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Kommunfullmäktige

Förslag till justerare:

Marita Pettersson och Roland Jansson

Förslag till ersättare för justerare:

Christer Henriksson och Anders Frödin

Förslag till tid och plats för justering:

Onsdagen den 10 april 2019, klockan 16.00 på
kansliet

Måndagen den 8 april 2019, kl. 18.30
Matsalen på Kung Karls skola

Ärende Allmänhetens frågestund, informationer och medborgarförslag
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Kvalitetsstrateg Johanna Raland medverkar 19.00-19.30
2
Allmänhetens frågestund
KS 2019/27
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

15
16
17
18
19

Nytt medborgarförslag – Gör pulkabackar av bullervallarna vid
Skillingeudd
Nytt medborgarförslag - Gör banor på isen vid
Skillingsuddbadet
Nytt medborgarförslag – Förläng gång- och cykelväg efter
Kungsgatan
Nytt medborgarförslag - Namnskylt till Malmbergavägen
Nytt - medborgarförslag - Belysning på grusvägen mellan
Rybacksvägen och Ulvesund, söders gärde
Nytt medborgarförslag - Inför parkeringsskiva i centrum
Medborgarförslag - Gör Drottninggatan enkelriktad
Nytt medborgarförslag - skatepark av betong
Nytt medborgarförslag – utegym vid centrumvallen
Beredda ärenden
Svar på medborgarförslag - Fotbollsmål ovanför parken på
Gersillagatan
Svar på medborgarförslag – Gamla Kungsörsbilder i tomma
skyltfönster
Svar på fyra medborgarförslag – Bevara tegelbyggnaden vid
f.d. Karlaskolan
KS 2018/457 KS 2018/513
Svar på medborgarförslag – Basketkorgar på Västerskolans
skolgård
Svar på medborgarförslag – ett grafikens hus i Kungsör
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Ansökan från Köping om inträde i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
Investeringsbeslut ÄDP 208
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten för 2019
Bokslut och årsredovisning Kungsörs kommun 2018
Budgetramar 2019 med plan 2020-2021 Kungsörs kommun
Årsredovisning VMMF, Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
Meddelande om upphävt beslut - Anmälan enligt 3 kap. 13 §
ordningslagen (1993:1617) av lokala ordningsföreskrifter
Redovisning av obesvarade motioner
Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Svar på interpellationer och frågor
Nya motioner, interpellationer och frågor
Ny motion - Ombyggnation av övergångsställe vid
järnvägsstationen och Bagarn´s
Ny motion - Inför sopsorteringsinformation vid varje
miljöstation
Ny motion - 5-årsgrupper i förskolan
Ny motion - Sänkt bygglovstaxa för energieffektivt byggande
Ny motion – Utökad tågtrafik i regionen
Valärenden
Val till Kungsörs Kommunföretag AB
Val till Kungsörs Vatten AB
Val till Kungsörs KommunTeknik AB
Val till Kungsörs Kommun Fastighets AB
Val till Kungsörs Grus AB
Val av ägarombud till föreningar m.fl
Meddelande - Val av revisor från Kungsörs kommun i Västra
Mälardalens Kommunalförbund

Pelle Strengbom
Ordförande

Josephine Härdin
Kanslichef

KS 2019/1
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Medborgarförslag – Gör pulkabackar av
bullervallarna vid Skillingeudd (KS 2019/32)
Elin Bergström föreslår i ett medborgarförslag att bullervallarna
som byggs vid nya området vid Skillingeudd även kan användas
som pulkabackar på vintern. Det betyder att det yttersta lagret på
vallen görs jämn och stora stenar som sticker ut tas bort. Förslaget
är att barnen kan åka ut mot åkern. Detta skapar en rolig plats för
barn och vuxna i området. Bullervallen förstör mycket av utsikten
och kan på detta sätt bli något positivt.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Elin Bergström

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag!
Hej!
Mitt förslag är att bullervallarna som byggs vid nya området vid skillingeudd även kan användas
som pulkabackar på vintern. Det betyder att det yttersta lagret på vallen görs jämn och stora
stenar som sticker ut tas bort. Förslaget är att barnen kan åka ut mot åkern. Detta skapar en
rolig plats för barn och vuxna i området.
Bullervallen förstör mycket av utsikten och kan på detta sätt bli något positivt.
Namn
Elin Bergström
Postadress
Skillingsnäsvägen 5
736 92
Telefonnummer
0702123468
E-postadress
tvetaelin@hotmail.com

