål under 2021, varav 3 som var anpassade till nämnden
utifrån fullmäktiges mål, 2 var kommunstyrelsens och 2 var deras egna. Av dessa var
det 2 av de kommungemensamma som ej uppfylldes och de egna målen gick ej att
värdera.
Internkontrollen innehöll 15 kontrollmoment varav 1 moment har inte kunnat
kontrolleras. Bland de avvikelser som har rapporteras så meddelas även åtgärder för
att komma till rätta med de avvikelser som finns.

3.3.4

Bedömning
Vår bedömning att socialnämnden har en tydlig redogörelse av måluppfyllelsens. Vi ser
också som positivt att nämnden har dels mål som utgår från de kommungemensamma
målen och dels nämndspecifika mål.
Nämnden har en internkontrollplan innehållande moment som har pågått under året. Vi
kan konstatera att nämnden följer upp momenten samt rapporterar om avvikelser
uppstår.

3.4

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd (gemensam med
Arboga, Köping, Surahammar och Hallstahammar)
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en gemensam nämnd för kommunerna
Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Surahammar. Nämnden är en
21
© 2022 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Public

Sida 38 (321)

Kungsörs kommun
Grundläggande granskning 2021
2022-03-24

kommunal tillsynsmyndighet och arbetar för att samhällets mest utsatta inte ska
missgynnas ekonomiskt och rättsligt. Nämndens uppdrag är att utöva tillsyn över
förmyndare, gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden har också i uppdrag att
utreda behovet av ställföreträdare. Utöver det ska nämnden rekrytera och utbilda
ställföreträdare. Nämnden utgår från värdkommunens styrmodell och fastställer sedan
mål, viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer.
Gällande arvoden till god man och förvaltare är det huvudmannen som ska betala
arvodet om huvudmannen har en inkomst över 120 tkr. I andra fall är det kommunen
som betala.
Vid mötet redogörs för hur nämnden arbetat för att utveckla verksamheten.

3.4.1

Ekonomiskt utfall, måluppfyllelse och intern kontroll
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd redovisar ett överskott om 2,3 mnkr.
Nämndens måluppföljning innehåller tre kommungemensamma mål olika antal viktiga
kvalitetsfaktorer som innehåller en eller fler indikatorer. Samtliga av indikatorer är
uppnådda och då även de viktiga kvalitetsfaktorerna.
Samtliga kontrollmoment under 2021 är genomförda varav ett pågår fortfarande och ett
som visade avvikelser. På det kontrollmoment som innehöll avvikelse så är åtgärder
genomförda.

3.4.2

Bedömning
Vi ser som positivt att nämnden nu fastslagit mål för sin verksamhet. Vi bedömer att
nämnden har tagit viktiga steg för att utveckla verksamheten inom nämndens
verksamhetsområde.
Datum som ovan
KPMG AB

Karin Helin Lindkvist
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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1

Sammanfattning
KPMG har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens
upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och
interna styrdokument. Uppdraget avser 2021 års revision.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunens upphandlingar och
inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument
samt hur kommunen förebygger mutor och jäv i samband med upphandlingar.
Vår sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens
upphandlingar och inköp till största del sker i enlighet med EU-direktiv, svensk
lagstiftning och interna styrdokument Men att det saknas ett strukturerat arbetssätt för
att förebygga mutor och jäv i samband med upphandlingar.
All upphandling ska enligt styrdokumenten ske under kostnadseffektiva former och
genom totalkostnadstänkande bidra till god ekonomisk hushållning. De
konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska utnyttjas. Upphandling ska
genomföras med kompetens och objektivitet samt planeras i god tid. Upphandling ska
svara mot verksamhetens behov och produkter (varor och tjänster samt entreprenader)
som upphandlas ska också ha rätt funktion, rätt kvalitet, på rätt plats, i rätt tid och med
hög säkerhet.
Registeranalys av leverantörsreskontra och ramavtalsuppgifter visar att det finns en
stor andel leverantörer där det saknas ramavtal. Utifrån leverantörsreskontra har även
ett antal stickprov av fakturor och eventuella avtal genomförts. Av fakturagranskningen
framkom inget anmärkningsvärt.
Uppföljning av att det som levereras sker i enlighet med upphandling och avtal, endast
sker i en liten omfattning. För att kontrollera avtals- och leverantörstrohet genomförs
kontroller genom fakturor och även stickprov för att se om befintliga avtal har följts. När
någon verksamhet ska göra ett inköp måste de enligt uppgift kontrollera med
inköpssamordnaren om det finns ett avtal för efterfrågad vara eller tjänst
Det saknas riktlinjer för mutor och jäv, vi bedömer att risken för förekomsten av mutor
och jäv i samband med upphandlingar är stor inom offentlig verksamhet.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— se över rutinerna och säkerställa att samtliga avtal registreras.
— säkerställa avtalsefterlevnad av befintliga avtal.
— införa ett systemstöd för upphandling och inköp
— ta fram riktlinjer om mutor och jäv.
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Inledning/bakgrund
KPMG har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska om kommunens
upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och
interna styrdokument. Uppdraget avser 2021 års revision.
Att inköp görs i enlighet med gällande regelverk ska säkerställa att anlitade
leverantörer har god affärsetik, följer lagar och förordningar, och fullgör sina
skyldigheter gentemot samhället. Ur kommunens perspektiv är det vidare viktigt att
säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till rätt kostnad
samtidigt som det tas hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga krav. Kommunens
inköp och upphandlingar ska rimligtvis medverka till en marknadssituation som präglas
av uthållighet och väl fungerande konkurrens, vilket i sin tur över tid medverkar till
affärsmässighet.
Objektivitetskravet i den offentliga förvaltningen är tydligt i svensk lagstiftning;
verksamheten ska bedrivas sakligt och opartiskt, dvs. utan hänsyn till personliga
intressen. Medborgarnas förtroende kräver att förtroendevalda och anställda i offentlig
verksamhet inte låter sig påverkas av ovidkommande önskemål eller intressen i sina
uppdrag eller sitt arbete. Det är därmed viktigt att bedöma och förebygga eventuella
risker för mutor och jäv i samband med upphandlingar. Likaså är det angeläget att
inköp attesteras enligt gällande regler.
Revisionen gör bedömningen att det finns en risk för att det inom kommunen sker
inköp där det görs avsteg från gällande lagstiftning. Bristande efterlevnad leder inte
sällan till fördyringar och/eller kvalitetsbrister.
Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna beslutat att granska upphandling och
inköp, med fokus på avtalstrohet samt reglerna gällande direktupphandling.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Granskningen har syftat till att bedöma om kommunens upphandlingar och inköp sker i
enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och interna styrdokument samt hur
kommunen förebygger mutor och jäv i samband med upphandlingar.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:
•

Hur sker kontroll av avtals- och leverantörstrohet och eventuell
avvikelserapportering?

•

Hur sker uppföljning av att leverans sker i enlighet med upphandling och avtal?

•

Vilka rutiner finns för att säkerställa att gällande beloppsgränser beaktas vid
inköp?

•

Har enskilda inköp föregåtts av upphandling som efterlever gällande regelverk?

•

Har enskilda inköp skett inom ramen för tecknade avtal?
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•

Sker undertecknande av avtal i samband med inköp och upphandling i enlighet
med gällande regelverk och delegationsordning?

•

Finns fastställda riktlinjer avseende mutor och jäv?

•

Hur bedöms risken för förekomsten av mutor och jäv i samband med
upphandlingar och hur hanteras eventuella jävsförhållanden vid upphandlingar?

Granskningen omfattar inköp gjorda inom Kungsörs kommun (primärkommunen) under
2020.

2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap § 6
— Lagen om offentlig upphandling
— Upphandlings- och inköpspolicy
— Riktlinjer för upphandling
— Övriga tillämpbara interna regelverk och policys

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta dokument samt
intervjuer/avstämningar med avdelningschef med ansvar för upphandling samt
administratör och upphandlingssamordnare.
Registeranalyser av leverantörer och ramavtal har genomförts. Ett urval ur
leverantörsreskontran har matchats mot befintliga ramavtal. Även uppgifter från den
ekonomiska redovisningen har ingått.
Via analyser har urval av inköp valts ut från leverantörer som inte finns förtecknade i
något avtalsregister/motsvarande. I denna del av granskningen har vi dels granskat
inköp inom rådande beloppsgränser men där beloppet överstiger summan då det ställs
krav på dokumentation. Vi har granskat inköp som överstiger rådande beloppsgränser.
Vi har även granskat ett antal inköp från avtalsbundna leverantörer. Vid denna
granskningsinsats har vi valt att kontrollera om de aktuella inköpen har skett inom
ramen för tecknat avtal.
Samtliga intervjuade har erbjudits att faktakontrollera rapporten.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Lagen om offentlig upphandling (LOU)
Offentlig upphandling är en lagreglerad inköpsprocess som ska säkerställa att
offentliga inköp öppnas upp för konkurrens och att offentliga medel används så effektivt
som möjligt. Den offentliga upphandlingen regleras bland annat av lag (2016:1145) om
offentlig upphandling (LOU. Lagen bygger främst på direktiv från EU. Direktiven är en
viktig del i arbetet med att främja fri rörlighet för varor och tjänster inom EU. Genom att
följa de svenska upphandlingsbestämmelserna uppfyller upphandlande myndigheter
och enheter de skyldigheter som följer av EU-rätten.
De som omfattas av skyldigheten att upphandla enligt LOU kallas upphandlande
myndigheter. Dessa är statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande
församlingar i kommuner och regioner, vissa offentligt styrda organ (till exempel
flertalet kommunala och en del statliga bolag) och sammanslutningar av en eller flera
upphandlande myndigheter eller ett eller flera offentligt styrda organ.
Det beräknade förväntade värdet av kontraktet och, beträffande tjänster, kategori av
tjänst, avgör vilket kapitel och förfarande som ska tillämpas vid upphandlingen.
Är det fråga om en upphandling som beräknas understiga aktuellt tröskelvärde ska
bestämmelserna i 19 kap. LOU tillämpas.
Gränsen för direktupphandling uppgår från 1 januari år 2020 till högst 615 312 kr,
motsvarande 28 % av tröskelvärdet för varor och tjänster. Tröskelvärdet för varor och
tjänster uppgår till 1,43 mnkr för statliga myndigheter och ca 2,20 mnkr för övriga
upphandlande myndigheter. Beroende på beloppsgräns kan olika förfaranden väljas för
upphandling.
En upphandlande myndighet ska vid genomförande av en upphandling fastställa
kontraktets värde. Kontraktsvärdet ska beräknas exklusive mervärdesskatt och för
avtalets hela löptid. Upphandling får inte delas upp och beräkningen får inte
konstrueras i syfte att komma under tröskelvärdet. Upprepade upphandlingar av
samma kategori varor och tjänster under ett budgetår ska räknas samman. Om det
handlar om upprepade behov, exempelvis i form av ett ramavtal, ska värdet för löptiden
räknas samman.
Från och med 2022-02-01 har några ’ändringar av lagen om offentlig upphandling
genomförts samt att en lagändring kommer att ske i juli 2022. Förändringarna innebär
en lagskärpning där klimatet, människors hälsa och djuromsorg ska beaktas vid
offentlig upphandling. Granskningen avgränsas dock till inköp gjorda under 2020.
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3.2

Grundläggande principer
De lagar som styr all offentlig upphandling bygger på fem principer som har sin grund i
EU-rätten.

3.3

•

Principen om icke-diskriminering - förbjudet att diskriminera leverantörer på
grund av nationalitet. Man får inte ställa krav som enbart svenska företag
känner till eller kan utföra. Lokala företag får inte ges företräde.

•

Principen om likabehandling - alla leverantörer ska behandlas lika och ges lika
förutsättningar. Alla leverantörer ska exempelvis få samma information vid
samma tillfälle.

•

Principen om transparens - den upphandlande myndigheten ska skapa
öppenhet genom att lämna information om upphandlingen och hur den kommer
att genomföras. Upphandlingsdokumenten ska vara klara och tydliga och
innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas.

•

Proportionalitetsprincipen - kraven som ställs i upphandlingsdokumenten måste
vara rimliga i förhållande till det som ska upphandlas. Kraven ska vara både
lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen.

•

Principen om ömsesidigt erkännande - intyg och certifikat som har utfärdats av
en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU- och EESländer.

Organisation
Kommunstyrelsen har det övergripande strategiska ansvaret för inköps- och
upphandlingsprocessen, utövar uppsikt över kommunens upphandlingsarbete och
beslutar om övergripande mål samt ansvarar för kommunens upphandlingar.
Kommunstyrelsen ansvarar även för att riktlinjer avseende inköp och upphandling tas
fram och implementeras samt att gällande styrdokument revideras.
Nämnderna ansvarar för att upphandlingar genomförs inom sitt ansvarsområde,
bedriver inköpsverksamheten ändamålsenligt och enligt antagen policy och riktlinjer
samt ansvarar för att ställa relevanta krav på varor, tjänster och entreprenader i
enlighet med gällande lagstiftning, policys och riktlinjer. Nämnderna ansvarar även för
att följa upp objektsavtal och att vid behov ta fram egna riktlinjer och rutiner som ett
komplement till gällande policy och riktlinjer.
Upphandlingsenheten i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) samordnar
upphandlingar för Köpings-, Arboga-, Kungsörs- och Surahammars kommun samt de
kommunala bolagen. Arbetet sker med utgångspunkt i kommunens Upphandlings- och
inköpspolicy. Målsättningen är att få bästa kvalitet till lägsta möjliga kostnad.
Upphandlingsenhet/Inköpsenhet ansvarar för att samordna, utveckla och driva
upphandlingsprocessen på uppdrag av kommunkoncernerna i samverkan och
genomför upphandlingar över direktupphandlingsgränsen på uppdrag av styrelse och
nämnder och i nära samverkan med berörda förvaltningar, ansvarar för uppföljning och
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rapportering av upphandlingsverksamheten för kommunkoncernerna i samverkan och
ansvarar för samordning av och samverkan i upphandlingar över
direktupphandlingsgränsen.

3.4

Styrdokument
Kommunfullmäktige antog upphandlings- och inköpspolicy för Kungsör kommun 201811-12, Policyn gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunerna Köping,
Arboga, Kungsör och Surahammar samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund och
Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Med utgångspunkt från denna policy ska
närmare riktlinjer för upphandlingsverksamheten fastställas. All verksamhet ska ha
kunskap om och följa denna policy och fastställda riktlinjer.
Riktlinjer för upphandling Kungsör kommun antagna av kommunfullmäktige 2018-1112, gäller tillsammans med upphandlingspolicy och anger att all upphandling och inköp
av varor och tjänster samt entreprenader ska ske i enlighet med lagen om offentlig
upphandling (LOU), alternativt lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten,
energi, transporter och posttjänster (LUF) samt fastställda riktlinjer. Ytterligare riktlinjer
för Sociala & etiska hänsynstaganden respektive Miljö- & kvalité kan finnas inom
respektive kommun.
Riktlinjer för direktupphandling är ett komplement till gällande Upphandlings och
inköpspolicy, detta med anledning av förändring i lag om offentlig upphandling (LOU)
från och med 1 juli 2014. Riktlinjerna ska säkerställa ett korrekt agerande och en god
kvalitet vid direktupphandling och inköp.

3.5

Upphandlingsprocessen
All upphandling ska enligt styrdokumenten ske under kostnadseffektiva former och
genom totalkostnadstänkande bidra till god ekonomisk hushållning. De
konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska utnyttjas. Upphandling ska
genomföras med kompetens och objektivitet samt planeras i god tid. Upphandling ska
svara mot verksamhetens behov och produkter (varor och tjänster samt entreprenader)
som upphandlas ska också ha rätt funktion, rätt kvalitet, på rätt plats, i rätt tid och med
hög säkerhet.
Konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska enligt uppgift utnyttjas vid de
upphandlingar som medför krav på dokumentation. Upphandlingar bör utformas så att
såväl lokala som nationella och i vissa fall internationella företag har möjlighet att
lämna anbud och delta i konkurrensen samt att gällande lagar efterföljs.
Möjligheterna till samverkan genom den gemensamma upphandlingsorganisationen
ska tas tillvara enligt styrdokumenten. Möjligheterna till samordnad upphandling ska
ske med medlemskommuner, kommunala bolag och andra upphandlande myndigheter
där det är fördelaktigt. Huvudinriktningen för all upphandling ska i första hand vara att
teckna ramavtal. Hållbar utveckling Upphandling ska främja hållbarbar utveckling –
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ekonomiskt, socialt och miljömässigt – till gagn för nuvarande och kommande
generationer.
I styrdokumenten framgår att upphandlingsprocessen ska, med utgångspunkt i en
hållbar utveckling, medverka till att minska kommunernas kostnader och maximera
verksamhetsnyttan inom de ramar som upphandlingslagstiftning medger. Detta ska
bl.a. uppnås genom upphandling som i tillämpliga delar innefattar etiska och sociala
hänsynstaganden, ger verksamheterna ökad tillgång till miljöanpassade produkter och
främjar miljöhänsyn genom samordnade och effektiva transporter.
Ansvar
Respektive styrelse och nämnd ansvarar enligt uppgift för upphandlingar av
entreprenader inom sitt verksamhetsområde. All upphandling av entreprenader
överstigande gränsen för direktupphandling ska annonseras genom Västra
Mälardalens Kommunalförbund. Dessa upphandlingar ska genomföras i nära
samverkan med upphandlingsenheten och sakkunniga företrädare för
kommun/bolag/förbund. Upphandlingsenheten konsulteras i upphandlingstekniska
frågor.
Respektive styrelse eller nämnd handhar och ansvarar för upphandlingar under
gränsen för direktupphandling inom sitt verksamhetsområde. Upphandlingsenheten
kan även i det här fallen konsulteras i upphandlingstekniska frågor.
I styrdokumenten anges att det av delegationsordning eller annat beslut i nämnd ska
framgå vem som har rätt att besluta om och göra inköp. Förvaltningschef eller
motsvarande ansvarar för att upphandlingspolicyn följs inom den egna förvaltningen,
för att inköpsreglerna är väl kända och efterföljs av all personal och för
tillhandahållande av nödvändig fackkunskap vid upphandlingar.
Ansvarig inköpare/beställare ska enligt uppgift hålla sig informerad om aktuella
ramavtal och i förekommande fall, förvaltningens egna avtal, göra inköp av varor och
tjänster som avrop på ramavtal eller egna avtal genom skriftlig beställning och se till att
orderbekräftelse lämnas av leverantören. Den samordnar beställningar så att transportoch fakturakostnader till kommunens enheter minskar eller helt undviks och tillställer
upphandlingsenheten beställning av upphandling.
Upphandlingsenheten initierar förnyelse av ramavtal för kommunernas räkning och är
rådgivande vid bedömning av eventuell avvikelse från ramavtal. Enheten tillhandahåller
kompetens och verktyg så att upphandlingar genomförs på ett professionellt vis, stöder
upphandlande enhet vid specifika upphandlingar, erbjuder erforderlig utbildning inom
upphandlingsområdet och har ansvar att informera kommun om det blir känt att
gällande Upphandlingspolicy och/eller Riktlinjer för upphandling inte efterlev.
Avtal
Vid upphandlingar ska sådana krav ställas att leverantören, vid varje tidpunkt, bedriver
sin verksamhet så att den inte innebär åsidosättande av lag, avtal eller annat som
strider mot vad som är allmänt godtaget inom verksamhetsområdet.
Samtliga verksamheter är utifrån styrdokumenten skyldiga att känna till och nyttja de
avtal och ramavtal som upprättats. Information om samtliga ramavtal ska finnas
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tillgängligt i form av avtalsdatabas. Avrops-/inköpsreglerna gäller för alla inköp oavsett
belopp. Av delegationsordning eller annat beslut i styrelse/nämnd ska framgå vem som
har rätt att besluta om inköp. Alla beställningar av upphandlingsuppdrag ska
tydliggöras genom beställningsblankett för upphandling, vilken tillsänds
upphandlingsenheten. Avrop från externa ramavtal (ex SKL, Kammarkollegiet), ska
enligt uppgift ske genom uppdragsblankett som skickas till upphandlingsenheten.
Med ramavtal avses enligt uppgift avtal mellan kommunen och en leverantör om
produkter och tjänster inom ett produktområde samt priser och övriga affärsvillkor som
gäller för hela kommunen under avtalstiden. Efterhand som behoven uppstår i
organisationen, kan produkterna sedan successivt avropas till i förhand överenskomna
villkor genom att avtalet åberopas hos leverantören. Volymen eller värdet på avtalet är
beräknat enligt tidigare erfarenheter. Vid upprepade inköp av likartade varu- eller
tjänstegrupper, ska ramavtal tecknas och upphandling ske för dessa grupper.
Beställning via ramavtalet ska därefter vara det normala inköpsförfarandet för
verksamheterna. Objektsupphandling innebär att man genom anbudsförfarande gör en
särskild upphandling av specificerade varor, tjänster eller entreprenader vid varje
anskaffningstillfälle. Objektsupphandling behöver enligt styrdokumenten endast göras
om ramavtal saknas för aktuell produkt. Denna upphandlingsmetod är lämplig för
förvaltningsunika upphandlingar.
Inom VMKF finns en avtalskatalog där uppdraget avser att hålla en avtalsdatabas för
upphandlade Ramavtal (TendSign Avtalskatalog). VMKF tillhandhåller även en
förteckning över avtal (Qlickview), som upphandlingsenheten har för att hålla
bevakning på även andra avtal. Det framgår dock av intervjuerna att avtalskatalogen
har vissa begränsningar och att det krävs en del av läsaren för att kunna förstå vad
som finns där och vad avtalen gäller.
En tjänsteperson på upphandlingsenheten ansvarar för att uppdatera dokumentet
löpande. Upphandlingsprocessen i övrig hanteras i systemet TendSign. I
avtalskatalogen går det enligt uppgift att söka efter de avtal som har en koppling till ett
specifikt område eller verksamhet, till exempel städ eller bygg, med aktuella priser på
respektive avtalsprodukt.
Direktupphandling
Direktupphandling innebär inköp av varor-/tjänster/entreprenader till lågt värde,
alternativt vid synnerliga skäl. Upphandling genomförs utan större formaliteter på
upphandling, men med viss prisjämförelse av olika produkter och leverantörer. En
upphandling enligt styrdokumenten får inte delas upp i flera upphandlingar i syfte att
komma under beloppsgränserna för direktupphandling. Direktupphandling får inte
användas som en ordinarie upphandlingsform utan ska ses som ett komplement. I
upphandlingspolicyn förutsätts att i normalfallet ska kommunens enheter utnyttja de
ramavtal som finns.
I riktlinjer för direktupphandling beskrivs att behovet av direktupphandlingar gäller
främst situationer där ramavtal saknas för specifik vara eller tjänst. Direktupphandling
innebär att inköp sker utan särskild form. Jämförelse av olika produkter och
leverantörer ska göras till exempel genom offertförfrågan till möjliga leverantörer.
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Direktupphandling får enligt uppgift bara användas när varan eller tjänsten som ska
inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela
kommunen under ett år understiger det för tillfället gällande värde för
direktupphandling, s.k. lågt värde. När det gäller upprepade inköp av samma kategori
av varor, tjänster eller entreprenader ska värdet räknas samman för avtalets hela
löptid, där rekommendationen är att värdet beräknas för en tidsperiod om fyra år.
Direktupphandling får inte heller användas som en ordinarie upphandlingsform utan
skall ses som ett komplement. I styrdokumenten beskrivs att tänka på inför ett Inköp:
•

Beloppsgränserna i EU, vilket våra tröskelvärden baseras på, ändras
vart annat år.

•

Inköp får inte delas upp i syfte att komma under beloppsgränsen för
direktupphandling.

Direktupphandling ska enligt uppgift ske med de konkurrensmöjligheter som finns och
de krav som ställs ska följa de grundläggande principerna inom LOU, dvs de ska vara
tydliga, transparenta, proportionella, förutsägbara och icke diskriminerande.
Av intervjuerna framgår att upphandlingsenheten arbetar för att inte enskilda inköp ska
ske utanför ramen för tecknade avtal, att synliggöra problemet och att få inköpare att
förstå vikten av att inköp görs utifrån befintliga avtal. Utbildningar genomförs i den mån
det är möjligt att genomföra. Under pandemin har utbildningsverksamheten legat nere.
När det är dags att följa upp avtal skickar upphandlingsenheten enligt uppgift ut
information till verksamheterna, som sedan hör av sig om det är något som behöver
åtgärdats eller om det har förekommit brister i leverans med mera. Kommunen är den
som har ansvaret för uppföljning i rollen som avtalsägare.
För ramavtal finns en specifik bevakningslista för att kunna upphandla innan
avtalstiden går ut. Enligt uppgift förekommer det i undantagsfall att ett avtal hinner gå
ut innan ett nytt avtal finns undertecknat.
Effektivitet och objektivitet
Ett syfte med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska
använda offentliga medel. Man ska också dra nytta av konkurrensen på marknaden för
att göra goda affärer. Upphandling får dock enligt uppgift inte utformas i syfte att
begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer gynnas eller missgynnas på ett
otillbörligt sätt. För att ta tillvara konkurrensen och därmed skapa bra förutsättningar för
goda affärer, är det därför viktigt att kommunen genomför upphandlingar på sätt som
gör det möjligt för alla typer av företag att lämna anbud. För att bidra till ökad
konkurrens bör möjlighet att dela upp en upphandling i fler avtal utredas. Ökad
konkurrens gynnar i regel både kommunen som får tillgång till fler nya lösningar samt
att företagen som genom tillträde till marknaden inom offentlig upphandling, får
incitament att utvecklas och att vara innovativa. Fler aktörer i anbudsgivningen innebär
också att den kommunen ges bättre förutsättningar för att göra goda affärer och
därigenom ökar möjligheterna för att skattemedlen används effektivt. I intervjuerna
framkommer att undertecknande av avtal genomförs utifrån befintlig
delegationsordning för kommunstyrelsen och respektive nämnd.
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3.5.1

Resultat av dataanalys och stickprov
Fokus i dataanalysen har varit inköp från leverantörer som inte återfinns i det
avtalsregister9 vi fått del av. Vi har exempelvis valt ut inköp från leverantörer där den
sammanlagda summan uppgår till belopp som överstiger direktupphandlingsgränsen.
Vi har också tittat på enskilda inköp som ligger under direktupphandlingsgränsen men
som överstiger gränsen för när det enligt LOU ställs krav på dokumentation. Därutöver
har vi gjort stickprov på inköp från leverantörer som kommunen har avtal med. Denna
stickprovskontroll har syftat till att kontrollera om de specifika inköpen avser sådana
varor/tjänster som omfattas av de aktuella avtalen.
När det gäller inköp från leverantörer som inte återfinns i det avtalsregister vi fått del av
ska det noteras att avtalsregistret inte innehåller samtliga avtal. Ett inköp kan därmed
vara korrekt hanterat även om vi i vår kontroll konstaterar att leverantören i fråga inte
finns med i avtalsregistret.
Som nämnts ovan ska alla direktupphandlingar av samma slag som myndigheten har
genomfört eller kommer att genomföra under räkenskapsåret räknas med då man ska
beräkna avtalsvärdet i förhållande till beloppsgränsen för direktupphandling. Det ska
också noteras att liknande inköp men från olika leverantörer ska räknas samman. En
fullständig kontroll utifrån beloppsgränserna kan således inte enbart fokusera på
leverantör. I den dataanalys vi genomfört har vi dock avgränsat kontrollen till att enbart
fokusera på leverantör.
Registeranalys av leverantörsreskontra och ramavtalsuppgifter visar att det finns en
stor andel leverantörer där det saknas ramavtal. Sökningen genererade drygt 700
leverantörer där det inte fanns något ramavtal Av dessa fanns det kommuner,
föreningar, statliga myndigheter, kommunala bolag med flera. Det fanns även bolag
som bedriver friskolor med på listan, men i det fallet fakturerar bolaget för de elever
som går på aktuell skola och är hemma hörande i Kungsörs kommun.
En del av inköpen utanför avtal hänvisas till att verksamheter under pandemin behövde
göra brådskande inköp som inte kunde vänta på ett upphandlingsförfarande. Efter en
andra sortering utifrån detta fanns det fortfarande kvar ett hundratal leverantörer där
det saknades ramavtal. Utifrån leverantörsreskontra har även 10 leverantörer valts ut
för stickprov där fakturor och eventuella avtal granskats. Av fakturagranskningen
framkom inget anmärkningsvärt. Vi kan dock notera att en av fakturorna var på 1,56
kronor. Vilket i sammanhanget är ett lågt belopp. Att hantera en faktura med ett sådant
lågt belopp är inte kostnadsmässigt försvarbart med tanke på vad en faktura kostar att
hantera för verksamheten.

3.5.2

Bedömning
Vi bedömer att det finns rutiner för att säkerställa att gällande beloppsgränser beaktas
vid inköp.
Vi bedömer att det har förekommit att enskilda inköp inte har föregåtts av upphandling
som efterlever gällande regelverk och att enskilda inköp inte har skett inom ramen för
tecknade avtal. Vi rekommendera kommunstyrelsen att se över rutinerna och
säkerställa att samtliga avtal registrerats samt att säkerställa avtalsefterlevnad av
befintliga avtal.
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Vi bedömer att undertecknande av avtal sker i samband med inköp och upphandling i
enlighet med gällande regelverk och delegationsordning.

3.6

Uppföljning och kontroll
Kommunens uppföljning av leveranser av varor och tjänster ska enligt styrdokumenten
ske kontinuerligt samt i enlighet med uppgift i avtal. Kommunens utvärdering av
ingångna avtal ska även ske i samband med utgången av avtalsperiod och/eller i
samband med förlängning av ramavtal.
I intervjuerna framgår att uppföljning av att om det som levereras sker i enlighet med
upphandling och avtal endast sker i en liten omfattning. Flertalet av de avtal som
upphandlas samordnas av VMKF och enligt uppgift borde uppföljningen kunna ske
samordnat för de deltagare som finns med i avtal. Det skulle även vara värdefullt
utifrån att kommunerna är en större part tillsammans i förhållande till leverantör och
därigenom har större möjlighet till påverkan.
För att kontrollera avtals- och leverantörstrohet genomförs kontroller genom fakturor
och även stickprov för att se om befintliga avtal har följts. När någon verksamhet ska
göra ett inköp måste de enligt uppgift kontrollera med inköpssamordnaren om det finns
ett avtal för efterfrågad vara eller tjänst.
Som ett exempel på hur avtal följs upp av kommunen är att om en leverans av en tjänst
eller vara är bristfällig, men inte helt felaktig kontaktas upphandlingsenheten, som
hjälper till att lösa problemet och att leveransen blir rätt utifrån befintligt avtal. Det
uppges även att kommunen skulle kunna ha bättre kontroll på priser och kostnader.
Vidare framförs att om kommunen hade systemstöd för inköp skulle verksamheterna få
bättre kontroll direkt och innan köpet genomförts så att styrning mot rätt vara eller tjänst
sker direkt vid beställning. Det kan då undvikas att upptäckten sker i efterhand vid
eventuell uppföljning eller när fakturan ska attesteras. I dessa fall är det svårighet att
backa ett gjort köp, jämfört med när inköp görs genom ett inköpssystem där attest sker
innan beställningen skickas.

3.6.1

Bedömning
Vi bedömer att det finns en kontroll av avtals- och leverantörstrohet som sker på ett
ändamålsenligt sätt med kontroller genomfakturor och stickprov för att se att befintliga
avtal följs.
Vi bedömer även att uppföljning av att leverans sker i enlighet med upphandling och
avtal bör stärkas och ske i en större omfattning än vad fallet är idag, för att säkerställa
att rätt leveranser och för att undvika onödiga kostnader som kan uppstå vid felaktiga
leveranser. Då flertalet av de avtal som upphandlas samordnas borde en samordnad
uppföljningen kunna ske.
Vi kan konstatera att kommunen saknar ett systemstöd för inköp och upphandling. Ett
systemstöd skulle underlätta arbetet med styrning mot rätt vara innan köpet
genomförts, så att styrning mot rätt vara eller tjänst sker direkt vid beställning.
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3.7

Mutor och jäv
Vi har inom ramen för granskningen fått information om att det inte finns några
fastställda riktlinjer för mutor och jäv inom Kungsörs kommun. Enligt uppgift finns det
endast riktlinjer för uppvaktning och hur det får gå till. När det gäller jäv nämns i
attestreglementet och hanteras till viss del i arbetsordningen för kommunstyrelse och
nämnder. Där beskrivs dock endast jäv i samband med handläggningen av eller beslut
i ett ärende. I författningssamlingen eller bland interna riktlinjer finns dock inget
specifikt dokument för mutor och jäv. Information om detta område ges av ansvarig
tjänsteperson på upphandlingsenheten och en övergripande information om vad som
gäller ges på alla nyanställdas introduktion. Mutor och jäv ingår enligt uppgift i
riskbedömningen i framtagandet av intern kontrollplan.
När det kommer till mutor framkommer det i intervjuerna att det är något som de
intervjuade inte känner till att det har inträffat. Det framkommer även att mutor inte
anses som någon stor risk i samband med upphandlingar och inköp.

3.7.1

Bedömning
Vi kan konstatera att det inte finns fastställda riktlinjer för mutor och jäv. Vi bedömer att
risken för förekomsten av mutor och jäv i samband med upphandlingar är stor inom
offentlig verksamhet. Vi ser allvarligt på avsaknaden av riktlinjer för mutor och jäv
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Slutsatser och rekommendationer
Vår sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens
upphandlingar och inköp till största del sker i enlighet med EU-direktiv, svensk
lagstiftning och interna styrdokument. Det saknas dock ett strukturerat arbetssätt för att
förebygga mutor och jäv i samband med upphandlingar.
All upphandling ska enligt styrdokumenten ske under kostnadseffektiva former och
genom totalkostnadstänkande bidra till god ekonomisk hushållning. De
konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska utnyttjas. Upphandling ska
genomföras med kompetens och objektivitet samt planeras i god tid. Upphandling ska
svara mot verksamhetens behov och produkter (varor och tjänster samt entreprenader)
som upphandlas ska också ha rätt funktion, rätt kvalitet, på rätt plats, i rätt tid och med
hög säkerhet.
Registeranalys av leverantörsreskontra och ramavtalsuppgifter visar att det finns en
stor andel leverantörer där det saknas ramavtal. Utifrån leverantörsreskontra har även
ett antal stickprov av fakturor och eventuella avtal genomförts. Av fakturagranskningen
framkom inget anmärkningsvärt.
Uppföljning av att det som levereras sker i enlighet med upphandling och avtal, endast
sker i en liten omfattning. För att kontrollera avtals- och leverantörstrohet genomförs
kontroller genom fakturor och även stickprov för att se om befintliga avtal har följts. När
någon verksamhet ska göra ett inköp måste de enligt uppgift kontrollera med
inköpssamordnaren om det finns ett avtal för efterfrågad vara eller tjänst
Det saknas riktlinjer för mutor och jäv, vi bedömer att risken för förekomsten av mutor
och jäv i samband med upphandlingar är stor inom offentlig verksamhet.
Utifrån våra slutsatser och bedömningar rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— se över rutinerna och säkerställ att samtliga avtal registreras.
— säkerställa avtalsefterlevnad av befintliga avtal.
— införa ett systemstöd för upphandling och inköp
— ta fram riktlinjer om mutor och jäv.
Datum som ovan
KPMG AB

Karin Helin Lindqvist
Certifierad kommunal revisor

Frida Hald
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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Bilaga 1
Revisionsfråga

Svar

Hur sker kontroll av avtals- och
leverantörstrohet och eventuell
avvikelserapportering?

För att kontrollera avtals- och
leverantörstrohet genomförs kontroller
genom fakturor och även stickprov för att
se om befintliga avtal har följts. När
någon verksamhet ska göra ett inköp
måste de enligt uppgift kontrollera med
inköpssamordnaren om det finns ett avtal
för efterfrågad vara eller tjänst.
Som ett exempel på hur avtal följs upp
av kommunen är att om en leverans av
en tjänst eller vara är bristfällig, men inte
helt felaktig kontaktas
upphandlingsenheten, som hjälper till att
lösa problemet och att leveransen blir
rätt utifrån befintligt avtal.

Hur sker uppföljning av att leverans sker
i enlighet med upphandling och avtal?

Uppföljning av leveranser av varor och
tjänster ska enligt styrdokumenten ske
kontinuerligt samt i enlighet med uppgift i
avtal. Kommunens utvärdering av
ingångna avtal ska även ske i samband
med utgången av avtalsperiod och/eller i
samband med förlängning av ramavtal.
Uppföljning av att det som levereras sker
i enlighet med upphandling och avtal,
endast sker i en liten omfattning. Flertalet
av de avtal som upphandlas samordnas
av VMKF och enligt uppgift borde
uppföljningen kunna ske samordnat för
de deltagare som finns med i avtal.

Vilka rutiner finns för att säkerställa att
gällande beloppsgränser beaktas vid
inköp?

Respektive styrelse eller nämnd
ansvarar för upphandlingar under
gränsen för direktupphandling inom sitt
verksamhetsområde.
I delegationsordning eller annat beslut i
nämnd ska framgå vem som har rätt att
besluta om och göra inköp.
Förvaltningschef eller motsvarande
ansvarar för att upphandlingspolicyn följs
15
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inom den egna förvaltningen, för att
inköpsreglerna är väl kända och efterföljs
av all personal och för tillhandahållande
av nödvändig fackkunskap vid
upphandlingar.
Ansvarig inköpare/beställare ska enligt
uppgift hålla sig informerad om aktuella
ramavtal och i förekommande fall,
förvaltningens egna avtal, göra inköp av
varor och tjänster som avrop på ramavtal
eller egna avtal genom skriftlig
beställning
Har enskilda inköp föregåtts av
upphandling som efterlever gällande
regelverk?

Granskningens stickprover visar de inköp
som har föregåtts av upphandling,
efterlever gällande regelverk.

Har enskilda inköp skett inom ramen för
tecknade avtal?

Granskningens stickprover visar det har
skett inköp utanför tecknade avtal.

Sker undertecknande av avtal i samband
med inköp och upphandling i enlighet
med gällande regelverk och
delegationsordning?

Ja, inom ramen för granskningens
stickprover.

Finns fastställda riktlinjer avseende
mutor och jäv?

Nej, det saknas riktlinjer för mutor och
jäv.

Hur bedöms risken för förekomsten av
mutor och jäv i samband med
upphandlingar och hur hanteras
eventuella jävsförhållanden vid
upphandlingar?

Mutor och jäv anses inte som någon stor
risk i samband med upphandlingar och
inköp.
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Datum

Diarienummer

2022-04-04

KS 2022/25

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Information om revisionsrapport - Bokslut och
årsredovisning 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har lämnat missiv och revisionsrapport från
genomför granskning av bokslut och årsredovisning 2021 till
kommunfullmäktige för kännedom.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer att




resultatet i årsredovisningen är förenligt med det av fullmäktige
fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning
de av fullmäktige beslutade verksamhetsmålen delvis har uppnåtts
2021
årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen
om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god
redovisningssed, men att det finns ett antal områden där
informationen i årsredovisningen kan stärkas och förtydligas.

Svar på revisionsrapporten lämnas av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-04-04
Missiv och revisionsrapport - Granskning av bokslut och årsredovisning
2021 Kungsör

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Granskning av bokslut och
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Snabb överblick

 Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda finansiella
målen har uppnåtts 2021.




 Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmålen delvis har uppnåtts 2021.



 Vi har inte identifierat väsentliga felaktigheter i årsbokslutet.

 Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun har
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett
tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande.
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Årsredovisningen
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.
Balanskrav
Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för
den ekonomiska förvaltningen.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk
hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att det av fullmäktige fastställda finansiella
målet har uppnåtts för 2021.
Verksamhetsmål
Avseende de verksamhetsmässiga målen som har betydelse för god ekonomisk
hushållning bedömer kommunen att två av fullmäktiges fyra verksamhetsmål är
uppfyllda och att övriga två målen utvecklar sig i rätt riktning. Utifrån detta resultat
gör kommunstyrelsen en samlad bedömning om att kommunen uppfyller god
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Vår sammanfattande
bedömning är att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen
delvis har uppnåtts 2021.
Kungsör 2022-03-30
Nils Nordqvist

Karin Helin-Lindqvist

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor
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Bakgrund
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2021.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

1.2 Revisionskriterier

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med
kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner
samt rekommendationer.
 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom fastställd
normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA), vilket bland annat innebär att vi inte inhämtat revisionsbevis i
form av uttalande från ledningen. Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 4-35 samt 51-68 har endast granskats utifrån om
informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att informationen i
förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen
omfattas inte av denna granskning.
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

1.3.1 Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.
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2 Resultat av
granskningen

Sida 71 (321)

2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter,
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.
Bedömning:
Kommunen har i år anpassat sin årsredovisning efter kraven i den redovisningslagen (LKBR). Vi bedömer att förvaltningsberättelsen kan utvecklas
vidare i vissa delar men att den i allt väsentligt innehåller de delar som lag och rekommendationer kräver och är därmed i allt väsentligt är upprättad
i enlighet med LKBR och rekommendation R15 förvaltningsberättelse.
2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR.
Kommunen har under året rättat redovisningen avseende exploateringsredovisning samt kommunens ägandeandel i Kommuninvest. Rättelserna
påverkar årets resultat med 10,7 mnkr. Vi ser positivt på justeringen och tydliga upplysningar framgår av förvaltningsberättelsen.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s gällande
rekommendationer.
Bedömning:
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer men det finns ett antal områden där informationen i
årsredovisningen kan stärkas och förtydligas. Information om kommunens hantering av leasing, avsättningar saknas, information om
anläggningstillgångar och intäkter skulle exempelvis kunna förtydligas.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt
KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i
LKBR och KL.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 15,2 mnkr. Vid
avstämning av balanskravet avgår inga realisationsvinster men orealiserade vinster om 58 tkr i värdepapper varvid balanskravsresultatet är justerat
med detta belopp.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Bedömning:
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms
uppfyllt. Vi bedömer att kommunen kan förtydliga informationen kring vad balanskravet är och dess funktion. Även med information rörande
eventuella underskott från tidigare år skulle med fördel kunna förtydligas i balanskravsutredningen.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
2.4.1 Finansiella mål
Det finansiella målet som fastställts av fullmäktige är att
kommunens resultat ska överstiga 0,5 procent av
skatteintäkter och bidrag. Utfallet för 2021 blev 5 % vilket
innebär att målet har uppnåtts. Kommunstyrelsen gör
följande bedömning: ”Bedömningen är att Kungsörs kommun
för 2021 klara av att uppnå det finansiella målet och således
uppnår god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret
2021.”
Bedömning:
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktiges
fastställda finansiella målet och delar kommunstyrelsens
bedömning om god ekonomisk hushållning.
Vi rekommenderar kommunen att vidareutveckla sina
finansiella mål, gärna komplettera med mål kring soliditet,
finansiering eller liknande. Vi rekommenderar också
kommunen att ha ett tydligare fokus på kommunkoncernen i
sin målstyrning.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2021 finns fyra
verksamhetsmässiga mål formulerade, dessa presenteras och följs upp i
årsredovisningen:
 Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025
Befolkningsökningen ligger över prognos. 8 780 invånare den sista december
2021. Kommunen bedömer att ökningen under 2021 är tillräckligt för att målet
skall bedömas uppfyllt. Man rör sig enligt plan mot huvudmålet.
 Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska
öka och vara högre än genomsnittet för jämförbara kommuner 2025.
Utfallet är 80%. Resultatet är en ökning från 2020 med 5,9 procentenheter
men fortfarande sämre än genomsnittet i jämförbara kommuner, målet
bedöms därför som ej uppfyllt.
 Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten med målet att den
ska vara lägre än genomsnittet för jämförbara kommuner 2025.
Utfallet är 9,9 % den sista december 2021. Arbetslösheten minskar men är
högre i Kungsör än riket och övriga kommuner i länet, målet bedöms därför
som ej uppfyllt.
 Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi
ska vara bland de 90 bästa 2020.
Plats 77 under 2021. Målet är därmed uppfyllt.
Till kommunfullmäktiges mål kopplas mål satta av kommunstyrelsen, Barnoch utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs fastighet AB, Kungsörs
KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB
Kommunen har redovisat verksamhetsmålens måluppfyllelse för respektive
nämnd och kommunbolag.

De har 33 verksamhetsmål (inklusive det ekonomiska målet). Enligt
kommunen egen bedömning har 19 (58 %) uppfyllts, 5 (15 %) delvis
uppfyllts, 7 (21%) ej uppfyllts, 2 (6%) har inte mätts.
Kommunens samlade bedömning av måluppfyllelsen är:
”Den sammanlagda bedömningen är därmed att Kungsör kommun
uppnår god ekonomisk hushållning för 2021 kopplat av fullmäktige
antagna verksamhetsmål för 2021 trots att bara tre av fem mål uppfylls.
De mål som inte har uppfyllts under 2021 kopplat till arbetslösheten och
andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet har en
positivtrend och båda målen ligger på en nivå som är högre än tidigare
år.”

Bedömning:
Avseende de verksamhetsmässiga målen som har betydelse för god
ekonomisk hushållning bedömer kommunen att två av fullmäktiges fyra
verksamhetsmål är uppfyllda och att de övriga två målen utvecklar sig i
rätt riktning. Utifrån detta resultat gör kommunstyrelsen en samlad
bedömning om att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv. Vår sammanfattande bedömning är att de
av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen delvis har
uppnåtts 2021.
Vi noterar att kommunen under 2021 har arbetat med att ta fram en nya
fullmäktige mål och en ny struktur för uppföljning som kommer att
användas från 2022 och framåt. Vi välkomnar en utveckling av
kommunens målstyrning och vill samtidigt passa på att påminna om de
nyheter som är på gång inom området inför 2023 (En god kommunal
hushållning SOU2021:75).
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning
Årets resultat uppgår till 15,2 mnkr vilket är 12 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på ca 3 mnkr (0,5 % av skatter och statsbidrag). Nettokostnaderna
under 2021 ökat med 2,4 % vilket i stort är i linje med löneökningar och inflation under 2021. Kommunen har således inte haft någon reell kostnadsökning i
verksamheterna. Värt att notera är dock att det under året redovisats ett antal engångs intäkter som förbättrar utfallet för 2021, främst rättelse av kommunens
exploateringsredovisning samt kommunens ägandeandel i Kommuninvest. Rättelserna påverkar årets resultat med 10,7 mnkr. Med dessa i beräkningen blir
förändringen 4,3 % och således helt i linje med ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen analyserar utvecklingen i årsredovisningen och trycker
på behovet av att följa och hålla kontroll på nettokostnadsutvecklingen i kommunen. Kommunen hade i delårsrapporten (per siste augusti) ett prognostiserat
resultat om 6,1 mnkr, vilket alltså är 9,1 mnkr sämre än det faktiska utfallet.

Bedömning:
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av
resultaträkningens poster.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning
Kommunens soliditet har minskat under 2021, detta trots årets positiva resultat. Anledningen till minskningen är att kommunens balansomslutning under
året har ökat, både anläggnings- och omsättningstillgångar ökar. Kommunen har fortfarande inga långfristiga lån. Att utgå från kommunens soliditet i
samband med analyser och jämförelser avseende Kungsörs kommun är dock inte lämpligt då kommunen valt att placera merparten av sina fastigheter i
kommunala bolag. Mer intressant är att följa kommunkoncernens soliditet och då få med kommunens verksamhetsfastigheter och de lån som i bolagen
har tagit för att finansiera dessa investeringar. Tar vi hänsyn till de pensionsförpliktelsen som ligger utanför kommunens balansräkning kan vi notera en
mindre ökning av soliditeten i kommunkoncernen, från 15,2% föregående år till 15,7% i år. Kommunkoncernens soliditet skulle kunna vara ett bra
nyckeltal att använda för styrning av kommunen och för jämförelse mot andra kommuner.
Likt tidigare år finns avvikelser från god sed avseende leasing. Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vilket
innebär att en fiktiv anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar alla leasingkostnader
som operationell leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg från RKR R5 och god redovisningssed. Vi kan inte utesluta att avsteget
innebär ett väsentligt fel i balansräkningen. Vi rekommenderar därför kommunen (likt föregående) år att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om
dessa skulle kunna innebära väsentliga fel i kommunens räkenskaper.
Vi har i vår granskning översiktligt granskat kommunens betydande balansposter. Vi har inte gjort några iakttagelser av sådan art att bedömningen av
kommunens resultat och ställning skulle kunna påverkas väsentligt.
Bedömning
Vi bedömer att balansräkningen i
allt väsentligt ger en rättvisande
bild av tillgångar, avsättningar,
skulder och eget kapital men
rekommenderar kommunen att gå
igenom sina hyreskontrakt för att
bedöma om dessa skulle kunna
innebära väsentliga fel i
kommunens räkenskaper.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den
tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.
Årets kassaflöde är positivt med 18,9 mnkr och har ökat kommunens likvida medel till 215,8 mnkr vid årets utgång.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 60,3 mnkr, årets investeringar har belastat likviditeten med -23,5 mnkr.
Bedömning:
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats
i enlighet med gällande rekommendation.
2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande
verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och
fullmäktiges budget.
Bedömning:
Kommunen har i år kompletterat
årsredovisningen med driftredovisning
som i allt väsentligt är i linje med RKR
R14. Vi noterar dock en avvikelse
mellan driftredovisningen och
kommunens resultaträkning.
Differensen förklaras i rapporten.
Vår bedömning är att informationen
kring resultatet och det ekonomiska
utfallet för kommunens nämnder och
bolag framgår av årsredovisningen och
att driftsredovisningen i allt väsentligt
är i linje med god sed.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning
till.
Bedömning:
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen blivit bättre och att den i allt väsentligt uppfyller kraven
i RKR R14.
2.10 Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala
koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i
årsredovisningens koncernstruktur:
-

Kungsörs Kommunföretag AB (inklusive dotterföretag) 100 %

-

Kungsörs Grus AB 25 %

-

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 40 %

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.
Bedömning:
Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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Dokumenttyp
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Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2022-03-31

KS 2022/170

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Fruktträd på allmän plats
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag prover ska tas på äpplena i
äppellunden på allmän plats i kvarteret Svea för att garantera att äpplena
inte är skadliga att äta. Marken innehåller förhöjda halter av koppar och
zink.
Om mätningarna visar att de inte bör ätas bör varningsskyltar sättas upp.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-03-31
Medborgarförslag - Fruktträd på allmän plats

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Uppmuntrar fruktträd på allmän plats. Det finns en äppellund i
kvarteret Svea. Provtagning 2005 visar att marken innehåller
förhöjda halter av koppar och zink vilket kräver omfattande
sanering om bostäder ska byggas. Mitt förslag är att jag också
ta prover på äpplena för att garantera att dom inte är skadliga
att äta, och i så fall sätta upp varningsskyltar.
Namn
Anita Larsson
Postadress
Karlavägen 10
Telefonnummer
0704308192
E-postadress
anikrila@gmail.com
Samtycke
2022-03-08 12.05
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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Datum

Diarienummer

2022-03-31

KS 2022/192

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Utegym och hinderbana vid
Runna-Eka
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgaförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Ulrika Tengbrand föreslår i ett medborgarförslag en hinderbana vid
pulkabacken i Runna-Eka och ett utegym vid pulkabacken eller vid gamla
nedlagda lekplatsen vid Myrstigen 16 i Runna-Eka.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-03-31
Medborgarförslag - Hinderbana och utegym på Runna-Eka

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
1. Hinderbana vid pulkabacken i Runna-Eka.
2. Utegym vid pulkabacken eller vid gamla nedlagda
lekplatsen vid Myrstigen 16 i Runna-Eka.
Namn
Ulrica Tengbrand
Postadress
Myrstigen 2
Telefonnummer
070-3096280
E-postadress
utengbrand@telia.com
Samtycke
2022-03-25 19.53
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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§ 52 svar på medborgarförslag – Gratis
bussresor för pensionärer
Diarienummer KS 2021/579

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning
Anita Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår gratis
bussresor för pensionärer i de tider då få reser. Det är
Kollektivtrafikförvaltningen som beslutar om priserna på linje 550B och
551.Kommunens busslinjer 252, 53 och 49 är anpassade efter skoltiderna i
Kungsör. Linje 252 och 53 kommer under december månad 2022 att bli
skolbussar och linje 49 kommer bli gratis/avgiftsfri för alla resenärer.
Kommunen kan köpa och bekosta biljetter/kort till linjebussarna 550B och
551 till alla pensionärer i kommunen. Dessa biljetter gäller även för
bussresor mellan alla kommuner i länet samt till Eskilstuna och Avesta. Om
kommunen skulle bekosta en gratis resa i veckan skulle kostnaden hamna
mellan 2 141 000 och 3 853 000 kr per år. Därutöver tillkommer
administration och ett antal hanteringsfrågor att besvara/utreda vidare.
Utvecklingsenheten anser att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Gratis bussresor för pensionärer

Skickas till
Förslagsställaren, Utvecklingsstrateg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2022-03-02

KS 2021/579

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

stefan.lejerdahl@kungsor.se
Utvecklingsenheten
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - Gratis bussresor för
pensionärer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning
Anita Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår gratis
bussresor för pensionärer i de tider då få reser. Det är
Kollektivtrafikförvaltningen som beslutar om priserna på linje 550B och
551.Kommunens busslinjer 252, 53 och 49 är anpassade efter skoltiderna i
Kungsör. Linje 252 och 53 kommer under december månad 2022 att bli
skolbussar och linje 49 kommer bli gratis/avgiftsfri för alla resenärer.
Kommunen kan köpa och bekosta biljetter/kort till linjebussarna 550B och
551 till alla pensionärer i kommunen. Dessa biljetter gäller även för
bussresor mellan alla kommuner i länet samt till Eskilstuna och Avesta. Om
kommunen skulle bekosta en gratis resa i veckan skulle kostnaden hamna
mellan 2 141 000 och 3 853 000 kr per år. Därutöver tillkommer
administration och ett antal hanteringsfrågor att besvara/utreda vidare.
Utvecklingsenheten anser att medborgarförslaget avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Gratis bussresor för pensionärer

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg

Skickas till
Förslagsställaren, Utvecklingsstrateg

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 13

212000-2056
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Er beteckning

Ärendebeskrivning
Anita Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår gratis
bussresor för pensionärer i de tider då få reser. Det framgår inte vilka
busslinjer eller typ av busstrafik som avses.
Region Västmanland och Kollektivtrafikförvaltningen bedriver den
regionala busstrafiken i länet. Det gäller bland annat linje 550B till Köping
och Eskilstuna och linje 551 Köping-Valskog-Arboga. Det är
Kollektivtrafikförvaltningen som beslutar om priserna på dessa linjer samt
eventuella gratis/avgiftsfria resor för pensionärer under tider då få reser.
Kommunen beställer och finansierar inomkommunal busstrafik. Det är
linjerna 252 (Skäftruna), 53 (Torpa) och 49 (Valskog). Dessa linjer är
anpassade efter skoltiderna i Kungsör. Linje 252 och 53 kommer under
december månad 2022 att bli skolbussar och linje 49 kommer bli
gratis/avgiftsfri för alla resenärer.
Utvecklingsenheten har undersökt vad det skulle kosta om kommunen
bekostade busskort till pensionärerna. Kommunen kan köpa biljetter/kort till
alla pensionärer i kommunen för linjebussarna 550B och 551. Dessa biljetter
gäller även för bussresor mellan alla kommuner i länet samt till Eskilstuna
och Avesta.
I tabellen nedan framgår uppskattade kostnader utifrån olika antaganden om
antalet pensionärer som skulle utnyttja möjligheten och typ av biljett/kort.
Beräkningarna bygger på befolkningsunderlaget per den 1 mars 2022.
Kommunen hade då 1 945 invånare mellan 65–85 år. Det gäller fem 10resorskort per år som är giltigt i hela länet. Kortet inte personligt, är giltigt
under 1 år från när det köptes och har 3 timmars övergångstid. Resekortet
kostar 440 kr för tio resor, eller 2 200 kr för 5 resekort. Det skulle
möjliggöra 50 enkelresor per år eller dubbelresor om man klarar
övergångstiden.
Antagande andel som Antal
Kostnad 5 st 10utnyttjar biljetterna pensionärer resorsbiljett län
25%
486
1 070 000
50%
973
2 141 000
75%
1 459
3 210 000
90%
1 751
3 853 000
Kostnaden skulle utifrån antagandena hamna mellan 1 070 000 och 3 853
000 kr per år och en engångskostnad på mellan 15 000 och 53 000 kr för
busskorten. Därutöver tillkommer årliga ökade biljettpriser. Ett rimligt
antagande är att gratis resekort skulle vara uppskattat hos pensionärerna och
att kostnaden skulle hamna i det övre spannet mellan
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2 141 000 och 3 853 000 kr per år. I dessa kostnader ingår inte eventuella
kostnader för förtidspensionärer.
Det kommer även krävas en omfattande administration i form av inköp från
VL, utdelning av biljetter, någon som svarar på frågor och annonsering i
lokaltidningarna. Dessa kostnader är inte medräknade. Övriga frågor som
behöver hanteras/utredas är vem som delar ut biljetterna, kontrollerar att
man är folkbokförd i kommunen samt kontroll av ålder. Biljetten är inte
personlig vilket kan resultera i att en del ges bort till andra resenärer som
inte är pensionärer eller som inte bor i kommunen.
Kommunen bestämmer inte om pensionärer ska få åka gratis vissa tider på
regionbussarna utan det gör Kollektivtrafikförvaltningen. Gällande
kommunens möjlighet att finansiera gratis bussresor för pensionärer genom
inköp av busskort anser utvecklingsenheten att förslaget ska avslås.
Kostnaden blir för hög och det innebär en omfattande administration kring
hanterandet av biljetterna.
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Gratis bussresor för pensionärer de tider då få reser.
Namn
Anita Larsson
Postadress
Karlavägen 10 73633 Kungsör
Telefonnummer
0704308192
E-postadress
anikrila@gmail.com
Samtycke
2021-12-28 11.23
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

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning
Madelene Fager, Peter Westlund, Lina Johansson och AnneMarie
Andersson samtliga (C) föreslår i en motion att Kungsörs kommun rustar
gång – och cykelvägen mellan Kungsör och Torpa längs järnvägen och
avsätter medel för åtgärden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31
Motion - Cykelbana mellan Kungsör och Torpa

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Motion från Centerpartiet

Gång- och cykelbana till Torpa
Kungsör kommun har de senaste åren gjort flera investeringar i gång- och cykelvägnätet. Bara under 2021
gjordes investeringar i nya gångs- och cykelvägar till Granhammar, Skillingeudd och Skäftruna. Under 2022
planeras en ny gång och cykelväg längs Kungsringen. Centerpartiet är mycket positiva till den utvecklingen
men vill att kommunen gör mer för att knyta ihop och göra det mer lättillgängligt att cykla i hela kommunen.
Ett stråk som har diskuterats i flera år är en gång- och cykelväg mellan Torpa och Kungsör. År 2016 ställdes
ett medborgarförslag till kommunfullmäktige om att rusta upp cykelbanan längs järnvägen mellan Kungsör
och Torpa. Kommunfullmäktige beslutade samma år att ge Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att verka
för att vägsamfälligheten skulle rusta upp gång- och cykelbanan längs järnvägen till Torpa.
Några år senare, i januari 2020, föreslås återigen en cykelväg mellan Kungsör och Torpa i ett nytt
medborgarförslag. Ärendet diskuteras i kommunstyrelsen och styrgruppen för ortsutveckling. Delägarna i
samfälligheten framför att de inte intresserade av att medverka i en upprustning. Samtidigt ställer de sig
positiva till att kommunen finansierar och genomför åtgärden. Alternativa förslag på utförande och
kostnadsberäkningar tas fram och olika förslag lyfts till politiken. Sedan tar de stopp och det senaste
medborgarförslaget är ännu inte besvarat.
Centerpartiet vill verka för ett miljövänligt resande i hela kommunen. Vi tror inte att det finns ett
transportslag som löser framtida behov utan det kommer att behövas en mix. Cykeln, bussen, tåget och den
miljövänliga bilen är alla viktiga i omställningen till ett grönt samhälle. För att fler ska välja cykeln behövs
åtgärder för att utveckla befintligt vägar och bygga nytt, i hela kommunen. En gång – och cykelbana mellan
Kungsör och Torpa är en viktig del i detta arbete.
Med anledning av ovan yrkar Centerpartiet


Att Kungsörs kommun beslutar enligt tidigare förslag att rusta gång – och cykelvägen mellan
Kungsör och Torpa längs järnvägen och avsätter medel för åtgärden.

För Centerpartiet den 24 mars 2022
Madelene Fager
fullmäktigeledamot

Petter Westlund
fullmäktigeledamot

Lina Johansson
fullmäktigeledamot

AnneMarie Andersson
fullmäktigeledamot
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Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Motion - Öka valfriheten, mångfalden och
kvalitén inom vård- och omsorgen i Västra
Mälardalen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun snarast
utreder förslaget att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV) vid
upphandling av välfärdstjänster, med syfte att, efter överenskommelse med
Arboga och Köping, införa LOV inom den kommunala vård och omsorgen i
Västra Mälardalen.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-04-04
Motion - Öka valfriheten, mångfalden och kvalitén inom vård- och
omsorgen i Västra Mälardalen

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

Sida 92 (321)

Sida 93 (321)

Interpellation från Centerpartiet

Bygger vi rätt i Kungsör
Fler bostäder och nya etablering av verksamhet pekas ut som de viktigaste frågorna i
kommunen. De senaste åren har det ägnats stor kraft åt frågan och intresset för
Kungsör beskrivs som omfattande. Företag och privatpersoner hör av sig och vill
bygga.
Samtidigt kan vi se att flera etableringar uteblir, eller i alla fall verkar hamnat i
långbänk. Flera områden verkar ha stannat upp och det är tydligt att erbjudandena till
kungsörarna och ev inflyttare inte motsvarar önskemålen eller kraven. Samtidigt som
områden som Alen och Sälgen gått i stå är områden kring Runnabäcken det som
väcker nya hopp.
Men vilken analys har gjorts inför arbetena och hur vet vi att kommunen planerar
efter vad som faktiskt efterfrågas. Områdena som nu delvis står still kan jämföras
med Skillingeområdet som haft en helt annan utveckling. I Skillingeområdet satsades
det till största del att sälja tomter direkt till privatpersoner medan många av de nya
områdena ska exploateras av byggföretag och sedan säljas vidare till den nya
husägaren.
Sliparen är ett annat område som länge varit aktuellt för att exempelvis får fram fler
lägenheter.
Med anledning ovan frågar jag kommunstyrelsens ordförande:


Vet kommunen varför flera etableringar tar mycket längre tid eller uteblir?
Exemeplvis Alen, Sälgen, Sliparen, Runnabäcken 1.



Har kommunen kunskap om vilka önskemål om boendeformer som finns hos
de som idag står i tomtkö?



Varför säljs fler tomter/områden idag till byggföretag framför direktförsäljning
till privatpersoner?

För Centerpartiet 2022-03-31
Petter Westlund
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§ 55 Bokslut och årsredovisning Kungsörs
kommun 2021 jämte revisionshandlingar
Diarienummer KS 2022/25

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen 2021 för Kungsörs kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att reservera 7 000 tkr av
årets resultat till framtida miljösaneringar inom Kungsörs kommun, att
synliggöras i årsredovisningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra 1 800 tkr av
investeringsbudgeten från 2021 till investeringsbudgeten 2022 för
socialnämnden i enlighet med deras förslag och därmed justera budgeten för
2022 utifrån detta ärende.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med årsredovisningen för
Kungsörs kommun. Kungsörs kommun redovisar per den 31 december 2021
en positiv avvikelse om 15 195 tkr vilket är en positiv budgetavvikelse om
12 195 tkr.
I årsredovisningen framkommer även uppföljning av mål för
verksamheterna. Bedömningen är att tre av fem målen är uppfyllda meden
resterande två går åt rätt håll. Två av målen har redan uppnåtts vilket är
målet om ranking av årets miljökommun och resultatnivån för 2021. Målet
om befolkningsökningen går före i utvecklingen. Måluppfyllelse gällande
arbetslöshetsstatistik och skolresultat för åk 9 ligger fortfarande inte på
önskad nivå men tar kliv i rätt riktning

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Utkast till Årsredovisning Kungsörs kommun 2021 med tillhörande
revisionshandlingar

Skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 96 (321)

Årsredovisning
januari-december 2021
Kungsörs kommun
www.kungsor.se
Antagen av kommunfullmäktige 2022-XX-XX
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Detta är Kungsörs kommun
Vision
Kungsörs kommuns mål och budget bygger på att nå den långsiktiga visionen för kommunen
vilket är Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och
kreativitet får människor och företag att mötas och växa. För att nå visionen arbetar
kommunen efter tre ledord; Öppenhet, Kreativitet, Närhet.
Öppenhet innebär att vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra
med en öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns
möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling.
Kreativitet innebär att vi i samverkan får saker att hända i ett Kungsör där både människor
och företag växer. I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga
lösningar, i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här
tar vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång.
Närhet innebär att vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i
den lugna orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära
till Mälaren, natur och friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och
variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att
ta tillvara andra städers kvaliteter.
Under verksamhetsåret 2021 har Kungsörs kommun arbetat med mål kopplade till visionen.
Kungsörs kommun uppfyller tre av de fem fullmäktigemål som antogs inför budget 2021. De
två målen som inte uppfylldes under 2021 visar dock på en positiv trend.
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Fakta om Kungsör
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 800 invånare. Kungsör präglas av en
kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och
bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog.
Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och
befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på
Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping
och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och
Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
Så styrs Kungsör
Kungsör styrs genom politiska beslut i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.
Kommunfullmäktige är Kungsör kommuns högsta beslutande organ, Kungsörs egen
”riksdag”. De 31 ledamöterna utses i allmänna val, som sker vart fjärde år. Det är
socialdemokraterna, liberalerna och vänsterpartiet som styr Kungsörs kommun tillsammans.
Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 2019–2022
Socialdemokraterna .............................................11
Sverigedemokraterna .............................................6
Moderaterna........................................................... 5
Centerpartiet ..........................................................4
Liberalerna .............................................................2
Vänsterpartiet ........................................................ 2
Kristdemokraterna ..................................................1
Totalt .....................................................................31
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Året i korthet
Ekonomi
Kungsörs kommun redovisar per den 31 december 2021 en positiv budgetavvikelse om
15 195 tkr vilket är en förbättring jämfört med 2020 med 7 568 tkr. Verksamheternas
budgetavvikelse uppgår till 8 351 tkr, skatteintäkter och generella statsbidrag 5 432 tkr och
nettot av externfinans 1 412 tkr.
Nedan redovisas budgetavvikelserna per nämnd.
Förvaltning
(tkr)
Totalt Barn- och utbildning

2020

2021

jan-dec

jan-dec

Utfall
244 023

Utfall

Budget

Avvik

Diff 20/21

232 017

229 557

-2 460

-12 006

Totalt Socialförvaltningen

256 494

256 159

260 372

4 213

-335

Totalt Kommunstyrelsen

76 341

100 480

99 004

-1 476

24 139

-1 574

6 500

8 074

2 555

587 082

595 432

8 351

14 353

Totalt intern finans
Total driftsredovisning

-4129
572 729

Under verksamhetsåret 2021 har en ny serviceenhet bildats inom kommunstyrelsen var
budgetmedel för tidigare serviceenhet inom barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden har flyttats till kommunstyrelsen därav att kommunstyrelsens budget har ökat
under 2021. I juni 2021 tilldelades barn- och utbildningsnämnden ytterligare 4 000 tkr och
socialnämnden 3 000 tkr efter att den nya skatteprognosen från SKR visade på
prognostiserade ökade skatteintäkter och fullmäktige valde då att anta en ny budget för
Kungsörs kommun.
Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen redovisar per den 31 december 2021 en
budgetavvikelse medan socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse. Intern finansen
redovisar också en positiv budgetavvikelse om 8 074 tkr vilket hänförs till att budgetmedel
som återfinns centralt inte har fördelats ut till nämnderna, detta är medel för lönerevisionen
som var lägre än budgeterat samt oförutsett som inte fördelats ut. Kommunstyrelsens
budgetavvikelse hänförs till reserverade medel för miljösanering som ska genomföras under
2022, utan denna redovisar även kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse om 5 524 tkr.
Kommunstyrelsens resultat har under året påverkats av rättelser av historiska felbokföringar,
mer ingående analys av resultaten för nämnderna återfinns under avsnittet Driftredovisning.
Verksamhet
Coronapandemin har påverkat samtliga verksamheter inom Kungsörs kommun och de
kommunala bolagen, dock i olika hög utsträckning. Samtliga verksamheter har tagit vara på
de lärdomar som verksamheterna fick under första pandemiåret 2020 och har utvecklat dessa
under 2021. Fortsättningsvis har pandemin påverkat utvecklingen inom delar av
verksamheterna då de har varit delvis pausade.
Den utveckling som har pågått kopplat till fullmäktiges mål innebär att tre av de fem målen
uppfyllts under året. Kungsör fortsätter att klättra i både företagsrankningen och
miljörankingen bland samtliga kommuner i Sverige. Företagsrankningen innebär att Kungsörs
kommun har gått från en av de sämsta kommunerna till bland de bästa på fem år och har blivit
förebild för andra småkommuner.
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Ännu ett år har passerat och vi är 8787 medborgare i Kungsörs kommun och vi har kämpat
mot pandemin covid-19. De flesta har blivit vaccinerade mot covid-19 och i skrivande stund
hoppas jag att vi får börja komma tillbaka och vara mer sociala både på jobbet och i hemmet.
Många av våra medarbetare har jobbat hårt under detta år och med restriktionerna att man
skulle jobba hemma för att minska smittspridning. Men flera jobb fungerar inte att jobba
hemifrån såsom läraryrket till stora delar samt omsorgen för våra äldre och dessa grupper har
haft ett tufft år under 2021. Jag vill med dessa rader verkligen skicka ett stort tack till alla
medarbetare, från den politiska ledningen för detta goda arbete.
Vi har under året fortsatt att sjösätta flera detaljplaner för att kunna bygga flera bostäder och
vi har börjat utveckla hamnen i Kungsör till en mötesplats. Vi har haft en fortsatt tillväxt med
inflyttning och vi har fortsatt klättringen i näringslivsrankingen och är nu bland de 50 bästa i
landet.
Resultat landade för 2021 på 15 195 000 kronor i positivt resultat men då har vi fått ganska
många statsbidrag av engångskaraktär. Detta överskott stärker vår ekonomi då vi kan
investera för en starkare välfärd i Kungsör i framtiden. Vi är övertygade att vi kommer att ha
en del tuffa utmaningar de närmaste åren med demografin gällande barn och äldre men vi ska
jobba hårt för att bibehålla kvalitén i våra verksamheter.
I och med detta så lägger vi 2021 till handlingarna och ser fram mot 2022 och tackar våra
medarbetare för ett gott arbete under året som varit.

Mikael Peterson
Kommunstyrelsens ordförande

8

Sida 104 (321)

Kommundirektören har ordet
Ett andra år med pandemin har passerat och det har inte varit två lätta år. Belastningen på
personalen har varit stor och i det läget skulle man kunna förvänta sig kanske att servicen och
utvecklingen stannade av men inte i Kungsör. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb med att
fortsätta förflytta Kungsör framåt och skapa ännu bättre service och ta utvecklingen framåt.
Så trots tuffa förutsättningar, inte tuffare än hos andra självklart, så har vi ändå gått framåt
och kommunens medborgare och företag anser att vi sköter oss bra.
Kungsörs utveckling de senaste åren har varit fantastisk och vi får nu bevis för det i olika
mätningar. Sen är det viktigt att förstå hur olika delar hänger ihop och vad som gör en
kommun bra. Man kan ha ”bevis” för en kommuns förträfflighet genom statistik och olika
mätningar men det bästa resultatet måste vara när kommunens medborgare får säga sitt,
kommunens företag får säga sitt och hur mycket det uppskattas när man får ge betyg på den
service man fått.
I bilden nedan så ser ni en sammantagen bild mellan just de kanske tre viktigaste
undersökningarna om hur vi som kommun klarar av att vara kommun. Mycket stolt kan jag då
konstatera att vi idag räknas som den fjärde bästa kommunen i hela Sverige om man slår ihop
dessa undersökningar.

Vill med detta tacka alla otroligt duktiga chefer som med sin personal jobbat hårt för att vi ska
klara två års pandemi men som också fört oss kraftigt framåt. Hoppas ni alla känner stolthet
över detta för det är oerhört viktigt för både möjligheten att rekrytera kompetent personal och
för att få människor att flytta till Kungsör.
Claes-Urban Boström
Kommundirektör

9

Sida 105 (321)

Styrning och uppföljning
Den kommunala koncernen
I Kungsörs kommun utgör den kommunala koncernen med nämnder och bolag den
övergripande styrningen. Den kommunala koncernen leds av kommunfullmäktige genom
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt styrelserna för
moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB och de tre bolagen i bolagskoncernen –
Kungsörs Fastighets AB, Kungsörs Kommunteknik AB och Kungsörs Vatten AB.
Tillsammans med andra kommuner organiseras myndighetsutövning, renhållning,
upphandling, IT, med mera i gemensamma nämnder eller kommunalförbund.
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Styrning och uppföljning – processen
Kommunen och bolagen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån
kommunfullmäktiges, nämndernas och bolagens mål. Fullmäktiges mål följs upp tre gånger
per år.
Kommunfullmäktiges mål uttrycker långsiktiga mål för verksamheterna – vad den politiska
majoriteten anser viktigast att åstadkomma för kommunens utveckling under mandatperioden.
Kopplingen mellan fullmäktiges mål och målen för nämnder och styrelser är inte direkt
tvingande, men majoriteten av nämndernas och bolagens mål relaterar till fullmäktiges mål.
Samtliga nämnder och bolag har i respektive årsredovisning rapporterat status för de mål och
aktiviteter som bedrivs för att uppfylla målen.
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Förvaltningsberättelse
Fem år i sammandrag
I detta avsnitt redovisas en översikt av kommunens utveckling de senaste fem åren.
Kungsörs kommun fortsätter att växa och har växt de senaste fem åren med cirka 37 nya
invånare i snitt per år. Under 2021 flyttade det in 42 nya kungsörare och som mest var det
8 810 invånare i Kungsörs kommun. Resultatet för Kungsörs kommun har ökat kraftigt under
2021 och är det största sedan 2018, det är dock viktigt att påpeka att under de senaste åren har
det varit generöst med statsbidrag, både riktade men även generella, för att hjälpa
kommunerna i Sverige under pandemin. Trots det ökade resultatet har Kungsör en fortsatt hög
nettokostnad för sina verksamheter och relativt låga resultatnivåer. Kungsörs
demografiutveckling och expandering av nya verksamhetsområden innebär framtida ökade
kostnader för kommunens och koncernens samtliga verksamheter, mer beskrivning återfinns i
avsnittet Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning. I och med Kungsörs
historia som tidigare institutionsort kommer äldreomsorgen inom Kungsör stå för stora
utmaningar med fler äldre med demenssjukdom som är multisjuka. Demografiutvecklingen
innebär även att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden kommer att behöva
expanderas inom en snar framtid.
Kungsörs kommun har inga egna upptagna lån, dessa återfinns hos de kommunala bolagen
och förbunden som Kungsörs kommun är borgenär för. Koncernens totala låneskuld uppgår
per den 31 december 2021 till 816 124 tkr, varav 47 860 tkr är en skuld till kommunen.
Förutom låneskulden har Kungsörs kommun en ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser
som inte är upptaget i balansräkningen, mer beskrivning återfinns i avsnittet Väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer.
Investeringsnivåerna inom Kungsörs kommun och främst hos KKTAB är fortsatt höga. Av
Kungsörs kommuns totala investeringsbudget 2021 är enbart cirka 68 procent av
investeringarna finansierade årets resultat medan resterande 32 procent är finanseriade av
egna medel. Investeringar som KKTAB genomför är till största del finansierade av lån,
antingen från kommunen eller från Kommuninvest med kommunen som borgenär. Nuvarande
investeringsnivåer är hållbara kortsiktig men inte långsiktigt.
Kommunfullmäktige antog inför verksamhetsåret 2021 fem mål som ska styra
verksamheterna mot det långsiktiga kommunala målet, vision 2025. Av de fem målen anses
tre vara helt uppfyllda under 2021 medan två inte är uppfyllda. De två målen som inte
uppfylls har en positiv trend och arbetet som nämnderna och bolagen har gjort under 2021
leder till framsteg av mål men inte till uppfyllelse av målen, mer ingående beskrivning finns
under avsnittet Måluppföljning.
Ett av målen som inte har uppfyllts under året är kopplat till arbetslösheten i Kungsörs
kommun. Per den 31 december 2021 är arbetslösheten 9,90 procent vilket är en minskning
med 1,70 procent jämfört med 2020. Arbetslösheten 2021 är lägre i Kungsör än innan
pandemin startade.
Under 2021 har kommunen gjort flertalet rättelser av historiska felbokföringar som påverkar
resultatet för 2021 men som inte är likviditetspåverkande. Dessa justeringar redovisas som
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jämförelsestörande poster i resultaträkningen och beskrivs mer ingående under avsnittet
Driftsredovisning under kommunstyrelsens uppföljning.