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Medborgarförslag – Gör banor på isen vid
Skillingsuddbadet (KS 2019/31)
Elin Bergström föreslår i ett medborgarförslag att
kommunen plogar upp två banor vid Skillingeuddbadet på vintern
när isen håller. Dels en bana som är som en längre sträcka som
man kan åka runt och dels ett område som barn och vuxna kan
spela hockey på. Då kan medborgarna komma ut och röra på sig
genom att åka skridskor eller spark. Det skulle även vara bra om
man kunde använda huset vid badet som en värmestuga där man
kunde äta sin matsäck och värma sig.
Elin Bergström menar att det redan finns grillmöjlighetet och att
det skulle vara roligt om kommuninvånarna får ytterligare en
mötesplats som bjuder in till rörelse.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Elin Bergström

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej!
Mitt förslag är att kommunen plogar upp två banor vid skillingeuddbadet på vintern när isen
håller. Dels en bana som är som en längre sträcka som man kan åka runt och dels ett område som
barn och vuxna kan spela hockey på. Då kan medborgarna komma ut och röra på sig genom att åka
skridskor eller spark. Det skulle även vara bra om man kunde använda huset vid badet som en
värmestuga där man kunde äta sin matsäck och värma sig.
Det finns redan grillmöjlighetet och det skulle vara roligt om kommuninvånarna får ytterligare
en mötesplats som bjuder in till rörelse.
Mvh Elin Bergström
Namn
Elin Bergström
Postadress
Skillingsnäsvägen 5
736 92 Kungsör
Telefonnummer
0702123468
E-postadress
tvetaelin@hotmail.com

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-08

§
Medborgarförslag – förläng gc-väg efter
Kungsgatan (KS 2019/73)
Kjell Johansson föreslår i ett medborgarförslag att gång- och
cykelvägen efter Kungsgatan mot Ekebyholm kompletteras
(förlängs) på den farliga biten som idag avslutas utan att anknyta till
vägen som går söderut mot Ekebygård och Malmberga.
Den slingan som bildats med denna väg är trafikfarlig då man måste
samsas med den tunga trafiken på Kungsgatan i ca 200 meter eller
passera över Kungsgatan 2ggr samt samsas ca 50 meter. Kjell menar
också att det är vanligt att mammor med barnvagnar samt
pensionärer använder rundan för egenmotion.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Kjell Johansson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag.
Gång/cykelvägen efter Kungsgatan mot Ekebyholm avslutas utan att anknyta till vägen som går
söderut mot Ekebygård och Malmberga.
Den slingan som bildats med denna väg är trafikfarlig då man måste samsas med den tunga trafiken
på Kungsgatan i ca 200 meter eller passera över Kungsgatan 2ggr samt samsas ca 50 meter. Jag
föreslår att Gång/cykelvägen kompletteras (förlängs) på den farliga biten.
PS Det är vanligt att mammor med barnvagnar samt pensionärer använder rundan för egenmotion.
Namn
Kjell Johansson
Postadress
Tumgatan 8
736 32 Kungsör
Telefonnummer
0730524448
E-postadress
kjjoh@telia.com

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Medborgarförslag – Inför parkeringsskiva i
centrum (KS 2019/69)
Kjell Johansson föreslår i ett medborgarförslag att sätta upp en
namnskylt för Malmbergavägen i korsningen med Kungsgatan.
Efter senaste ombyggnationen fattas det en namnskylt.
Malmbergavägen är ofta en referenspunkt för besökare som
kommer österifrån till Kungsör.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Kjell Johansson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Namnskylt för Malmbergavägen i korsningen med Kungsgatan.
Efter senaste ombyggnationen fattas det en namnskylt i korsningen med
Kungsgatan. Malmbergavägen är ofta en referenspunkt för besökare som kommer
österifrån till Kungsör.
Namn
Kjell Johansson
Postadress
Tumgatan 8
736 32 Kungsör
Telefonnummer
0730524448
E-postadress
kjjoh@telia.com

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-08

§
Medborgarförslag – förläng gc-väg efter
Kungsgatan (KS 2019/73)
Kjell Johansson föreslår i ett medborgarförslag att gång- och
cykelvägen efter Kungsgatan mot Ekebyholm kompletteras
(förlängs) på den farliga biten som idag avslutas utan att anknyta till
vägen som går söderut mot Ekebygård och Malmberga.
Den slingan som bildats med denna väg är trafikfarlig då man måste
samsas med den tunga trafiken på Kungsgatan i ca 200 meter eller
passera över Kungsgatan 2ggr samt samsas ca 50 meter. Kjell menar
också att det är vanligt att mammor med barnvagnar samt
pensionärer använder rundan för egenmotion.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Kjell Johansson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag.
Förslag till belysning på grusvägen mellan Rybacksvägen till Ulvesund,
söders gärde.
Eftersom ett dagis finns där och ett snart öppnar kan det vara bra för
föräldrar som går eller cyklar. Men även för oss andra som vill motionera
på kvällen när det är mörkt.
Namn
Ulrica Tengbrand
Postadress
Myrstigen 2
Telefonnummer
070-3096280
E-postadress
utengbrand@telia.com

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Medborgarförslag – Inför parkeringsskiva i
centrum (KS 2019/74)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att införa
parkeringsskiva i centrum eftersom det börjar bli rörigt med alla
bilar som står parkerade på tok för länge på samma plats.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Larsson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Eftersom det börjar bli rörigt i centrum med alla bilar som står parkerade
på tok för länge på samma plats föreslår jag införande av parkeringsskiva i
centrum
Namn
Anita Larsson
Postadress
Karlavägen 10
Telefonnummer
0704308182
E-postadress
anikrila@gmail.com

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Medborgarförslag – Gör Drottninggatan
enkelriktad (KS 2019/87)
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att enkelrikta hela
Drottninggatan eftersom den blivit så trång.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Anita Larsson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Eftersom Drottninggatan blivit så trång är ett förslag att enkelrikta hela
gatan
Namn
Anita Larsson
Postadress
Karlavägen 10
Telefonnummer
0704308192
E-postadress
anikrila@gmail.com

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Medborgarförslag – Gör skatepark av betong
på centrumvallen (KS 2019/104)
Robert Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bygga en
riktig skatepark i betong där det är öppet för skateboard, kickbike,
inlines vid Centrumvallen där det finns idag ramper i trä. Det ska
även vara belysning över parken då många är där kvällstid.
Robert Andersson menar att skatepark finns ej i KAK och intresset
är stort bland ungdomar och barn.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Robert Andersson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Skatepark.
Det skulle va bra om det kunde bli av att bygga en riktig skatepark i
betong där det är öppet för skateboard, kickbike, inlines.
plats Centrumvallen där det finns idag ramper i trä.
Det ska även va belysning över parken då många är där kvällstid.
Finns ej i KAK och intresset är stort bland ungdomar och barn.
Namn
Robert Andersson
Postadress
Mästaregatan 13 73632 Kungsör
Telefonnummer
0703153580
E-postadress
limpan911@hotmail.com

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Medborgarförslag – Gör utegym vid
centrumvallen (KS 2019/105)
Robert Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bygga ett
utegym nere vid centrumvallen. Många gillar idrott och gym men
inte alla har möjlighet att ta sig till elljusspåret och bor på fel sida
om stan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Robert Andersson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Utegym nere vid Centrumvallen.
Med tanken på att många gillar idrott och gym så skulle det va bra med ett
utegym nere vid Centrumvallen.
Alla har ej möjlighet att ta sig upp till elljusspåret samt bor på felsida
om stan så att säga.
Namn
Robert Andersson
Postadress
Mästaregatan 13 73632 Kungsör
Telefonnummer
0703153580
E-postadress
limpan911@hotmail.com

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-08

§
Svar på medborgarförslag – Fotbollsmål
ovanför parken på Gersillagatan (KS
2018/292)
Ille och Anders Persson föreslår i ett medborgarförslag att
kommunen ska sätta upp fotbollsmål ovanför parken på
Gersillagatan.
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Kungsörs KommunTeknik AB har analyserat medborgarförslaget
och kan konstatera att det skulle skapa ytterligare kostnader i driften
av parkområdet. Centralt i Kungsörs kommun finns en utvecklad
idrottsplats med många gräsytor utrustade för fotbollsändamål där
spontanidrott kan bedrivas.
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att den centralt belägna
idrottsplatsen istället nyttjas för att anlägga ytterligare ytor för
fotbollsändamål.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 81
• KKTABs tjänsteskrivelse 2019-03-01
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 32

KS Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avstyrker förslaget och hänvisar till redan
etablerade ytor för fotbollsändamål.
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Ille och Anders Persson
Utdragsbestyrkande

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2019-03-01

KKTAB 2018/144

Ert datum

Er beteckning

KS 2018/292
Adressat
Vår handläggare

Stig Tördahl
VD/Teknisk chef
0227-600 168

Yttrande, remiss av medborgarförslag – Fotbollsmål
ovanför parken på Gersillagatan
Ärendet
Medborgarförslag där Ille och Anders Persson föreslår att kommunen ska sätta
upp fotbollsmål ovanför parken på Gersillagatan.
Yttrande
Kungsörs KommunTeknik AB har analyserat medborgarförslaget och kan
konstatera att det skulle skapa ytterligare kostnader i driften av parkområdet.
Kostnad för inköp av fotbollsmål, skötsel av fotbollsmålen då dessa behöver
tillsyn samt tidsåtgång för att flytta målen vid klippning av gräsytan.
I Kungsörs kommun finns flera park- och grönytor i angränsning till
bostadsområden och att på dessa ytor ställa ut fotbollsmål skulle medföra högre
skötselkostnader.
Centralt i Kungsörs kommun finns en mycket utvecklad idrottsplats med många
gräsytor utrustade för fotbollsändamål där spontanidrott kan bedrivas.
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att den centralt belägna idrottsplatsen
nyttjas istället för att anlägga ytterligare ytor för fotbollsändamål.