FEM ÅR I SAMMANDRAG

2017

2018

2019

2020

2021

Folkmängd 31 dec

8 603

8 667

8 675

8 745

8 787

Kommunalskatt

22,03

22,03

22,03

22,03

22,03

Total skatt inkl landstingsskatt

32,91

32,91

32,91

32,91

32,91

intäkter och generella statsbidrag

96,5%

98,3%

98,8%

100,0%

97,8%

Verksamhetens nettokostn (Mkr)

-472,8

-510,8

-541,7

-576,9

-587,1

poster (Mkr)

21,6

13,2

8,1

7,6

11,6

Årets resultat (Mkr)

21,6

13,2

8,1

7,6

15,2

62,8%

62,6%

53,5%

54,6%

49,2%

61,2

120,2

80,6*

125,8*

115,0

Låneskuld (Mkr)

0

0

0

0

0

Låneskuld/invånare, kr

0

0

0

0

0

Ansvarsförbindelser per invånare

108 417

108 749

122 999

128 896

105 283

Totala tillgångar per invånare, kr

55 064

57 275

68 664

68 352

78 990

Eget kapital per invånare, kr

34 564

34 854

36 745

37 323

38 874

Nettokostnadernas andel av skatte-

Resultat exkl jämförelsestörande

Soliditet
Rörelsekapital (Mkr)

Totala skulder, avsättningar och

*Rörelsekapitalet är justerat i tabellen ovan jämfört med årsredovisningarna för 2020 samt
2019. Justeringarna hänförs till placeringar som tidigare hade klassats som finansiella
anläggningstillgångar men klassas nu som omsättningstillgångar vilket innebär att
rörelsekapitalet ökar för dessa två år.
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Väsentliga händelser (förändringar) under året
Coronapandemins påverkan
Pandemin har påverkat kommunens verksamheter under hela verksamhetsåret dock så har
påverkan gått i vågor då det var lättade restriktioner under del av året. Inom barn- och
utbildningsnämnden har pandemin inneburit stora påfrestningar på verksamheterna med
mycket sjukfrånvaro under perioder samt att barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerligt
haft krishantering för samtliga verksamheter under året. Även inom socialnämndens
verksamheter så har pandemin påverkat samtliga verksamheter dock på olika skalor. En del av
det planerade arbetet såsom heltidsresan har pausat och inte återupptagits ännu med anledning
av pandemin. Under 2021 har sjukfrånvaron minskat och ligger för 2021 på en nivå som är
lägre än 2019. Mycket av den minskade sjukfrånvaron bygger på det förebyggande arbetet
som har gjorts inom förvaltningen för att minska och förhindra smittspridningen. Under
perioden har behovet av stöd till cheferna ökat gällande arbetsrätt, rehabilitering,
personalsociala frågor och rekrytering, vilket kan vara en effekt av det ökade trycket på
kommunens medarbetare.
Krisstaben har varit aktiverad under perioden och mellan januari-juni samt oktober-december,
har staben haft möten varje vecka för att stämma av läget nationellt, regionalt som lokalt.
Under denna period har även avrapportering skett till den centrala ledningsgruppen en gång
per vecka. Coronapandemin har under perioden fortfarande påverkat kommunens
verksamheter i olika omfattning.
Organisation
Kungsörs kommun har blivit ny delägare till Energikontoret i Mälardalen, ett expertorgan
inom energi- och klimatfrågor vilket kommer ge stöd i utvecklingen inom energiområdet.
Sedan årsskiftet har Kungsörs kommun också ingått i nytt räddningstjänstförbund –
Räddningstjänsten Mälardalen. Kungsörs fastighetsbolag har rekryterat en ny VD som börjar
sin anställning den 1 mars 2022.
Organisationsförändring inom kommunens verksamheter är att det finns en ny
ledningsorganisation inom socialförvaltningen och en ny serviceenhet inom
kommunstyrelsens förvaltning. Den genomlysning av Västra Mälardalens Kommunalförbund
(VMKF) som genomförts av KPMG kommer på sikt att påverka organisationen, liksom att
nuvarande förbundschef för VMKF har valt att avsluta sin anställning där
rekryteringsprocessen är påbörjad.
Ortsutveckling
Ett nytt planprogram för Kungsörs tätort är framtaget och beslutat för att möjliggöra nya
detaljplaner för att uppnå målet att bli 9000 invånare år 2025. Detaljplaner som blivit antagna
under perioden är DP Oden, Tallåsgården/Trygghetsboende och Runnabäcken 2. Pågående
detaljplaner är Borgvik, Klämsbo, Fiskdammen samt Gjutaren 4.
Rivningen av silon vid hamnen har genomförts enligt plan, både tidsmässigt och ekonomiskt.
Strikt miljöövervakning har skett med hjälp av entreprenör. Nu genomförs hamnutvecklingen
i etapper och första delen av hamnprojektet med anläggning av gröna ytor och asfaltering blev
klar i början av september. Framtagandet av idéer för etapp 2 av hamnutvecklingen
påbörjades under hösten.
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Bygget av den nya förskolan
Paletten är påbörjad och
förväntas stå klar i centrala
Kungsör under 2022.
Tillagningsköket flyttar från
Malmberga förskola till
Paletten och kommunen
tillskjuter 700 000 kr i
ytterligare
investeringsmedel.
Miljö och jämställdhet
Miljö: Under året deltar Kungsörs kommun i Glokala Sverige som är ett kommunikationsoch utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland
politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan
Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum
för Lokal Demokrati (ICLD).
I linje med avsnittet Upplevelsemat i kommunens Livsmedelsplan var kommunen med och
arrangerade Matsafari i Kungsör-Köping-Arboga. Matsafari syftar till att öka kunskapen om
den lokala, närodlade maten och ger matproducenter en möjlighet att visa upp sina produkter,
gårdar och produktionsmetoder.
Jämställdhet: Under perioden har arbetet med att uppdatera arbetsvärderingen av alla tjänster
i kommunen påbörjats. Arbetet omfattar hur krav, ansvar och arbetsförhållanden ser ut för alla
befattningar och ligger till grund för lönekartläggning som ska göras enligt
diskrimineringslagen och för lönestrukturen. Nya riktlinjer för rekrytering och
chefsrekryteringar har tagits fram för att stödja och säkerställa att rekrytering inom
organisationen sker på ett icke diskriminerande sätt.
Väsentliga händelser för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har sedan årsskiftet en ny
serviceenhet för kost och lokalvård.
Det lokala företagsklimatet visar i Svenskt Näringslivs ranking att Kungsörsföretagen ger sin
kommun ytterligare pluspoäng. När det gäller det sammanfattande omdömet har Kungsör nu
betyget 4,3 vilket ger en tiondeplats i landet. Placeringen i Svenskt Näringslivs ranking blev
så högt som 45 vilket innebär att vi nått 2022 års mål redan.
Kungsörs kommun har under perioden svarat på remiss angående differentierat strandskydd
där Kungsör ställer sig positiv till att strandskyddsbestämmelserna ses över och differentieras
vilket möjliggör för klokare beslut utifrån lokala förutsättningar. Kungsörs kommun har även
lämnat synpunkter på Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram.
För att vara en effektiv organisation fortsätter Kungsörs kommun att samverka inom KAKS
(Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar) inom flera utvecklingsprojekt. Bland annat
arbetar kommunstyrelsen aktivt med digitalisering och ett nytt beslutsstödsystem vilket
medför effektiviseringar och lägre kostnadsökningar på sikt.
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Väsentliga händelser från socialnämnden: Väsentliga händelser under året är att en ny
ledningsorganisation är på plats inom socialförvaltningen vilket ska skapa och ge en bättre
kontroll över verksamheterna. Socialnämnden har under hösten påbörjat ett pilotprojekt var
Arbetsmarknadsenheten tar över från fristående aktörer att matcha och rusta arbetssökande för
att få ut dem på arbetsmarknaden. Nämnden ska arbeta med att förbereda dessa individer för
arbetsmarknaden och därmed reducera kostnaden för försörjningsstöd. Arbetet med
digitalisering fortsätter och socialförvaltningen kommer under hösten att placera
läkemedelsautomater hemma hos fem brukare. Automaterna kommer att minska behovet av
hemtjänst och hälso- och sjukvårdsinsatser (HSO) hos dessa fem individer. Ett ytterligare steg
i digitaliseringen är implementationen av nyckelfri hemtjänst vilket ska leda till färre resor för
personalen och högre trygghet för personerna med hemtjänst. Utvecklingen och användandet
av TES fortsätter och under våren klev även HSO organisationen in i system. TES är ett
planerings- och uppföljningsverktyg som ska hjälpa till att få en effektivare verksamhet inom
äldreomsorgen.
Väsentliga händelser från barn- och utbildningsnämnden: För att få en effektiv
verksamhet gör nämnden fler insatser för att främja barns skolgång. För att både öka
kvaliteten och minska kostnadsökningarna för grundsärskolan så har en integrerad
särskolegrupp inklusive fritidsverksamhet startat på en av skolorna. En ytterligare insats för
att öka kvaliteten på förskolan är att pedagogerna genomfört en högskolekurs i systematiskt
kvalitetsarbete.
Nämnden har riktat fokus på att stärka kunskap, trygghet och trivsel i grundskolan och för att
uppnå detta har förvaltningen under perioden genomfört ett flertal insatser. Skolan har också
fokuserat på att öka kunskaperna i matematik och har erbjudit särskilda matematiksatsningar
med eleverna.
Skolorna genomför under läsåret ett fortbildningspaket inom NPF-området (neuropsykiatriska
funktionsvariationer), ”Att flytta fokus från åtgärdande till förebyggande”, vilket är uppdelat i
fem moment och består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Syftet med
utbildningen är att öka måluppfyllelsen, främja skolnärvaron och öka den psykiska hälsan för
alla elever. Efter skolornas TMO-utbildningar (Traumamedveten omsorg) de två senaste
läsåren så har personalen pratat kring sin vuxenroll på skolan och att man är viktiga vuxna.
Inför detta läsår har skolorna tagit fram en beskrivning av vad en viktig vuxen är och vad en
viktig vuxen gör, vilket har resulterat i en förvaltningsgemensam deklaration med
förväntningar och riktlinjer för vad alla anställda står för.
Barn- och utbildningsnämnden har upprättat ett samverkansavtal med Köpings kulturskola
som möjliggör för Kungsörs elever att få spela instrument i Köping som Kungsörs musikskola
inte kan erbjuda. Med hjälp av externa medel från Statens kulturråd och verksamhet har
nämnden kunnat projektanställa en musiklärare på halvtid under läsåret. Andra externa medel
har möjliggjort för utökade sommarlovsaktiviteter på fritidsgårdarna.
För vuxenutbildningen har fokuset varit att genomföra de lagstadgade utbildningsformerna
inom komvux samt åtgärder som leder till att vuxna invånare i Kungsörs kommun får
utbildning så att de ökar sina förutsättningar att bli anställningsbara.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Befolkning
Utveckling åldersgrupper i förhållande till total befolkning Kungsör
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Figur 1 Befolkningsprognos Statisticon 2022-02-28

Per den 31 december 2021 hade Kungsörs kommun 8 787 invånare – en ökning med 42
personer sedan årsskiftet, och ligger i linje med prognosen. Ökningen hänförs i sin helhet till
nettoinflyttningen då födelseöverskott var 0 2021. Det är 13 färre än vad som ligger i budget
2022 och fler än vad som antogs i Statisticons februariprognos enligt diagrammet ovan. En
invånare genererar ca. 66 tkr i intäkter.
Kommunen har som målsättning att ha 9 000 invånare år 2025. För att uppnå målet om 9 000
invånare måste kommunen växa med 53 personer per år till och med år 2025. Under
förutsättning att de planerade detaljplanerna färdigställs, bebyggs och att flyttkedjorna
fungerar är prognosen att Kungsör har 9 000 invånare 2025. Dock finns flera
osäkerhetsfaktorer, bland annat konjunkturen och det ekonomiska läget i både stat och
kommun. Målsättningen om befolkningstillväxt ger genomslag på sikt genom ökat
investeringsbehov i kommunala verksamhetslokaler och infrastruktur. Det är kostsamt och
därför viktigt med en långsiktig planering, för att klara av både ökade driftskostnader och
utgiftsfinansieringen. I förhållande till totalbefolkningen förändras andelen barn (0–18 år) och
andelen äldre (80 år -) positivt, medan andelen i arbetsför ålder (19–64 år) förändras negativt,
enligt Statisticons befolkningsprognos för Kungsörs kommun 2021–2030.
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Utveckling barn i förskola/skola Kungsör (antal)
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Figur 2 Befolkningsprognos Statisticon 2022-02-28

Det förefaller nödvändigt att skapa fler platser inom både förskola och grundskola de
närmaste tio åren. Gymnasieskola köps från andra kommuner och privata aktörer.
Befolkningsökningen beror på positiv nettoinflyttning men prognosen från Statisticon
redovisar inte vilka ålderskategorier som flyttar in. Statisticon uppmärksammar däremot en
generell nationell trend i materialet, vilken är att den stora barnkull som föddes kring 1990 har
blivit förvärvsaktiv och i barnafödande ålder. Dessa flyttar från universitets- och
högskolestäderna för att ibland etablera sig på sin gamla hemort.
Den demografiska förändring som kommer att påverka kommunens kostnader mest de
närmaste tio åren är att antalet äldre än 80 år ökar rejält och väsentligt mycket mer än antalet
barn. Det är däremot mycket svårare att prognostisera hur behovet av äldreomsorg kommer att
förändras än att prognostisera hur förskolans och skolans behov påverkas av en ökande
befolkning. Människor lever längre och är friskare idag än förr. Men risken för högre
äldreomsorgskostnader ökar i takt med att fler blir äldre än 80 år.
Förra året var kostnaden för äldreomsorg för Kungsörs kommun 252 tkr per invånare 80 år
och äldre, enligt officiell statistik från Kolada. Kostnaden kan därför förväntas öka med
70 000 tkr under prognosperioden (fasta priser). En stor andel av de ökade skatteintäkterna till
följd av en växande befolkning skulle därför behöva användas till äldreomsorgen. Dock visar
kommunens nettokostnadsavvikelse att det borde finnas utrymme för att även möta en del av
behovsökningen med effektiviseringsåtgärder i verksamheten.
Orsaken till befolkningsökningen i kategorin 80 år och äldre är att den stora 40talistgenerationen passerar 80-årsstrecket under prognosperioden. Det är värt att tänka på i
lokalförsörjningsplaneringen att de yngre årskullarna (65–79 år) inte är lika stora och att detta
kommer att få konsekvenser på ålderssammansättningen och eventuella behov av särskilda
boendeplatser efter prognosperioden.
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Utveckling personer i pensionsålder Kungsör (antal)
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Figur 3 Befolkningsprognos Statisticon 2022-02-28

Bostadsmarknad
I Kungsör utgör villabebyggelsen ungefär 60 procent av bostadsmarknaden. Hyresbostäderna
är 1 288 till antalet (varav 107 i småhus) och kommunens eget fastighetsbolag äger knappt 65
procent av dem. Det finns även 4 procent bostadsrätter men det är en mycket låg siffra, snittet
i länet är 44 procent bostadsrätter. Detta behöver rättas till så att vi tillgodoser flera önskemål
om boendeformer i Kungsör.
Under 2021 färdigställdes totalt 17 nya bostadsfastigheter, samtliga var småhus, vilket är en
minskning med 1 ny bostadsfastighet jämfört med 2020 var det färdigställdes totalt 18 nya
bostadsfastigheter varav 14 småhus och fyra flerbostadshus.
Inför andra halvan av
2022 planeras
färdigställandet av 32
nya lägenheter av det
kommunala
fastighetsbolaget
KFAB, på Kaplanen
7. Den totala
nettoutgiften beräknas
i dagsläget till
67 817 tkr. Det antas
medföra ett ökat
borgensåtagande för
kommunen.
Under de kommande åren kommer antalet fribyggda småhus förmodligen att minska då
Kungsörs kommun endast har ett fåtal lediga tomter. Det detaljplaneras för cirka 250–350
bostäder de kommande 5 till 7 åren vilket är väsentligt för att öka nettoinflyttningen till
Kungsörs kommun samt att skapa antalet lediga tomter för fler fribyggda småhus.
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Näringsliv och arbetsmarknad
Kungsör har över 700 företag och 1 839 arbetsplatser. Här finns såväl medelstora
multinationella företag som mindre nystartade företag inom branscher som industri, bygg,
hantverk och företagstjänster. Kungsör är historiskt präglad av tillverkningsindustri och idag
jobbar ca. 30 procent av Kungsörsborna inom tillverkningsindustrin. Sedan 2016 arbetar
Kungsörs kommun fokuserat för ett stärkt lokalt företagsklimat. En av vinsterna med det
arbetet är en utveckling av näringsstrukturen och därigenom ett ökat antal
tjänsteföretagsetableringar. Under 2021 har kommunen bland annat sålt verksamhetsmark och
proaktivt sökt nya företagsetableringar i Kungsör.
Kommunsektorn är beroende av utvecklingen på arbetsmarknaden. Högre arbetslöshet ger i
längden merkostnader för försörjningsstöd, förvärrade sociala problem, ökad ohälsa och ett
mindre dynamiskt lokalsamhälle. Statliga inkomstutjämningsbidrag garanterar däremot alla
kommuner en viss skattekraft oavsett andel sysselsatta i befolkningen.
Öppet
arbetslös
a 2021– Förändr.
12
2020–12
Riket

179 096

-59 148

Sökande i
prog. med
aktivitetsst
öd 2021–
12
191 359

Förändr. Totalt
2020–12 - antal

Total
andel av
Förändr. befolk.
2020–12 16-64 år

Förändr.
2020–12.

26 850

370 455

-85 998

7,20%

-1,60%

Västmanlands län
4 610
-1 737
7 684
-388
Skinnskatteberg
58
-11
83
0
Surahammar
135
-82
213
-28
Hallstahammar
215
-132
379
18
Norberg
119
1
146
-25
Västerås
2 769
-1 089
4 609
-2
Sala
288
-164
560
-42
Fagersta
250
-64
433
-55
Köping
400
-105
703
-145
Arboga
236
-60
301
-72
Kungsör
140
-31
257
-37
Tabell: Månadsstatistik december 2021, Arbetsförmedlingen.

12 294
141
348
594
258
11 078
848
683
1103
537
422

-2 125
-11
-110
-114
-24
-1 091
-206
-119
-250
-132
-68

9,10%
7,40%
7,40%
7,80%
10,10%
9,40%
7,70%
11,00%
8,90%
8,20%
9,90%

-1,50%
-0,40%
-2,30%
-1,80%
-0,60%
-1,40%
-1,80%
-1,50%
-1,80%
-1,80%
-1,70%

Kungsörs kommun har en relativt hög arbetslöshet jämfört med riket och övriga kommuner i
länet, men arbetslösheten i länet har sjunkit kraftigt under det senaste året, även för Kungsör.
Arbetslösheten i Kungsör är den lägsta på många år per den 31 december 2021, totalt sett är
det 422 personer som är arbetslösa varav 210 personer är utrikes födda. Det är fler arbetslösa
kvinnor än män. Svenska arbetslöshetssiffror förväntas vara fortsatt relativt höga under hela
budget- och planperioden enligt SKR:s prognoser.
Ekonomiskt läge
De ekonomiska förutsättningarna har varit goda 2020–2021. Staten tillsköt stora tillfälliga
pandemirelaterade resurstillskott till kommunerna under 2020, vilket gjorde att kommunerna
överlag redovisade ovanligt höga resultatnivåer. Under 2021 har vaccinationsprogrammen
fortgått enligt plan och fått önskvärda effekter på återhämtning av den svenska konjunkturen
redan 2021. Tillväxten i Sverige är på en högre nivå 2021 än före pandemin och
återhämtningen har skett i en snabbare takt jämfört med tidigare lågkonjunkturer. Den
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svenska ekonomin har även klarat sig bättre jämfört med andra länder i EU. I takt med att
svensk ekonomi återhämtas, kommer många statsbidrag avvecklas.
Sammantaget innebär det att skatteunderlaget utvecklas snabbare än vad som antogs i
delårsrapporten per den 31 augusti 2021 och genererar högre skatteintäkter. För 2022 är
prognoserna ytterligare en ökning av skatteintäkterna för budget- och planperioden, vilket
innebär att rekylen i svensk ekonomi har kommit tidigare än vad som prognostiserades i våras
och under hösten. Förutom högre skatteintäkter har staten även tillskjutit riktade statsbidrag
till kommunerna i år. Exempel på sådana bidrag till betydande belopp är bidrag för att
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (4 074 tkr till Kungsörs kommun för
2021), ersättning för sjuklönekostnader samt sänkta arbetsgivaravgifter för unga.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Omvärldsrisk
Skatteunderlagsprognoserna är alltid förknippade med stor osäkerhet. Det är en del av den
kommunala verkligheten och något som alla kommuner har att förhålla sig till. Åren 2020–
2021 har prognoserna däremot varit ovanligt osäkra på grund av coronapandemin och dess
effekter på skatteunderlaget. Antagandena har baserats på smittspridningens framfart och
vaccinationsprogrammens framgångar. Svensk tillväxt har dock gått bättre än förväntat i år
och ekonomin har återhämtat sig redan i år. Svängningarna i SKR:s prognoser från en månad
till en annan har ibland varit kraftiga och det har försvårat planeringen i kommunerna.
Det politiska landskapet på regeringsnivå har dessutom skapat osäkerhet om förutsättningarna
för kommunerna. Det har under verksamhetsåret 2021 varit osäkerheter kopplat till vem som
kommer vara statsminister samt vilken budget som kommer röstas igenom. Den 21 juni
röstade riksdagen igenom en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven.
Talmannen föreslog återigen Stefan Löfven till statsminister 16 dagar senare, vilket röstades
igenom. Den 22 augusti meddelade han dock att han kommer att avgå vid
socialdemokraternas partikongress i november i år som partiledare och därför även be om
entledigande från statsministerposten. Under hösten valdes Magdalena Andersson till
statsminister och den borgliga budgeten röstades igenom. Trots osäkerheterna kring
statsminister rollen så har stimulansen av den svenska ekonomin fortsatt, dock har det varit
svårt för kommuner att förutsätta vilka statsbidrag av olika slag innan beslut är klubbat i
riksdagen.
Under hösten 2021 har elpriserna ökat i Sverige och har nått rekordhöjder för priset per kWh.
Bolagen inom Kungsörs kommunkoncern har under hösten bundit delar av sina
elabonnemang men vissa delar är fortsatt rörliga. Då KKTAB är i stort sett skattefinansierade
så påverkar kostnadsökningen av el även den kommunala verksamheten då avtal med
KKTAB är indexreglerade. Kostnadsökningen av el är dock så pass hög att indexökningen för
2022 enbart finansierar elkostnadsökningen och inte övriga kostnadsökningar inom KKTAB:s
fastighetsverksamhet. KKTAB arbetar med att se över effektiviseringsmöjligheter för att
minska kostnaderna inom fastighetssidan genom att bland annat undersöka möjligheten med
solceller på tak.
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Under hösten och vintern har entreprenörerna som Kungsörs kommun och KKTAB har avtal
med gällande infrastruktur, vinterväghållning med mera aviserat prisökningar för
entreprenadbranschen med upp till 8 procent kostnadsökning. Kostnadsökningen innebär att
beviljande investeringsmedel för 2022 och planerade investeringar för 2023–2024 inte
kommer att finansiera de tänkta åtgärderna utan investeringsbudgeten måste ses över och
prioriteras om utifrån den beviljade budgeten. Förutom kostnadsökning för investeringar så
ökar även driftkostnaderna i egen regi då bränslekostnaderna och köp av tjänst kommer att
öka den 1 januari 2022. Det har även varit brist på råvaror inom KKTAB:s
verksamhetsområde vilket innebär ökade kostnader även för dessa under kommande år.
På den globala scenen är det per den 31 december 2021 ett oroligt läge längs den ukrainska
gränsen mot Ryssland var den ryska armen har trappat upp sina styrkor vid gränsen mot
Ukraina. Vid en invasion så kan det innebära ekonomiska konsekvenser för Kungsörs
kommun vid eventuellt flyktingmottagande. Under många år har Kungsör tagit emot barn från
Tjernobyl som har spenderat sommaren i Kungsör. Då det finns en kännedom mellan
invånarna i Kungsörs kommun och familjer i Ukraina kan det innebära att det vid ett krig kan
komma flyktingar till Kungsör vilket kommer att ställa krav på barn- och
utbildningsnämndens- och socialnämndens verksamhetsområden. Då Europa importerar stora
mängder gas och råolja från Ryssland kan ett krig innebära ytterligare kostnadsökningar för
både fastighetsverksamheterna och övriga driften för KKTAB.

Finansiell risk
De finansiella riskerna i kommunkoncernen består i första hand av finansieringsrisk, ränterisk,
valutarisk, motpartsrisk och marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. I enlighet med
kommunens policy för medelsförvaltning görs här en uppföljning av placeringsportföljen och
låneportföljen fördelad per motpart.
Samtliga kvarvarande företagsobligationer i placeringsportföljen har sålts under året. I stället
är kapitalet placerat i likvida räntebärande fonder med en snittrating på investment grade.
Företagsobligationerna genererade en årlig ränta på 2,8 procent och såldes totalt sett med
vinst. De nya placeringarna minskar risken i portföljen i syfte att säkerställa kapitalet framför
att generera hög avkastning. Den aktuella portföljen framgår av not till balansräkningen.
Portfölj

Typ

Nominellt
belopp

Transaktionstyp

Belopp

Rating

Löptid

Placering

Heimstaden

Företagsoblig

5 000 000

Försäljning

5 081 731

Not rated

Evig

Räntefond

Klövern

Företagsoblig

5 000 000

Försäljning

5 159 068

Not rated

Evig

Räntefond

Sirius Int.

Företagsoblig

15 000 000

Försäljning

14 960 440

BB+

2047-09-22

Räntefond

Fastpartner

Företagsoblig

12 000 000

Försäljning

12 202 715

BBB-

2022-05-30

Räntefond

Klövern

Företagsoblig

20 000 000

Försäljning

20 111 967

Not rated

2021-11-24

Räntefond

Klövern

Företagsoblig

20 000 000

Försäljning

20 291 570

Not rated

2022-04-04

Räntefond

Fastpartner

Företagsoblig

15 000 000

Förtidsinlösen

15 000 000

2021-06-30

Räntefond

Egen likviditet

Likvida medel

20 000 000

Banköverföring

20 000 000

112 000 000

Räntefond

112 807 491
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Kommunen har inga egna lån men låneportföljen i koncernen uppgår till sammanlagt 816 124
tkr (inklusive 47 860 tkr i interna lån mellan kommunen och KKTAB, interna lån mellan
kommunen och KKTAB utökades med 17 860 tkr under 2021 enligt KF beslut § 48).
Nationella politiska beslut är för närvarande en större risk för ökade räntekostnader än
räntemarknaden i sig (se nästa avsnitt om ny riskskatt). Under pandemin har Riksbanken
vidtagit flertalet penningpolitiska åtgärder för att stödja det finansiella systemet och
reporäntan lämnats oförändrad på 0,0 procent. Enligt Riksbankens egna prognoser förblir den
oförändrad till 2023 och att den kommer att höjas under 2024.
Gäldenär
Kungsörs kommun

Kommuninvest

Kungsörs
kommun

Total
låneskuld

0

0

KFAB

134 750 000

134 750 000

KKTAB

460 580 000

KVAB

161 000 000

VMKF (andel 17%)

11 934 000

Totalt låneportfölj

768 264 000

47 860 000

47 860 000

Snittränta

Kapitalbindning Räntebindning

0,05%

1,55 år

0,30 år

508 440 000

0,41%

1,77 år

0,77 år

161 000 000

0,115%

1,48 år

0,53 år

11 934 000

0,41%

2,04 år

2,04 år

816 124 000

0,29%

1,71 år

0,91 år

Förslag om ny riskskatt för kreditinstitut
Regeringen har beslutat att kreditinstitut som bedriver verksamhet som är kritisk för det
finansiella systemet och därmed riskerar skapa väsentliga risker för samhället under en
finanskris ska beskattas högre. Förslaget var ute på remiss fram till den 18 juni 2021 och
lagen träder i kraft från och med 1 januari 2022. Kommuninvest påtalade i sitt remissvar att de
inte utgör en sådan risk och därför borde undantas från regelverket. Det skulle annars få stora
konsekvenser för små och medelstora kommuner där en typisk liten kommun skulle kunna
komma att öka sina lånekostnader med ca. 7 000 tkr per år, vilket även skulle påverka
Kungsörs kommun. Riskskatten skulle nämligen få till följd att Kommuninvests
driftskostnader skulle mer än fördubblas.
Riksdagen har tagit till sig från remissvaren och fattade beslut den 14 december 2021 att
kommunal samverkan genom Kommuninvest inte längre ska omfattas av skatten från 2023
och att kommunsektorn ska kompenseras under 2022 för extrakostnaderna som tillkommer på
grund av den nya riskskatten.

Pensionsförpliktelser
Pensionsåtagandet är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och
pensionstagare. Den bygger på en genomsnittslivslängd för dessa på cirka 80 år.
Under pensionsavsättningar på balansräkningen redovisas årets nyintjänade pension
(efterlevandepension, förmånsbestämd ålderspension över taket, och särskild avtalspension
efter överenskommelse). Dessa räknas upp över tiden utifrån basbeloppsförändringar.
Ansvarsförbindelse för pensioner äldre än 1998 har inte bokförts på balansräkningen och
redovisas därför som 0. Ansvarsförbindelsen kommer att vara utbetalda inom 30–40 år.
Kostnaden för betalning av ansvarsförbindelsen bokförs löpande och belastar årligen
resultatet.
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Enligt RKR R10 ska pensionsförpliktelserna redogöras enligt tabellen nedan:
Tkr

2020

2021

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

65 442

75 614

a) Avsättning inklusive särskild löneskatt

65 442

75 614

0

0

65 442

75 614

Totalt pensionsförsäkringskapital

0

0

- Varav överskottsmedel

0

0

Totalt kapital pensionsstiftelse

0

0

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)

0

0

Summa förvaltade pensionsmedel

0

0

Finansiering

0

0

65 442

75 614

0%

0%

Pensionsförpliktelse

b) Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde

Återlånade medel
Konsolideringsgrad

Av kommunens skuld redovisas 75 614 tkr inklusive löneskatt vilket innebär att enbart 32
procent av kommunens totala skuld redovisas i balansräkningen. Då Kungsörs kommun inte
har bokfört sin ansvarsförbindelse i balansräkningen är tabellen ovan missvisande. Den totala
pensionsförpliktelsen för Kungsörs kommun 2021 uppgår till 235 650 tkr jämfört med
195 637 tkr 2020 vilket är en ökning på 40 013 tkr. Ökningen av kommunens
pensionsförpliktelse hänförs till både avsättning och ansvarsförbindelsen, den främsta orsaken
till ökningen beror på den reviderade livslängdsprognosen bland främst män.
Kungsörs kommun ska arbeta med att revidera pensionsmedelpolicyn för att ta fram en plan
för hanteringen av de skulder som kommunen har emot sina långivare.
Koncernens pensionsåtagande har inte varit möjliga att ta fram enligt denna uppställning utan
i tabellen ovan ingår enbart Kungsörs kommun och kommunalförbunden var Kungsörs
kommun har en avsättning till.
Utvecklingen av pensionsförpliktelserna är att de kommer att minska under de kommande
åren, dock inte i någon större utsträckning. Den minskning som är prognosisterad att ske
hänförs till ansvarsförbindelsen medan avsättningarna kommer att öka.
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Figur 4: Tabell över fördelning av pensionsförpliktelse under de kommande fem åren.

Verksamhetsrisk – kompetensförsörjning
Kommunens förmåga att uppnå en kvalitativ verksamhet är avhängig att medarbetarna har rätt
kompetens för sina uppdrag. Ett ökat antal invånare i de yngre och äldre ålderskategorierna,
pensionsavgångar och personalrörlighet påverkar behovet av fler rekryteringar. Kommunen
kommer uppskattningsvis att behöva rekrytera cirka 900 personer mellan åren 2022–2030. I
många fall är det däremot mer hållbart att behålla och utveckla de medarbetare som redan är
anställda i organisationen än att nyrekrytera, samt att förändra arbetssätten och effektivisera
arbetsmomenten genom till exempel digitalisering. Kommunens HR-avdelning stärker och
stöttar kommunens ledare och medverkar i förändringsprocesser för att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för kommunens verksamheter.
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Måluppfyllelse samt God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning
Måluppföljning mål för verksamheterna
Kungsörs kommun har under 2021 fem mål som nämnderna och bolagen har arbetat emot,
varav ett anses vara ett finansiellt mål. Nedan redogörs samtliga mål samt att bedömning ges
kring om målen uppfylls under 2021.
Kommunfullmäktiges mål
2021
Kommunen ska ha minst
9000 invånare år 2025.

Status

Resultat

Kommentar

Uppfylls

8 787 invånare
Befolkningsökningen
per 31 december ligger i linje med
2021
prognosen på 8 780
invånare vid
årsskiftet. Det har
beslutats om nya
detaljplaner och
ombyggnader av
fastigheter för cirka
130 bostäder. Utöver
det håller KFAB på
att bygga 32 nya
bostäder och privata
aktörer bygger ca 25
nya bostäder.

Under 2021 blev nettoinflyttningen 42 personer till Kungsörs kommun medan
födelseöverskottet var 0. De beslutade detaljplanerna samt de ny- och ombyggnationer som
pågår och är planerade att starta upp kommer att innebära att målet 9 000 invånare år 2025
kommer att uppnås. Det finns dock vissa osäkerhetsfaktorer som kan påverka målet på
långsikt bland annat konjunkturen som kan påverka både planerade byggnationer av externa
aktörer och inflytt av människor från andra kommuner. Då Kungsör för tillfället har ett fåtal
lediga småhustomter så kommer antalet fribyggda småhus förmodligen att minska tills dess
att nya detaljplaner är antagna. Enligt nuvarande tidsplan kommer det att detaljplaneras för
cirka 250–350 bostäder under kommande 5–7 år vilket innebär att inflytten kan komma att
vara något dämpad under en viss period.

Kommunfullmäktiges mål Status
2021
Kommunen ska i
Ej uppfyllt
samverkan med
arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att
minska arbetslösheten och
vara lägre än genomsnittet

Resultat

Kommentar

9,90%

Utfallet är 9,90%
den sista december
för inskrivna
arbetslösa.
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för jämförbara kommuner
2025.
Under 2021 har arbetslösheten i Kungsörs kommun fortsatt minska och är nu nere på 9,90
procent vilket är en förbättring med 1,70 procent jämfört med 31 december 2020. Under året
har jobbspåren resulterat i tre anställningar hos det lokala näringslivet samt att dialogen som
har funnits mellan Kungsörs kommun och det lokala näringslivet har även resulterat i fem
nystartsjobb. Trots pandemi minskar arbetslösheten och är på en lägre nivå 2021 jämfört med
2019 som var ett pandemifritt år. Samarbetet med det lokala näringslivet har varit lite
stagnerat under 2020 samt 2021 till följd av pandemin men även till viss del av tidigare
samarbeten som har avskräckt vissa företagare. Kungsörs kommun arbetar aktivt med att
förbättra dialogen med det lokala näringslivet men även förbättra förutsättningarna för de
arbetssökande för att komma ut på arbetsmarknaden via både arbetsmarknadsenheten och
Kungsörs Kommunteknik AB.

Kommunfullmäktiges mål
2021
Andel elever i åk. 9 som är
behöriga till program på
gymnasiet ska öka och
vara högre än
genomsnittet för
jämförbara kommuner
2025.

Status

Resultat

Kommentar

Ej uppfyllt

80,0%

Utfallet är 80,0%
för kommunala
skolor efter
lovskolan, 77,0% i
KOLADA.

Utfallet har ökat efter sommaren när resultaten från lovskolan har inkommit och resultatet
uppgår nu till 80,0 procent jämfört med 77,0 procent som är den statistik som är inrapporterad
till KOLADA innan lovskolan har genomförts.
Resultatet är en ökning från 2020 med 5,9 procentenheter vid jämförelse efter att lovskolan
har genomförts, 9,8 procentenheter vid jämförelse i KOLADA. De extrainsatser som
genomförts under vårterminen har gett resultat och dessa kommer fortsätta under kommande
läsår. I jämförelse med genomsnittet för jämförbara kommuner har det varit en ökning 2021
och nivån är nu högre än perioden 2018–2020. Ökningen för Kungsör har varit högre än
ökningen för jämförbara kommuner.
Kommunfullmäktiges
mål 2021
Kungsör ska förbättra
sitt resultat i rankingen
årets miljökommun. Vi
ska vara bland de 90
bästa 2025. Utgångsläge
är 119 år 2020.

Status

Resultat

Kommentar

Uppfylls

Plats 77

Kungsör har under
2021 förbättrat sitt
resultat i rankingen
årets miljökommun
och har stigit 42
platser under året.
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Kungsör klättrar i rankingen för årets miljökommun och hamnade 2021 på plats 77 av 290
kommuner. Av mindre städer och landsbygdskommuner hamnar Kungsörs kommun på plats
24 av 136 och i länet på plats 3 av 10. Kommunen har gjort större satsningar inom områden
som avfallsplan, livsmedelsplan och arbetet med strategi för Agenda 2030 vilket påverkar
resultatet.
Kommunfullmäktiges
Status
mål 2021
Kommunens resultat ska Uppfylls
utgöra minst en procent
av skatteintäkter och
stadsbidrag varje år med
undantag för 2021 på 0,5
procent på grund av
synnerliga skäl.

Resultat

Kommentar

5%

Kungsörs kommun
uppnår målet för
2021. Dock bärs
resultatet upp av
flertalet rättelser av
historisk bokföring.
Om dessa inte gjorts
hade resultatet
uppgått till 2,3%.
Dock är dessa
rättelser inte
likviditetspåverkade.

Under året 2021 har Kungsörs kommun gjort flertalet rättelser av historiska felbokföringar
vilket lyfter upp resultatet för 2021, även exklusive rättelserna av bokföringen uppfyller
Kungsör målet för 2021. Under andra halvåret 2021 har skatteintäkterna ökat med 3 110 tkr
vilket hänförs i sin helhet till slutavräkningen för 2021. Dessutom har statsbidrag inkommit
som inte använts till att utöka verksamhet utan har finansierat befintlig verksamhet.
Trots att Kungsör uppnår resultatmålet för 2021 behövs återhållsamhet även fortsättningsvis.
Kommunen är i en expansionsfas och kommunen växer och nya områden skapas. Detta
innebär att kommunens verksamheter också expanderar till följd av den demografiska
utvecklingen och resultatnivåerna för kommunen behöver öka för att kommunen ska anses ha
en god ekonomisk hushållning. Verksamheternas nettokostnader, inklusive skattefinansierade
bolag, ska över tid finansieras av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att resultatet
ska vara tillräckligt högt för att möjliggöra nödvändiga investeringar. Omkring 80 procent av
de totala resurserna tilldelas barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Kraven på
motprestation definieras i målen för verksamheterna ovan. Den sammanvägda bedömningen
är att måluppfyllelsen utvecklas i rätt riktning för flertalet av målen, till exempel det för
grundskolan. Verksamheten kan däremot inte anses bedrivas effektivt med tilldelade resurser
eftersom barn- och utbildningsnämnden redovisar ett betydande budgetunderskott. Det ska
dock tilläggas att officiell statistik anger att kostnaderna för barn- och utbildningsnämndens
samtliga verksamheter är lägre än standardkostnaden.
Det största hindret för att uppnå en god ekonomisk hushållning utifrån ett längre perspektiv är
trenden med vikande verksamhetsresultat. För att möta framtidens utmaningar och även
kunna utveckla verksamheten krävs ett ekonomiskt utrymme. Inför 2021 har det utrymmet
minskat till följd av kommunfullmäktiges halverade resultatmål och flertalet beslut om nya
28

Sida 124 (321)

investeringar, i en tid av generösare statsbidrag än någonsin. Regeringen och Riksbanken har
aviserat att den tilltagande BNP- och skatteunderlagstillväxten kommer att bidra till att de
enorma stimulanspaketen successivt avvecklas. Det ställer ännu högre krav på den egna
kommunen att styra nettokostnadsutvecklingen och verksamheternas kvalitet i rätt riktning.
Den sammanvägda bedömningen är att tre av fem mål uppfylls under 2021 och att de övriga
målen går åt rätt håll. När det kommer till målet ”9 000 invånare 2025” så är detta ett
långsiktigt mål, bedömningen är att målet uppfylls för 2021 då prognosen är fortsatt att
Kungsör kommer att nå målet 2025. Enligt senaste befolkningsprognosen beräknas Kungsör
vara över 9 000 invånare redan under 2024 under förutsättning att planerade byggnationer
genomförs. Satsningarna som har genomförts under året har gett önskad effekt trots att två av
målen ännu inte uppfylls men att utvecklingen går åt rätt håll.
Den sammanlagda bedömningen är därmed att Kungsör kommun uppnår god ekonomisk
hushållning för 2021 kopplat till av fullmäktige antagna verksamhetsmål för 2021 trots att
bara tre av fem mål uppfylls. De mål som inte har uppfyllts under 2021 kopplat till
arbetslösheten och andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet har en
positivtrend och båda målen ligger på en nivå som är högre än tidigare år.
Trots att det har varit två pandemi år har arbetslösheten minskat i Kungsör och ligger på en
lägre nivå per 31 december 2021 jämfört med 2017. Kommunen fortsätter att arbeta med
insatser för att minska arbetslösheten i kommunen och insatserna har givit den önskade
effekten fram till 2021. De två mål som inte uppfylls under 2021 är även svåra att
prognostisera hur utvecklingen kommer att ske fram till 2025, främst då det finns stora
osäkerhetsfaktorer kring vilka individer som flyttar till och från Kungsör men även kopplat till
vad som sker i omvärlden. Då det inte finns antagna delmål för dessa två mål är det inte
möjligt att bedöma att målen uppfylls 2021 trots den positiva trenden under 2021.

Måluppföljning finansiella mål
För 2021 har Kungsör endast ett resultatmål var kommunen ska uppnå ett resultat om 0,5
procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag vilket för 2021 motsvarar ett resultat om
3 000 tkr. Kungsörs kommun uppnår 2021 av fullmäktige antagna finansiella mål med ett
resultat på 5 procent, 2,3 procent vid eliminering av tidigare års felboköringar som inte är
likviditetspåverkande. Bedömningen är att Kungsörs kommun för 2021 klara av att uppnå det
finansiella målet och således uppnår god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2021.
Det är dock viktigt att påpeka att Kungsörs kommun, precis om övriga kommun Sverige, har
mottagit många statsbidrag från Regeringen och det har varit en period av generösa
statsbidrag trots att de flesta kommunerna har redovisat positiva resultat.
Det långsiktiga perspektivet av god ekonomisk hushållning kan inte anses att uppnås med
nuvarande resultatnivåer för Kungsörs kommun. Kungsör är just nu i en expansionsfas var
kommunen växer vilket också innebär att kommun står inför stora utmaningar framöver.
Utmaningarna är till största dels kopplade till den demografiska utvecklingen som kommunen
står inför, se kapitel Befolkning för befolkningsutvecklingen. Den prognostiserade
demografiutvecklingen innebär att Kungsör kommer behöva ytterligare skolplatser samt
vårdplatser inom en snar framtid. Nuvarande resultatnivå samt beslutade resultatnivå för 2022
finns det inte ett tillräckligt stort utrymme för att finansiera dessa verksamheter utan stora
effektiviseringskrav för att tillskapa utrymmet den dagen som verksamheterna behöver finnas
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på plats. En annan utmaning som kommunen står inför är att Kungsör har tidigare varit en
institutionsort för individer med funktionsnedsättningar. Dessa individer blev
kommuninvånare när intuitionerna lades ned vilket kommer att innebära att äldreomsorgen
och området för funktionsvariationer stå inför stora utmaningar de kommande åren när dessa
individer blir äldre och behöver ökad vård.
För att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett längre perspektiv behöver Kungsör utöka
resultatmålet för att finansiera framtidens välfärd samt att de finansiella målen behöver utökas
och inkludera ytterligare mål för både kommunen och de kommunala bolagen.

Resultat och ekonomisk ställning
Årets resultat
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verksamhetens resultat

7 400

16 952

8 754

5 836

-34

13 510

Finansnetto

4 549

4 686

4 499

2 319

7 661

1 685

11 949

21 638

13 252

8 155

7 627

15 195

Årets resultat

Årets resultat för Kungsörs
kommun uppgår till 15 195 tkr,
vilket innebär en positiv
budgetavvikelse med 12 195 tkr.
Det är dock viktigt att påpeka att
del av resultatet i år påverkas av
rättelser av historisk bokföring.
Nettot av rättelserna är 8 411 tkr
och är ej likviditetspåverkande.

Årets resultat 2016-2021
25 000
21 638

20 000

15 195

15 000
10 000

11 949

13 252
8 155

7 627

5 000

Trenden för årens
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
verksamhetsresultat har varit
-5 000
sjunkande sedan 2017 i takt med
Verksamhetens resultat
Finansnetto
att nettokostnadsutvecklingen är
Årets resultat
högre än utvecklingen av
skatteintäkter och generella
statsbidrag. Under 2021 har det varit kraftigt uppsving av verksamhetsresultatet, exklusive
rättelser av historisk bokföring uppgår verksamhetsresultatet till 5 099 tkr.
Vinster vid avyttring av företagsobligationer och räntekuponger förväntas ge en positiv
förstärkning utöver budget med 2 238 tkr. Rättelser i form av intäktsföring av tidigare
skuldförda ränteintäkter (872 tkr) och ej tillåten uppskrivning av insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening (-3 150 tkr) påverkar årets finansnetto. Finansnettot
redovisar en positiv budgetavvikelse på 1 685 tkr trots ökade kostnader för bankkostnader och
räntor på pensionsavsättningar samt löneskatt på pensionsavsättningar. Överskottet hänförs
till vinst av avyttring av tidigare värdepapper samt rättelser av tidigare bokföring.
Trots att en stor del av den positiva budgetavvikelsen bygger på historiska rättelser uppnår
Kungsörs kommun ett positivt resultat under 2021. De historiska korrigeringarna är inte
likviditetspåverkande och därför behövs fortsatt arbete med investeringsprocessen.
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Kommunfullmäktige antog inte inför 2022 något mål kopplat till investeringsvolymerna för
kommunen och investeringarna för 2022 uppgår till en nivå som är högre än 100 procent
självfinansiering vilket kan innebära att sparade medel måste användas för att finansiera
planerade investeringar. Dessutom finns det inte någon långsiktig investeringsplan men det
får antas att med den demografiska utveckling som kommunen står inför, finns det fortsatt
behov av relativt höga investeringsnivåer under den kommande tioårsperioden.
Investeringsplanen för Kungsörs kommun kommer att tas fram inför budget 2023.
Befolkningsprognoserna måste kompletteras med investeringsbehovet som Kungsörs
kommun och kommunkoncern står inför. Inom en sexårsperiod så kommer både ett nytt
äldreboende och ökade skolplatser behövas utifrån den befolknings- och demografiprognos
som finns. Under 2021 genomförde KPMG en utredning av socialnämndens verksamheter
och lyfte att ett nytt äldreboende med 35 platser kommer att behövas inför 2027. Utifrån
nuvarande kostnadsbild så innebär det att det nya äldreboendet med 35 platser skulle innebära
en kostnadsökning på cirka 31 500 tkr exklusive hyreskostnaden. Denna kostnadsökning är
svår att klara av utan att arbeta upp ett tillräckligt budgetutrymme under flera år i förväg.
Förutom ökade kostnader för kommunens nämnder så tillkommer det även ökade kostnader
för kommunens bolag som ska tillhandahålla verksamhetslokalen. Det är också viktigt att inte
glömma bort att Kungsörs Kommunteknik AB verksamhet och investeringar är
skattefinansierade och delar på samma resurser som kommunen.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Den senaste skatteprognosen från SKR den 21 december 2021, vilket är grunden till
uppbokning av skatteintäkter och generella statsbidrag per den 31 december, ger Kungsörs
kommun 5 432 tkr mer i intäkter jämfört med budget. Den sista prognosen är en förbättring
med 4 269 tkr jämfört med prognosen från SKR per den 26 augusti 2021 som användes vid
delårsrapport 2 per den 31 augusti 2021. Orsaken till förbättringen är ökad slutavräkning för
2021.
Rev.
budget

Bokslut
2021
SKR cirkulär
21:51

Bild 1
Summa intäkter
(inkl. avräkning)
o fastighetsskatt

Budget
2021

KF 2021-06-14
§ 107

595 966

602 966

608 398

5 432

Skatteintäkter

383 677

390 677

394 999

4 322

Gen statsb o utj

212 289

212 289

213 399

1 110

Avvikelse
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Ekonomisk ställning
Kommunen har en stadig
Nettokostnadsandel av skatteintäkt
befolkningstillväxt på grund av
inflyttning. Befolkningsprognoserna
101,0%
100,0%
baseras på hur många bostäder som
100,0%
planeras färdigställas framöver. Det är
98,9%
en styrka för kommunen att kunna
99,0%
98,4%
98,3%
räkna med en befolkningstillväxt, det
97,8%
98,0%
gör att skattebasen växer. Vad som är
viktigt framåt är att även strategiskt
96,5%
97,0%
planera för hur de ökade kostnaderna
96,0%
till följd av befolkningsökningen ska
hanteras i budgeten. En god
95,0%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ekonomisk hushållning förutsätter att
de ökade nettokostnaderna ryms inom
ramen för skatteintäkter och generella statsbidrag över tid.
Officiell statistik anger att kommunen har förhållandevis låga kostnader, relaterat sin struktur,
i kärnverksamheterna. Detta är positivt då dessa utgör cirka 80 procent av de totala
nettokostnaderna. Förutsatt att den data som rapporteras in till statliga myndigheter är
korrekta, borde Kungsörs kommun kunna dämpa kostnadsutvecklingen genom att se över
andra delar av verksamheten, där förutsättningarna är betydligt mer flexibla avseende lag- och
myndighetskrav.
Initiala analyser av statistikinrapporteringen har lett fram till några justeringar i bokföringen i
år jämfört med föregående år. Bland annat redovisas pensionskostnader som
personalkostnader och inte längre som finansiella kostnader i denna delårsrapport (drygt
30 000 tkr per år). Dessutom redovisas flera olika typer av riktade statsbidrag som
verksamhetsintäkter i denna delårsrapport och inte längre som finansiella intäkter (det berör
bland annat momsersättning på hyran på särskilda boendeformer inom vård och omsorg).
Detta kan komma att förändra den officiella statistiken för Kungsör genom att kommunen
kommer att redovisa högre nettokostnader för verksamheterna. Det kan i sin tur komma att
påverka utfallet i den kommunala utjämningen och statistiska jämförelser med andra
kommuner.
Sammanfattningsvis konstateras att kommunens främsta utmaning på kort sikt är att dämpa
nettokostnaderna till en nivå som är i paritet med skatteintäktsutvecklingen. Därigenom skulle
förutsättningarna för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi förbättras. Dessutom behöver
kommunen ta kontroll över investeringsnivåerna, eftersom dessa genererar både ökade
kostnader och höjda skuldnivåer i koncernen. Även KKTAB:s verksamhet och investeringar
behöver inkluderas i den långsiktiga planeringen, eftersom dessa är skattefinansierade.
Balanskravsresultat
Upplysningar om årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar redovisas i det
följande. Beräkningen av balanskravsresultatet rensas för vissa poster som inte härrör från den
egentliga verksamheten. Kommunen uppnår balanskravet 2021 enligt prognosen.
= Årets resultat enligt resultaträkningen (tkr)

15 195
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- samtliga realisationsvinster
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
= årets resultat efter balanskravsjusteringar
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
= Balanskravsresultat

+58
15 253

15 253

Kommunfullmäktige beslutade om införande av resultatutjämningsreserv (RUR) i Kungsörs
kommun från och med år 2016. För att kunna avsätta till RUR ska balanskravsresultatet
överstiga 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunen har
avsatt 24 000 tkr till RUR tidigare år. Dessa samlade överskott har kommunfullmäktige
beslutat om att de kommer att användas för att täcka oväntade kostnadsökningar eller
intäktsminskningar som leder till underskott.

Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv

2016
7 300

2017
16 700

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0
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Personalförhållande
Medarbetare
Under året har 104 tillsvidareanställda medarbetare avslutat sina anställningar inom Kungsörs
kommun varav 16 pensionsavgångar. Av de 104 som avslutade sin anställning har 91
medarbetare anställts. Personalomsättningen uppgick för året till cirka 16 procent vilket är en
liten ökning i jämförelse med 2020. Minskningen av medarbetare har skett främst inom
socialnämndens verksamhetsområden.
Kungsörs kommun har per den 31 december 2021 621 tillsvidareanställda medarbetare.
Kvinnor utgör 83 procent av de tillsvidareanställda (516) medan män utgör 17 procent (105).
Medelåldern för medarbetarna inom Kungsör uppgår till 46,6 år för 2021 för samtliga
medarbetare vilket är en ökning med 0,5 år jämfört med 2020, medelåldern är högre bland
kvinnor än män.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 94,4 procent av heltid. Totalt arbetar 72 procent
heltid och 28 procent deltid. Andelen som arbetar heltid har ökat från 71 procent året innan.
För kvinnor är fördelningen 71,7 procent som arbetar heltid och 28,3 procent som arbetar
deltid vilket är en liten ökning av andelen som arbetar heltid sedan 2020. Av männen arbetar
73,3 procent heltid och 26,7 procent arbetar deltid vilket också är en ökning sedan 2020 av
andelen som arbetar heltid.
Utöver de tillsvidareanställda fanns i december 60 månadsanställda medarbetare (på vikariat
respektive allmän visstidsanställning) och cirka 395 intermittent anställda det vill säga
timavlönade anställda vid behov.

Pensionsprognos
Under 2022 blir 13 medarbetare 65 år, under 2023; nio medarbetare och under 2024; 23. Ett
litet antal fortsätter arbeta efter 65 år. Under perioden 2022–2033 kommer 210 personer av
kommunens medarbetare att fylla 65 år. Majoriteten av medarbetarna återfinns inom
socialnämnden, 133, och barn- och utbildningsnämnden, 93. Det blir ett fortsatt viktigt arbete
att arbeta med kompetensförsörjningen och även erbjuda arbetsvillkor som gör att våra
medarbetare vill stanna längre i arbetslivet.

Arbetsskador och tillbud
Totalt rapporterades 75 arbetsskador och 135 tillbud för medarbetare i kommunen.
Övervägande del av både arbetsskador och tillbud är orsakade av händelser med våldsamma
och utagerande brukare.
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Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron var 8 procent
8,9
10,0
av arbetad tid varav
8,0
9,0
långtidssjukfrånvaron var 32 procent av
8,0
5,8
arbetad tid. Sjukfrånvaron har under
7,0
6,0
2021 varit lägre än under 2020. I februari
5,0
3,2
gick korttidssjukfrånvaron upp något för
4,0
1.76
att sedan ligga kvar på ungefär samma
3,0
2,0
nivå fram till i juni och därefter minska. I
0,0
1,0
september ökade den åter för att sedan
0,0
ligga kvar på en hög nivå och öka
Ks-förv Soc-förvBou-förv KKTAB KVAB KFAB
ytterligare i december. I medeltal var 72 Figur 5 Tabell för sjukfrånvaro per förvaltning i procent av
arbetad tid, uttaget per 31 december 2021.
personer borta varje dag i
korttidssjukfrånvaro i jämförelse med 84
personer per dag året innan. Långtidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. I
medeltal har 38 personer varit långtidssjukskrivna per dag under året i jämförelse med 32
personer per dag 2020. Ökningen är inom barn- och utbildningsförvaltningen medan det skett
en minskning inom socialförvaltningen.
Nedan redovisas den totala sjukfrånvaron enligt den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen
(sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid).
Åldersgrupp

2019

2020

2021

0 - 29

5,3

8,2

6,8

30 - 49

6,2

8,4

7,4

50 år och äldre

7,8

8,6

9,3

Totalt

6,7

8,4

8,0

Kvinnor

7,2

8,6

8,7

Män

4,7

7,8

5,5
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Förväntad utveckling
Välfärdsuppdraget kommer att bli dyrare
Under de senaste två verksamhetsåren har det varit oavbrutet fokus på smittspridningen och
dess påverkan på kommunens verksamhet och ekonomi. Dock kvarstår kommunsektorns
långsiktigt största utmaningar nämligen den demografiska utvecklingen och
kompetensförsörjningen. I avsnittet Befolkning i denna årsredovisning påvisas att antalet barn
kommer att öka i samtliga ålderskategorier den närmsta tioårsperioden och att antalet 80 år
och äldre kommer att öka betydande. Kostnaderna för kommunens kärnverksamheter kommer
därmed att öka.
Om kostnaden för äldreomsorgen per invånare äldre än 80 år i Kungsörs kommun skulle vara
densamma som 2020 de kommande tio åren, skulle kommunen i fasta priser behöva tillskjuta
ca 70 000 tkr i ytterligare anslag den närmaste tioårsperioden. Nettokostnadsavvikelsen visar
dock att det finns potential att effektivisera bort en del av kostnaden.
Om vi i framtiden arbetar på samma sätt inom äldreomsorgen som idag så kommer varken
ekonomiska resurser eller personalresurser att räcka till. Därför behöver verksamheten ställa
om och använda nya arbetsmetoder och utnyttja relevanta digitala möjligheter som erbjuds på
marknaden. Inledningsvis krävs det i många fall initiala investeringar i ny digital infrastruktur
och nya digitala system för att möjliggöra skiftet.
Förutom den demografiska utvecklingen har bland annat Coronakommissionen argumenterat
för en ambitionshöjning inom äldreomsorgen. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med
uppdraget ett ta fram ett förslag på ny äldreomsorgslag, som ska komplettera socialtjänstlagen
samt innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Det kan bli svårt att finansiera den
höjda ambitionsnivån om inte förslaget också innehåller beslut om att tillskjuta motsvarande
resurser till kommunerna. För Kungsörs kommun skulle den höjda ambitionsnivån motsvara
en kostnadsökning på ca 6 000 tkr inom äldreomsorgen.
Det är inte bara kommunerna som drabbas av ökade kostnader till följd av en ökad andel äldre
i befolkningen. Även regionerna måste möta framtida resursbrist inom hälso- och sjukvården,
som är en följd av att vi lever längre. Region Västmanland och kommunerna i länet har
påbörjat omställningen till Nära vård. Konceptet Nära vård innebär tät samverkan mellan
regionerna och kommunerna, där patienternas behov tillmötesgås i långt högre utsträckning i
det egna hemmet. Det ökar eventuellt behovet av resurser i kommunerna på sikt.

Omfattande ekonomiska stimulansers påverkan på längre sikt
Omfattande ekonomiska stimulanser från centralbanker och regeringar som saknar motstycke
i modern tid, har räddat många företag världen över i den djupa lågkonjunkturen till följd av
coronapandemin. Det råder ingen tvekan om nyttan med dem, men det kan ändå finnas risker.
Bland annat att företag som annars inte skulle ha överlevt konkurrerar ut andra livskraftiga
företag på grund av de stora och generellt utformade statliga stöden.
För kommunernas del har stimulanserna upprätthållit skattebasen, genom att företag har
överlevt pandemin och behållit många anställda. Dessutom har kommunerna
överkompenserats med såväl generella statsbidrag som riktade statsbidrag. Om kommunerna i
grunden inte har en ekonomi i balans kommer effekterna av avvecklingen av statsbidragen att
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bli kännbara. Förra året redovisade kommunsektorn de högsta resultaten någonsin och
resultaten ser ut att bli höga även i år. Det är bra eftersom det visar att kommunsektorn har råd
med en avveckling av stimulanspaketen. Men för enskilda kommuner kan läget se annorlunda
ut. Kungsörs kommun hade till exempel ett jämförelsevis lågt resultat förra året, trots
överkompensation av statsbidrag för att täcka intäktsbortfallet. Det påvisar återigen skälen för
att ta kontroll över nettokostnadsutvecklingen.

Figur 4 Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag 2020 (%). Källa: www.kolada.se

Behovet av en ny investeringsprocess
Behovet av en långsiktig planering för kommunkoncernens investeringar avspeglas i flera
avsnitt i denna delårsrapport. Befolkningsutvecklingen ställer krav på utökade lokaler och
infrastruktursatsningar. Koncernens låneskuld ökar till följd av investeringarna. Investeringar
genererar ökade fasta kostnader som inte går att prioritera bort och därför skapar mindre
flexibilitet i prioriteringen av de gemensamma resurserna. Avskrivningar måste helt enkelt
prioriteras när investeringarna väl är gjorda. För närvarande pågår utvecklingen av
kommunens investeringsprocess var investeringsplanen ska tydliggöra de ekonomiska
konsekvenser som uppstår till följd av investeringar när det kommer till både ökade
kapitalkostnader men även ökade driftkostnader för kommunens olika verksamheter,
inklusive bolagen. Dessutom arbetas det fram en långsiktig lokalförsörjningsplan som
kommer att bli underlag till den långsiktiga investeringsplanen var tilltänkta om- och
nybyggnationer kommer påvisa kostnadsökningarna för nämnderna när de går in i en ny lokal.
Det är viktigt att ännu en gång påpeka att Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB, är till
största del en skattefinansierad verksamhet och deras investeringar och de investeringar som
genomföras åt Kungsörs kommun påverkar skattekollektivet genom att de också får ökade
kapitalkostnader. KKTAB behöver således också ha finansiering av deras om- och
nybyggnationer av kommunala verksamhetslokaler enligt den faktiska kostnaden då
underfinansiering på sikt kommer att påverka Kungsörs kommuns ekonomi.
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Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar
Resultaträkning

Resultaträkning
(Tusen kronor)

Not

2021
Koncern

2020
Koncern

2021
Kommun

2020
Kommun

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Varav jämförelsestörande poster
Avskrivningar

Not 2
Not 3
Not 4
Not 5

190 112
-739 545
5 891
-39 744

190 852
-730 427
0
-38 116

111 157
-698 239
5 891
-7 806

142 222
-714 951
0
-8 016

-589 177

-577 691

-594 888

-580 745

Not 6

396 398

385 086

394 999

377 031

Not 7

213 399

205 941

213 399

205 941

20 620
9 759
-7 484

13 336
12 910
-7 439

13 510
6 120
-4 435

2 227
9 494
-4 094

2 279

0

2 279

0

22 895
-957

18 807
-1 496

15 195
0

7 627
0

21 938

17 311

15 195

7 627

Verksamhetens nettoresultat
Skatteintäkter, kommunbidrag
Generella statsbidrag,
skatteutjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Varav jämförelsestörande poster
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

Not 8
Not 9
Not
10

ÅRETS RESULTAT

Omsättningen för Kungsörs kommun 2020 är missvisande då motpartseliminering inte har
genomförts och då bokföring av transaktioner har skett på felaktiga motparter.

Kassaflödesanalys
(Tusen kronor)

Not

Den löpande verksamheten:
Årets resultat
Realisationsvinster
Reaförluster
Rörelsekapitalförändring avs löpande
verksamheten
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före
rörelsekapitalförändring

Not 11

2021
Koncern

2020
Koncern

2021
Kommun

2020
Kommun

21 938

17 311
27 673
0

15 195
0
0

7 627
0
0

44 903

13 398

15 336

10 961

66 841

58 382

30 531

18 588

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet:
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Ökning (-) minskning (+) av
förråd/exploateringsutg.

7 953

-6 085

-398

0

Ökning (-) minskning (+) av
kortfristiga fordringar

-29 079

9 175

-22 583

6 958

Ökning (+) minskning (-) av
kortfristiga skulder

81 502

97 284

73 623

84 900

Ökning (-) minskning (+) av
kortfristiga placeringar

-20 912

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

106 305

158 756

60 261

110 446

0

116

0

0

0

0

0

0

-111 240

-70 176

-25 294

-9 585

-1 746

0

-1 746

0

355

355

355

355

796

974

3 171

35 000

3 150

35 000

-108 664

-33 731

-23 535

26 672

77 671
17 860
-1 250
-17 860

69 500
804
-1 200
0

0
0

0
0

-17 860

0

76 421

69 104

-17 860

0

74 062

194 129

18 866

137 118

298 106
372 168

107 443
301 572

196 890
215 756

59 771
196 890

Investeringsverksamheten:
Investering i immateriella
anläggningstillgångar
Försäljning av immaterialla
anläggningstillgångar
Investering i materiella
anläggningstillgångar
Investering i finansiella
anläggningstillgångar
Bidrag statlig infrastruktur
Försäljning/utrangering av materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten:
Nyupptagna lån
Minskning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga fordringar
Ökning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-20 912

902
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Balansräkning
(Tusen kronor)

Not

2021
Koncern

2020
Koncern

2021
Kommun

2020
Kommun

Not 12
Not 12
Not 13
Not 13

817 761
1 355
183 100
0

749 461

148 862
1 355
19 501
0

128 992
2 737
20 313
188

Not 14

10 088

13 926

125 929

109 473

Not 15

1 012 304
6 577

945 745
6 932

295 647
6 577

261 703
6 932

1 115
56 451
112 912
226 537
397 015

711
64 297
92 000
205 745
362 753

1 078
62 115
112 912
215 756
391 861

679
39 532
92 000
196 890
329 101

1 415 896

1 315 430

694 085

597 736

360 416
0
21 938
382 354

343 489
0
17 311
360 800

326 388
0
15 195
341 583

318 761
0
7 627
326 388

78 096

73 105

75 614

68 083

2 245
80 341

3 245
76 350

0
75 614

0
68 083

582 778
370 423
953 201

687 244
191 036
878 280

0
276 888
276 888

0
203 265
203 265

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn.anläggn.
Pågående investeringar mark o byggn
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar inventarier
Finansiella anläggningstillgångar exkl.
infrastruktur
Summa anläggningstillgångar
Bidrag statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd, lager, exploatering
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not 16
Not 17
Not 18
Not 19

SUMMA TILLGÅNGAR

182 358

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Direktbokning mot eget kapital
Årets resultat
Summa Eget Kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner samt
löneskatt
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Not 20

Not 21

Not 22
Not 23
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SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

1 415 896

1 315 430

694 085

597 736

Ansvarsförbindelser
Not 24
925 119
2020 års siffror är justerade med VMKF för att få en rättvisare bild mot 2021 års siffror.

855 849
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Notförteckning kommunen:
(Tusen kronor)

Balanskravsutredning

Not

2021

2020
Hyror, arrenden och
leasing
Material, avgifter, tjänster
mm

Not 1

Årets resultat

15 195

- Realisationsvinster

Not

7 627 SUMMA

2021

2020

80 108

59 361

57 975

54 444

698 239

714 951

0

+ Realisationsförluster

Jämförelsestörande
poster

58

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

15 253

Not 4

7 627 Exploateringsintäkt

3 441

Återbäring Kommuninvest
Medel till
resultatutjämningsreserv
Årets
balanskravsresultat

15 253

7 627

7 249

Rivning silon

-3 246

Sanering skolgård
Björskog

-1 553
5 891

Justerat resultat tre år
bakåt:

2020 + 7 627 tkr

Avskrivningar

2019 + 5 374 tkr

Mark, byggnader,
tekniska anläggningar

4 278

4 251

2018 + 13 252 tkr

Maskiner och inventarier

3 528

3 141

0

624

7 806

8 016

Not 5

Nedskrivningar
Verksamhetens intäkter Not 2
Taxor och avgifter

Summa avskrivningar
18 546

22 877

5 701

8 063

Bidrag och ersättningar

57 932

59 837

Entreprenad, försäljning
verksamhet mm

28 978

51 445

111 157

142 222

Hyror och arrenden

SUMMA

Avskrivning sker enligt plan på ursprunglig anskaffning.
Avskrivningstiden följer Kommunförbundets
rekommendationer. Den ekonomiska livslängden utgör
grunden för bedömningen av avskrivningstidens värden.

Skatteintäkter
Verksamhetens
kostnader
Bidrag och
transfereringar
Entreprenader och köp
av verksamhet
Lön och sociala avgifter

Not 3
19 549

Not 6

Prel. Kommunalskatt och
inkomstskatt
Prognos avräkning för
21 711
innevarande år

139 031

144 161 Summa skatteintäkter

401 576

435 274
Generella statsbidrag
och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Regleringspost
Kostnadsutjämning
Utjämningsavgift LSS

383 607

385 306

11 392

-8 275

394 999

377 031

121 883

113 188

25 952

8 842

Not 7

9 148

8 714

35 197

37 201
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Generella bidrag från
staten
Kommunal
fastighetsavgift
Summa generella
statsbidrag och
utjämning

1 102

20 436

20 117

17 560

213 399

205 941
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(Tusen kronor)

Not

Finansiella intäkter

Not 8

2021

2020

Not
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

2021

2020

180 729

178 039

22 581

5 069
-2 379

Not 12

Utdelning aktier, andelar

1 774

Räntor på utlämnade lån

1 354

Räntor avs
medelsplacering

1 001

5 Försäljningar/bidrag

-2 043

Borgensavgifter

1 156

1 081 Utrangeringar/justeringar

3 441

Kapitalkostnad/internränta

6 004 Ingående värden
210 Inköp

2 179

Ränteintäkter på
kundfordringar

27

808

Värdeökning placeringar
Summa finansiella
intäkter

6 120

Summa utgående
värden

204 708

180 729

-4 281

-3 973

-51 565

-47 764

-55 846

-51 737

1 355

2 737

150 217

131 729

52 375

47 951

2 699

4 424

14

0

Summa utgående
värden

55 088

52 375

3 847 Årets avskrivningar

-3 525

-3 142

-32 062

-28 920

-35 587

-32 062

0

188

19 501

20 501

15
0 Årets avskrivningar
Ackumulerade
9 494
avskrivningar
Totala avskrivningar

Finansiella kostnader

Not 9

Räntekostnader

3

11 Pågående projekt
Summa utg planenligt
2 179
restvärde

Kapitalkostnad/internränta
Värdereglering placeringar

3 208

0

Ränta på pensionsskuld

1 032

1 613

192

291

4 435

4 094

Bankkostnader
Summa finansiella
kostnader

Maskiner och
inventarier
Ingående värden

Jämförelsestörande post Not 10
Kommuninvest

Justering för
rörelsekapitalförändring
Förändring av avsättning
Av- och nedskrivningar i
BR
Övrig likvidpåverkan
Summa

Inköp
2 279

Justeringar

Not 13

Not 11
7 530

7 806
0
15 336

7 114

Ackumulerade
avskrivningar

0 Totala avskrivningar
10 961
Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde

Kungsörs kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2021‐12‐31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i
förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
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Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsörs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per
2021‐12‐31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010
kronor. Kungsörs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 806 997 323 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick
till 821 111 501 kronor.

(Tusen kronor)

Not

Finansiella
anläggningstillgångar

Not 14

2021

2020

Not
Kassa och bank

Aktier och andelar, tkr
30

Kommunaktiebolaget

33

35

215 723

196 855

215 756

196 890

302 388

294 761

15 195

7 627

24 000

24 000

0

0

341 583

326 388

65 442

61 320

800 Årets nyintjänande

4 434

597

Löneskatt på årets
nyintjänande

1 076

145

30 Bank
1 Summa kassa och bank

VAFAB Miljö AB

1 777

Kungsörs
Kommunföretag AB

68 148

Mälardalens Brand och
räddning

1 737

Inera AB

43

Energikontoret

9

Mälarskog Insatskonto

7

Kommuninvest,
ekonomisk förening

1 777
68 148 Eget kapital

43 Ingående eget kapital
7 Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

7 442

1

1

Västmanlands tolkservice

13

13

Nätverk för
byggnadsvård

10

10 Summa

Insatskonton
Summa aktier och
andelar
Långfristiga fordringar

1

1

76 069

77 473

47 860

KKAB

800

Förlagslån
Kommuninvest
Summa långfristiga
fordringar
Summa finansiella
anläggningstillgångar

Ingående skuld

30 000 kommunen

Not 21

1 200

1 200

49 860

32 000

Finansiell kostnad på
skuld

831

1 298

125 929

109 473

Löneskatt på finansiell
kostnad

201

315

Avsättning
förtroendevalda

671

1 264

Löneskatt
förtroendevalda

163

307

-418

158

-101

38

2 044

0

495

0

Bidrag statslig
infrasturktur
Citybanan

Not 15

6 577

Exploatering /Förråd

Not 16

1 078

Kortfristiga fordringar

Not 17

Kundfordringar

Direktbokning mot eget
kapital

Avsättningar
(pensionsskuld)

Not 14

Kungsörs Kommunteknik
AB

Not 20

0

4 293

Kooperativ utveckling
Västmanland

2020

Not 19

Handkassor

Kungsörs Grus AB

2021

6 932 Fåp brandmän

679 Löneskatt Fåp brandmän

Avsättning MBR SAP
6 321

5 597 Löneskatt MBR SAP
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Momsfordran

7 957

4 431 FÅP övriga VMKF

338

0

Löneskatt FÅP övriga
16 994
VMKF

82

0

Utgående avsättning
kommunen

75 258

65 442

39 532 Ingående skuld VMKF

2 641

2 916

-2285

-275

Utgående avsättning
VMKF

356

2 641

Summa avsättningar

75 614

68 083

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

17 956

Upplupen skatteintäkt

19 898

-308

9 983

12 818

Övriga kortfristiga
fordringar
Summa kortfristiga
fordringar

62 115

Årets förändring
Kortfristiga placeringar
Not 18

Placering i obligationer

0

92 000

Räntefonder
Handelsbanken
SPP Korträntefond
Swedbank
SEB
SPP FRN
SPP Global
Öhman
Simplicity företagsobligation
Simplicity likviditet
Öhman FRN
Summa kortfristiga placeringar

18 034
20 329
5 087
7 274
16 392
5 059
2 815
2 855
18 677
16 390
112 912

92 000
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(Tusen kronor)

Not

2021

2020

Pensionsavsättning

Panter och
ansvarsförbindelser

Kommunen tillämpar den
blandade modellen för
redovisning av
pensionsåtagande.
Avtalspensioner som
intjänats före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse.
Intjänanderätt från 1998
utbetalas till individuell
förvaltning enligt KAP-KL.
Några mindre delar kvarstår
dock inom kommunen och
avsätts inom
balansräkningen och
återlånas av kommunen.
Särskilda avtalspensioner
avser avgångar före 65 år
Långfristiga skulder

Not 22

Not

Ingående balans
Ränteuppräkning

Leverantörsskuld
Personalens källskatt,
avgifter mm

932

Gamla utbetalningar

-7 734

-7 516

Ändrat
livslängdsantagande
RIPS

3 987

0

445

915

127 566

128 603

1 225

1 281

30 948

31 199

297

310

0

111

160 036

161 504

95%

95%

765 083

694 341

0

4

Summa
borgensförbindelser

765 083

694 345

Summa panter och
ansvarsförbindelser

925 119

855 849

Pensionsförpliktelser
exkl löneskatt
Förtroendevalda
Löneskatt
Löneskatt
0
förtroendavalda

Upplupen pension
individuell del

Totalt
pensionsförpliktelser
47 095
5 979
13 561

26 754
6 601 Aktualiseringsgrad
13 567

Upplupna sociala avgifter

7 073

Borgensförbindelser
7 836 och därmed jämförliga
säkerheter

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

4 988

5 064

Semesterlöneskuld
Övriga kortfristiga skulder
Interimsskulder
Summa kortfristiga
skulder

21 125

131 269
3 002

Övrig post

Not 23

128 603

Not 24

919

Inkomstsamordnad
visstidspension
Kortfristiga skulder

2020

1 346

Basbeloppsuppräkning

0

2021

Borgensförbindelser
kommunägda företag

20 201 Förlustansvar egna hem

173 164

110 527

3 903

12 715

276 888

203 265
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Notförteckning koncern:
(Tusen kronor)

Not

Verksamhetens intäkter

Not
2

2021

2020

Not

2021

2020

383 607

385 306

11 392

-8 275

1 399

8 055

396 398

385 086

121 883

113 188

25 952

8 842

9 148

8 714

1 102

37 201

35 197

20 436

20 117

17 560

213 399

205 941

Aktieutdelning
kommunägda bolag

1 774

6 004

Ränteintäkter

2 527

383

3 441

Övriga finansiella intäkter

5 458

6 523

7 249

Summa finansiella
intäkter

9 759

12 910

Räntekostnader

4 069

4 920

Övriga finansiella kostnader

3 415

2 519

Summa finansiella
kostnader

7 484

7 439

Skatteintäkter

Not 6

Prel kommunalskatt och
inkomstskatt

Taxor, avgifter,
hyror och arrenden

Prognos avräkning för
innevarande år

212 642

181 548

Bidrag och ersättningar

58 180

55 637

Entreprenad,försäljning
verksamhet mm

60 232

37 250 Summa skatteintäkter

Elimineringar
Summa verksamhetens
intäkter

-140 942

-83 583

190 112

190 852

Kommunbidrag VMKF

Generella statsbidrag och
Not 7
utjämning
Inkomstutjämningsbidrag

Verksamhetens
kostnader

Not
3

Regleringspost

Bidrag och tranfereringar

19 549

Entreprenad och köp av
verksamhet

252 189

208 431 Generella bidrag fr staten

Lön och sociala avgifter

443 603

445 901 Utjämningsavgift LSS

Hyror, arrenden och
leasing

80 734

Material, avgifter, tjänster
mm

84 412

Elimineringar
Summa verksamhetens
kostnader

Jämförelsestörande
poster

20 531 Kostnadsutjämning

57 845 Kommunal fastighetsavgift

-140 942

Summa generella
81 302 statsbidrag och
utjämning
-83 583

739 545

730 427 Finansiella intäkter

Not
4

Exploateringsintäkt
Återbäring Kommuninvest
Rivning silon

-3 246

Sanering skolgård
Björskog

-1 553

Finansiella kostnader

5 891
Avskrivningar
Mark, byggnader, tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa långfristiga
fordringar
Avskrivning sker enligt plan
på ursprunglig anskaffning.
Avskrivningstiden följer
Kommunförbundets
rekommendationer. Den
ekonomiska livslängden
utgör grunden för
bedömningen av
avskrivningstidens värden.