Förslag till beslut
KS föreslås avstyrka förslaget och hänvisa till redan etablerade ytor för
fotbollsändamål.
Kungsörs KommunTeknik AB

______________________
Stig Tördahl
VD/Teknisk chef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Svar på medborgarförslag – Gamla
Kungsörsbilder i tomma skyltfönster (KS
2018/495)
Mats Gärdsfeldt har lämnat in ett medborgarförslag om att
använda tomma skyltfönster för bildutställning av till exempel
gamla Kungsör i de affärslokaler som står tomma.
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendena till kommunstyrelsen för beredning.
Kungsörs kommun jobbar sedan en tid tillbaka med att få till utställningar av olika slag i tomma affärslokaler. Här kan man tänka
sig att hembygdsföreningar, konstföreningar eller konstnärer,
fotografer, hemslöjd eller andra intressanta utställningar ges
möjlighet. I detta koncept ser vi självklart möjligheten att använda
skyltfönstren som utställningsyta för olika konstformer där bilder
över gamla Kungsör kan vara en.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Mats Gärdsfeldt
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 57
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-01-16
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 33

KS förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta
jobba med att fylla våra tomma affärslokaler med olika
utställningar förutsatt att fastighetsägarna ställer sig positiva till
ett sådant samarbete.
Med detta anses medborgarförslaget bifallet

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Mats Gärdsfeldt, Kommundirektören
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2019-01-16

KS 2018/495

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Medborgarförslag – Gamla kungsörsbilder i tomma
skyltfönster.
Mats Gärdsfeldt har lämnat in ett förslag om att använda tomma skyltfönster för
bildutställning av t.ex gamla Kungsör i de affärslokaler som står tomma.
Kungsörs kommun jobbar sedan en tid tillbaka med att få till utställningar av
olika slag i tomma affärslokaler. Här kan man tänka sig att hembygdsföreningar,
konstföreningar eller konstnärer, fotografer, hemslöjd eller andra intressanta
utställningar ges möjlighet.
Vi tror att om vi kan få ett större intresse för centrum så ökar också intresset för
fastighetsägarens lokal på sikt och vi tillsammans hjälps åt att skapa en större
rörlighet och därmed mer möjlighet till affärer i Kungsör. Våra lokala förmågor
får dessutom under en period möjligheten att visa upp sina alster och därmed
kanske få chansen att, för de som vill, sälja sina verk. Andra kanske bara vill visa
upp dem eller låta kommunens invånare få uppleva hur det var förr i Kungsör
genom olika former av utställning.
I detta koncept ser vi självklart möjligheten att använda skyltfönstren som
utställningsyta för olika konstformer där bilder över gamla Kungsör kan vara en.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Att fortsätta jobba med att fylla våra tomma affärslokaler med olika utställningar
förutsatt att fastighetsägarna ställer sig positiva till ett sådant samarbete.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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§
Svar på medborgarförslag – Gymnastiksalen vid
Karlaskolan (KS 2018/370, 379, 457, 513)
Thomas Andersson och Bengt Lindstöm har lämnat in varsitt
medborgarförslag och Anita Larsson har lämnat in två medborgaförslag
gällande Karlaskolans gymnastikhall. I förslagen föreslås att den gamla
gymnastiksalen bevaras, byggs om och anpassas till olika aktiviteter
eller byggs om till konsertlokal och utställningshall.
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendena till kommunstyrelsen för
beredning.
Då alla förslag i grunden är att bevara gymnastiksalen, dock med olika
förslag på aktiviteter och användningsområden, besvaras alla fyra förslag
i ett gemensamt yttrande.
Plankommittén har diskuterat ärendet och det beslutades att
medborgarförslagen ska besvaras innan kommunfullmäktige fattar beslut
om ändringen av detaljplanen.
Alla förslag om olika verksamheter som kan bedrivas i gymnastiksalen
är intressanta och lovvärda. Kungsörs kommun har förståelse för att
förslagsställarna vill bevara byggnaden då den för många invånare är
ett värdefullt minne. Gymnastiksalen är en byggnad som berör och en
del anser byggnaden som vacker och att den förskönar området. Det är
möjligt att bygga om och anpassa gymnastiksalen till de förslag som
förslagsställarna föreslår men den framräknade kostnaden för detta på
6 900 000 kronor är tyvärr för hög för att låta sig motiveras. Kostnaden
ska jämföras med nödvändiga kommande investeringar inom bland
annat förskola, äldreomsorg och mark för bostadsbyggande. Därför
bedöms inte något av medborgarförslagen vara rimliga att genomföra.
Plankommittén har beslutat att fortsätta arbetet med detaljplaneändring
för bostadsändamål, men om Kungsörs kommun beslutar att
gymnastikhallen ska bevaras får KFAB, som äger fastigheten,