Not
5
31 582

31 321

8 116

6 745

46
39 744

50 Jämförelsestörande post

Not 8

Not 9

Not
10

38 116 Kommuninvest

Justering för
rörelsekapitalförändring

2 279

Not
11
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Förändring av avsättning

(Tusen kronor)

Not

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Not
12

2021

Av- och nedskrivningar i RR

27 326

38 463

Övrig likvidpåverkan

17 577

-25 065

Summa

44 903

13 398

2021

2020

68 178

68 178

7 891

9 295

151

172

50 706

35 259

-116 838

-98 978

10 088

13 926

6 577

6 932

1 115

711

27 984

14 700

8 328

5 261

19 790

20 786

19 898

-308

15 369

27 867

-34 918

-4 009

56 451

64 297

2020

Not
Finansiella
anläggningstillgångar

Not
14

1 174
1 147 636 Aktier och andelar, tkr
922
Andelar i andra
101 195
69 015
koncernbolag

Ingående värden
Inköp
Omklassificeringar

-4 144

Försäljningar

-2 043

-34 327 Andelar i andra företag

Andra långfristiga
värdepappersinnehav
1 269
Andra långfristiga
1 174 919
930
fordringar
Elimineringar

Summa utgående
värden

Årets avskrivningar
Uppskrivning/utrangering

-7 405

-24 146

-24 036

19 422

21 018

Summa aktier och
andelar
Bidrag statlig
infrastruktur

Ackumulerade
avskrivningar

-342 551

-320 283 Förråd, lager,
exploatering

Totala avskrivningar

-347 275

-323 301 Kortfristiga fordringar

Not
15
Not
16
Not
17

Kundfordringar
Nedskrivningar

-104 894

Pågående projekt

1 355

Summa utg planenligt
restvärde

819 116

-104 894 Momsfordran
2 737

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

749 461 Upplupen skatteintäkt
Övriga kortfristiga
fordringar

Maskiner och
inventarier
Ingående värden
Inköp
Försäljning

Not
13

Elimineringar
279 463

240 395

9 966

13 594

-3 427

Summa kortfristiga
fordringar

-584 Kortfristiga placeringar

Not
18

Summa utgående
värden

286 002

253 405

Årets avskrivningar

-15 550

-13 404 Summa kortfristiga placeringar

Placering i obligationer
Placering i räntefonder

0 92 000
112 912
112 912

92 000
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Ackumulerade
avskrivningar
Totala avskrivningar

-94 654

-83 889

-110 204

-97 293
Kassa och bank

Omklassificeringar
Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde

7 238
64
183 100

Not
19

26 058 Handkassor

33

188 Bank

372 135 298 082

182 358 Elimineringar

-145 631

Summa kassa och bank

Eget kapital

Ingående eget kapital
Utdelningar

35

-92 372

226 537 205 745
Not
20
429 844 413 042
-1 250

-1 375

Elimineringar

-68 178

-68 178

Årets resultat

21 938

17 311

Summa eget kapital

382 354 360 800
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(Tusen kronor)

Not

Avsättningar
(pensionsskuld)

Not
21

Avsättningar för
pensioner samt löneskatt

Summa avsättningar

Skulder inom koncern

Not

2021

2020

72 169

44 914

6 415

8 727

13 580

13 585

Upplupna sociala avgifter

7 529

8 372

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

5 335

5 332

21 642

20 925

363 573

116 254

60 729

69 308

-180 549

-96 381

370 423

191 036

73 105 Leverantörsskuld

2 245

3 245

80 341

76 350

Not
22

Skulder till kreditinstitut

2020

Kortfristiga skulder
78 096

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

2021

Personalens källskatt,
avgifter mm
Upplupen pension
individuell del

582 678 687 144 Semesterlöneskuld
48 760

Övriga kortfristiga
30 900
skulder

Elimineringar

-48 660

Summa långfristiga
skulder

-30 800 Interimsskulder

582 778 687 244 Elimineringar
Summa kortfristiga
skulder

Not
23

Pensionsavsättning
Kommunen tillämpar den
blandade modellen för
redovisning av
pensionsåtagande.
Avtalspensioner som
intjänats före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse.
Intjänanderätt från 1998
utbetalas till individuell
förvaltning enligt KAP-KL.
Några mindre delar kvarstår
dock inom kommunen och
avsätts inom
balansräkningen och
återlånas av kommunen.
Särskilda avtalspensioner
avser avgångar före 65 år
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Driftredovisning
Här redovisas en sammanställning över styrelsens och nämndernas löpande verksamhet.
Jämförelse görs med budget och föregående år. Även redovisning av nämnders samt
kommunala bolags och organisationers verksamhet, ekonomi och framtid.
Kommun
Enligt RKR 14 ska drift- och investeringsredovisningen visa hur de gemensamma medlen
planeras och faktiskt används i de kommunala verksamheterna. Nedan redovisas hur medlen
för driftredovisningen har fördelats mellan kommunens nämnder.
Driftredovisning per nämnd (tkr)
Styrelse/nämnd
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Justeras: Poster som ej är hänförbara till
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens
kostnader enligt resultaträkningen
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens
kostnader enligt resultaträkning

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Innev.år
Fg. år
Innev.år
Fg. år
Innev.år
Fg. år
60 960
25 522 -161 441 -101 863 -100 480 -76 341
39 269
48 677 -271 285 -292 699 -232 017 -244 023
43 134
40 416 -299 293 -296 910 -256 159 -256 494

-32 206

27 607

33 779

-23 479

111 157

142 222

-698 239

-714 951

1 573

Budget
BudgetNetto
avvikelse
Innev.år
-99 004
-1 477
-229 557
-2 460
-260 372
4 213

4 128 -

-

-587 083 -572 730 -588 932

276

Förutom nämnderna ovan återfinns det även en intern finans inom Kungsörs kommun. Den
interna finansen består av flertalet gemensamma poster för samtliga verksamheter som
budgeteras centralt. I avsnittet Intern finans nedan redogörs det för vilka poster som ingår i
den interna finansen. Intern finans redovisar per den 31 december 2021 en positiv
budgetavvikelse om 8 074 tkr vilket hänförs till största del av lägre utfall av lönerevision samt
ofördelade budgetmedel.
Driftredovisning per verksamhet (tkr)
Övrig politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd
Fritid o Kultur
Pedagogisk verksamhe
Vård och omsorg
Särskilt riktade ins
Pedagogisk verksamhe
Gemensam verksamhet
Justeras: Poster som ej är hänförbara till
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens
kostnader enligt resultaträkningen
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens
kostnader enligt resultaträkning

Budget BudgetIntäkter
Kostnader
Nettokostnader
Netto
avvikelse
Innev.år
Fg. år
Innev.år Fg. år
Innev.år Fg. år
Innev.år
19
26
-5 849
-6 793
-7 256
-6 767
-7 942
686
8 826
1 150
-46 760
-30 361
-37 934
-29 211 -29 408
-8 525
1 321
1 347
-25 019
-26 432
-23 698
-25 085 -24 764
1 066
37 962
44 785 -268 199 -274 250 -230 238 -229 465 -228 716
-1 522
35 681
33 441 -264 691 -251 889 -229 010 -218 449 -224 238
-4 772
7 478
8 471
-19 139
-16 369
-11 661
-7 898 -15 275
3 614
26
30
-1 777
-1 938
-1 750
-1 908
-1 729
-22
52 050
25 365
-99 159
-83 439
-47 109
-58 075 -56 861
9 752

-32 206

27 607

33 779

-23 479

1 573

111 157

142 222

-698 239

-714 951

-587 083

4 128 -

-

-572 730 -588 932

276

Intäkter och kostnader för föregående år och den resultaträkning som återfinns i avsnittet
Resultaträkning under kapitlet Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar är
inte motparts eliminerat vilket innebär att siffrorna är missvisande. Eliminering av motparter
för 2020 har inte kunnat genomföras under 2021. Förutom motpartseliminering återfinns det
en intern finans.
Samtliga nämnders väsentliga händelser redovisas under avsnittet Förvaltningsberättelse
under respektive nämnds väsentliga händelser. Nedan följer en redogörelse för respektive
nämnds resultat för 2021 samt en framtidsutsikt kopplat till de ekonomiska utmaningarna.
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Barn- och utbildningsnämnden
2020
Förvaltning
(tkr)

2021

jan-dec
Utfall

jan-dec
Utfall

Budget

Avvik

Diff 20/21

Barn och utbildning
Politisk verksamhet
Musikskola/kulturskola
Fritidsverksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Grundskola

596

719

757

38

123

961

1 015

1 018

3

54

2 478

2 324

2 425

101

-154

56 779

50 155

50 923

767

-6 623

825

983

930

-53

158

108 570

99 024

98 975

-49

-9 547

Gymnasieutbildning

43 011

43 560

45 532

1 973

549

Särskola

15 778

20 885

17 391

-3 495

5 108

Vuxenutbildning

4 501

4 795

3 698

-1 098

294

Äldreomsorg

3 003

0

0

Flyktingmottagande

123

3 331

5 249

1 917

3 208

Förvaltningsledning

7 396

5 225

2 659

-2 565

-2 172

244 023

232 017

229 557

-2 460

-12 006

Totalt Barn- och utbildning

-3 003

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2021 ett ekonomiskt utfall om 232 017 vilket är
en negativ budgetavvikelse på -2 460 tkr, vilket motsvarar en förbrukning på 101,1 procent av
budget. Barn- och utbildningsnämnden har under året tagit beslut om sparåtgärder
motsvarande 7 000 tkr, som i sin helhet verkställdes under 2021. Det innebär bland annat att
förvaltningen kommer att sänka sina kostnader genom att minska personalstaten med
20 årsarbetare. Nämnden har exempelvis avvecklat Solbackens förskola och Smultrongångens
lokaler.
Dessutom råder allmän återhållsamhet inom verksamheterna förskola, grundskola och
vuxenutbildning. Förskolan har haft ett minskat tryck på grund av coronapandemin och
därmed har flertalet effektiviseringsåtgärder kunnat sättas in som har genererat ett
budgetöverskott. Grundskolan redovisar ett smärre underskott under verksamhetsåret 2021.
Även vuxenutbildningen har genom insatta åtgärder genererat ett överskott. Dessutom kan
nämnas att fritidsgårdarna redovisar ett överskott vid årets slut på grund av minskat
öppethållande under coronapandemin.
Nämnden hade ytterligare sparkrav om -8 300 tkr i inledningen av året, utöver ovan nämnda 7 000 tkr. I och med att utfallet för verksamhetsåret 2021 har förbättrats, främst gällande
gymnasieskolan, vuxenutbildning och förskola, är en del av sparkravet inhämtat och
motsvarar nu -2 460 tkr. Det är den främsta anledningen till nämndens totala
budgetunderskott. Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnden att se över alla sina
verksamheters ekonomi för att hitta förslag till åtgärder som sänker kostnaderna vilket
förvaltningen har levererat dock har nämnden beslutat att inte vidta ytterligare åtgärder under
2021.
Utöver sparkraven har kostnaderna för särskolan ökat med 3 495 tkr jämfört med vad som
antogs inför beslutet om budget 2021, på grund av ökad inflyttning och nyinskrivna. För att
minimera underskottet på särskolan startas en integrerad särskolegrupp i kommunen till
höstterminen på Hagaskolan, vilket kommer att reducera underskottet i år med cirka 1 000 tkr.
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Det beror på att fler elever då får möjlighet att gå i skolan på hemmaplan och kommunen inte
behöver köpa tjänsterna från andra kommuner.
Under året har barn- och utbildningsnämnden fått flera budgettillskott. De 4 000 tkr som
beslutades om i juni (KF 2021-06-14 § 107) behandlades först i kommunfullmäktige (KF
2021-05-10 § 80) där det beslutades att förstärkningen skulle användas till elever med
särskilda behov inom grundskola och förskola samt att tidigare effektiviseringsförslag om
begränsat öppethållande på fritidsgårdarna skulle dras tillbaka. Budgettillskottet grundades i
en förändrad skatteprognos från SKR och får enligt fullmäktige inte användas till att täcka
underskott. Bedömningen är att hela tillskottet kommer att användas till ökade kostnader
resterande del av 2021.
I samma beslut (KF § 107) fanns en förstärkning genom en fördelning av budgetmedel mellan
nämnderna. Effektiviseringen på 2 000 tkr av städorganisationen, i samband med
omorganisationen av kost och städ till den för året nya serviceenheten (tillhörande
kommunstyrelseförvaltningen) användes för att förstärka barn- och utbildningsnämndens
budget med 1 600 tkr. Socialnämnden fick 300 tkr i tillskott och kommunstyrelsen 100 tkr.
Barn- och utbildningsnämndens framtidsperspektiv lyfter problematiken med att utvecklingen
går generellt mot större krav i samhället på att alla får en högre utbildningsnivå. Det gäller
både ungdomar och vuxna. En oönskad konsekvens är att många gymnasieutbildningar
upplevs för krävande och att eleverna inte fullföljer utbildningarna. Det innebär att det blir ett
ökat behov av att det kommunala aktivitetsansvaret erbjuder dessa ungdomar meningsfulla
alternativ och förhoppningsvis en väg tillbaka till studier. För att lyckas få fler vuxna i arbete
pågår bland annat ett samarbete mellan vuxenutbildningen och näringslivsenheten med syfte
att anpassa utbildningsinsatser efter företagens behov.
Dessutom är den demografiska utvecklingen enligt befolkningsprognosen en utmaning både
på kort- och lång sikt. Befolkningsprognosen innebär att vissa verksamheter behöver utökas,
främst inom förskola, medan andra behöver utökas temporärt. Båda dessa utökningar innebär
att nya verksamhetslokaler måste tillskapas för att tillgodose behovet som
befolkningsökningen innebär enligt prognosen. Förutom verksamhetslokaler behövs det
dessutom personella resurser samt materiella resurser.

Socialnämnden
Socialförvaltningen
Politisk verksamhet

692

716

669

-47

23

Vård och omsorg om äldre

96 240

99 482

98 989

-493

3 242

Insatser LSS/LASS

71 412

78 747

74 835

-3 912

7 335

5 157

5 616

5 848

232

459

Insatser ej LSS/LASS
Färdtjänst

861

821

1 820

999

-39

Individ och familjevård

30 878

29 767

30 135

368

-1 110

Ekonomiskt bistånd

10 898

11 729

10 924

-805

832

Flyktingmottagande

2 253

2 016

3 022

1 006

-236

Arbetsmarknadsåtgärder
Förvaltningsledning
Covid-19
Totalt Socialförvaltningen

5 522

6 313

7 005

691

791

32 581

23 871

28 892

5 021

-8 711

-2 920

-1 767

1 153

-2 920

256 159

260 372

4 213

-335

256 494
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Socialnämndens utfall per den 31 december 2021 uppgår till 256 159 tkr vilket är en positiv
avvikelse mot budget på 4 213 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse med 1,62 procent.
Vid delårsrapport 2 per den 31 augusti 2021 prognostiserade socialnämnden en budget i
balans för 2021. Under hösten har socialnämnden reviderat sin prognos löpande i takt med att
socialförvaltningen har genomfört de effektiviseringar som nämnden har beslutat samt att
nämnden har mottagit fler och fler statsbidrag under hösten. Under 2021 mottog
socialnämnden 12 285 tkr i statsbidrag varav 8 315 tkr har använts. Statsbidragen som
socialnämnden har mottagit har både varit generella och riktade var många av de riktade
statsbidragen har finansierat kostnader som socialnämnden tidigare haft och därmed inneburit
kostnadsdämpning för socialnämnden och inte utökad verksamhet. Förutom generella och
riktade statsbidrag har socialnämnden även mottagit statsbidrag för covid-19 för bland annat
skyddsmaterial som köptes in 2020 men var medlen mottogs under 2021 och påverkar därför
2021 års resultat. Kungsörs kommun som arbetsgivare har även mottagit ersättning från
Försäkringskassan för sjuklönekostnader på grund av den pågående pandemin var
socialnämnden har mottagit 2 098 tkr trots att sjukfrånvaron under 2021 är lägre än 2019. Alla
dessa faktorer påverkar socialnämndens resultat och har lett till att socialnämnden redovisar
per den 31 december 2021 en stor positiv avvikelse om 4 213 tkr.
Inom socialnämndens verksamhetsområden redovisar samtliga verksamheter en positiv
budgetavvikelse förutom nämnden och området för funktionsstöd som redovisar en negativ
avvikelse om -1 905 tkr. Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på grund av högre
kostnader för arvoden under 2021 än budgeterat. Den största anledningen till att området för
funktionsstöd redovisar en negativ avvikelse hänförs till boende med särskild service, BMSS.
Inom verksamhetsområdet BMSS har det bland annat varit bristande brandskydd på
Näckrosens gruppboende och enheten har därför varit tvungna att bemanna med ytterligare en
vaken natt varje dygn för att ha beredskap utifrån att det eventuellt skulle börja brinna. Till
följd av bristande brandskydd ska enheten flytta till Tallåsgården och har därför betalat för
anpassningskostnader under 2021 för att lokalen ska kunna användas av verksamheten.
Socialnämndens framtidsperspektiv bygger på de behov som samtliga socialnämndens
verksamheter har när det kommer till kompetensutveckling och kompetensförsörjning för att
klara av framtida behov. Den ökade demografin av 80+ i Kungsörs kommun enligt
befolkningsprognosen kommer innebära ytterligare resursbehov samt utökade
verksamhetslokaler. Vidare har Kungsör en alltmer växande grupp äldre med demenssjukdom
vilket kommer innebära att äldreomsorgen inom socialnämnden måste ställa om sin
verksamhet och kompetensutveckla personalen gällande demenssjukdom och multisjuka
äldre. Region Västmanland och kommunerna i länet har påbörjat omställningen till Nära
vård. Konceptet Nära vård innebär tät samverkan mellan regionerna och kommunerna, där
patienternas behov tillmötesgås i långt högre utsträckning i det egna hemmet. Det ökar
eventuellt behovet av resurser i kommunerna på sikt. En del i arbetet med Nära vård har
socialnämnden fokuserat på förebyggande insatser för att dämpa de eventuella framtida
kostnaderna.
Ett ytterligare led i att dämpa framtida kostnaderna är genom digitalisering för att öka
självständigheten dock så är behovet stort för digitalisering inom socialnämnden. Under 2021
har läkemedelsrobotar placerats ut vilket har inneburit effektivisering för omvårdspersonal
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som inte behöver åka ut för att ge läkemedel. Läkemedelshanteringen är 100 procent under
2021.
Inom funktionsstöd är det stora problemet att personer inom
funktionsstödsverksamhetsområde börjar bli äldre och deras sjukdom innebär ökat vårdbehov.
Under de kommande åren kommer det bli fler och fler äldre då de flesta som återfinns inom
funktionsstödsverksamhetsområdet blev kommuninvånare på 70-talet när institutionerna i
Kungsör lades ned. De förändrade behoven ställer krav på kompetensutveckling av
medarbetarna och att arbetssättet kommer att behöva förändras. Regeringen föreslår även
lagändring inom personlig assistans vilket kan komma att innebära ökade kostnader för
Kungsörs kommun då vissa så kallade Försäkringskassanärenden kommer att övergå till
kommunala ärenden var kommunen ska stå för hela kostnaden.
Inom individ- och familjeomsorgen ställs det högre krav på barnperspektivet vilket innebär att
IFO kan komma att vara mer involverade i ärenden var det finns barn.
Arbetsmarknadspolitiken på regeringsnivå påverkar arbetsmarknadsenheten inom IFO:s
verksamhet. I och med budgeten som antogs av riksdagen under hösten 2021 så kommer
arbetsmarknadsenheten att minska med 2,0 årsarbetare då beställningar av kommunala
insatser från Arbetsförmedlingen minskar och i vissa fall upphör. Arbetsmarknadsenheten
inom IFO kommer att ställa om och fokusera på att få ut individer på praktik inom
kommunala verksamheter och reducera arbetsbelastning inom socialnämndens andra
verksamheter genom att genomföra icke kvalificerade uppdrag såsom tvätt.
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Kommunstyrelsen
Verksamhet
(redovisning i tkr)
Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska partier
Revision
Övrig politisk verksamhet
Delsumma politisk verksamhet

2020
Utfall

Utfall

2021
Budget

Avvik

3 464
458
585
972
5 479

3 638
458
715
1 010
5 821

4 159
458
631
1 268
6 516

521
0
-84
258
695

Fysisk o teknisk planering*
Näringslivsfrämj o turism
Gator, vägar
Parker**
Miljö- och hälsoskydd***
Räddningstjänst
Delsumma infrastruktur o

1 825
3 198
10 462
2 204
3 768
7 618
29 075

-1 199
3 261
10 270
5 485
12 846
7 187
37 850

1 777
3 451
10 689
2 248
4 073
7 070
29 308

2 976
190
419
-3 237
-8 773
-117
-8 542

Allmän fritidsverksamhet
Stöd till studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet
Bibliotek
Anläggningar
Delsumma kultur- och fritid

2 425
298
949
5 073
12 900
21 645

1 765
300
1 168
4 950
12 188
20 371

2 207
307
1 260
5 096
12 451
21 321

442
7
92
146
263
950

1 908

1 729

1 728

-1

18 234

12 210

17 966

5 756

0

22 499

22 165

-334

76 341

100 480

99 004

-1 476

Kommunikationer
Gemensam verksamhet
Kost och städ, serviceenheten
Kommunstyrelsens förvaltning

*Rättelse av exploateringsredovisning
** Rivning av silon nära hamnen
***Sanering Björkskogsskolan samt framtida miljösanering i Kungsörs kommun

Kommunstyrelsens utfall per den 31 december 2021 uppgår till 100 480 tkr vilket är en
negativ budgetavvikelse på 1 476 tkr, vilket motsvarar en förbrukning på 101,49 procent av
budgeten för 2021. Den negativa budgetavvikelsen hänförs i sin helhet till reserveringen för
miljösanering i samband med årsredovisningen som påverkar utfallet för miljö- och
hälsoskydd. Ekonomin i kommunstyrelsens egen förvaltning påverkas i mycket hög grad av
flertalet jämförelsestörande poster i år, som genererar både intäkter och kostnader av
engångskaraktär.
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Under året har det gjorts flertalet rättelser av historisk bokföring. Återbäring på insatskapital
hos Kommuninvest ekonomisk förening har ackumulerats på ett skuldkonto tidigare år men
bokförs numera som intäkter i stället, vilket gör att det på årets resultat påförs en ej
likviditetspåverkande post motsvarande 7 249 tkr. Till dessa tillkommer ränteintäkter som
också har redovisats som skulder, men som numera bokförs som finansiella intäkter i
finansnettot (alltså inte inom ramen för kommunstyrelseförvaltningen).
Andra historiska rättelser avseende exploateringsredovisningen påverkar det samlade
resultatet positivt med ca. 3 440 tkr (se verksamhet Fysisk och teknisk planering). Reavinster
från försäljningsintäkter har tidigare bokförts som anläggningstillgångar och skrivits av. Den
rättelsen är inte heller likviditetspåverkande.
Även på kostnadssidan finns betydande poster i årets prognos. Till att börja med ska nämnas
en ”fördelningssnurra” av gemensamma kostnader för kommunens administration kopplad till
kansli-, ekonomi- och personalavdelningarna. Med början 2018 har underskott uppstått, som
har gjort att avdelningarna inte har täckt sina kostnader med intäkter från barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och bolagen. Då har den i stället täckt kostnaderna via
annan finansiering. Därför redovisas ett underskott motsvarande cirka -1 400 tkr på
administrationen i år.
En annan mycket större post som påverkar årets resultat är rivningen av silon nära hamnen.
Rivningen klassas inte som en investering då marken inte ska säljas vidare och har därför
bokförts som en driftskostnad på 3 235 tkr. En annan åtgärd under året är saneringen av
Björskogsskolans skolgård för -1 500 tkr. Sanering klassas inte heller som investering och
kostnaden bedöms inte vara en skolkostnad varför den inte heller har påförts barn- och
utbildningsnämndens budget.
Under en längre period har det pågått en miljöutredning i Kungsörs kommun vilket har
påvisat en stor miljöskuld som Kungsörs kommun och kommunstyrelsen måste hantera.
Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB, har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en
utredning under 2021 för att åtgärda dessa miljöskulder. Det som KKTAB har funnit under
2021 och som kommunstyrelsen har reserverat i sitt resultat för 2021 uppgår till 7 000 tkr
vilket enbart är de preliminära kostnaderna. Den totala miljöskulden förväntas uppgå till
mellan 35 och 40 mnkr.
Under året har upphandling av nytt beslutsstödsystem pågått och hösten 2021 påbörjades
implementeringen av Hypergene. Det är ett omfattande projekt tillsammans med Arboga och
Köping inklusive bolag samt Västra Mälardalens kommunalförbund (Surahammar har en
option att gå med). Kostnaden för projektledare i Köpings kommun och installationen av
systemleverantören har påverkat årets resultat i sin helhet. Tidplanen för färdig
implementation är hösten 2022 då internkontrollen ska implementeras.
Kommunstyrelsens förvaltning kommer under 2022 arbeta med fördelningskostnader för
Hypergene mellan Kungsörs kommun och de kommunala bolagen samtidigt så kommer ett
arbete pågå med fördelning av övriga gemensamma kostnader.
Förstudien om ett nytt e-handelssystem har pågått under hösten vilket har gjorts gemensamt
med Arboga, Köping, Surahammar och Västra Mälardalens kommunalförbund. En remiss
skickades till ekonomicheferna inom KAKS kommuner innan jul. Förstudietiden har inneburit
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en kostnad för Kungsör på ca. 108 tkr. Uppskattningsvis innebär ett nytt system en årlig
kostnad på ca. 300 tkr för Kungsörs kommun och syftet är att förebygga inköp utanför avtal.
Slutredovisningen av förstudien kommer att ske under 2022.
Överskottet på 695 tkr för nämnd- och styrelseverksamheten antas vara en effekt av
coronapandemin. På de gemensamma verksamheterna, finns utöver ovan nämnda
administrativa kostnader och insatskapitalet, budgetavvikelser på flera små poster som till
exempel livsmedel och IT-samordning (500 tkr) samt en negativ post avseende det nya
delägarskapet i Energikontoret i Mälardalen AB (39 tkr).
Ser vi framåt så har Kungsör och förvaltningen en mycket spännande framtid att möta. Vi har
under de senaste 5-6 åren utvecklat Kungsör från att vara en stillastående kommun och
verksamhet till att vara en framåtsyftande och växande kommun. Vi fortsätter arbeta med
detaljplaner för att ha ett kontrollerat ökat boende med en tillväxt på 1,5-2 procent per år. Det
vi måste få till är bostadsrätter för att skapa fler möjligheter för att få till en omflyttning i
Kungsör som gör att de som lämnar villan ändå vill bo kvar i Kungsör då det finns mycket att
välja på. Att växa innebär att vi även måste planera för ökat antal barn vilket medför
utbyggnad av förskola och skola.
Den äldre befolkningen över 80 år beräknas bli dubbelt så många vilket gör att vi även måste
planera för trygghetsboenden och särskilda boenden de kommande 3-10 åren.
Att möta framtiden innebär även att vi måste vara med i den digitaliseringsvåg som sveper
över Sverige och världen. Här har inte Kungsör de egna resurserna att utveckla de digitala
tjänsterna utan vi måste kunna ta rygg på de större städerna, Inera och övriga företag som
utvecklar digitala tjänster för främst vård, omsorg och skola. VMMF har påbörjat sin digitala
resa och redan utvecklat en rad tjänster men framtiden rör sig mot ytterligare digitalisering
och teknikutvecklingen är oerhört snabb så idag vet vi inte riktigt vad vi behöver i morgon för
den tekniken finns inte idag.
Att fortsätta se möjligheter i samverkan är ett måste för små kommuner så att utveckla våra
gemensamma förbund och utveckla våra bolag mot en framtid där vi mer samarbetar i Västra
Mälardalen med övriga kommunala bolag är definitivt en väg att gå för oss om vi ska klara
den service som kommer förväntas av oss.
Miljömässigt måste vi hitta vägar för att nå en mer hållbar framtid genom återvinning av
material så att vi som organisation inte förbrukar mer resurser. Vi ser även över vår
fordonshantering och ser framför oss att vi i framtiden åker fossilfritt även om vi idag inte ser
möjligheten för alla fordon men den utvecklingen kommer att komma.
Pandemin har gjort att vi får möta framtiden med andra arbetssätt och även här har vi
möjligheter genom digitalisering. Personalbehovet framåt kommer vara extremt stort och då
kommer vi konkurrera med 289 andra kommuner för att få rätt kompetens.
Intern finans
Totalt intern finans

-4129

-1 574

6 500

8 074

2 555

Intern finans består av flertalet gemensamma poster för samtliga verksamheter som
budgeteras centralt. Från och med i år påverkas pensionsavsättningen och ansvarsförbindelsen
för pensioner av nya livslängdsantaganden och kostnaderna blir märkbart högre än tidigare.
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Till skillnad från tidigare beräkningsgrunder tar de nya antagandena hänsyn till livslängden
hos dem som arbetar i kommunsektorn specifikt och att det finns skillnader i dödlighet mellan
hög- och låginkomsttagare. Effekterna för kommunsektorn blir att pensionsskulden ökar
eftersom anställda i kommuner och regioner lever längre än vad tidigare antagande har
presumerat – framförallt lever männen längre. Procentuellt sett beräknas pensionsskulden öka
med 3,8 procent i kommunerna och 5,2 procent i regionerna.
För Kungsör innebär det enligt den senaste prognosen från pensionsförvaltaren KPA, en
budgetavvikelse med 4 648 tkr. Budgetavvikelsen för pensioner täcks dock av det höjda
interna personalomkostnadspålägget och det förhållandevis låga utfallet jämfört med budget i
lönerevisionen. Dessutom kvarstår det medel för ökade kapitalkostnader för 2021 då
nämnderna inte har kompenserats för investeringarna som aktiverades i samband med
bokslutet. Det kvarstår även medel för oförutsedda kostnader som inte har fördelats ut under
2021. Totalt för intern finans uppgår budgetavvikelsen för 2021 till 8 074 tkr.

Ekonomisk uppföljning av kommunens bolag samt förbund
Kungsörs Kommunföretag AB (KKAB) Koncern

Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet
Tillsvidareanställda

Koncern
2021
2020
184 575 153 377
4654
8 113
10,1
10,8
986 999 880 851
55
57

Moderbolag
2021
2020
1
0
1
56
82,2
82,2
64 590
64 666
0
0

Kungsörs kommun bildade vid årsskiftet 2008/2009 en bolagskoncern med Kungsörs
Kommunföretag AB (KKAB) som moderbolag. KKAB äger Kungsörs Kommunteknik
(KKAB), Kungsörs Vatten AB (KVAB) samt Kungsörs Fastighets AB (KFAB). KKAB ägs
till 100 procent av Kungsörs kommun.
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för de kommunala bolagen. Kungsörs
Kommunföretag AB ansvarar för att fullmäktiges direktiv verkställs inom bolagskoncernen.
Kommunfullmäktiges beslut som ägare riktas till moderbolaget Kungsörs Kommunföretag
AB, som vidarebefordrar beslut som rör bolagen i koncernen. Moderbolaget återrapporterar
utfallet till kommunstyrelsen.
KKAB har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar utifrån av
fullmäktige givna instruktioner samt att samordna och utveckla verksamheten för företagens
och Kungsörs kommuns räkning.
Under året har bolagspolicyn från 2013 reviderats av kommunfullmäktige den 10 maj. Nedan
redogörs för de väsentliga händelserna, den ekonomiska uppföljningen samt
framtidsperspektiv av samtliga dotterbolag inom KKAB:s koncern.
Kungsörs Fastighets AB (KFAB)
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Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet Tillsvidareanställda

2021
65 834
5 762
36,9
251 928
11

2020
64 962
6 433
36,5
238 595
11

Kungsörs Fastighets AB (KFAB) är Kungsörs allmännyttiga bostadsbolag och har till föremål
för sin verksamhet att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. KFAB
ägs av 100 procent av KKAB.
Verksamhetsåret 2021 har präglats av pandemin och KFAB har anpassat sin verksamhet
utifrån de restriktioner och rekommendationer som har funnits under året. Bostadskön har
under året ökat och vid årsskiftet stod knappt 1 200 personer i bostadskön, vilket innebär att
det kan ta upp emot 1,5 år innan bostadserbjudande från KFAB. Den ökade kön ligger också
till grund för att producera ytterligare fastigheter vilket också bidrar till målet för Kungsörs
kommun att nå 9 000 invånare år 2025. KFAB skapar ytterligare lägenheter på Kaplanen 7
och Kaplanen 9 vilket innebär 32 stycken lägenheter för uthyrning.
Bolaget redovisar per den 31 december 2021 ett resultat på 5 762 tkr efter skatt på årets
resultat. Under hösten 2021 har KFAB gjort ett extra koncernbidrag motsvarande 3 500 tkr.
Per den 31 december 2021 uppskattades fastigheterna ha ett marknadsvärde på 456 232 tkr,
att jämföra med ett bokfört värde på 172 610 tkr.
Framtidsperspektivet för KFAB präglas av behovet med att arbeta för att fler lägenheter i
KFAB:s bestånd ska vara lägenheter med stor tillgänglighet. Detta för att möta det ökade
antalet äldre i kommunen. Det behövs fler lägenheter som kan anses vara trygghetsbostäder,
då många önskar bo i egen lägenhet men också med möjligheter till gemensamma lokaler och
restaurang.
Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB)

Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet Tillsvidareanställda

2021
117 368
57
1,4
548 082
39

2020
90 378
1 792
1,6
471 323
41

Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) är Kungsörs kommuns tekniska bolag och arbetar på
beställning av Kungsörs kommun. I beställningen ingår teknisk verksamhet, service och
underhåll av kommunens verksamhetslokaler och fordon samt utredning, projektering och
utförande av investerings- och exploateringsprojekt på uppdrag av kommunen. KKTAB ägs
till 100 procent av KKAB.
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Verksamhetsåret har präglats av pandemin och verksamheten har ställt om för att anpassa sig
till de rådande rekommendationerna och restriktionerna och planerat för situationer vid
eventuella personalbortfall på grund av pandemin för både ledning och
utförandeorganisationen. Under året har KKTAB genomfört större investeringar för både
bolagets egen räkning och även som utförare åt kommunen. KKTAB har rekryterat både
fastighetschef och planarkitekt under året. Under året har KKTAB planerat för nya
bostadsområden på både egen mark och även åt Kungsörs kommun samt att de har varit
byggledare för den nya förskolan, Paletten. Dessa saker genomförs för att Kungsörs kommun
ska nå målet om 9 000 invånare år 2025.
KKTAB är ett i stort sett 100 procent skattefinansierat bolag och ekonomin är något
ansträngd. Bolaget står för den största delen av kommunkoncernens bruttolåneskuld och
belåningsgraden (långfristiga skulder i förhållande till totala skulder och eget kapital) uppgår
till 83,8 procent den 31 december 2021, en del av den långfristiga skulden har klassats som
kortfristig skuld då den förfaller inom ett år, dock kommer inte KKTAB att betala tillbaka
skulden utan behöver förlänga dessa lån och därför uppgår den faktiska belåningsgraden till
92,8 procent. Bolaget redovisar per den 31 december ett smärre överskott på 57 tkr.
Investeringarna finansieras genom lån. De små marginalerna gör att vädret blir avgörande för
resultatet, när en sådan post som vinterväghållning är svår att prognostisera. Under våren
anhöll bolaget om utökad borgen med 17 860 tkr från kommunfullmäktige för att möjliggöra
reinvesteringar (Kommunfullmäktige, 2021-04-12 § 48). Situationen är inte hållbar.
I bolagets balansräkning finns uppskrivningar för att bevara soliditeten. Uppskrivningsfonden
uppgår till 19 422 tkr. Enligt kommunal redovisningslag är uppskrivningar inte tillåtna och
dessa måste därför elimineras i den sammanställda redovisningen. Det egna kapitalet uppgår
till 7 497 tkr. Skulle uppskrivningsfonden tas bort skulle det egna kapitalet vara -11 925 tkr.
KKTAB:s framtidsperspektiv bygger till stor del på att klara av det anstränga ekonomiska
läget. Bolaget arbetar med nyckeltalsberäkning för att ta fram en nybeställning då den gamla
beställningen inte inkluderar nya skötselområden som KKTAB har idag. Bolaget arbetar även
med fastighetsfrågor när det kommer till underhållsplanering för både kort- och lång sikt samt
lokalförsörjningsplan då ny fastighetschef är på plats. Lokalförsörjningsplanen är en del av
investeringsprocessen för att tydliggöra de ekonomiska kostnaderna som lokalerna innebär.
Kungsörs Vatten AB (KVAB)
Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet Tillsvidareanställda

2021
16 900
0
5
204 963
5

2020
16 872
0
7
184 950
5

Kungsörs Vatten AB (KVAB) är ett taxefinansierat bolag och har i uppdrag att inom
kommunen producera och distribuera dricksvatten, omhänderta och rena avloppsvatten och
dagvatten och annan därmed förenlig verksamhet. KVAB ägs till 100 procent av KKAB.
Under året har flertalet större projekt pågått bland annat byggnation av helt nytt slamsteg och
biologisk rening i avloppsreningsverket i Kungsör, en annan större investering är byggnation
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av VA-ledningar till Valskog. Även inom KVAB har pandemin påverkat verksamheten och
verksamheten har ställt om och genomfört en plan för eventuellt personalbortfall för både
ledning och utförandeorganisationen.
Då KVAB är en taxefinansierad verksamhet så ska årets resultat för bolaget vara +/- 0.
Resultatet per den 31 december 2021 uppgick till -1740 tkr. Då bolaget har tidigare
överavskrivningar så balanseras underskottet upp av dessa och således uppgår åretsresultat till
0 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 6 349 tkr per den 31 december 2021.
Framtidsperspektivet för KVAB bygger på att anpassa verksamheten utifrån de nya krav som
ställs på VA-verksamheter och att se över och ta fram underhållsplaner för befintlig
infrastruktur. Dessutom pågår det en utredning av gemensamt VA-bolag mellan Kungsörs
kommun och Arboga kommun för att klara av framtidens behov både utifrån kompetens och
drift.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF)
Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet Tillsvidareanställda

2021
15 838
308
60
6 566
19

2020
14 163
406
60
5 691
19

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett kommunalförbund för Arboga och
Kungsörs kommuner som bildades den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra
kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet.
Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.
Uppdraget är formulerat i ett reglemente och en förbundsordning som innebär
myndighetsutövning inom miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobak och liknande
produkter, alkohollagen (folköl), lagen om sprängämnesprekursorer, tillsyn enligt lagen om
receptfria läkemedel samt myndighetsutövning inom plan- och bygglagen (utom de delar som
avser planläggning).
Förbundet har fortsatt arbeta utifrån de omställningar som gjordes 2020 med bland annat
schemalagt distansarbete. Många möten som normalt är fysiska har i stället genomförts
digitalt. Tillsyn som har kunnat utföras utomhus, exempelvis avloppsinspektioner, har fortsatt
som vanligt. En utmaning under covid-19 har varit att rekrytera och introducera nyanställd
personal.
Miljö- och hälsoskyddsenhetens övergång till digital hantering under april 2021 har medfört
ett effektivare och förenklat arbetssätt.
Bygglovenhetens arbete har främst varit inriktat på handläggning av de
ansökningar/anmälningar som inkommit. De flesta kontakterna och mötena har genomförts
digitalt. Totalt har 343 nya bygglovsärenden startats under året. Handläggningstiderna har
klarats bra trots hög arbetsbelastning. Reducering av bygglovavgift har gjorts i tre ärenden på
grund av att handläggningstiden inte klarats. De bygglov som har beviljats har resulterat i att det
tillkommit 43 nya bostäder i Kungsör. Antalet nya bostäder har ökat under året.
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Målet med att den planerade tillsynen ska nås till 100 procent har delvis uppfyllts vilket beror
på att viss tillsyn har prioriterats ned. Covid-19, vakanser och sjukdom har bidragit till att
målet inte nåtts fullt ut. Totalt har 83 procent av den planerade tillsynen genomförts. Dock har
alla verksamheter med årlig tillsynsavgift fått sin tillsyn utförd vilket gör att förbundet inte
har någon kontrollskuld efter 2021.
VMMF redovisar per den 31 december 2021 ett positivt resultat om 308 tkr. Förbundet har
sedan sin start 2011 redovisat ett positivt resultat och har därmed byggt upp en god ekonomi
och fortsätter att förhålla sig till riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)
Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet årsarbetare

2021
118 765
1 579
4,97
112 412
74,58

2020
147 922
278
3,15
127 187
98,50

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 och bestod då av en
samordnad räddningstjänst för kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 2006 utökades
VMKF med ett antal administrativa funktioner så som exempelvis gemensam IT, telefoni och
upphandling. 2012 blev även Surahammars kommun, medlemmar i förbundet. Från och med
januari 2021 tillhör räddningstjänsten ett annat kommunalförbund, Räddningstjänsten
Mälardalen.
VMKF ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet verksamhetsområden till fyra
kommuner, dess bolag och förbund. Verksamheten har utökats under de senaste åren med
bland annat säkerhetssamordnare och förvaltning av ett antal kommungemensamma system.
Skinnskattebergs kommun anslöt 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.
Under de senare åren har VMKF visat på negativa resultat och medlemskommunerna har fått
återställa det negativa resultatet. Underskotten har varit direkt hänförda till räddningstjänsten,
varpå deras utträde ur förbundet har förbättrat det ekonomiska läget. Soliditeten har av samma
anledning minskat kraftigt under de senaste åren. För närvarande är soliditeten på 4,97
procent och orsaken till att det höjts jämfört mot 2020 är att det egna kapitalet stärkts genom
ett positivt resultat. Försäljningar av anläggningstillgångar till Räddningstjänsten Mälardalen
bidrar även det till ett starkare eget kapital.
Kommunbidragen har minskat väsentligt mellan åren vilket beror på att Räddningstjänsten
bytt förbund vid föregående årsskifte.
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IT- investeringarna håller en fortsatt hög nivå. I samband med investeringarna har nya lån
upptagits då de egna medlen för reinvestering inte finansierar fullt ut. Den långfristiga
låneskulden ökade med 24,4 procent sedan föregående år.