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, förslagsställarna, Stefan Leijerdal
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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återkomma med förslag på hur Kaplanen 7 och 9 i så fall kan utvecklas
eller avvecklas.
Kungsörs kommun tackar för de engagemang som Thomas
Andersson, Anita Larsson och Bengt Lindstöm uppvisat.
Mot kommunstyreslens beslut reserverar sig centerpartiet genom
Madelene Fager (C), skriftligt.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•
•
•
•

KS förslag till beslut

Justerandes sign

Medborgarförslag från Thomas Andersson och Bengt Lindström
Två medborgarförslag från Anita Larsson
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 14,15,16
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 58
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2019-03-05
Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 34

Kommunfullmäktige avslår samtliga fyra medborgarförslag. Om
Kungsörs kommun efter detaljplanearbete beslutar att gymnastikhallen
ska bevaras får KFAB, som äger fastigheten, återkomma med förslag
på hur Kaplanen 7 och 9 i så fall kan utvecklas eller avvecklas.

Protokollsutdrag till

Akten, förslagsställarna, Stefan Leijerdal
Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1 (5)

Datum
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2019-03-05

KS 2018/370, 2018/379,
2018/457, 2018/513

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Stefan Lejerdahl

Yttrande:
Medborgarförslag gällande den gamla
gymnastiksalen vid Karlaskolan
Thomas Andersson och Bengt Lindstöm har lämnat in varsitt medborgarförslag
och Anita Larsson har lämnat in två medborgaförslag gällande Karlaskolans
gymnastikhall. I förslagen föreslås att den gamla gymnastiksalen bevaras, byggs
om och anpassas till olika aktiviteter eller byggs om till konsertlokal och
utställningshall.
Då alla förslag i grunden är att bevara gymnastiksalen, dock med olika förslag på
aktiviteter och användningsområden, besvaras alla fyra förslag i ett gemensamt
yttrande.
Plankommittén har diskuterat ärendet och det beslutades att medborgarförslagen
ska besvaras innan kommunstyrelsen/kommunfullmäktige fattar beslut om
ändringen av detaljplanen.
Thomas Andersson föreslår följande:
Jag önskar att den gamla gymnastiksalen vid Karlskolan ej kommer att rivas
utan tvärt om bibehålls i någon form. Den vackra tegelfasaden som står i vacker
samklang med skolan och den tidsanda som är önskvärt att bevara. Huset behövs
för dels aktiviteter för lättare gymnastisk för till exempel äldre och sjuka som i
grupp kan få träna lite fysisk och rörlighet. Dessutom finns det flera samlingsrum
där mindre föreningar av olika slag kan få tak över huvudet för till exempel
läxläsning, teknikklubbar, studiecirklar m.m.
Att huset har behov av nytt tak och nödvändig renovering är ett uttryck för den
brist på underhåll från huvudmannens sida under flera år. Riv inte huset utan
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bevara och försköna det för framtida generationer och till glädje för centrum i
Kungsör.
Anita Larsson föreslår följande:
Förslag 1. Att tegelbyggnaden mellan Karlaskolan och det nybyggda
flerfamiljshuset bevaras och kan användas av entreprenörer som till exempel
snickarverkstad.
Förslag 2. Att Karlaskolans gymnastiksal kan användas som utställningshall för
konstföreningen då biblioteket växer och behöver sin källarvåning själva.
Bengt Lindström föreslår följande:
Ett som jag anser vara ett väsentligt argument för att gympasalen får vara kvar,
men som inte omnämns, är att lokalen kan vara ytterst lämplig som konserlokal.
Storlek, rymd och läge är förträffligt och kan ju också tjäna som övningslokal.
Även för dans m.m. För närvarande finns ju ingen lämplig konsertlokal i
Kungsör. Därför heller inga konserter.
Alla berömdvärda satsningar på idrottsanläggningar i Kungsör har inte alls
motsvarats på kulturområdet, där musik får anses vara den starkaste
kulturyttringen. Köping och Arboga överglänser i musikevenemang. Måste det
vara så? Nej! Vänligen återta en berättigad position för Kungsörs innevånare.
Ge oss möjlighet att återta förlorad mark när det gäller alla former av
musikframförande. Gympasalen borde kunna vara en jättebra möjlighet.