I den översyn som KPMG gjorde för ett antal år sedan lyfts dels ett flertal
utvecklingsområden. Medlemskommunerna har efter det fattat beslut om sex områden som
behöver prioriteras att arbetas vidare med på olika vis. Dessa områden bottnar i VMKF´s
uppdrag, ledning och styrning, tjänster, kvalitet och service och samtliga av dessa områden
förväntas det att ske en skyndsam utveckling av hos VMKF.
Det finns ett glapp mellan medlemskommunernas förväntningar på VMKF och vad förbundet
har förmåga att leverera. VMKF behöver därmed stärka kvaliteten och servicen. Hålla en hög
kvalitet på tjänsterna, där medlemskommunernas behov kan tillgodoses samtidigt som VMKF
skapar stordriftsfördelar genom att just arbeta på ett likartat sätt. Det är en utmaning att
hantera och något vi ser även hos andra förbund.
En effekt av vakanta tjänster inom specialistavdelningen, löneavdelningen och ITavdelningen samt också för få tjänster inom upphandlingsenheten under året har bidragit till
hög arbetsbelastning och för långa handläggningstider. En förväntad utveckling är därmed att
handläggningstiderna kortas ned i takt med att vakanta tjänster tillsätts och att
arbetsbelastningen fortsätter att minska.
Kungsörs Grus AB (KGAB)
Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet Tillsvidareanställda

2021
51 028
9 839
57,6
41 851
4

2020
47 691
6 958
61,8
33 973
4

Kungsörs kommun äger 25 procent av Kungsörs Grus AB (KGAB). Bolaget är ett
vinstdrivande bolag som levererar grus och bergmaterial till betong- och betongelementindustrin, kommuner, vägsamfälligheter, lantbruk och entreprenörer.
KGAB fortsätter att påverkas av pandemin genom att kunder inte får komma in i de
administrativa lokalerna och att försäljning sker via telefon eller fönsterlucka och bolaget
kommer inte ut till byggarbetsplatser med mera.
Resultatet för KGAB uppgår för 2021 till 9 839 tkr vilket är en förbättring jämfört med
föregående år med 2 881 tkr.
Med de aviserade prisökningarna inom drivmedel så kommer kostnaden för diesel och HVO
att fortsätta att öka vilket innebär ökade kostnader för KGAB. Det kommer dock vara större
entreprenader som kommer snart under 2022 vilket innebär att KGAB kommer leverera
material till vilket kommer motverka kostnadsökningen på drivmedel.
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Investeringsredovisning
Utgift
jan-dec
2021

K onferenssystem sammanträdesrum
82
Utbyte bilar en bil per år
Bil kost/städ
N ytt beslutstödsystem
Hamnprojektet
586
Folkets park
Busshållsplats K ungsgatan
512
Renovering av Skillingepaviljongen
1 537
Belysning K ungsör
401
Flytt av lekpark kraftledning
Passage K ungsgatan (vid Bagarn)
N y G c Storgatan
Entré K ungsör anslutning G ranlidsvägen 2 694
G bl utbyte av högtrycksnatrium
803
G bl utbyte av mätare till egna skåp
485
Reinvestering asfalt
1 970
Trafikåtgärder tätort
G rönytestruktur/träd
395
N ya lekplatser
789
Siktvägen VA
2 000
Vägrenovering i samb med VA förnyelse 1 689
N ya vindskydd
49
Spår och leder (ej K ungsörsleden)
113
Byggnation G ranlidsvägen
2 002
Belysning G c Söders gärde
307
G c Skillingeudd
1 046
G c-väg Ulvesund/Torsgatan
601
Blåmesvägen
303
Skäggdoppingvägen
400
Torgbyggnaden
412
Björskogsskolans skolgård sanering
N ybyggnad K innekulle förskola
0
Totalt Kommunstyrelsen
19 176

Överfört från

Budget
2021

Reviderad

2020
budget
KF 2021-05-10 KF 2021-06-14
§ 81
§ 108

0
280
300
400

280
300
400

218

300
400
380

218
1 400
415
350
275
0
1 444
800
481
2 000
0
400
800
2 000
3 750
50
113
2 000
354
1 073
601
300
400
380

1 830

20 584

1 400
400
350
275
400
1 444
800
481
2 000
250
400
800
2 000
3 750
50
113

15

-400

-250

2 000
354
1 073
601

13 793

4 961

Totalt
budget
2021

Budgetavvikelse

-82
280
300
400
-586
0
-294
-137
14
350
275
0
-1 250
-3
-4
30
0
5
11
0
2 061
1
-1
-2
47
27
0
-3
0
-32
0
0
1 408
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Inventarier förskolan
IK T infrastruktur förskolor
Skolgårdsutrustning förskolor
IK T infrastruktur skolor
Skolgårdsutrustning skolor
K lassrumsinventarier
N y förskola K innekulle
Totalt Barn- och utbildningsnämnden

382
21
426
422
435
1 686

IT-infrastruktur
D igitala hjälpmedel för trygghet
D igitala hjälpmedel
Arbetstekniska hjälpmedel
Verksamhestsystem utbyte VIVA
Inventarier ny boendeenhet Södergården
Inventarier Lärken
410
Inventarier IFO (Turisten 6)
428
Inventarier AO F (Slöjdsalen Ulvesund)
43
Totalt Socialnämnden
881
Total Kommunen
21 743

400
70
500
100
600
500
3 500
5 670

400
70
500
100
600
500
0
2 170

18
49
74
100
178
65
0
484

1000

350
300
150
100
1 000
1 000

300
250
1 800
21 263

300
250
3 450
26 204

350
300
150
100
1 000
1 000
-410
-128
207
2 569
4 461

0

-3 500
-3 500

350
300
150
100
1000

1 650
6 611

0
-1 670

Investeringsuppföljning
En investering definieras som ett inköp som är avsett att innehas stadigvarande i kommunen
och som har en ekonomisk livslängd på minst tre år samt överstiger ett prisbasbelopp
exklusive moms (47 600 kronor år 2020). Kommunfullmäktige beslutar om investeringsramar
och investeringsobjekt för samtliga nämnder inom Kungsörs kommun. Kommunfullmäktige
har dessutom beslutat om investeringar utanför budgetprocessen, dessa investeringar
redovisas ovan utan budget fast med utfall.
Investeringsnivån för Kungsörs kommun är hög och uppgick till 26 204 tkr 2021. Kommunen
hade för 2021 budgeterat för en självfinansieringsgrad på endast 39 procent vilket är
väsentligt lägre än den genomsnittliga självfinansieringsgraden under åren 2016–2020, som
uppgick till knappt 78 procent (källa: kolada.se). För att klara av en god ekonomisk
hushållning behöver de skattefinansierade investeringarna i både kommunen och KKTAB ha
100 procents självfinansieringsgrad över tid, men under en expansiv period när
befolkningstillväxten är hög, är det lämpligt att göra nödvändiga investeringar. Kommunen
har en god likviditet och klarar av höga investeringsnivåer under en sådan begränsad period.
För 2021 uppgår självfinansieringsgraden till cirka 68 procent, med hänsyn till korrigering av
rättelser av historiska felbokföringar som inte är likviditetspåverkande.
Kungsörs kommun har för verksamhetsåret 2021 ett totalt investeringsutfall på 21 743 tkr
vilket är en positiv budgetavvikelse om +4 461 tkr, exklusive medfinansiering från
Trafikverket som inkommer i november 2022, vilket uppgår till cirka 1 600 tkr.
Samtliga investeringsprojekt som har påbörjats inom kommunstyrelsen är färdigställda per
den 31 december och inga investeringsmedel kommer att begäras överförda av
kommunstyrelsen från 2021 till 2022. Investeringen Passage Kungsgatan är lagd på is och
kommer inte att genomföras. För flertalet projekt finns statlig medfinansiering med 50 procent
– till exempel Granlidsvägen, Söders gärde och Skillingeudd. Beslutad investeringsutgift för
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hamnprojektet är 580 tkr (KF 2021-06-14 § 112). Det saknas däremot ett beslut om
finansiering i budgeten och dessutom formuleras beslutet som att KKTAB beviljas
investeringsmedlen. KKTAB kommer dock att fakturera kommunen för detta.
Installationen av det nya beslutsstödsystemet kommer att belasta driften eftersom kommunen
inte kommer att äga systemet. Det tillför investeringsbudgeten ett överskott med 400 tkr.
Under året har investeringen Nybyggd Kinnekulle förskola (Paletten) överlåtits till KKTAB
efter beslut av kommunfullmäktige.
Inom barn- och utbildning har stora delar av investeringsbudgeten förbrukats och enbart 484
tkr kvarstår vid årets slut. Den enda investeringen som inte har genomförts under året är IKT
infrastruktur kopplat till grundskolor. Inga investeringsmedel från barn- och
utbildningsnämnden kommer att begäras överförda mellan 2021 och 2022.
Socialnämnden har köpt in inventarier till Lärken för 410 tkr utanför budget vilket utjämnas
av överskottet på inventarier ny boendeenhet Södergården som inte har förbrukats under året.
Socialnämndens inventariebudget för Turisten 6 har överskridits och utjämnas av
inventariebudgeten för Slöjdsalen Ulvesund. Större investeringar inom socialnämnden kopplat
till digitalisering har inte genomförts under året till följd av sjukdom av nyckelpersonal.
Utbyte av verksamhetssystemet VIVA har ej genomförts på grund av försenad upphandling.
Socialnämnden har begärt att 1 800 tkr av kvarvarande investeringsbudget för 2021 överförs
till 2022, begäran återfinns i bilagan Begäran av investeringsmedel.
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har skett enligt god redovisningssed, i överensstämmelse med
Kommunallagen, Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt enligt anvisningar
från Rådet för kommunal redovisning. Undantag kommenteras nedan.
Periodiseringar
Leverantörsfakturor, kundfakturor, räntor, sparade semesterdagar, ferielöner, okompenserad
övertid, skatteintäkter och statsbidrag har bokförts på den period de bedöms tillhöra. Det som
avser perioden januari-augusti och som inte har bokförts skarpt har antingen skuldbokförts
eller fordringsförts för att bokföras på rätt period.
Sociala avgifter
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspåslag i samband med
löneredovisningen enligt följande: Anställda samt uppdragstagare med minst 40 procent
tjänstgöring 40,15 procent. Uppdragstagare för övrigt 31,42 procent.
Pensionskostnader och pensionsskuld
Kommunen tillämpar blandmodellen och redovisningen har skett enligt anvisningar från
Rådet för kommunal redovisning.
Hela den individuella delen enligt KAP-KL utbetalas till individuell förvaltning. Den del som
avser perioden jämte löneskatt har skuldbokförts och belastar resultatet för utbetalning under
kommande perioder. Pensionsrättigheter som intjänats före 1998 har jämte löneskatt upptagits
som ansvars-förbindelse.
Kapitalkostnader
De interna kapitalkostnaderna debiteras med rak ränta till en räntesats av 1,5 procent. Räntan
debiteras månaden efter att anläggningen tagits i bruk. Planenliga avskrivningar har beräknats
på tillgångarnas ursprungliga netto-anskaffningsvärden. Avskrivningar har påbörjats månaden
efter anläggningen tagits i bruk.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har upptagits till ursprungligt anskaffningsvärde minskat med
eventuella investeringsbidrag, försäljningsinkomster. I anskaffningsvärdet ingår inga
lånekostnader.
Som anläggningstillgång betraktas anskaffning av tillgång till minst ett basbelopp i
anskaffningskostnad exklusive moms och med en ekonomisk livslängd på minst tre år.
Planenliga avskrivningar har beräknats på tillgångarnas nettoanskaffningsvärde. Tillgångar
som understiger ett basbelopp eller har kortare ekonomisk livslängd än tre år betraktas som
korttidsinventarier och kostnadsförs direkt över resultaträkningen.
Det totala anskaffningsvärdet redovisas på ett separat konto för varje anläggningstyp samt ett
separat konto för ackumulerade avskrivningar för varje anläggningstyp. Avskrivningar
påbörjas månaden efter anläggningen tagits i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och
pågående arbeten görs inga avskrivningar.
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Komponentavskrivningar har börjat tillämpas från och med september månad 2020 på
fastigheter, gator och vägar.
Klassificering av finansiella tillgångar
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar.
Avvikelser
Avvikelser från gällande rekommendationer och god redo-visningssed:
Kommunen gör inte någon sammanställd redovisning i delårsrapporten utan endast i
årsredovisningen. I delårsrapporten bedöms förvaltningsberättelsen ge tillräcklig information
om koncernens finansiella ställning.
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Bilaga – Begäran överförda investeringsmedel

Begäran om överförda investeringsmedel från 2021
Socialnämnden

1 000
-410
-129
207
350
300
150
100
1 000

1 800

500

300

2022 Har inte fått info om att medlen funnits, har använt stimulansmedel
Behövs till de tolv nya platserna

2022 Pga IT-strateg varit sjukskriven inte hunnit genomföra

Budget

0
410
429
43
0
0
0
0
0

2 569

Belopp i tkr
Ändamål/investeringsprojekt

1 000
0
300
250
350
300
150
100
1 000

881

Utfall 21- Kvar av
12-31
budget

Nytt verksamhetssystem soc.för
Investeringar Lärken
Inventarier IFO
Inventarier AOF (Ulvesund)
IT Infrastruktur
Digitala hjälpmedel trygghet
Digitala hjälpmedel
Arbetstekniska hjälpmedel
Inv ny boendeenhet Södergården

3 450

Önskemå Överförs till Motivering till överföring av investeringsmedel
l om
vilket år
överförd
budget
1 000 2022-2023 Upphandling fördröjd, VO klar jan 2022, IFO återstår

Totalt Socialnämnden
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Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse och frågan om
ansvarsfrihet för Kungsörs kommun 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet till de styrelser och nämnder som ledamot ej
berör samt till de förtroendevalda i dessa organ.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/
revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har
utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Granskningen beskrivs i
revisorernas ”Revisionsberättelse för år 2021” och i bilagan ”Revisorernas
redogörelse”.
Revisorerna har inte varit enliga om revisionsberättelsen, varför det finns två
revisionsberättelser
 en som alla revisorer utom Håkan Sundström undertecknat och
 en som revisor Håkan Sundström undertecknat.
Revisorerna är eniga i bedömningen att
 årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed
 styrelse och nämnder sammantaget i Kungsörs kommun samt de
gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden och Västra Mälardalens
Överförmyndarnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
 styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig
 resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella mål som
fullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige
 beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i
dessa organ.
 godkänner kommunens årsredovisning för 2021

Postadress
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Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34
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Er beteckning

Revisionsberättelserna skiljer sig genom att




Revisorerna, exkl Håkan Sundström riktar kritik mot barn- och
utbildningsnämnden (exkl. de tre ledamöter som reserverade sig mot
beslutet) då nämnden under hösten beslutade att inte fortsätta att
vidtaga nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans. Beslutet
innebar att nämnden fattade ett beslut att de inte hade för avsikt att
uppfylla det uppdrag som de mottagit av fullmäktige. Fullmäktige
borde ha tillställts nämndens beslut för att kunna ta ställning i
budgetfrågan och dess konsekvenser
Revisor Håkan Sundström riktar anmärkning mot barn- och
utbildningsnämnden för bristande ekonomisk styrning då nämnden
fattade ett beslut om att inte vidta ytterligare åtgärder för att uppnå
en budget i enlighet med fullmäktiges beslut. De tre ledamöter som
reserverade sig från beslutet 2021-09-29 omfattas inte av den delen
av anmärkningen som avser den ekonomiska styrningen.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-04
Revisionsberättelse för år 2021 med bilaga 1 Revisorernas
redogörelse från revisorerna exkl. revisor Håkan Sundström. Övriga
bilagor i form av revisionsrapporter från lekmannarevisorer och
revisionsberättelser i olika bolag finns i akten. För bolagskoncernen
och Kungsörs Grus AB redovisas de i egna ärenden)
Revisionsberättelse för år 2021 med bilaga 1 Revisorernas
redogörelse och bilaga 12 Underlag för bedömning anmärkning från
revisor Håkan Sundström

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare
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Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs
kommun och kommunfullmäktiges mål 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utöka
Kungsörs kommuns investeringsbudget med 1 800 tkr för 2022 och därmed
uppgår investeringsbudget för 2022 till 13 137 tkr för att överföra
investeringsmedel från 2021 till 2022.

Sammanfattning
Socialnämnden har begärt att överföra 1 800 tkr från 2021 till 2022 för att
slutföra sina investeringar. Investeringarna hänförs till att införa nytt
verksamhetssystem, inreda 12 nya boende platser på Södergården samt
fortsätta digitalisering. Utökningen innebär att Kungsörs kommuns
investeringsbudget utökas från 11 377 tkr till 13 137 tkr.
Kungsörs kommuns boksluts- och budgetberedning samt kommunstyrelsen
har ställt sig positiva till förslaget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Årsredovisningen 2021 för Kungsörs kommun

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef
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§ 53 Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens
Myndighetsförbund, VMMF
Diarienummer KS 2022/44

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga
årsredovisning 2021 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund med
godkännande till handlingarna och beviljar förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för 2021 enligt rekommendation från revisionen.

Sammanfattning
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovisning för
räkenskapsåret 2021. VMMF redovisar per den 31 december 2021 ett
positivt resultat om 308 tkr vilket är en positiv budgetavvikelse med 221 tkr.
Av åtta verksamhetsmål är sex uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Det
finansiella målet har uppfyllts. Målet med total sjukfrånvaro har delvis
uppfyllts. Långtidsfrånvaron har ökat medan korttidsfrånvaron har minskat.
Förklaringen till långtidsfrånvaron är både arbetsrelaterad sjukdom och
andra orsaker till sjukdom. Förbundet är litet med få anställda och ett par
långtidssjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron. Målet gällande
tillsynsplan har delvis uppfyllts. Orsaken är covid-19, vakanser och sjukdom
och att viss planerad tillsyn har prioriterats ned och flyttats fram till nästa år.
Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
VMMF 2022-02-23 § 3 Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2021
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marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens
Myndighetsförbund, VMMF
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga
årsredovisning 2021 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund med
godkännande till handlingarna och beviljar förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för 2021 enligt rekommendation från revisionen.

Sammanfattning
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovisning för
räkenskapsåret 2021. VMMF redovisar per den 31 december 2021 ett
positivt resultat om 308 tkr vilket är en positiv budgetavvikelse med 221 tkr.
Av åtta verksamhetsmål är sex uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Det
finansiella målet har uppfyllts. Målet med total sjukfrånvaro har delvis
uppfyllts. Långtidsfrånvaron har ökat medan korttidsfrånvaron har minskat.
Förklaringen till långtidsfrånvaron är både arbetsrelaterad sjukdom och
andra orsaker till sjukdom. Förbundet är litet med få anställda och ett par
långtidssjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron. Målet gällande
tillsynsplan har delvis uppfyllts. Orsaken är covid-19, vakanser och sjukdom
och att viss planerad tillsyn har prioriterats ned och flyttats fram till nästa år.
Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
VMMF 2022-02-23 § 3 Årsredovisning 2021
Revisionsberättelse för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2021

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef
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1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

1.1
Uppdrag och syfte
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett
kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner som bildades
den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra kommunernas
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet.
Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.
Uppdraget är formulerat i ett reglemente och en förbundsordning som
innebär myndighetsutövning inom miljöbalken, livsmedelslagen,
strålskyddslagen, tobak och liknande produkter, alkohollagen (folköl),
lagen om sprängämnesprekursorer, tillsyn enligt lagen om receptfria
läkemedel samt myndighetsutövning inom plan- och bygglagen (utom de
delar som avser planläggning).
1.2
Organisation
Förbundet har en förbundsdirektion med fyra ordinarie ledamöter och
fyra ersättare från Arboga respektive Kungsörs kommun. Till förbundet
hör en tjänstemannaorganisation bestående av 19 personer som leds av en
förbundschef. Inom organisationen finns två enheter, bygglovenheten och
miljö- och hälsoskyddsenheten som leds av två enhetssamordnare. En
central administration stöttar enheterna och förbundsdirektionen.
1.3
Kännetecken
Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av:
✓
✓
✓
✓
✓

bra bemötande
god service och tillgänglighet
effektiv, korrekt, professionell och rättssäker handläggning
att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde
information och rådgivning som alla kan förstå
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2

Ordförande har ordet

I januari 2011 startades Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Syftet
med att bilda förbundet var att för Kungsör och Arboga tillhandahålla en
rättssäker och effektiv myndighetsutövning av god kvalitet. Direktionens
9 mål är inriktade på dessa ledord.
Verksamheten står på en stabil grund och är nu på sitt elfte år. Boksluten
har varje år visat ett överskott, i år 308 tkr. Det är det andra året som
pandemin har påverkat oss kraftfullt. Hela året har påverkats av de
förändringar i arbetet som pandemin har krävt. Folkhälsomyndighetens
riktlinjer om att arbeta hemma, hålla avstånd och undvika fysiska möten
har, även detta år, präglat medarbetarnas insatser. Direktionens
sammanträden har påverkats kraftigt. Kontoret har varit glest bemannat
under året och alla besökare måste boka tid numera.
Från och med april 2021 arbetar miljö och hälsoskyddsenheten i en digital
miljö, för då lanserades de första e-tjänsterna. Nu kan anmälan/ansökan
om enskild avloppsanläggning, installation av värmepump.
Registrering/ändring av livsmedels anläggning. Klagomål inom
livsmedel/ miljö- och hälsoskydd. Du kan följa dina ärenden och svara på
grannhöranden digitalt. På byggsidan arbetas det med E-tjänsten Minut
Bygg i projekt med Köping.
Förbundet levererar en verksamhet av god kvalitet. Det styrks av den
goda ordningen på måluppföljning och internkontrollerna som görs av
verksamheten och som regelbundet redovisas för direktionen.
Direktionen har nio fastställda mål att sträva mot. Sju mål har uppfyllts
och två mål har delvis uppfyllts. Dels är det tillsynsplanen som inte
kunnat genomföras fullt ut och ett mål om sjukfrånvaro som delvis är
uppfyllt. Det är få personer anställda i förbundet och ett par
långtidssjukskrivna påverkar den totala sjukfrånvaron.
Ledamöterna i direktionen har en stark tilltro till verksamheten och det
råder en politisk samsyn i våra beslut tagna under året.
Stort tack till alla medarbetare för ett väl utfört arbete under förbundets
andra pandemi påverkade verksamhetsår.
Gunilla A.Aurusell
Ordförande
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3

Förvaltningsberättelse

3.1
Översikt över verksamhetens utveckling
Förbundet finansieras av medlemsbidrag från kommunerna och genom
intäkter från avgifter för handläggning av ärenden inom miljö- och
hälsoskydd och bygglov. För verksamhetsåret 2021 redovisas ett överskott
på 308 tkr. Det positiva resultatet beror främst på ökade intäkter för
bygglov. Förbundet har sedan bildandet 2011 redovisat positiva resultat
och har därmed haft möjlighet att bygga upp en god ekonomi.
Verksamheterna har fortsatt påverkats av covid-19 och en effekt har varit
att många enskilda fastighetsägare har byggt om- och till på sina
fastigheter vilket har bidragit till att byggandet legat på en hög nivå.
Miljö- och hälsoskyddsenhetens arbete har främst varit inriktad på sin
kärnverksamhet med planerad och händelsestyrd tillsyn. Ansvaret för
tillsynen av den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på
serveringsställen ”trängseltillsyn” har medfört att viss planerad tillsyn har
nedprioriterats. Alla verksamheter med årlig tillsynsavgift har dock fått
tillsyn utförd vilket gör att förbundet inte har någon kontrollskuld vid
ingången till 2022.
Förbundet har jobbat aktivt med digitalisering de senaste åren och under
2021 har flera e-tjänster inrättats på miljö- och hälsoskydd och ett projekt
med att digitalisera bygglovprocessen har påbörjats.
Vid ingången av 2021 var 19 personer tillsvidareanställda. För att klara av
de många bygglovärenden som inkommit under året har en extra resurs
varit anställd.
Sammanfattningsvis har verksamhetens kärnverksamhet trots covid-19
fungerat bra.
Den samlade måluppfyllelsen avseende förbundets verksamhetsmål är att
sex av åtta verksamhetsmål har uppfyllts och att två mål delvis uppfyllts.
Förbundet har ett finansiellt mål vilket har uppfyllts. Bedömning görs att
förbundet uppfyller riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning.
I tabellen redovisas en översikt över verksamhetens utveckling ”fem år i sammandrag”
Västra Mälardalens Myndighetsförbund

2021

2020

2019

2018

2017

Verksamhetens intäkter (tkr)

7 157

6 011

6 638

6 123

6 340

-15 421

-13 680

-14 526

-13 356

-13 299

8 681

8 152

8 035

8 035

8 037

Fördelningsprincip Arboga 60 %

5 214

4 902

4 833

4 833

4 833

Fördelningsprincip Kungsör 40 %

3 467

3 250

3 204

3 204

3 204

60

60

53

52

62

163

602

470

0

0

19

19

19

19

19

369

343

349

333

313

4 439

2 982

3 848

5 745

5 531

Verksamhetens kostnader tkr
Medlemsbidrag (tkr)

Soliditet (%)
Investeringar (netto) tkr
Antal anställda
Nyckeltal/medborgare
Likvida medel
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3.2

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionens kostnader har varit lägre på grund av färre
sammanträden och färre deltagare. Digitala sammanträden och minskat
nyttjande av kurser har också bidragit till att kostnaderna är 132 tkr lägre
än budget.
Bygglov

Verksamheten redovisar ett överskott på 1,2 mkr vilket främst beror på
högre bygglovintäkter än budget. Mängden små ärenden har legat på en
hög nivå. Antalet nybyggnationer av flerbostadshus, parhus och småhus
har ökat i förhållande till 2020. Det har även varit flera större
byggnationer. En förskola och flera industribyggnader. Förklaringen till
de ökade intäkterna är att taxans konstruktion bygger på byggnadsarea
vilket medför att större bygglov ger högre intäkter än små bygglov. Det
har varit flera större byggnationer under 2021 i jämförelse med 2020.
I diagrammet nedan jämförelse antal bygglovärenden och intäkter.
Lovärenden (antal)
Intäkter (tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

343

358

309

305

380

3 630

2 439

2 999

2 777

2 836

Det investeringsprojekt som påbörjades under året med att digitalisera
bygglovprocessen har försenats vilket har medfört att kostnaderna för
avskrivningar och underhåll av nytt ärendehanteringssystem blivit lägre.
Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsenheten redovisar ett underskott på 1,2 mkr.
Covid-19 har påverkat det planerade tillsynsarbetet. Tillsynen har
prioriterats på verksamheter som omfattas av årlig tillsynsavgift. Mindre
verksamheter med mindre risk har prioriterats ned inom vissa områden.
Det har gällt verksamheter som omfattas av timavgift, verksamheter med
så kallad efterhandsdebitering. Vissa projekt har även flyttats fram. Det
har medfört att intäkterna för miljötillsyn och enskilda avlopp har blivit
lägre än budget.
Under 2021 har beslut tagits om en ny taxemodell inom
livsmedelskontrollen som innebär en övergång från förhandsdebitering
till efterhandsdebitering. För att undvika en kontrollskuld till
livsmedelsverksamheterna inför 2022 har avgift bara tagits ut av de som
omfattats av kontroll under 2021. Det har medfört minskade intäkter med
500 tkr. Personalkostnaderna på enheten har under året varit lägre än
budget på grund av vakanser.
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Trängseltillsyn

Statligt bidrag på totalt 213 tkr (Arboga 176 tkr och Kungsör 37 tkr) har
erhållits för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
”trängseltillsyn”. Tillsynen har klarats med befintliga resurser men vissa
andra aktiviteter och projekt har nedprioriterats. Covid-19 har försvårat
arbetet med att rekrytera personal varför bidraget inte har kunnat nyttjas
fullt ut.
Ersättning sjuklön

Ersättning för sjuklön uppgår till 94 tkr.
Pensionsförpliktelser

För att trygga framtida pensionskostnader tecknades 2011 försäkring för
den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) och efterlevandepension
Förbundet betalar löpande en försäkringspremie och har därmed ingen
avsättning för framtida pensionskostnader.
Pensionskostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen och
efterlevandepension för året uppgick till 459 tkr. Enligt prognos fortsätter
kostnaderna att öka ytterligare de närmaste åren.
Bokslut
Förmånsbestämd
ålderspension (FÅP) +
efterlevandeskydd
Kostnad premie tkr

Prognos KPA

2020

2021

2022

2023

2024

2025

446

459

561

853

564

609

3.3 Händelser av väsentlig betydelse
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under året redovisas nedan
för förbundets olika verksamheter. En mer detaljerad redovisning finns
redovisad i bilagan ”Verksamhetsberättelse 2021”.
Covid-19

Förbundet har fortsatt arbeta utifrån de omställningar som gjordes 2020
med bland annat schemalagt distansarbete. Många möten som normalt är
fysiska har i stället genomförts digitalt. Tillsyn som har kunnat utföras
utomhus, exempelvis avloppsinspektioner, har fortsatt som vanligt. En
utmaning under covid-19 har varit att rekrytera och introducera
nyanställd personal.
Miljö- och hälsoskyddsenhetens övergång till digital hantering under april
2021 har medfört ett effektivare och förenklat arbetssätt.
Vissa åtgärder har vidtagits på kontoret för att säkra möten ska kunna
hållas och vissa inköp har gjorts för att arbetsmiljön på distans ska vara
god. Vidare har arbetet fokuserat på att följa förändringar i lagar och avtal
kopplat till covid-19 som exempelvis arbetsmiljöansvar och kontinuerliga
riskbedömningar, dialog med fackliga organisationer och skyddsombud.
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De omställningar och förändringar som infördes 2020 har under 2021
blivit mer rutin och verksamheterna har hanterat den långvariga
omställningen väl och visat på en bra uthållighet.
Dialog med medlemskommunerna

Ett dialogmöte med medlemskommunerna genomfördes under april och
december för att diskutera ekonomi och läget i verksamheten.
Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen har totalt haft tio sammanträden under året. På
grund av covid-19 har fyra sammanträden genomförts digitalt och
sammanträdet i augusti månad ställdes in på grund av för få ärenden.
För att klara bestämmelser om tidsfrist för handläggning av bygglov och
förhandsbesked och strandskydd har delegation lämnats till ordförande
och vice ordförande under sommarperiod och jul/nyårshelger.
Digitalisering

Förbundet har jobbat aktivt med digitaliseringsprocessen under året.
Riktlinjer och rutiner har utarbetats inför övergången från
pappershantering till digital hantering och från och med april 2021 arbetar
miljö- och hälsoskyddsenheten i en digital miljö. I april lanserades de
första e-tjänsterna Minut Miljö inom miljö- och hälsoskydd.
E-tjänster som är införda inom miljö- och hälsoskydd:
• Anmälan/ansökan om enskild avloppsanläggning
• Anmälan/ansökan om installation av värmepump
• Registrering/ändring av livsmedelsanläggning
• Klagomål inom livsmedel/miljö- och hälsoskydd
• Mina ärenden
• Svara på grannhörande
Under året har digitalt ärendehanteringssystem för bygglov upphandlats
och projektet med införande påbörjades efter sommaren. I projektet ingår
E-tjänsten Minut Bygg som ska digitalisera all kommunikation och
hantering av ärenden. Återkoppling ska ske automatiskt och ge löpande
information i det pågående ärendet. Ansökningar och kompletteringar ska
hanteras helt digitalt vilket kommer förenkla för den sökande. I projektet
ingår även handläggarstöd i form av visuell styrning. Projektet har
försenats och beräknas bli klart under Q1-Q2 2022.
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Kvalitetsarbete och servicemätningar

Förbundet deltar genom medlemskommunerna i SBA NKI och Svenskt
Näringslivs företagsundersökningar. Båda mätningarnas resultat tyder på
ett stabilt företagsklimat.
För att ytterligare följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken
genomförs en egen enkätundersökning för att se hur ”Vi kan bli bättre”.
Målgruppen är de som fått tillsyn/kontroll, bygglov eller tillstånd inom
miljö- och hälsoskydd. Förbundets mål är att medelvärdet för
nöjdhetsgraden ska vara högre än 3,7. Resultatet från årets enkät visar ett
medelvärde för nöjdhetsgraden på 4,2 av 5,0 möjliga vilket bedöms som
ett högt resultat. Nöjdhetsgraden ligger på en liknande nivå som tidigare
år.
Brottsförebyggande samverkansarbete

För att stävja osund konkurrens inom verksamhetsområdet så samarbetar
förbundet med medlemskommunernas säkerhetssamordnare och
Polismyndigheten. Ett par gemensamma tillsynsbesök har genomförts.
Förbundskontoret deltar också på Förebyggande rådet i Arboga och i BRÅ
i Kungsör.
Mitt Miljösamverkan

Förbundet är medlem i Mitt Miljösamverkan som är en samverkan mellan
samtliga länsstyrelser och kommuner i Dalarna, Uppsala och
Västmanland. Mitt Miljösamverkan är relativt nytt och ett
uppbyggnadsarbete pågår. Förbundet deltar med en plats i styrgruppen
och en miljö- och hälsoskyddsinspektör ingår i projektgruppen för ett
bassängbadsprojekt. Syftet med deltagandet är att stärka kompetensen.
Bygglov

Bygglovenhetens arbete har främst varit inriktat på handläggning av de
ansökningar/anmälningar som inkommit. De flesta kontakterna och
mötena har genomförts digitalt. Totalt har 343 nya bygglovärenden
startats under året. Handläggningstiderna har klarats bra trots hög
arbetsbelastning. Reducering av bygglovavgift har gjorts i tre ärenden på
grund av att handläggningstiden inte klarats.
Antalet små ärenden som tillbyggnader, inglasningar med mera har
dominerat. 71% av ärendena har initierats av privatpersoner och 29% av
företag/organisationer/föreningar. De större bygglovärenden som har
handlagts är bland annat två flerbostadshus, en förskola och fem
industribyggnader. Åtta förhandsbesked gällande nybyggnationer av
småhus/fritidshus har beviljats positivt besked.
De bygglov som har beviljats har resulterat i att det tillkommit 60 nya
bostäder i Arboga (inklusive nio fritidshus) och 43 nya bostäder i
Kungsör. Antalet nya bostäder har ökat under året.

11

Sida 214 (321)

Antal beviljade bygglov och antal bostäder i Arboga 2017-2021
Typ av bostad
Flerbostadshus
Radhus/Parhus
Småhus
Fritidshus
Vårdboende

Antal nya bostäder i Arboga 2017-2021 (inkl fritidshus)
2017
2018
2019
2020
2021
16
4
57
12
22
8
10
7
25
13
9
10
32
8
6
6
6
9
86

Totalt antal

71

117

82

16

2017-2021
89
47
89
35
86

60

346

Antal beviljade bygglov och antal bostäder i Kungsör 2017-2021
Typ av bostad
Flerbostadshus
Radhus/Parhus
Småhus
Fritidshus
Omb. Bostäder

Antal nya bostäder i Kungsör 2017-2021 (inkl fritidshus)
2017
2018
2019
2020
2021
4
23
24
7
17
17
15
37
11
3
1
5
2
9

Totalt antal

44

22

27

39

2017-2021
27
31
97
11
9

43

175

Miljö- och hälsoskydd

Målet med att den planerade tillsynen ska nås till 100% har delvis
uppfyllts vilket beror på att viss tillsyn har prioriterats ned. Covid-19,
vakanser och sjukdom har bidragit till att målet inte nåtts fullt ut. Totalt
har 83 % av den planerade tillsynen genomförts. Dock har alla
verksamheter med årlig tillsynsavgift fått sin tillsyn utförd vilket gör att
förbundet inte har någon kontrollskuld efter 2021.
Tillsynen har genomförts både fysiskt och genom skrivbordskontroller.
Totalt har 1 565 nya ärenden startats under året.
Projektet med att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp har pågått i tio år
och under året har det sista inventeringsarbetet av ”gula avlopp” slutförts.
Trängseltillsyn

Förbundet har haft ansvaret för den så kallade ”trängseltillsynen” för att
förhindra smitta av covid-19 på restauranger och serveringsställen. Tillsyn
har genomförts i projektform vid flera tillfällen under året. Tillsynen har
främst varit inriktad på dialog, information och rådgivning. Ett par
återbesök har krävts. Inga sanktioner har varit aktuella. Samtlig personal
på miljö- och hälsoskydd har varit delaktig i trängseltillsynen vilket
resulterat i en effektiv tillsyn.
Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen är
tidsbegränsad och gäller till utgången av maj 2022. Troligen kommer att
upphöra tidigare då restriktioner togs bort den 9 februari 2022.
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Energi- och klimatrådgivning

Köping, Arboga, Kungsör och Fagersta kommuner samverkar kring
energi- och klimatrådgivningen (EKR) och finansieras av statligt bidrag.
Rådgivningen sköts av Energikontoret i Eskilstuna.
35 energirådgivningar har utförts via telefon, e-post och personligt möte.
Rådgivningarna har främst gällt värmesystem och solceller.
Förfrågningarna har ökat under hösten. Av de som kontaktar
energirådgivningen är 50 % privatpersoner och 50 %
företag/organisationer.
Andra aktiviteter har bland annat varit rådgivning till företag som
beviljats Klimatklivsstöd, deltagande på företagsfrukost (förinspelad
videointervju) och webbinarium om elbilsladdning för flerbostadshus.
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3.4 Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet
Förbundets budget och mål

Budget och mål fastställs av direktionen i oktober månad varje år.
Ekonomiskt utfall och prognos samt uppföljning av förbundets mål tas
fram varje månad och presenteras på direktionens sammanträde.
Förbundets budget

Grunden för budgeten utgörs av det medlemsbidrag som kommunerna
anslår för verksamheten samt de intäkter förbundet får från de taxor som
gäller för förbundets myndighetsutövning. Fördelningsprincipen mellan
kommunerna är Arboga 60 % och Kungsör 40 %. Budgeten innehåller en
plan för tre år och föregås av en strategisk och ekonomisk plan. Den
omfattar även en treårig investeringsbudget. Investeringar finansieras med
eget kapital.
Förbundets mål

För 2021 har direktionen beslutat om nio mål, åtta verksamhetsmål och ett
finansiellt mål. Målen är framtagna utifrån förbundets uppdrag och
verksamhet inom miljö- och byggområdet. Hänsyn har tagits till
medlemskommunernas mål och inriktningar och vissa mål inom miljöoch hälsoskydd har tydlig koppling till fastslagna nationella miljömål.
Målen utarbetas av direktionen tillsammans med förbundskontorets
tjänstemän.
Mätbara mål har tagits fram inom följande områden:
• Personal
• Miljö- och hälsoskydd
• Bygglov
• Serviceundersökning av förbundets kännetecken
• God ekonomisk hushållning
Sammanfattning av måluppfyllelse

Av åtta verksamhetsmål är sex uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Det
finansiella målet har uppfyllts.
Målet med total sjukfrånvaro har delvis uppfyllts. Långtidsfrånvaron har
ökat medan korttidsfrånvaron har minskat. Förklaringen till
långtidsfrånvaron är både arbetsrelaterad sjukdom och andra orsaker till
sjukdom. Förbundet är litet med få anställda och ett par
långtidssjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron.
Målet gällande tillsynsplan har delvis uppfyllts. Orsaken är covid-19,
vakanser och sjukdom och att viss planerad tillsyn har prioriterats ned och
flyttats fram till nästa år.

14

Sida 217 (321)

Nedan redovisas målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda den 31
december 2021.
Målet bedöms att uppfyllas år 2021
Målet bedöms att delvis uppfyllas år 2021
Målet bedöms att inte uppfyllas år 2021
Personal
Mätningar

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2021

Utfall
2021

Mål 1

3,1%

3%

6%

7,4%

Total sjukfrånvaro i % av arbetstiden

Måluppfyllelse

Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare och att
medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet. Vid högt sjuktal finns en betydande risk att verksamheten
påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på den risken.
Kommentar till mål 1: Långtidsfrånvaron har ökat medan korttidsfrånvaron har minskat. Till den ökade
långtidsfrånvaron finns flera förklaringar, både arbetsrelaterad och andra orsaker. En bidragande orsak till den
minskade korttidsfrånvaron är utökad distans som möjliggjort att medarbetare med milda sjukdomssymtom
inte behövt sjukskriva sig utan har kunnat arbeta hemifrån. Förbundet är litet med få anställda och ett par
långtidssjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron.
Målet har delvis uppfyllts.

Miljö- och hälsoskydd
Mätningar
Mål 2

Antal pågående ärenden ska ej
överstiga 600 stycken

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2021

Utfall
2021

455

464

600

341

Måluppfyllelse

Målets syfte: Förbundet ska arbeta för att ärenden handläggs och avslutas. Att mäta antalet pågående ärenden
är ett sätt att ha kontroll på att ärenden inte blir gamla utan kommer till avslut. Ärenden som tillhör
avloppsprojektet exkluderas eftersom de ligger öppna under en längre tid och effekten av det arbetet och dessa
ärenden mäts i mål 3.
Kommentar till mål 2: Målet har uppfyllts.
Utfall
2019

Mätningar
Mål 3

Utfall
2020

Målvärde
2021

Utfall
2021

Måluppfyllelse

100% av alla gula avloppsanläggningar
36%
54%
100%
100%
ska ha bedömts om de uppfyller
lagstiftningens krav
Målets syfte: Det långsiktiga målet är att 2021 ska alla gula enskilda avlopp ha bedömts om de uppfyller
lagstiftningens krav eller ej och år 2023 ska alla avloppsanläggningar som bedömts ej uppfylla lagstiftningens
krav ha åtgärdats. Att enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav åtgärdas är viktigt.
Med stöd av tillsynsmyndighetens tillsynsarbete påskyndas detta.
Kommentar till mål 3: Målet har uppfyllts
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Mätningar

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2021

Utfall
2021

Mål 4

100%

72%

100%

83%

Fastställd tillsynsplan har uppfyllts

Mål-upp
fyllelse

Målets syfte: Den planerade tillsynsplan/kontrollplan som förbundet årligen fastställer för miljö- och
hälsoskyddsområdet ska följas. Den planerade tillsynen och kontrollen är en väsentlig del av förbundets
uppdrag och att följa upp hur genomförandet av planerna sker är viktigt. Det görs genom att detta mål mäts
kontinuerligt.
Kommentar till mål 4: Målet har delvis uppfyllts. Anledningen är covid-19. Tillsyn har prioriterats och utförts hos
de verksamheter som omfattas av årlig avgift. Vissa verksamheter som har tillsyn mer sällan och omfattas av så
kallad timavgift (efterhandsdebitering) har flyttats fram.
Måluppfyllelse per område:
Livsmedel = 100 %
Receptfria läkemedel, tobak & folköl = 100 %
Hälsoskydd = 92 %
Miljöskydd = 79 %
Naturvård = 86 %

Bygglov
Utfall
2019

Mätningar

Utfall
2020

Målvärde
2021

Utfall
2021

Måluppfyllelse

Mål 5

Bygglovenhetens inkomna lov- och
99%
99%
95%
99%
anmälningsärenden förgranskas inom
två veckor.
Målets syfte: För att verka för god service och snabb handläggning av lov- och anmälningsärenden är det viktigt
att granskning görs tidigt i ett ärende, då det har betydelse för handläggningstiden. I det fallet att ett ärende
behöver kompletteras ska den sökande snabbt få beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll
på att lagstiftningens krav på handläggningstider uppfylls.
Kommentar till mål 5: Målet har uppfyllts.
Utfall
2019

Mätningar

Utfall
2020

Målvärde
2021

Utfall
2021

Måluppfyllelse

Mål 6

Bygglovenhetens klagomålsärenden
82%
99%
85%
100%
(ovårdade tomter med mera)
behandlas inom tre veckor med
informationsbrev.
Målets syfte: Mäta effektiviteten vid behandlingen av klagomålsärenden och ange en ambitionsnivå inom vilken
tid de ärendena bör behandlas.
Kommentar till mål 6: Målet har uppfyllts.