Ägarförhållanden och detaljplaneprocessen
Den gamla gymnastiksalen har ägts av Kungsörs kommun fram till 2011 då den
såldes till Kaplanen i Kungsör AB. Den ingick som del i överlåtelsen av
Karlaskolan. I slutet av 2015 övergick ägandet till Kungsörs Fastighets AB
(KFAB). Bolaget övertog den ombyggda skolan, som innehåller 15 stycken
lägenheter.
Detaljplaneprocessen för Kaplanen 7-9
Det pågår en detaljplaneprocess för fastigheten Kaplanen 7-9 där gymnastiksalen
ingår. Förslaget har varit ute på samråd hos berörda fastighetsägare och
hyresgäster som fått möjligheter att lämna synpunkter. Under våren 2019
kommer förslaget skickas ut för granskning.
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen har inte fattat något beslut och därför
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finns för närvaranade inget beslut om att detaljplanen ska tillåta att
gymnastiksalen får rivas för att ge plats åt bostäder eller komplementbyggnader
som behövs i ett bostadsområde.

Medborgarförslagen
Alla förslag om olika verksamheter som kan bedrivas i gymnastiksalen är
intressanta och lovvärda. Kungsörs kommun har förståelse för att
förslagsställarna vill bevara byggnaden då den för många invånare är ett
värdefullt minne. Gymnastiksalen är en byggnad som berör och en del anser
byggnaden som vacker och att den förskönar området.
Ombyggnation av gymnastiksalen
KFAB har genomfört en besiktning och kontroll av den gamla gymnastiksalen
fastigheten Kaplanen 7. Bolaget har haft stöd av Bygg Ark i Köping AB som
även bistod med beräkningarna.
Byggnaden uppfördes i mitten av trettiotalet och har under åren inte byggts om i
någon större omfattning. Vid besiktningen framkom följande behov av underhåll
och renovering av byggnaden:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Taket behöver bytas ut
Det finns endast englasfönster i hela byggnaden
Byggnaden har idag endast självdrag, ventilationen måste därför byggas om
Stammarna i fastigheten är i stort behov av både utbyte och renoveringar
Fastigheten behöver ny dränering (fukt i källare)
Fasaden visar på flera ställen skador på fasadteglet
Undercentralen har behov av reperation och underhåll
Vid en ombyggnation kommer det krävas hiss eller lyftplatta för att
tillgodose Plan- och bygglagens tillgänglighetskrav
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Åtgärderna kostnadsberäknas enligt nedan:
Tak
Fönster
Ventilation
VA
Dränering
Fasad
Undercentral
Hiss/lyftplatta
Totalt

1 000 000 kr
1 500 000 kr
750 000 kr
2 000 000 kr
500 000 kr
250 000 kr
400 000 kr
500 000 kr
6 900 000 kr

Kostnaden för att bygga om fastigheten så att den kan användas för verksamhet
beräknas till cirka 6 900 000 kronor. Byggs den om till bostäder kan
hisskostnaderna exkluderas. Dock går det inte bygga om fastigheten till bostäder
som den ser ut idag. Fönstren är placerade för högt och det är drygt fyra meter i
takhöjd på övervåningen. Kostnaden ökar ytterligare om lokalerna ska anpassas
till konsertlokal, snickeriverkstad, gymnastiklokal eller liknande. Utöver detta
tillkommer årlig driftskostnad.
Det berörda områdets gamla karaktär har delvis bevarats genom att gamla
Karlaskolan har renoverats och byggts om till bostäder. Gamla Karlaskolan får,
enligt gällande detaljplan, inte rivas utan ska bevaras för framtiden. Området har
sedan utvecklats med en ny byggnad med 16 lägenheter och en ny detaljplan
håller på att tas fram som möjliggör ytterligare en liknande byggnad samt att det
gamla annexet byggs om till nio marklägenheter. Gymnastiksalen föreslås i ny
detaljplan få rivas för att kunna ge plats åt bostäder, carport eller
komplementbyggnader som krävs för bostadsändamål. Genom att bevara delar av
områdets karaktär samt att bebygga området med nya bostäder tillgodoses
medborgarnas behov av bostäder och en bra boendemiljö bestående av en balans
mellan gammalt och nytt.
Kungsör har bostadsbrist och KFAB har för närvarande en bostadskö på över 900
personer. Kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen och arbetar med att få
fram mark och detaljplaner som möjliggör byggnation av bostäder. Kommunen
har en stor del äldre som bor i småhus. Det är därför viktigt att bygga bostäder i
centralt läge för våra äldre som vill sälja sitt hus och flytta till ett mer lättskött
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boende i centrum. Under nuvarande förutsättningar behöver Kungsörs kommun
prioritera bostadsbyggande med tillhörande byggnation före satsningar på ett
aktivitetshus, konserlokal, utställningshall eller liknande.
Vad det avser förslaget om konsertlokaler i Kungsör så finns Thor Modéen
teatern, Ulvesundsskolans aula och den nya skolans ”torgplats”. Dessa lokaler
går att använda och används som konsertlokaler.

Sammanfattning
Det är möjligt att bygga om och anpassa gymnastiksalen till de förslag som
förslagsställarna föreslår men kostnaden på 6 900 000 kronor är tyvärr för hög för
att låta sig motiveras. Kostnaden ska jämföras med nödvändiga kommande
investeringar inom bland annat förskola, äldreomsorg och mark för
bostadsbyggande. Därför bedöms inte något av medborgarförslagen vara rimliga
att genomföra.
Plankommittén har beslutat att fortsätta arbetet med detaljplaneändring för
bostadsändamål, men om kommunfullmäktige/kommunstyrelsen beslutar att
gymnastikhallen ska bevaras får KFAB, som äger fastigheten, återkomma med
förslag på hur Kaplanen 7 och 9 i så fall kan utvecklas eller avvecklas.
Kungsörs kommun tackar för de engagemang som Thomas Andersson, Anita
Larsson och Bengt Lindstöm uppvisat.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå samtliga fyra
medborgarförslag.

____________________
Claes-Urban Boström
Kommunchef
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§
Svar på medborgarförslag – Basketkorgar på
Västerskolans skolgård (KS 2018/293)
Ille och Anders Persson föreslår i att kommunen ska sätta upp
basketkorgar på Västerskolans skolgård.
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett yttrande på
medborgarförslaget. Svaret anger att frågan behöver ses i ett
bredare perspektiv på skolan. Rektor kommer tillsammans med
elevrådet på Västerskolan inventera behov, intressen och
förslag till rastaktiviteter för att därefter återkomma med ett
samlat förslag som kommer att behandlas av barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens förvaltning håller med barn- och
utbildningsförvaltningen om att ett större grepp i frågan och en
större delaktighet bland eleverna om fler stimulerande
aktiviteter på rasterna vore önskvärt. Det samlade förslaget får
sedan behandlas i barn- och utbildningsnämnden för
verkställighet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-12-19 § 61
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 82
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25 § 18

KS Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att basketkorgar skall sättas upp på
Västerskolans skolgård. Barn- och utbildningsförvaltningen får i
uppdrag att verkställa och finansiera beslutet.
Med detta förklaras medborgarförslaget bifallet.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Ille och Anders Persson, Barn- och
utbildningsnämnden
Utdragsbestyrkande
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Svar på remiss – Medborgarförslag om
basketkorgar på Västerskolans skolgård
Vid kommunfullmäktiges sammansträde den 17 september 2018 ställdes ett
medborgarförslag där Ille och Anders Persson föreslår att kommunen ska sätta
upp basketkorgar på Västerskolans skolgård.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett yttrande på medborgarförslaget
som barn- och utbildningsnämnden den 19 december 2018 antog som sitt
förslag. Svaret är enligt nedan
Kommunstyrelsens förvaltning håller med barn- och utbildningsförvaltningen om
att ett litet större grepp i frågan och en större delaktighet bland eleverna om fler
stimulerande aktiviteter på rasterna vore önskvärt. Det samlade förslaget får
sedan behandlas i barn- och utbildningsnämnden för verkställighet.
Yttrandet från barn- och utbildningsförvaltningen
Precis som Ille och Anders Persson konstaterar finns det behov för eleverna på
Västerskolan att ha stimulerande aktiviteter även på rasterna.
För att få en samlad bild av behoven och för att få en delaktighet och förankring
hos skolans övriga elever kommer skolans rektor i början av vårterminen 2019 att
tillsammans med elevrådet på Västerskolan inventera behov, intressen och
förslag till rastaktiviteter för att därefter återkomma med ett samlat förslag som
kommer att behandlas av barn- och utbildningsnämnden.
Remissen anses därmed besvarad.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Medborgarförslaget får därmed anses besvarat.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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Barn- och utbildningsnämnden

2018-12-19
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§ 61
Svar på remiss – Basketkorgar till
Västerskolans skolgård (BUN 2018/170)
Ett medborgarförslag om att kommunen ska sätta upp basketkorgar
på Västerskolans skolgård ställdes på kommunfullmäktige den 17
september 2018.
Som ett led i beredningen önskas Barn- och utbildningsnämndens
förvaltningens/nämndens yttrande i ärendet.
Yttrande på remissen
För att få en samlad bild av behoven och för att få en
delaktighet och förankring hos skolans elever kommer
skolans rektor i början av vårterminen 2019 att
tillsammans med elevrådet på Västerskolan inventera
behov, intressen och förslag till rastaktiviteter för att
därefter återkomma med ett samlat förslag som
kommer att behandlas av barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag om basketkorgar till Västerskolans
skolgård, 2018-09-17
• Remiss av medborgarförslag – Basketkorgar till
Västerskolans skolgård, 2018-11-19
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-1212