Mätningar
Mål 7

Lovärenden äldre än fem år ska
avslutas under 2021.

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2021

Utfall
2021

-

25%

50%

51%

Måluppfyllelse

Målets syfte: Det långsiktiga målet är att förbundet år 2023 har avslutat alla lovärenden som är äldre än fem år.
Målet anger ambitionen i takten på det arbetet.
Kommentar till mål 7: Målet har uppfyllts.
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Serviceundersökning av förbundets kännetecken
Mätningar
Mål 8

Servicemätning av förbundets
kännetecken. Nöjdhetsgrad.

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2021

Utfall
2021

4,3

4,2

3,7

4,2

Måluppfyllelse

Målets syfte: Syftet med målet är att följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken. Mätningen görs
genom egen enkätundersökning under mars-augusti och målgruppen är privatpersoner, organisationer och
företag som fått tillsyn/kontroll, lov eller tillstånd inom miljö- och byggområdet. Målet är ett komplement till
medlemskommunernas mål kring företagsklimat.
Kommentar till mål 8: Målet har uppfyllts.

God ekonomisk hushållning
Mätningar

Utfall
2019

Utfall
2020

Målvärde
2021

Utfall
2021

Mål 9

46%

44%

44%

46%

Verksamhetens självfinansieringsgrad

Måluppfyllelse

Målets syfte: Finansieringen av förbundets verksamhet är en väsentlig faktor och att följa i vilken omfattning
förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som är viktigt att följa. Syftet med målet är ett sätt att
mäta ambitionsnivån för vilken självfinansieringsgrad som ska vara uppfylld 2021.
Kommentar till mål 9: Målet har uppfyllts.

Intern kontroll

En Intern kontrollplan fastställs årligen av direktionen. En utredning om
verksamhetens kritiska processer presenteras för direktionen som sedan är
delaktig i vilka kontrollmoment som ska ingå i Intern kontrollplanen.
Intern kontrollplanen har följts upp och redovisas för direktionen två
gånger per år.
Kontrollmoment 2021
• Rättssäker myndighetsutövning: Handläggning av ärenden ska
följa lagverk och vara rätts- och tidssäkert utfört.
• Verksamhetens styrdokument: Styrdokument, förbundsordning,
reglemente samt delegationsordning ska vara aktuella.
• GDPR: Granskning av registerförteckning.
• Förbundsdirektionens beslut: Följa upp att förbundsdirektionens
beslut verkställs.
Analys av uppföljningen visar på en god intern kontroll och styrning.
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Verksamhetsplan

Förbundsdirektionen beslutar årligen om en verksamhetsplan med syfte
att uppsatta mål för verksamheten ska nås. Genom att säkerställa att
verksamheten planeras på ett systematiskt sätt och att arbetet
dokumenteras skapas det bra förutsättningar att målen nås. Planen
omfattar bygglovenhetens verksamhet, tillsynsplan och behovsutredning
för miljö- och hälsoskyddsenhetens område, kontrollplan för offentlig
livsmedelskontroll samt förteckning över återkommande tillsynsobjekt.
Planerna sträcker sig över en treårsperiod.
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3.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Utöver det finansiella målet kring självfinansieringsgrad har förbundet
nedanstående beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning:
”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska vara ett kommunalförbund
med en långsiktigt hållbar ekonomi. Alla förbundets verksamheter ska
vara av god kvalitet och vara kostnadseffektiva. En relevant intern
kontroll och ekonomiuppföljning ska säkerställa detta.
Årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med
budget och ska vara minst 1 % av kommunbidrag för året.
De investeringar som görs ska i största möjligaste mån ske genom
användning av egna medel och syfta till att utveckla verksamheten.”
Resultat

Förbundet gör 2021 ett positivt resultat på 308 tkr varav 87 tkr är
budgeterat resultat vilket motsvarar 1 % av kommunbidraget. Utifrån
riktlinjerna finns en fungerande intern kontroll. Årets resultat är positivt
och överstiger 1 % av det erhållna kommunbidraget. De investeringar som
har gjorts under året har skett med egna medel. Utifrån årets resultat görs
bedömningen att förbundet uppfyller riktlinjerna för en god ekonomisk
hushållning.
Resultatet är något lägre än den prognos som gjordes till delåret.
Intäkterna på miljö- och hälsoskydd är den främsta orsaken till det lägre
resultatet. Driftbudgeten gör ett överskott på 163 tkr. Den finansiella delen
gör ett överskott på 58 tkr vilket beror på lägre arbetsgivaravgifter för
unga.
Budgetavvikelse
Belopp i tkr

Nettokostnad

Budget

Avvikelse

2021

2021

2021

Direktion inkl revision

425

557

132

Central administration

1 153

1 135

-18

Bygglov

1 062

2 326

1 264

Miljö och hälsoskydd

5 800

4 585

-1 215

SUMMA nettokostnader

8 440

8 603

163

-8 748

-8 690

58

-308

-87

221

Finansiering

SUMMA Driftredovisning
Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan

Nedan redovisas orsaker till avvikelserna i tabellen ovan.
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Direktionens kostnader har blivit lägre på grund av färre sammanträden
och färre deltagare på sammanträdena. Den centrala administrationens
budget är i balans.
Bygglovenheten gör ett överskott på 1,2 mkr. Bygglovintäkterna har varit
högre än budget. Kostnaderna för avskrivningar och underhåll av nytt
ärendehanteringssystem har varit lägre då digitaliseringsprojektet på
bygglovenheten har försenats vilket medfört att kostnaderna har flyttats
fram.
Miljö- och hälsoskyddsenheten gör ett underskott på 1,2 mkr. På
kostnadssidan görs ett överskott vilket främst beror på vakanser under
året. Det statliga bidraget för ”trängseltillsyn” har inte kunnat nyttjas fullt
ut. Viss tillsyn har prioriterats ned och intäkterna för tillsyn inom
områdena miljöskydd och enskilda avlopp har varit lägre än budget.
Anpassning till ny taxemodell, till så kallad efterhandsdebitering medför
underskott på livsmedelsområdet.
Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar samt
okompenserad övertid har minskat med 130 tkr.
Finansiella kostnader

Den finansiella budgeten visar ett överskott på 58 tkr vilket beror på lägre
arbetsgivaravgifter för unga födda 1998-2002.
Likviditet

Förbundets likviditet har ökat och likviditeten bedöms god.
Medlemskommunerna betalar in bidrag i förskott varje kvartal till
förbundets bankkonto. Kassa och bank uppgår den 31 december 2021 till
4 439 tkr. Någon kredit har inte nyttjats under 2021.
I diagrammet nedan redovisas likviditetsförändringar under 2020 och 2021

Likvida medel
Jämförelse år 2020 och 2021

7000000,00
6000000,00
5000000,00
4000000,00
3000000,00
2000000,00
1000000,00
0,00

2021
2020
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Eget kapital

Förbundet har beslutat om riktlinjer för hantering av eget kapital.
Riktlinjerna innebär att det egna kapital som vid årsredovisningen
överskrider 3 000 tkr ska återbetalas till medlemmarna. Efter 2021 års
resultat ska 308 tkr återbetalas till medlemmarna.

IB Eget kapital tkr
Återbetalning
Årets resultat tkr
UB Eget kapital tkr

2017

2018

2019

2020

2021

4 028

3 943

3 695

3 093

3 406

-1 028

-943

-695

-93

-406

943

695

93

406

308

3 943

3 695

3 093

3 406

3 308

Soliditet

Förbundets soliditet bedöms fortsatt vara god.

Soliditet

2017

2018

2019

2020

2021

62%

52%

53%

60%

60%

Kostnad per invånare

Förbundets verksamhet har år 2021 kostat 369 kronor per invånare vilket
är något högre än 2020.
2017

2018

2019

2020

2021

Politisk verksamhet

22

19

23

16

19

Central administration

71

61

51

57

50

Bygglov

35

54

66

83

46

Miljö- och hälsoskydd

185

199

209

187

254

Total kostnad i kr/invånare

313

333

349

343

369

3.6 Balanskravsresultat
Balanskravet

Det lagstadgade balanskravet innebär att årets intäkter ska överstiga årets
kostnader och eventuella realisationsvinster vid försäljning av tillgångar
räknas ifrån årets resultat. För år 2021 uppvisar förbundet ett positivt
resultat på 308 tkr. Några realisationsvinster har ej förekommit.
2021
Årets resultat tkr

308

Justerat resultat tkr

308

Balanskravsutredning

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att
förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt.
Förbundet har haft riktlinjer för hantering och användning av
resultatutjämningsreserv (RUR).
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Under 2021 har förbundet beslutat om att ta bort RUR. Bokföringsmässigt
har det inte påverkan då RUR har varit en del av det egna kapitalet.
Förbundet uppnår balanskravet 2021.
2017

2018

2019

2020

2021

8 037

8 037

8 037

8 152

8 681

80

80

80

81

87

943

695

93

406

308

0

0

0

0

0

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

943

695

93

406

308

Årets balanskravsresultat

943

695

93

406

308

Medlemsbidrag
1% av medlemsbidraget

Årets resultat
Realisationsvinster

3.7 Väsentliga personalförhållanden
Förbundet har 19 åa (årsarbetskrafter) som är tillsvidareanställda. En extra
resurs har varit anställd på bygglovenheten under året. Två extra resurser
och också anställts på miljö- och hälsoskyddsenheten under hösten 2021
då sjukfrånvaron har varit högre än normalt. De totalt arbetade timmarna
under 2021 motsvarar 16 årsarbetskrafter. Nedprioriteringar i
tillsynsarbetet med anledning av covid-19 har gjort att rekryteringar
senarelagts vilket är en förklaring till längre vakanser under året.
Utbildningsnivån på förbundet är hög och 80 % av de anställda tillhör
yrkesgruppen inspektörer (bygg och miljö- och hälsoskydd) med
utbildning från universitet eller högskola.
De anställda på förbundet fördelar sig på 78 % kvinnor och 22 % män. På
miljö- och hälsoskyddsenheten är kvinnorna överrepresenterade medan
det är mer jämnt mellan kvinnor och män på bygglovenheten. Den totala
medelåldern är 41 år.
Förbundet är en relativt liten organisation och för att ha tillgång till alla
kompetenser som krävs har olika avtal tecknats. Avtal finns med
bygglovarkitekt, bygglovkonsult och jurist. För IT, telefoni, upphandling
och löneadministration anlitas Västra Mälardalens kommunalförbund och
för den löpande ekonomiadministrationen har ekonom från annan
verksamhet inom koncernen anlitats.
Personalomsättning

Totalt har fyra rekryteringar varit aktuella och det bedöms vara en relativt
normal omsättning motsvarande 21 % (medarbetare som har slutat av
totalt antal medarbetare). Dock har personalomsättningen bidragit till
längre vakanser vilket har påverkat arbetet.
Personalomsättningen gäller främst inspektörer inom miljö- och
hälsoskydd och bygglov och de som har slutat sin anställning har gått till
liknande tjänster i annan kommun, statlig eller till privat sektor.
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Till en tjänst har rekrytering skett internt vilket har gett befintlig personal
möjlighet att byta tjänst och ansvarsområde inom förbundet.
Avtalsrörelsen

Lönen är en viktig faktor som påverkar förmågan att bibehålla, attrahera
och rekrytera kompetens. En särskild lönesatsning har gjorts för att höja
inspektörernas löner. Nivån har förbättrats något.
Sjukfrånvaro

Förbundets mål med totalt 6 % har inte uppfyllts helt. Sjukfrånvaron har
varit högre under året i förhållande till tidigare år. Orsaken är
långtidssjukskrivningar. Korttidsfrånvaron har minskat.
Sjukfrånvaro

2021

2020

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas
sammanlagda ordinarie arbetstid

7,4%

3%

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer

26%

0

Sjukfrånvaron för kvinnor

10%

3%

Sjukfrånvaron för män

0%

3%

Upprepad korttidsfrånvaro frånvarotillfällen

34

45

Antalet sjukdagar per anställd har varit ökat under året.
Sjukfrånvaro

2021

2021

2021

2020

Kvinnor

Män

Totalt

Totalt

15

0,4

12

9,6

Sjukdagar/anställd

Kompetensförsörjning

Personalens kompetens är en viktig förutsättning för en god kvalitetsnivå i
verksamheten. Som myndighet är det avgörande att ha kännedom om ny
lagstiftning, nya regler och föreskrifter. Kompetensutveckling är också en
viktig del för en stimulerande och bra arbetsmiljö. Därför är frågor om
kompetensutveckling centrala. Alla tillsvidareanställda har en individuell
kompetensutvecklingsplan som ses över vid det årliga
medarbetarsamtalet. Budget finns avsatt för kompetensutveckling. Under
2021 har kompetensutvecklingen legat på en lägre nivå än normalt på
grund av covid-19.
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förbundet har som utgångspunkt att vara en bra arbetsgivare med goda
arbetsvillkor där medarbetare ges förutsättningar till hög arbetsprestation
i en stimulerande och bra arbetsmiljö. En plan för arbetsmiljöarbetet finns
som rapporteras till direktionen en gång per år. Covid-19 har medfört att
några av aktiviteterna har försenats eller inte har kunnat genomföras som
planerat. Arbetsplatsträffar (APT) har genomförts kontinuerligt där
arbetsmiljöarbetet är en stående punkt på dagordningen.
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Ett verktyg ”Piltavlan” och ”Populum” har använts för att göra en
nulägesanalys av den psykosociala arbetsmiljön och göra jämförelser över
tid.
Arbetsmiljöarbetet med att fånga upp risker i det dagliga arbetet har
fortsatt under året och riskbedömningar och handlingsplaner har tagits
fram. Riskbedömningar har också gjorts utifrån de olika förutsättningar
som covid-19 medfört. Åtgärder som har vidtagits för att förbättra
arbetsmiljön vid distansarbete är bland annat inköp av arbetsredskap till
”hemmakontoret” och extra friskvårdsaktiviteter.
Företagshälsovård

Förbundet har avtal om företagshälsovård.
Personalaktiviteter

Två personaldagar har genomförts med friskvårdsaktiviteter utomhus.
Friskvård

Användandet av friskvårdstimmar har uppgått till 27 per anställd och
förbundets mål på 23 timmar har nåtts. En hälsoinspiratör finns utsedd.
Under året har de anställda erbjudits tio yogatillfällen. Under hösten
genomfördes en stegtävling under en sexveckorsperiod där all personal
deltog.
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3.8 Förväntad utveckling
Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och det uppdrag
förbundet har med myndighetsutövning och verksamheten 2022 har trots
covid-19 kommit igång på ett bra sätt. Det nya implementerade
arbetssättet med distansarbete, digitala möten, skrivbordskontroller med
mera fungerar bra. Covid-19 och dess omfattning av smittspridningen är
avgörande för när den fysiska tillsynen kan återupptas mer normalt.
Trängseltillsynen kommer fortsatt att vara prioriterad så länge den gäller.
Byggandet förväntas ligga kvar på hög nivå och för att klara av den stora
ärendemängd som varit de senaste åren har ytterligare en tjänst inrättats.
Viss osäkerhet finns dock hur de ekonomiska förutsättningarna för
privatpersoner och företag kommer att se ut på längre sikt och hur det
kommer att påverka byggandet. Arbetet med tillsyn enligt plan- och
bygglagen har varit nedprioriterat och en tillsynsplan för att fastställa
resursbehov behöver arbetas fram.
De centrala myndigheterna Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen,
Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten samt
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny strategi för miljöbalkstillsynen
2022-2024. Strategin innehåller sex tillsynsområden med fokusområden
och effektmål som gäller för; natur, artskydd och områdesskydd m.m.,
vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden,
hälsoskyddstillsyn och avfall.
Ny taxemodell inom miljöbalkens område är under utarbetande.
Nuvarande taxemodell bygger på risk- och erfarenhet och Sveriges
Kommuner och Regioner har tagit fram en ny taxemodell som bygger på
tillsynsbehovet. Den nya taxan är enklare för både tillsynsmyndighet och
verksamhetsutövare. Taxan planeras att införas 2023.
Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en ny riskklassingsmodell och
vid utgången av 2023 ska alla kontrollmyndigheter ha beslutat om ny
riskklassningsmodell och ny taxa.
Utvecklingsarbetet kring digitaliseringsprocessen kommer fortsatt vara
prioriterad. För att bli helt digitala finns behov av att investera i ytterligare
e-tjänster på miljö- och hälsoskydd, e-arkiv för miljö- och bygg och flera
handläggarstöd ute i verksamheterna. Investeringarna kommer att bidra
till ett effektivisera arbetssätt och öka tillgängligheten och servicen för
våra medborgare och företag.
Mål och uppdrag bedöms inte förändras dramatiskt men hur de centrala
myndigheternas förändringar kommer att påverka behovet av resurser
framöver är idag oklart.
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4

Ekonomisk redovisning

4.1 Resultaträkning
Belopp i Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader

Bokslut
2020

Bokslut
2021

Budget
2021

Avvikelse
2021

6 011

7 157

7 280

-123

-13 680

-15 421

-15 714

293

4

-75

-115

-169

54

5

-7 744
8 152

-8 379
8 681

-8 603
8 690

224
-9

6
7

408
9
-11

302
7
-1

87
0
0

215
7
-1

8

406
0
406

308
0
308

87
0
87

221
0
221

Not
1
2,3

Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Driftbidrag
VERKSAMHETENS
RESULTAT
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

4.2 Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
- återbet kapital till Arboga &
Kungsör
- varav årets resultat

Not

2020

2021

1
2

644
56
700

704
44
748

3
4

4 991
0
4 991

5 818
0
5 818

5 691

6 566

3 406

3 308

-93
406

-406
308

0
0

0
0

0
2 285
2 285

0
3 258
3 258

5 691

6 566

5

Avsättningar
Avsättning
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

6
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4.3

Kassaflödesanalys
Utfall
2020

Belopp i tkr

Utfall
2021

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

406

308

Justering av eget kapital

-93

-406

75

115

388

17

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-621

624

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-443

979

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-676

1 620

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

-190

-163

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-190

-163

0

0

-866

1 457

Likvida medel vid årets början*

3 848

2 982

Likvida medel vid årets slut*

2 982

4 439

Förändring likvida medel

-866

1 457

Justering för ej likviditetspåverkande poster:
Avskrivningar/nedskrivningar
Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE

*Likvida medel består av förbundets tillgodohavanden på koncernkonto
hos banken.
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4.4

Noter

Noter Resultaträkning
Belopp i tkr

2020

2021

6 008

6 724

0

427

0

94

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter
Bidrag och kostnadsersättningar staten*
varav kompensation höga sjuklönekostnader
varav tillfälliga smittskyddsåtgärder

Övriga verksamhetsintäkter
SUMMA

0

333

3

6

6 011

7 157

*2021 avser utfall kompensation höga sjuklönekostnader från
staten

Not 2 - Verksamhetens kostnader
Personalkostnader inkl pensioner

10 870

12 060

Köp av verksamhet samt konsultkostnader

689

808

Lokalhyror

415

419

50

143

Räkenskapsrevision
Övriga externa kostnader

1 656

1 991

13 680

15 421

Totala revisionskostnader

50

143

SUMMA

50

143

73

103

2

12

75

115

Arboga

4 902

5 214

Kungsör

3 250

3 467

SUMMA

8 152

8 681

Räntor kundfordringar

9

7

SUMMA

9

7

Övriga räntekostnader

11

1

SUMMA

11

1

406

308

SUMMA
Not 3 - Räkenskapsrevision

Not 4 - Avskrivningar
Planenliga avskrivningar immateriella
Planenliga avskrivningar materiella
SUMMA
Not 5 - Driftbidrag

Not 6 - Finansiella intäkter

Not 7 - Finansiella kostnader

Not 8 - Årets resultat
Årets resultat
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Noter Balansräkning
Tkr
Not 1 - Immateriella tillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut

2020

2021

1 576
132
1 707

1 707
0
1 707

-990
-74
-1 064

-1 064
-103
-1 167

643

540

1

164

Not 2 - Materiella tillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut

0
58
58

58
0
58

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut

0
-2
-2

-2
-12
-14

Redovisat värde vid årets slut

56

44

50
1 072
0
482
405
2 982
4 991

18
405
0
553
403
4 439
5 818

2 982
-2 982
0

4 439
-4 439
0

3 093
-56

3 406
-244

-37
406
3 406

-162
308
3 308

1 206

0

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
varav:
Ej avslutade investeringar

Not 3 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar koncern
Kundfordringar
Interimsfordringar koncern
Interimsfordringar
Skattefordringar
Kortfristig fordran hos koncern
SUMMA
Not 4 - Kassa och bank
Sparbanken enligt engagemangsbesked
Ombokat till kortfristig fordran hos koncern
SUMMA
Not 5 - Eget kapital
Ingående värde
Återbetalning kapital bokslut 2020/2021Arboga
Återbetalning kapital bokslut 2020/2021
Kungsör
Årets resultat
SUMMA
varav:
RUR
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Not 6 - Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder koncern
Leverantörsskulder
Momsskuld skatteverket
Personalens källskatt
Arbetsgivaravgift
Skulder till staten
Interimsskulder koncern
Interimsskulder
Semesterlöneskuld
Upplupna pensionsskulder inklusive löneskatter
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA

136
198
1
181
206
0
0
526
378
653
6
2 285

59
356
1
199
223
0
944
118
508
850
0
3 258

Not 7 - Operationell leasing
Årets kostnad fordon

92

61

Framtida leasingavgifter fordon
-som förfaller inom ett år
-som förfaller inom ett till fem år

61
47

47
0
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4.5
Driftredovisning
Driftredovisningen visar respektive verksamhets avvikelser samt
nettokostnad mot budget.
Budget

Nettokostnadbudget
avvikelse

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2021

2020

2021

Direktion inkl revision

0

0

355

425

355

425

557

196

132

Central administration

-2

-12

1 301

1 165

1 299

1 153

1 135

-181

-18

Bygglov

-2 444

-3 736

4 339

4 797

1 895

1 062

2 326

289

1 264

Miljö och hälsoskydd
Avgår poster ej hänförbara till
verksamhetens intäkter o
kostnader i resultaträkningen

-3 565

-3 409

7 811

9 209

4 246

5 800

4 585

-28

-1 215

0

-1

-126

-175

-126

-176

-169

0

7

-6 011

-7 157

13 680

15 421

7 669

8 264

8 434

276

170

Belopp i tkr

SUMMA verksam hetens
kostnader och intäkter att
jäm föra m ed Resultaträkningen

Intäkter

Intäkter Kostnader Kostnader

Nettokostnad

Nettokostnad

Nettokostnadbudget
avvikelse

4.6 Investeringsredovisning
Investeringar uppgår till totalt 163 tkr vilket ger ett överskott på 833 tkr.
Investeringarna har gjorts med eget kapital.
Investering av e-arkiv har flyttats fram. Digitaliseringen inom
bygglovenheten pågår men har försenats och kommer att slutföras 2022.
Investeringarna i e-tjänster på miljö- och hälsoskydd har också försenats
och kommer att slutföras 2022.
Belopp i tkr

Total

Ack.

budget

utfall

Avvikelse

Budget

Nettoutgift Avvikelse

2021

2021

2021

Central adiministration
E-arkiv miljö-bygg

147

0

147

147

0

147

Summa central administration

147

0

147

147

0

147

Bygg ÄHS, e-tjänst, direktark.

650

62

588

650

62

588

Summa bygglov

650

62

588

650

62

588

150

102

48

149

101

48

50

0

50

50

0

50

Summa miljö & hälsoskydd

200

102

98

199

101

98

SUMMA investeringar

997

164

833

996

163

833

Bygglov

Miljö- och hälsoskydd
Miljö e-tjänst
Miljö direktarkivering
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5

Redovisningsprinciper

Grundläggande redovisningsprinciper

Förbundet har upprättat årsredovisningen i enlighet med reglerna i lagen
om kommunal bokföring och redovisning, LKBR och rekommendationer
utgivna av Rådet för kommunal redovisning, såvida inte annat anges.
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande
bild av förbundets finansiella ställning.
Utgifter har kostnadsförts den period då förbrukningen skett.
Periodisering har skett för att ge en så rättvisande bild som möjligt av
förbundets resultat och ställning för året. Utgifter har kostnadsförts det år
då förbrukningen skett och inkomster intäktsförts det år då intäkterna
genererats. Större bygglovärenden har periodiserats eftersom de medför
arbete över längre tid än i förhållande till mindre ärenden.
Investeringar

En investering definieras som ett inköp som avses att innehas
stadigvarande i förbundet och som har en ekonomisk livslängd på minst
tre år samt överstiger ett ½ prisbasbelopp exklusive moms.
Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till
anskaffningsvärdet minus årlig avskrivning. Avskrivningar påbörjas
månaden efter att investeringen har tagits i bruk och beräknas linjärt, det
vill säga lika stort belopp varje år. Avskrivningstiderna som tillämpas är
tre, fem eller tio år beroende på tillgångens nyttjandeperiod.
Omsättningstillgångar

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det
belopp varmed de beräknas inflyta.
Leasing

Leasingavtal med en ekonomisk livslängd på max 3 år klassificeras som
operationell leasing.
Pensioner

Förbundets har en tecknad försäkring för den förmånsbestämda
pensionen (FÅP) samt för efterlevandepension. Kostnaderna har bokförts
månatligen på 2021.
Det individuella valet (4,5 %) och den särskilda löneskatten (24,26%) har
bokförts som interimsskuld 2021 och ligger med i verksamhetens
kostnader. Skulden är baserad på inrapporterad årslönesumma hos KPA.
Semesterlöneskuld

Den förändrade semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar
samt okompenserad övertid har bokförts månatligen på 2021.
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Löner

Samtliga lönerevideringar har redovisats i 2021 års resultat. Sociala
avgifter och arbetsgivaravgifter har bokförts i samband med att lönerna
bokförts.
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6

Ordlista och förklaringar

Anläggningstillgång

Fast och lös egendom som är
avsedd att innehas stadigvarande.

Kassaflödesanalys

Visar hur investeringar och
amorteringar har finansierats under
året. Utmynnar i förändring av
likvida medel.

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar på grund av
ålder och utnyttjande.

Kortfristiga fordringar/skulder

Fordringar/skulder som förfaller
till betalning inom ett år från
balansdagen.

Balanskrav

Lagkrav att intäkterna varje år ska
överstiga kostnaderna.

Likviditet

Betalningsberedskapen på kort sikt

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen
vid årets slut. Tillgångarna visar
hur förbundet använt sitt kapital
(anläggnings/omsättnings
tillgångar) och skulderna visar hur
kapitalet har anskaffats
(lång/kortfristiga skulder samt eget
kapital).

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter reducerat med
investeringsbidrag.
Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är avsett att
stadigvarande innehas.
Resultaträkning

Eget kapital

Det egna kapitalet består av
ingående eget kapital, årets resultat
samt effekter av eventuella ändrade
redovisningsprinciper.

Översiktlig sammanställning av
externa intäkter och kostnader som
utmynnar i årets resultat
(förändring av

Finansiella intäkter och kostnader

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala
tillgångarna. Visar
betalningsberedskapen på lång sikt.

Poster som inte är direkt hänförliga
till verksamheten som exempelvis
räntor och borgensavgifter.
Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella
intäkter och kostnader.
Internränta

Kalkylmässig kostnad för det
kapital som utnyttjats t.ex. för
investeringar inom en viss
verksamhet.
Kapitalkostnader

Benämning för avskrivningar och
intern ränta.
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1

Verksamhetsberättelse

1.1
Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen har totalt haft tio sammanträden under året. På
grund av covid-19 har fyra sammanträdena genomförts digitalt och
sammanträdet i augusti månad ställdes in på grund av för få ärenden.
För att klara bestämmelser om tidsfrist för handläggning av bygglov och
förhandsbesked och strandskydd har delegation lämnats till ordförande
och vice ordförande under sommarperiod och jul/nyårshelger.
Ordförande har beslutat om sex bygglov och ett förhandsbesked på
delegation.
Ärenden som direktionen beslutat om har gällt bland annat
årsredovisning 2021, redovisning av intern kontroll 2020,
revisionsrapporter, delegationsordning, lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö, bygglov för flerbostadshus, förskola,
industribyggnader, småhus, förhandsbesked och strandskyddsdispenser.
En redovisning av ekonomi och uppfyllelse av direktionens mål har skett
vid varje sammanträde.
Förbundskontorets tjänstemän har informerat direktionen om aktuellt i
verksamheten. Det har bland annat gällt information om covid-19 och
trängseltillsynen, övergång till digital ärendehantering och införande av etjänster, energi- och klimatrådgivning och Mitt Miljösamverkan.
1.2
Central administration
Det utökade distansarbetet har medfört att förbundets administration
varit hårt belastad. Med nya rutiner och arbetssätt har administrationen
trots det fungerat bra. För ekonomiadministrationen anlitas ekonom från
bolag inom koncernen.

1.3
Bygglovenheten
Enhetens arbete har varit fokuserat på handläggning av de ansökningar
som inkommit om förhandsbesked, bygglov, anmälningar, tekniska
samråd, utöva tillsyn samt ge information om gällande bestämmelser
inom byggområdet.
Totalt har 343 nya lovärenden inkommit vilket är något färre i jämförelse
med 2020. De flesta ärenden har varit av mindre karaktär och har initierats
av privatpersoner. Många enskilda fastighetsägare har byggt om- och till
på sina fastigheter under pandemin. Det har bidragit till att byggandet
legat på en fortsatt hög nivå även under 2021.
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De större bygglovärenden som har handlagts är bland annat två
flerbostadshus, en förskola och fem industribyggnader. Åtta
förhandsbesked gällande nybyggnationer av småhus/fritidshus har
beviljats positivt besked.
Nedan redovisas antalet nya lovärenden varje månad med en jämförelse över åren 2019-2021

Inkomna byggärenden 2019-2021

Jämförelse 2019-2021
2019 = 309 ärenden
2020 = 358 ärenden
2021 = 343 ärenden
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41
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20

38

34

26
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36
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21

35

37
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49
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17

17
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Nedan redovisas olika ärendetyper på inkomna lovärenden 2020 och 2021
2020
Ärendetyp

2021

Arboga

Kungsör

Totalt

Arboga

Kungsör

Totalt

Bygglov/anmälan

201

117

318

182

133

315

Rivningslov/anmälan

13

5

18

14

5

19

Bygglov/strandskydd

6

1

7

0

0

0

Förhandsbesked

6

5

11

4

4

8

Förhandsbesked/strandskydd

1

0

1

0

0

0

Marklov

1

2

3

0

1

1

Villkorsbesked

0

0

0

0

0

0

Antal ärenden

228

130

358

200

143

343

Initierat av (sökande)
Initierat av (sökande)

2020-12-31

2021-12-31

2021-12-31

2021-12-31

Totalt

Arboga

Kungsör

Totalt

Privatpersoner

69%

74%

68%

71%

Företag/fören/org

31%

27%

32%

29%
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De bygglov som har beviljats har resulterat i att det tillkommit 60 nya
bostäder i Arboga (inklusive nio fritidshus) och 43 nya bostäder i
Kungsör. Antalet nya bostäder har ökat under 2021 i jämförelse med 2020.
Antal beviljade bygglov och antal bostäder 2021
Arboga
Typ av bostad
Flerbostadshus (lägenheter)
Radhus/Parhus
Småhus (villor)
Fritidshus
Ombyggnationer till bostäder
Totalt

Kungsör

Antal
bygglov
1
3
29
9

Antal
bostäder
12
7
32
9

42

60

Antal
bygglov
1

Antal
bostäder
23

11

11

1
13

9
43

Handläggningstid

För att verka för god service och snabb handläggning är det viktigt att
lovärenden granskas i ett tidigt skede. I de fall ett ärende behöver
kompletteras ska den sökande snabbt få besked om detta. Förbundets mål
att 95 % av lov- och anmälningsärenden ska ha förgranskats inom två
veckor har nåtts till 99 %.
Handläggningstiderna har klarats bra trots hög arbetsbelastning. Extra
resurs har varit anställd under året för att klara de den stora
ärendemängden. Det lagkrav som gäller för handläggningstider, fyra
veckor för anmälningsärenden och tio veckor för bygglovärenden, har
nästintill klarats. Reducering av bygglovavgift har gjorts i tre ärenden på
grund av att handläggningstiden inte klarats.
Tillsyn

Totalt har 24 nya tillsynsärenden inkommit och det har gällt anmälningar
om ovårdade tomter/fastigheter och otillåtna byggnationer (skyltar och
plank). Förbundets mål att informationsbrev ska skickas ut inom tre
veckor gällande klagomålsärenden har uppfyllts. Målet har nåtts till
100 %.
Konsult har anlitats för att arbeta med äldre anmälningsärenden som
tidigare har prioriterats ned. Direktionen har beslutat om
vitesföreläggande gällande bristande underhåll på två fastigheter och om
tre byggsanktionsavgifter för byggnationer utan bygglov och startbesked.
Överträdelserna har gällt en tillbyggnad av fritidshus och uppsättning av
skyltar, där bygglov har kunnat beviljats i efterhand.
Avsluta gamla ärenden

Direktionens mål att avsluta 50 % av alla lovärenden som är äldre än fem
år har klarats. Målet med att avsluta alla gamla ärenden ska vara klart
2023.
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Totalt
Antal
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35
7
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1.4

Miljö- och hälsoskyddsenheten

Allmänt

Miljö- och hälsoskyddsenhetens arbete har främst varit inriktat på
planerad och händelsestyrd tillsyn och prövning vilket är enhetens
kärnverksamhet. Ansvar för den så kallade ”trängseltillsynen” på
serveringsställen har också legat på förbundet. På grund av vakanser,
sjukdom, trängseltillsyn och covid-19 har vissa planerade projekt och
aktiviteter prioriterats ned och flyttats fram.
Utifrån krav i lagstiftningen har enheten en skyldighet att anmäla
misstanke om brott till åklagare/polis och besluta om miljösanktionsavgift
vid vissa överträdelser. Under perioden har sex anmälningar gällande
misstanke om brott gjorts inom områdena livsmedel, animaliska
biprodukter och miljöskydd. 13 beslut om miljösanktionsavgifter har
tagits. Det har gällt ej inlämnade årsrapporter för köldmedieanläggningar,
enskilt avlopp utan tillstånd, för sent inkommen miljörapport och
försäljning av otillåtna kemikalier. Det har beslutats om sex
livsmedelssanktionsavgifter där verksamheter inte har registrerat sin
verksamhet innan de påbörjat. Totalt har 478 delegationsbeslut tagits.
De flesta förelägganden eller förbud som meddelas åtgärdas av
verksamhetsutövaren men i vissa fall krävs att föreläggandet eller
förbudet förenas med ett vite. Direktionen har beslutat om sex viten under
året. Det har gällt bland annat förbud att släppa ut avloppsvatten från
bristfällig avloppsanordning, föreläggande om att inkomma med
radonmätning samt krav gällande legionella i dricksvatten. Något vite har
ej dömts ut.
Under perioden har det inkommit och handlagts totalt 56 klagomål.
Klagomålsärendena gäller främst hälsoskydd, livsmedel, lantbruk och
nedskräpningar. Antalet nedskräpningar har ökat under året.
Efter genomförd tillsyn har miljö- och hälsoskyddsenheten som mål att
inspektionsrapport ska skickas ut till verksamhetsutövaren inom tre
veckor. Det målet har uppfyllts till 70 %.
För att nå ökad samsyn och göra likartade bedömningar oavsett
handläggare har tillsyn utförts, gemensamt av två handläggare, på
tillsynsobjekt inom de olika tillsynsområdena.
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Ärenden

Totalt har 1 565 nya ärenden startats under 2021. Volymen av antalet
anmälningar/ansökningar ligger inom de flesta områdena på samma nivå
som tidigare år. Inom hälsoskydd har flera verksamheter omfattats av
årlig tillsyn vilket medfört fler ärenden och inom livsmedel har ett
massutskick genererat många nya ärenden vilket är förklaringen till
ökningen i förhållande till 2020.
2020
Ärendetyp

2021
KommunTotalt Arboga Kungsör gemen- Totalt
samt
21
1
0
1
2
291 183
108
3
294
5
2
0
0
2
74
62
21
0
83
1
13
6
0
19
77 114
74
4
192
240 297
193
18
508
2
5
5
8
18
271 201
107
11
319
11
20
17
5
42
0
0
0
0
0

Arboga

Kungsör

13
208
4
57
1
46
153
2
190
10
0

8
83
1
17
0
31
87
0
81
1
0

20

9

29

8
54
16
22
804

1
20
8
14
361

9
74
24
36
1 165

Allmänna ärenden
Avlopp
Cistern
Köldmedia
Folköl
Hälsoskydd
Livsmedel
Kemiska produkter
Miljöskydd
Naturvård
Radon
Receptfria
läkemedel
Renhållning/avfall
Smittskydd
Tobak
Värmepump
Summa

7

3

0

10

6
0
20
14
945

8
0
7
17
566

1
0
3
0
54

15
0
30
31
1 565

Ett av direktionens mål har varit att antalet pågående ärenden inte ska
överskrida 600 stycken exklusive avloppsärenden. Syftet med målet är att
de ärenden som inkommer till förbundet handläggs och avslutas.
Generellt har antal pågående ärenden legat stabilt under året och målet
har nåtts till 100 %.

Antal ärenden

Antal pågående miljö & hälsoskyddsärenden
Måluppfyllelse 2021 = 341 st
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Planerad tillsyn

Förbundet har som mål att den planerade tillsynen ska uppfyllas till
100 %. Målet har delvis nåtts till 83%. Viss fysisk tillsyn har ersatts av
digitala möten och skrivbordstillsyn men den största delen av tillsynen
har skett fysiskt. Det är främst tillsynen på miljöfarliga verksamheter och
enskilda avlopp som kunnat genomföras fysiskt, ofta utomhus eller i stora
lokaler. Alla verksamheter med årlig tillsynsavgift har fått sin tillsyn
utförd vilket gör att förbundet inte har någon kontrollskuld efter 2021.
Diagrammet nedan visar utfallet av den planerade tillsyn som utförts under 2021

Tillsynsplan miljö- och hälsoskydd
Måluppfyllelse = 83 %

% gemomförd tillsyn

100%
Tillsynsplan

80%

Livsmedel
60%

Hälsoskydd
Miljöskydd

40%

FoToRe
Mål

20%

Naturvård
0%
Jan Feb Mar Apr Maj Juni

Jul

Aug Sep Okt Nov Dec

Trängseltillsyn

Arbetet med den så kallade ”trängseltillsynen” för att förhindra smitta av
covid-19 på serveringsställen med mera har varit högt prioriterad. Totalt
har 220 kontroller genomförts och 92 verksamheter besökts. Samtliga
miljö- och hälsoskyddsinspektörer har varit delaktiga i arbetet vilket har
resulterat i ett effektivt tillsynsarbete. Syftet med kontrollerna har varit att
föra dialog med verksamheterna vilket har visat sig haft ett gott resultat.
Inga sanktioner har varit aktuella under perioden.
Förebyggande Informationsinsatser

Livsmedelsverksamheter har fått information vid tre tillfällen om
förbundets kontrollmetoder under covid-19 och om införande av
efterhandsdebitering. En informationsbroschyr har skickats ut till de som
har köldmedieanläggningar. Information om nya avfallsregler har skickats
ut till miljöfarliga verksamheter i samband med fakturering och
hygieniska verksamheter har fått information om nya regler för botox och
fillersbehandlingar.
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Livsmedel

Totalt har 21 nya livsmedelsanläggningar anmält/registrerat sig under
perioden. Nyanmälda/registrerade livsmedelsverksamheter ska få ett
första kontrollbesök inom tre månader från det att anmälan gjorts vilket
har uppfyllts till 29 %.
Kontroll har genomförts enligt fastställd kontrollplan och 100 % av årets
planerade livsmedelskontroll har genomförts. Totalt har 92 kontroller
genomförts. Cirka 13 % av kontrollerna har varit föranmälda och 87 % av
kontrollerna oanmälda. I kontrollen har verksamheternas egenkontroll
följts upp och inriktningen har bland annat varit kontrollpunkterna
märkning, spårbarhet, personlig hygien och temperatur. Två anmälningar
om matförgiftning har inkommit och hanterats.
Tre av fyra planerade projekt genomfördes delvis inom livsmedel under
året; kontrollprojekt marknader, kontroll av spårbarhet kött, kontroll av
skötsel och underhåll av reservoarer.
Hälsoskydd

Inom hälsoskydd har 92 % av den planerade tillsynen genomförts.
Tillsynen har under perioden omfattat bland annat förskolor, skolor,
massörer, frisörer och strandbad.
Det har inkommit och handlagts 13 klagomålsärenden. Det har främst
gällt bostads- och bullerklagomål men även klagomål på djur.
Under året har de kommunala skyttarna i Arboga varit engagerade i ett
ärende.
Två av tre tillsynsprojekt inom hälsoskyddsområdet har genomförts;
radon i flerbostadshus och bassängbad som är ett pågående projeket även
under 2022.
Tobak, folköl och receptfria läkemedel

100 % av den planerade tillsynen inom området har utförts. Två
ansökningar om försäljning av tobak har inkommit, fyra anmälning om
försäljning av folköl har handlagts och två anmälningar om försäljning av
e-cigaretter har handlagts. Kontrollköp för tobak och folköl har inte
genomförts på grund av covid-19. Tillsyn enligt tobakslagen avseende
”Rökfria miljöer” har genomförts i samband med hälsoskyddstillsynen på
skolor.
Enskilda avlopp

Sedan projektet med enskilda avlopp startades år 2010 har drygt 3 000
enskilda avlopp inventerats och bedömts. Projektet med de ”röda
avloppen” är i slutskedet och projekt med att inventera ”gula avlopp” som
påbörjades 2019 har slutförts under året och nåtts till 100%.
Målet med de ”gula avloppen” är att de ska vara åtgärdade 2023.
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Enhetens arbete innebär bland annat att besluta om förbud att släppa ut
avloppsvatten från bristfälliga enskilda avlopp, följa upp tidigare
meddelade förbud och ta nästa steg i myndighetsutövningen med att
besluta om förbud med vite. Totalt har 55 förbud och tre förbud med vite
meddelats under 2021. Något utdömande av vite har inte varit aktuellt.
Under perioden har 69 tillståndsansökningar inkommit om att få anlägga
nya avloppsanläggningar. Merparten av ansökningarna gäller för
anläggningar som ska ersätta tidigare bristfälliga avloppsanläggningar.
Det planerade tillsynen på minireningsverk blev på grund av covid-19
framflyttad till 2022.
Miljöskydd

Inom området miljöfarlig verksamhet har tillsyn skett enligt tillsynsplanen
med undantag för mindre miljöfarliga verksamheter, u-verksamheter. Av
årets planerade tillsyn har 78 % genomförts. Tillsynen omfattar bland
annat egenkontroll, cisterner, avfall, köldmedier, buller, utsläpp till vatten,
mark och luft samt energieffektivisering. Inom lantbruket kontrolleras
även växtskyddsmedel och gödselhantering.
Miljöfarliga verksamheter
Förbundet har tillsynsansvar för elva B-anläggningar (tillståndspliktiga
enligt miljöprövningsförordningen) inom branscherna täktverksamhet,
metallbearbetning, värmeverk, avloppsreningsverk, skrotningsanläggning
och tankrengöring. Årligt tillsynsprogram har tagits fram för
verksamheterna. Miljörapporter har granskats och tillsyn har utförts.
Tillsyn enligt IED (industriutsläppsdirektivet) har utförts på en
förbränningsanläggning.
Övriga verksamheter C- och U-anläggningar (anmälningspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen eller med årlig avgift) som varit aktuella för
tillsyn under 2021 har varit inom branscherna metallbearbetning,
motorsportbana, betongindustri, avloppsreningsverk,
drivmedelsanläggningar, elektronikåtervinning, skrotningsanläggningar
och fordonstvättar.
Viss tillsyn på en del mindre U-anläggningar med timavgift har flyttats
över till 2022.
Inventering av mindre miljöfarliga verksamheter ställdes in på grund av
covid-19.
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Lantbruk
Förbundet har tillsynsansvar över en större fjäderfäanläggning som är en
B-anläggning (tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen) och
även omfattas av IED (industriutsläppsdirektivet). Övriga verksamheter
inom lantbruket som fått tillsyn är växtodlare och mindre djurhållare. Viss
tillsyn på en del mindre lantbrukare med timavgift har flyttats över till
2022. Förbundet har nu kommit så långt i lantbrukstillsynen att vissa av
de mindre lantbruken som har tillsynsfrekvens vart fjärde år har fått sitt
andra tillsynsbesök. Många mindre lantbruk lägger ner sina verksamheter
varför många tillsynsobjekt faller bort. Projektet fälttillsyn lantbruk
ställdes in på grund av covid-19
Hästgårdar
Inventering av mindre hästgårdar del fyra av fyra har flyttats till 2022.
Energi

Inom tillsynsområdet energi finns ett samarbete med förbundets energioch klimatrådgivare. Kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivaren
har förmedlats till verksamhetsutövare vid efterfrågan eller när frågor
rörande energiåtgärder uppkommit vid inspektionen. Tillsynsområdet
energi är en del i den ordinarie tillsynen inom miljöskydd, lantbruk och
hälsoskydd.
Kemiska produkter och biotekniska organismer

Den planerade tillsynen av kemiska produkter och biotekniska
organismer utförs till största delen inom andra tillsynsområden såsom
hälsoskydd, miljöfarliga verksamheter och lantbruk. Tillsynen gäller då
främst cisterner, kemikalier och köldmedia.
Fem anmälningar om spridning av kemiska bekämpningsmedel och
information om biocidprodukter har handlagts.
Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och Sveriges
kommuner om tillsyn av distributörer som säljer bekämpningsmedel har
genomförts.
Köldmedieanläggningar
Under perioden har 60 årsrapporter avseende köldmedia handlagts.
Cisterner
Två ärende om skrotning av cistern har handlagts.
Under 2020 och 2021 planerades att uppdatera och korrigera
tillsynsregistret för cisterner där det inte förekommer någon annan
verksamhet som kräver tillsyn. Det blev framflyttat till 2022 på grund av
covid-19.
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Avfall- och producentansvar

Den planerade tillsynen på avfall- och producentansvar hanteras till
största delen inom andra tillsynsområden såsom hälsoskydd, miljöfarliga
verksamheter och lantbruk och tillsynen gäller då främst hantering och
transport av farligt avfall.
Totalt har 15 övriga ärenden handlagts inom området. Det har bland annat
varit ansökningar om eget omhändertagande av avfall och dispenser från
lokala avfallsföreskrifter som exempelvis förlängt hämtningsintervall
gällande slamtömning och ansökan om befrielse från sophämtning.
Föroreningsskadade områden

Totalt har nio fastigheter utretts under året avseende föroreningssituationen (fyra i Kungsör och fem i Arboga).
Tillsynsarbetet med nedlagda deponier pågår och fortsätter med MIFO
fas 2 (översiktlig undersökning och provtagning) där förbundet har
tillsynsansvar. Handlingsplaner finns framtagna för sex deponier i Arboga
och fem deponier i Kungsör. Sju deponier har varit aktuella för
handläggning under året.
Under året har tre olyckor med utsläpp inträffat, där förbundet varit på
plats som tillsynsmyndighet.
Naturvård/Strandskydd

Planerad tillsyn har genomförts på naturreservatet ”Klämsbo” i Kungsör
och uppföljande tillsyn på fem strandskyddsdispenser som förbundet
tidigare beviljat. Syftet med tillsynen är att se så att åtgärderna följer det
beslut som meddelats. Inga avvikelser noterades. Under perioden har 14
ansökningar om strandskyddsdispens och 14 nedskräpningsärenden
handlagts.
Förbundet har yttrat sig till Länsstyrelsen i anmälningsärenden gällande
vattenverksamhet och åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön som
exempelvis ledningsdragning och till Skogsvårdsstyrelsen i ärenden
gällande skogsavverkningar.
Ett eget strandskyddsprojekt blev framflyttat till 2022.
1.5
Energi- och klimatrådgivning
Köping, Arboga, Kungsör och Fagersta kommuner samverkar kring
energi- och klimatrådgivningen (EKR) och finansieras av statligt bidrag.
Rådgivningen sköts av Energikontoret i Eskilstuna. 35 energirådgivningar
har utförts via telefon, e-post och personligt möte. Rådgivningarna har
främst gällt värmesystem och solceller. Förfrågningarna har ökat under
hösten. Av de som kontaktar energirådgivningen är 50 % privatpersoner
och 50 % företag/organisationer.
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Trenden är att antalet rådgivningsärenden har ökat under hösten. I
Arboga ökade det från nio till 18 och i Kungsör ökade det från tio till 17.
Energi- och klimatrådgivaren har genomfört följande aktiviteter:
•

Deltagit i företagsfrukostar i Arboga och Kungsör

•

Annonsering i lokaltidning (Arboga-Kungsör)

•

Rådgivning till ett företag i Kungsör som lett till att företaget
beviljats bidrag från Klimatklivet.

•

Besök i Arboga hos BRF med syfte att informera om
renoveringsstöd

•

Medverkan vid fastighetsägarträff i Kungsör

•

Information på förbundsdirektionens sammanträde i oktober

Andra aktiviteter har bland annat varit rådgivning till företag som
beviljats stöd från Klimatklivet, deltagande på företagsfrukost
(förinspelad videointervju) och webbinarium om elbilsladdning för
flerbostadshus.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2022-02-23

§3

Dnr 54/2021-042

Årsredovisning 2021
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning för
2021.

2

308 tkr återbetalas till förbundsmedlemmarna utifrån aktuella
fördelningstal.

Handlingar som ingår i beslutet
• Årsredovisning den 15 februari 2022
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 15 februari 2022
Sammanfattning
Från förbundschefen finns årsredovisning för år 2021. Av
årsredovisningen framgår att förbundet gör ett positivt resultat på 308 tkr
och att balanskravet uppnåtts under 2021.
Årsredovisningen överlämnades till ekonomikontoren i Kungsör och
Arboga kommun den 15 februari 2022.

Skickas till
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling
Förbundsmedlemmarna + handling
Revisorerna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4
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VÄSTRA MÄLARDALENS MYNDIGHETSFÖRBUND
För yttrande:
Direktionen
För kännedom:
Kommunfullmäktige Arboga
Kommunfullmäktige Kungsör

Grundläggande granskning av Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Vi har genomfört en grundläggande granskning av Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende
direktionen.
Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens styrning, uppföljning
och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna
uttala sig i ansvarsfrågan.
Vi har vid vår granskning genomfört två möten under 2021 med företrädare för direktionen
samt förbundsledningen. Vi har vidare studerat måldokument, verksamhetsplaner,
interkontrollplaner samt direktionens protokoll.
Vi bedömer att direktionen har en tillfredsställande styrning, uppföljning, kontroll av
förbundets ekonomi och verksamhet. Vi ser som positivt att det görs en uppföljning av den
intern kontrollen under året och inte bara vid årets slut.
Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens styrning,
uppföljning, kontroll och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i
ansvarsfrågan.
Vi har vid vår granskning genomfört två möten med företrädare för direktionen samt
förbundsledningen. Vi har vidare studerat måldokument, verksamhetsplaner,
interkontrollplaner samt direktionens protokoll.
Vi bedömer att direktionen har en tillfredsställande styrning, uppföljning, kontroll av
förbundets ekonomi och verksamhet. Vi ser det som positivt att det görs en uppföljning av
den intern kontrollen under året och inte bara vid årets slut.
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2 (2)

Vi kan konstatera att internkontrollplanen innehåller samma internkontrollmoment som
föregående år. Internkontrollplanen bygger på en riskanalys men vi menar att det också bör
kunna finnas internkontrollmoment som inte kontrollerats tidigare år.
Vi vill här understryka vikten av att beslut om internkontrollplan görs efter att en årlig
riskanalys genomförts för att säkerställa att internkontrolInnonnenten är relevanta och
utvalda så att de avser de områden där direktion bedömer de största riskerna.
Revisorerna begär Direktionens yttrande över bifogad rapport senast den 31 maj 2022.
Yttrandet översändes till revisorerna och till Karin Helin Lindkvist, KPMG,
e:post karin.helin-lindkvist@kpring.se.

Håkan Sundström
Revisor
Kungsörs kommun

Jh Erik Isaksson
'evisor
Arboga kommun
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1

Sammanfattning
Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens styrning,
uppföljning, kontroll och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i
ansvarsfrågan.
Vi har vid vår granskning genomfört två möten med företrädare för direktionen samt
förbundsledningen. Vi har vidare studerat måldokument, verksamhetsplaner,
interkontrollplaner samt direktionens protokoll.
Vi bedömer att direktionen har en tillfredsställande styrning, uppföljning, kontroll av
förbundets ekonomi och verksamhet. Vi ser det som positivt att det görs en uppföljning
av den intern kontrollen under året och inte bara vid årets slut.
Vi vill dock understryka att direktionen har det yttersta ansvaret för
informationssäkerheten i förbundet och att de därför måste informera sig om vad detta
ansvar innebär och säkerställa att det hanteras på ett tillfredsställande sätt.
Vi kan konstatera att internkontrollplanen innehåller samma internkontrollmoment som
föregående år. Internkontrollplanen bygger på en riskanalys men vi menar att det
också bör kunna finnas internkontrollmoment som inte kontrollerats tidigare år.
Vi vill här understryka vikten av att beslut om internkontrollplan görs efter att en årlig
riskanalys genomförts för att säkerställa att internkontrollmomenten är relevanta och
utvalda så att de avser de områden där direktion bedömer de största riskerna.

2

Inledning/bakgrund
Vi har av revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund fått i uppdrag att
genomföra en grundläggande granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år
2021.
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende
direktionen. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling
av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan

3

Syfte och revisionsfråga
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om
direktionen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av
verksamheten. I granskningen kommer det att bedömas om direktionen har en
tillfredställande styrning av ekonomi och verksamhet (målstyrning) samt intern kontroll.
2
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4

Avgränsningar
Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut
redovisas i särskilda rapporter.

5

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap. 6 §
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

6

Ansvarig nämnd
Iakttagelserna i denna rapport avser direktionen i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund.

7

Projektorganisation/granskningsansvarig
Granskningen har utförts av Karin Helin Lindkvist kundansvarig och certifierad
kommunal revisor.
Förbundets revisorer har deltagit i träffar med företrädare för direktionen och
förbundsledning.

8

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Möten med företrädare för direktionen och förbundsledning
— Studier av måldokument, verksamhetsplaner, interkontrollplaner samt direktionens

protokoll.
Rapporten är faktakontrollerad av förbundschef.

9

Resultat
Revisorerna har haft två möten med företrädare för direktionen och förbundsledningen.
Vid dessa möten har en grundlig genomgång gjorts av förbundets ekonomi och
verksamhet.
Direktionen hade för 2021 fattat beslut om mätbara mål inom följande områden:
Personal, Service, Ekonomi, Miljö- och hälsoskydd, Bygglov, Serviceundersökning av
förbundets kännetecken samt God ekonomisk hushållning.
I verksamhetsplanen 2021 redogörs målen för förbundet samt planerade aktiviteter för
att uppnå målen.
3
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I samband med delårsrapporten redovisades att sju av åtta verksamhetsmål
beräknades uppnås under 2021. Det var målet avseende sjukfrånvaron direktionen
bedömde att det ej skulle uppnås. Även det finansiella målet beräknades att uppnås.
I årsredovisningen redovisas att sex av åtta verksamhetsmål har uppfyllts och två är
delvis uppfyllda. Det är målen avseende sjukfrånvaro samt målet avseende tillsynsplan
som uppfyllts delvis. Det finansiella målet har uppfyllts.
Vid möte under hösten 2021 med företrädare för direktionen och förbundsledningen
lämnades följande information:
Resultatet av servicemätningen redovisas kontinuerligt till alla medarbetare.
Pandemin har belastat personalen framför allt inom byggverksamheten då deras
rutiner ännu inte är helt digitala. Inom miljöverksamheten infördes nytt
ärendehanteringssystem under 2020 vilket underlättat betydligt under pandemin.
För närvarande pågår införande av nytt IT-system för bygglovshanteringen. Det finns
ingen beräkning av att detta system ska innebära direkt några besparingar men att det
ska innebära ett effektivare arbetssätt.
Under året har anmälningar och ansökningar gällande miljö- och bygg varit oförändrat.
Trängseltillsynen är ett nytt uppdrag som nämnden fått till följd av pandemin.
Förbundet har ett samarbete med polisen och kommunens säkerhetssamordnare i
syfte att stävja osund konkurrens. Ett par gemensamma tillsynsbesök har gjorts.
Bygglovshanteringen har utökats med en handläggare för att klara att hantera alla
ärenden.
Vid delårsrapporten prognostiseras att förbundet kommer att uppvisa ett positivt
resultat på 500 tkr i förhållande till budget.
Förbundet förväntar sig att byggandet kommer att vara på en fortsatt hög nivå. Ny PBL
är på gång. Förslag är att den träder i kraft 2023. Förändringarna innebär bland annat
mer tillsyn.
Ny behovsstyrd taxemodell inom miljöbalkens område är under utarbetande.
Mål och uppdrag bedöms inte förändras dramatiskt inför 2022 men det är oklart hur
förändringar i lagar etc. kommer att påverka kraven på verksamheten.
Vid möte med företrädare för förbundsledningen och direktionen ställde revisorerna
frågan om hur direktionen styr och följer upp informationssäkerheten. Det framfördes
då från förbundsledningen och direktionen att de inom Västra Mälardalens
myndighetsförbund inte har kompetensen för att kunna arbeta med IT-säkerheten (som
är en del av informationssäkerheten) utan att det är VMKF (Västra Mälardalens
kommunalförbund) som har den kompetensen. Vidare framförs att det är VMKF som
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tecknar avtalen med leverantörer av IT-systemen. Vid mötet framfördes dock att GDPR
är en fråga som man arbetar med inom VMMF. Förbundets anställda har genomgått en
digital informationssäkerhetsutbildning som VMKF tillhandahåller. Alla nyanställda
genomgår också denna utbildning.
Direktionen har haft tio sammanträden under året.
I nedanstående sammanställning är ett urval av de ärenden som behandlats på
direktionens sammanträden. Vid varje sammanträden har uppföljning gjorts av mål och
ekonomi.

Datum

Paragraf

Ärende

2021-01-27

§5

Redovisning av intern kontroll 2020

2021-02-24

§ 12

Årsredovisning 2020

§ 13
2021-03-24

§ 24

Kompletteringsbudget 2021, avser investeringsmedel
ej avslutade projekt
Rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete.

2021-04-21

§ 35

Strategisk och ekonomisk flerårsplan 2022–2024

§ 36
§45

Revisionsrapport granskning av bokslut och
årsredovisning 2020
Verksamhetsrapport januari-april 2021

§ 48

Revisionsrapport grundläggande granskning 2020

§ 49

2021-05-26

2021-06-23

§ 60

2021-09-22

§ 79

Revisionsrapport granskning av intern kontroll och
effektivitet i ärendehantering inom miljöverksamheten.
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön i Arboga och Kungsörs kommuner
Delårsrapport 2021

§ 80

Uppföljning av internkontrollplan kvartal 1 & 2 2021

2021-10-27

§ 99

Ekonomirapport

2021-11-24

§ 104

Budget 2022

§ 106

Mål 2022

§ 123

Intern kontrollplan 2022

2021-12-15
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§ 124

Verksamhetsplan 2022

§ 125

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och eget
kapital

Direktionen har fattat beslut om följande internkontrollmoment under 2021. Beslut om
internkontrollmoment har gjorts efter genomförd riskanalys.
Avvikelse noterade i
uppföljning av
interkontroll

Åtgärd
redovisade

Process

Kontrollmoment

Verksamhet
Rättssäker
myndighetsutövning.

Handläggning av
ärenden ska följa
lagverk och vara rättsoch tidssäkert utfört.

Inga avvikelser med
rättslig påverkan har
noterats.

Avsätta tid för
utvecklingsdagar
kring
handläggningsoch
beslutsprocesser
samt ta fram
rutiner och mallar i
syfte att
kvalitetssäkra
ärendehanteringss
ystem samt för att
nå så effektiv
handläggning som
möjligt.

Administration
Styrdokument.

Styrdokument
förbundsordning,
reglemente för
förbundsdirektionen
samt
delegationsordning är
aktuella
Granskning av
registerförteckning

Inga avvikelser
noterade.

Inga åtgärder
föreslås.

Alla
personuppgiftsbehandlin
gar har inte blivit
registrerade.

Inventera vilka
personuppgiftshan
dlingar som finns
och ska
registreras.

Administration
GDPR.
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9.1

Process

Kontrollmoment

Verksamhet
Förbundsdirekti
onens beslut.

Följa upp att
förbundsdirektionens
beslut verkställs.

Avvikelse noterade i
uppföljning av
interkontroll

Åtgärd
redovisade

Två ärenden är under
utredning. Ett beslut har
ej kunnat delges och där
förnyade försök till
delgivning pågår. Ett
beslut är under
utredning för att bedöma
om utdömande av vite
ska göras.

Fortsatt
utredning/handlägg
ning av de beslut
som inte verkställts
än.

Bedömning
Med utgångspunkt från de möten som genomförts under året samt studier av
styrdokument. Uppföljningar och protokoll är vår bedömning att Västra Mälardalens
Myndighetsförbund har en tillfredsställande styrning och uppföljning av ekonomi,
verksamhet och intern kontroll.
Vi vill dock understryka att direktionen har det yttersta ansvaret för
informationssäkerheten i förbundet och att de därför måste informera sig om vad detta
ansvar innebär och säkerställa att det hanteras på ett tillfredsställande sätt.
Vi kan konstatera att internkontrollplanen innehåller samma internkontrollmoment som
föregående år. Internkontrollplanen bygger på en riskanalys men vi menar att det
också bör kunna finnas internkontrollmoment som inte kontrollerats tidigare år.
Vi vill här understryka vikten av att beslut om internkontrollplan görs efter att en årlig
riskanalys genomförts för att säkerställa att internkontrollmomenten är relevanta och
utvalda så att de avser de områden där direktion bedömer de största riskerna.
Vi ser det som positivt att det görs en uppföljning av den intern kontrollen under året
och inte bara vid årets slut.
KPMG AB

Karin Helin Lindkvist
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och
uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i
dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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1. Sammanfattning
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Sammanfattning
Vi har av Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Förbundets revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direkionen
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:
 Förbundets resultat för delåret uppgår till 1 496 tkr, vilket är 521 tkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att
bygglovsintäkterna är högre. Att bygglovsintäkterna är högre beror på att antalet bygglov som inkommit fortsatt har legat på en hög nivå
och att det har varit fler större bygglov.
 Förbundets årsprognos uppgår till 587 tkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre
än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året.
 Förbundets prognostiserade balanskravsresultat beräknas uppgå till 587 tkr för 2021.
 Eftersom det inte finns lagstöd för förbund att ha RUR bör direktion diskutera och fatta nya beslut kring hur tidigare avsättningar till
RUR ska hanteras. Vi anser därmed att RUR inte ska finnas kvar i förbundet och att direktionen behöver ta beslut under år 2021 om
hur det ska upplösas samt ändra i riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Bokföringsmässigt blir det ingen skillnad eftersom RUR inte
är på ett eget balanskonto. Det är enbart i noten för eget kapital som det framgår att RUR är en del av eget kapital, det vill säga det
ingår i eget kapital som uppgår till 3 mnkr.
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning.
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Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målet.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmål.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionen bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Västerås 2021-09-28

Cecilia Kvist

Karin Helin Lindkvist

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor
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2. Inledning
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Inledning
Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att direktionen ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av direktionen och som revisorerna ska göra en bedömning av.
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och regioner
 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till direktionen.
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Inledning forts.
2.2 Avgränsning
Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.
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Inledning forts.
2.3 Revisionskriterier
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Direktionsbeslut
Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av
betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd
Granskningen avser förbundet delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av direktionen.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod
Granskningen har genomförts genom:
 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen
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3. Resultat av
granskningen

Sida 276 (321)

Resultat av granskningen
3.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad
förvaltningsberättelse.
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.
I den av direktionen fastställda ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
och eget kapital” framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom direktionens fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.
Direktionen har fastställt att årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med budget och vara minst 1 % av
kommunbidragen för året.
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Resultat av granskningen forts.
3.2.1 Finansiella mål
Det finansiella målet är att Verksamhetens självfinansieringsgrad ska uppgå till minst 44%.
I delårsrapporten är det prognos och inte verkligt utfall som redovisas vid delårsutfall.
Utöver det finansiella målet har förbundet riktlinjer för god ekonomisk hushållning, årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i
samband med budget och ska vara minst 1% av kommunbidrag för året. Prognosen visar på att förbundet kommer klara målet att resultatet
överstiger 1% av kommunbidragen för året.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målet.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

3.2.2 Verksamhetsmål
Direktionen har för 2021 fastställt nio verksamhetsmässiga mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Enligt förbundets egen
bedömning och prognos kommer de att uppnå sju av åtta verksamhetsmål vid årets slut och ett mål, Mål 1 Total sjukfrånvaro i % av
arbetstiden ska inte överstiga 6 %, kommer förbundet delvis uppnå.
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmål.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionen bedömning skulle vara väsentligen felaktig.
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Resultat av granskningen forts.
3.3 Balanskravet
Ett förbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Enligt
kommunallagen ska kommuner och regioner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunallagens krav på ekonomisk balans
(kommunallagen 8 kap. 4 §) innebär att förbundets intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot
balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren.
Kommuner och regioner möjlighet att använda sig av reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att
tillämpa, de kommuner och regioner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för
god ekonomisk hushållning som direktionen ska besluta om.
Förbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att förbundets
prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 587 tkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
RUR uppgår till 1 206 tkr.
Beräkningen som ligger till grund för förbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.
Kommentarer
I likhet med tidigare år, dock inte vid granskningen av årsredovisningen 2020, vill vi upplysa om att möjligheten till att utjämna intäkter över
en konjunkturcykel genom att nyttja RUR är till för kommuner och regioner och inte för kommunalförbund. Med andrar ord är inte RUR
tillämpligt för kommunalförbund.
Som nämnts ovan har kommunalförbundet sedan tidigare satt av medel till RUR och direktionen har antagit riktlinjer för hantering av denna.
I de antagna riktlinjerna från 2019 för god ekonomisk hushållning anges när medel från RUR får disponeras och de får enbart användas vid
underskott enligt riktlinjerna.
Eftersom det inte finns lagstöd för förbund att ha RUR bör direktion diskutera och fatta nya beslut kring hur tidigare avsättningar till RUR ska
hanteras. Vi anser därmed att RUR inte ska finnas kvar i förbundet och att direktionen behöver ta beslut under år 2021 om hur det ska
upplösas samt ändra i riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Bokföringsmässigt blir det ingen skillnad eftersom RUR inte är på ett eget
balanskonto. Det är enbart i noten för eget kapital som det framgår att RUR är en del av eget kapital, det vill säga det ingår i eget kapital
som uppgår till 3 mnkr.
© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG
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Resultat av granskningen forts.
3.4 Analys av Resultaträkning

En förbundets långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.
Förbundets resultat för delåret uppgår till 1 496 tkr, vilket är 521 tkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att
bygglovsintäkterna är högre. Att bygglovsintäkterna är högre beror på att antalet bygglov som inkommit fortsatt har legat på en hög nivå och
att det har varit fler större bygglov.
Förbundets årsprognos uppgår till 587 tkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid
helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Tidigare år har vår granskning visat på att prognosen för helåret
stämmer ganska bra överens med årets slutliga resultat.
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Resultat av granskningen forts.
3.5 Balansräkning
(tkr)
Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Redovisad soliditet
Omsättningstillgångar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Balanslikviditet

31-aug
2021
7 569
4 496
59,4%
6 845
0
3 073
222,7%

31-aug
2020
6 151
4 068
66,1%
5 473
0
2 083
262,7%

31-dec
2020
5 691
3 406
59,8%
4 491
0
2 285
196,5%

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet och i vår översiktliga granskning har det inte framkommit några
omständigheter som ger oss anledning att anse att balansposterna inte är rätt redovisade och i allt väsentligt är upprättad i enlighet med
lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Resultat av granskningen forts.
3.6 Redovisningsprinciper
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket
avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer.
Vår bedömning är att förbundet i allt väsentligt efterlever RKRs rekommendationer.

3.7 Drift- och investeringsredovisning
Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R17 Delårsrapport men i de egna rapporterna saknas
information om väsentliga avvikelser och redovisningsprinciperna för både drift- och investeringsredovisning. Enligt RKR R14 ska både
drift- och investeringsredovisningen utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot direktionens budet och att
budgetposterna ska avse senast beslutade budget.
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Västra Mälardalens nryndighetsförbund

Missiv
2022-02-28

För yttrande:

Västra Mälardalens myndighetsförbund

För kännedom:

Kommunfullmäktige i Arboga kommun
Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun

Granskning bokslut och årsredovisning 2021
Vi har översiktligt granskat årsredovisningen per 2021-12-31.
Vi ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
förbundsdirektionen beslutat (2 §).
Vi har (med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de
avgränsningar som anges i stycke 1.4 i bifogad rapport) inte identifierat några väsentliga
felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter
som ger oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
lagen om kommunal bokföring och redovisning
Resultatet enligt årsredovisningen är enligt vår bedömning förenligt med det fastställda finansiella
målen. Det samlade uttalandet från VMMF om måluppfyllelse finns beskrivet i årsredovisningen
och motsvarar därmed lagens krav.
Vi bedömer att VMMF per 2021-12-31 lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i
balans att resultatet är förenligt med det finansiella mål om god ekonomisk hushållning som följs
upp i årsredovisningen.
Kommunalförbundets bedömning av verksamhetsmålen är att sex av åtta mål är uppfyllda. Två
mål är delvis uppfyllda.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen endast delvis är förenligt med de fastställda
verksamhetsmålen.
Revisorerna överlämnar rapporten till direktionen för vidare behandling.

Håkan Sundström
Revisor Kungsörs kommun

N/140-v--

n Erik Isaksson

'evisor Arboga kommun
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Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2021-12-31
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
28 februari 2022
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Snabb överblick
 Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet

 Vår sammanfattande bedömning är att de av direktion fastställda finansiella
målen har uppnåtts 2021.
 Vår sammanfattande bedömning är att sex av åtta mål är förenliga med de av
direktionen fastställda verksamhetsmålen och två är delvis uppfyllda.
 Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravet för helåret.
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Sammanfattning

Sida 288 (321)

Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund har KPMG granskat kommunens årsredovisning för
räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i
syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionens
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger
oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat
Årets resultat uppgår till 308 tkr, vilket är 221 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 87 tkr. En förklaring till skillnaden är ökade intäkter för
bygglov och lägre kostnader på grund av pandemin.

Balanskrav
Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravet för helåret.
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Sammanfattning
Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god
ekonomisk hushållning.
Bedömning av direktions mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Förbundets samlade bedömning är att måluppfyllelsen avseende förbundets verksamhetsmål är att sex av åtta verksamhetsmål har uppfyllts
och att två mål delvis uppfyllts. Förbundet har ett finansiellt mål vilket har uppfyllts. Bedömning görs att förbundet uppfyller riktlinjerna för en god
ekonomisk hushållning.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att det av direktionens fastställda finansiella mål har uppnåtts 2021.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att sex av åtta mål är förenliga med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen och två är delvis
uppfyllda.

2022-02-28
Cecilia Kvist

Karin Helin Lindkvist

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor
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1 Inledning
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Inledning
Vi har av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för
räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål
som direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i
revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer.
 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:
 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Direktionsbeslut

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Public

7

Sida 292 (321)

Inledning - fortsättning
1.3 Metod
Granskningen av årsredovisningen omfattar:







Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:
 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
 Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av
direktionen beslutade målen
 Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
 Översiktlig analys av övriga poster
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Inledning - fortsättning
1.4 Avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar
oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de
finansiella siffrorna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna. Övriga sidor i
årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

1.5 Ansvarig nämnd
Granskningen avser direktionens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av direktionen.
Rapporten är faktakontrollerad av förbundschef och ekonom.
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2 Resultat av
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Sida 295 (321)

2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys,
noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Verksamheternas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR,
utan betraktas som underlag till förbundets förvaltningsberättelse. I årsredovisningen igår bilaga Verksamhetsberättelse 2021 och
denna har vi inte granskat och det är för att det är den el som inte regleras av LKBR (verksamheternas förvaltningsberättelser).
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet Redovisningsgprinciper att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med
vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs
gällande rekommendationer.
Vår bedömning är att förbundet i allt väsentligt efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.3 Balanskrav
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa
resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av
förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Förbundets överskott för året uppgår till 308
tkr, vilket även balanskravsresultatet uppgår till.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner och förbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de
allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundets
ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen
beslutade målen.
I den av direktionen fastställda ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och eget kapital” framgår att god ekonomisk
hushållning uppnås genom direktionens fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Direktionen har fastställt att årets
resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med budget och vara minst 1 % av kommunbidragen för året.
Förbundets samlade bedömning är att måluppfyllelsen avseende förbundets verksamhetsmål är att sex av åtta verksamhetsmål
har uppfyllts och att två mål delvis uppfyllts. Förbundet har ett finansiellt mål vilket har uppfyllts. Bedömning görs att förbundet
uppfyller riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning.
I vår granskning av direktionens fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4.1 Finansiella mål
Det finansiella målet är att Verksamhetens självfinansieringsgrad ska uppgå till minst 44%.
Utfallet uppgår till 46%, vilket innebär att målet är uppfyllt.
Myndighetsförbundets bedömning är att förbundet uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv.
Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet är förenliga med de av direktionen fastställda finansiella mål.
Utöver det finansiella målet har förbundet riktlinjer för god ekonomisk hushållning, årets resultat ska vara positivt och nivån ska
fastställas i samband med budget och ska vara minst 1% av kommunbidrag för året. För 2021 uppgår resultatet till 308 tkr, vilket
motsvarar 3,54%. Således har resultatmålet uppnåtts 2021.

2.4.2 Verksamhetsmål
Direktionen har för 2021 fastställt nio mål med betydelse för god ekonomisk hushållning, åtta verksamhetsmål och ett finansiellt mål.
Utfallet för verksamhetsmålen är att sex av verksamhetsmålen är uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Det är målet Total sjukfrånvaro
(Mål 1) och målet Fastställd tillsynsplan (Mål 4) som är delvis uppfyllt.
Förbundets sammanfattande bedömning av måluppfyllelse är att av åtta verksamhetsmål är sex uppfyllda och två är delvis uppfyllda.
Vår sammanfattande bedömning är att sex av åtta mål är förenliga med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen och två är
delvis uppfyllda.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning
Ett förbunds långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Årets resultat uppgår till 308 tkr, vilket är 221 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 87 tkr. En förklaring till skillnaden är
ökade intäkter för bygglov och lägre kostnader på grund av pandemin.
Verksamheten avseende bygglov ger ett överskott på 1 200 tkr medan verksamheten avseende miljö- och hälsoskydd ger ett
underskott på 1 200 tkr. Direktionen ger ett överskott på 132 tkr.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.6 Balansräkning
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslut har
det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att
anse att balansposterna inte är rätt redovisade och i allt väsentligt är
upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.7 Kassaflödesanalys
Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om förbundets in- och utbetalningar under året.
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida
ställning.
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen
har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för
den löpande verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och
direktionens sist beslutade budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och
direktionens budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade
investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen..
Förbundets budget för investeringar under 2021 uppgår till 996 tkr och årets utfall uppgår till 164 tkr. Det är en avvikelse på 832
tkr. Avvikelsen hänförs till att investering av e-arkiv har flyttats fram, digitaliseringen inom bygglovenheten pågår men har
försents och även e-tjänster för miljö- och hälsoskydd har försenats. Investeringarna kommer att slutföras under 2022. .
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2022-03-28

§ 54 Årsredovisning 2021 - Gemensamma
överförmyndarnämnden
Diarienummer KS 2022/45

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen för räkenskapsår 2021 och beviljar kommunens ledamot
och ersättare i nämnden ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen
för verksamhetsår 2021.

Sammanfattning
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020. Årets resultat uppgår
till 9 653 tkr, vilket medför en positiv avvikelse mot budget med 2 273 tkr.
Kungsörs kommuns andel av de gemensamma kostnaderna redovisar en
positiv budgetavvikelse med 125 tkr.

Jäv
Linda Söder Jonsson (S) deltar ej i beslutet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Skickas till
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)
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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2022-03-09

KS 2022/45

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens
överförmyndarnämnd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen för räkenskapsår 2021 och beviljar kommunens ledamot
och ersättare i nämnden ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen
för verksamhetsår 2021.

Sammanfattning
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020. Årets resultat uppgår
till 9 653 tkr, vilket medför en positiv avvikelse mot budget med 2 273 tkr.
Kungsörs kommuns andel av de gemensamma kostnaderna redovisar en
positiv budgetavvikelse med 125 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef

Skickas till
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 89

212000-2056
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2022-03-28

§ 57 Investering - Infrastruktur Runnabäcken 2
Diarienummer KS 2022/153

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utöka
kommunstyrelsens investeringsbudget med 16 730 tkr för 2022 samt ger
kommunstyrelsen ett igångsättningsbeslut på 23 914 tkr för investeringen
Runnabäcken 2.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 behöver utökas med 16 730 tkr
för att genomföra exploateringsinvesteringen Runnabäcken 2. Investeringen
som genomföras av kommunstyrelsen på Runnabäcken 2 hänförs till
kommunal infrastruktur, det vill säga väg, park samt övriga grönytor.
Genomförandet av investeringen är ett måste för att försäljning av tomterna
vid Runnabäcken 2 kan genomföras. Finansieringen av investeringen av
Runnabäcken 2 kommer att ske genom fastighetsförsäljning till fem
entreprenörer. Framtida driftskostnadskonskvenser både i form av
kapitaltjänstkostnader och driftkostnader för att sköta om det nya området
kommer att hanteras i kommunens budgetberedning för 2023.
Presentation av granskningshandlingar gavs på kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till
Kommundirektör
Teknisk chef
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum

Diarienummer

2022-03-08

KS 2022/153

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

rune.larsen@kungsor.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Investering - Infrastruktur Runnabäcken 2
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utöka
kommunstyrelsens investeringsbudget med 16 730 tkr för 2022 samt ger
kommunstyrelsen ett igångsättningsbeslut på 23 914 tkr för investeringen
Runnabäcken 2.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 behöver utökas med 16 730 tkr
för att genomföra exploateringsinvesteringen Runnabäcken 2. Investeringen
som genomföras av kommunstyrelsen på Runnabäcken 2 hänförs till
kommunal infrastruktur, det vill säga väg, park samt övriga grönytor.
Genomförandet av investeringen är ett måste för att försäljning av tomterna
vid Runnabäcken 2 kan genomföras. Finansieringen av investeringen av
Runnabäcken 2 kommer att ske genom fastighetsförsäljning till fem
entreprenörer. Framtida driftskostnadskonskvenser både i form av
kapitaltjänstkostnader och driftkostnader för att sköta om det nya området
kommer att hanteras i kommunens budgetberedning för 2023.
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tagit fram detaljplan för ett nytt bostadsområde,
Runnabäcken 2, med ca 110 stycken nya bostäder. Kommunstyrelsen avser
att sälja hela bostadsområdet till fem stycken externa entreprenörer som ska
bygga dessa bostäder. En förutsättning för att försäljningen av Runnabäcken
2 kan genomföras är att den kommunala infrastrukturen är upprättad så att
entreprenörerna kan bygga de nya bostäderna. Investeringen ska finanserias
genom att tomterna säljs till de externa entreprenörerna i takt med att
investeringsutgifterna sker. Tidplanen för infrastruktursinvesteringen på
Runnabäcken 2 är att den ska påbörjas under tidig höst 2022. Den totala
investeringskostnaden för projektet uppgår till 23 914 tkr och fördelas över
4 år, 2022 – 2025. Under 2022 behöver kommunstyrelsens
investeringsbudget att utökas med 16 730 tkr. Resterande investeringsbehov
fördelas över de kommande åren med följande summor; 2023: 6 022 tkr,
2024: 330 tkr och 2025: 832 tkr. De kommande årens investeringar samt de
utökade driftkostnaderna kommer att hanteras i den ordinarie
budgetprocessen.