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens
yttrande på remissen och överlämnar den till kommunstyrelsen för
vidare beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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§
Svar på medborgarförslag – Ett grafikens
hus i Kungsör (KS 2018/393)
Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att ett grafikens
hus etableras i Kungsör. En mötesplats där konst- och
kulturintresserade kan träffas och gå kurser, prova på olika
tekniker, ha konstutställningar och handla grafisk konst etc.
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på att det finns
intresse för en mötesplats där konst- och kulturintresserade kan
träffas och utveckla sina intressen inom kultur.
Vi avser att utreda behovet genom samtal med föreningslivet
och konst och konsthantverkare i kommunen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Pamela Lundin
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 17
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-21
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25 § 19

KS förslag till beslut

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag
att utreda behovet av en mötesplats för kultur och ta fram ett
kostnadsförslag samt förslag på finansiering för att tillgodose ett
eventuellt förslag.
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Mikael Nilsson, Pamela Lundin
Utdragsbestyrkande
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2019-01-21

KS 2018/393

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Avdelningen för kultur, fritid m.m.

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson

Svar på medborgarförslag – Ett grafikens hus i
Kungsör
Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att ett grafikens hus etableras i
Kungsör. En mötesplats där konst- och kulturintresserade kan träffas och gå
kurser, prova på olika tekniker, ha konstutställningar och handla grafisk konst
etc.
Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på att det finns intresse för en
mötesplats där konst- och kulturintresserade kan träffas och utveckla sina
intressen inom kultur.
Vi avser att utreda behovet genom samtal med föreningslivet och konst och
konsthantverkare i kommunen.
Förslag till beslut
Att utreda förutsättningarna ekonomiskt samt behovet av en mötesplats för kultur
och konst.

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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§
Svar på motion – Arrangera en
Kungsörsdag (KS 2018/503)
Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD)
föreslår i en motion att en Kungsörsdag arrangeras varje eller vart
annat år. Tanken med dagen är att medborgarna ska kunna gå,
cykla eller åka runt i kommunen och titta på olika verksamheter,
t.ex. reningsverket, kommunhuset, skolor, förskolor, sporthall,
ishall, lokaler i Gersillaområdet och badhuset.
Förslagsställarna önskar också att då företag och organisationer
intresserad av att visa upp sina verksamheter.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig positiva till förslaget att
arrangera en Kungsörsdag.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny
Andersson (KD)
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-02-21
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 69
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 30

KS förslag till beslut

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen. Kommunstyrelsen får
uppdraget att föra dialog med lokala verksamheter och företag i
syfte att återkomma med ett förslag på hur en Kungsörsdag skulle
kunna se ut. Inspiration ska också inhämtas hos andra kommuner.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Kommundirektören, Ida-Maria Rydberg
Utdragsbestyrkande

Blad
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Blad

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Svar på motion – belysning Söders gärde
(KS 2015/213)
Jenny Andersson (KD) föreslog i en motion 2015 att belysning ska
sättas upp längs grusvägen mellan Rybacksvägen och Torsgatan –
Söders gärde. Det är ett populärt promenadstråk. Motionären
föreslog solcellslampor för en lägre kostnad i längden.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kungsörs KommunTeknik AB lämnade 2015 ett yttrande som
kommunstyrelsen lämnade som förslag till svar på motionen. Av
det framgick att de ser positivt på förslaget, dock inte med
solcellsbelysning. De förordar en traditionell belysning då
solcellsbelysning fungerar sämre på vinterhalvåret. Kostnaden
beräknades till ca 390 000 kronor, exklusive moms.
Kommunfullmäktige beslutade därefter 2015 att lämna uppdraget
till Kungsörs KommunTeknik AB och att det innefattade även
undersökning om det finns möjlighet till bidrag för belysning.
Motionen ansågs därmed besvarad.
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår nu att traditionell belysning
anläggs då solcellsbelysning har mycket sämre funktion under
vinterhalvåret då bra belysning är önskvärd. En kostnadsberäkning
av projektet är genomförd och uppgår till 708 000 kr.
Medfinansieringsbidrag med 50 procent av kostnaden är sökt hos
Trafikverket och om ansökan beviljas skulle anläggningskostnaden
uppgå till 354 000. Om ansökan beviljas kan dessa medel bli
tillgängliga 2020 och byggnationen genomföras under våren 2020.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson (KD)
• KKTABs Tjänsteskrivelse 2019-03-01
• Kommunfullmäktiges protokoll 2015-10-12 § 138
• KKTABs Tjänsteskrivelse 2015-08-25
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 31

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB, ekonomichefen
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

KS förslag till beslut

Justerandes sign

2019-04-08

Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget med 354000 kr under
förutsättning att medfinansiering av projektet beviljas och lämnar
uppdraget till Kungsörs KommunTeknik AB för genomförande.

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB, ekonomichefen
Utdragsbestyrkande

Blad
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Datum

Vår beteckning

2019-03-01

KKTAB 2015/132

Ert datum

Er beteckning

KS 2015/213
Adressat
Vår handläggare

Stig Tördahl
VD/Teknisk chef
0227-600 168

Yttrande, svar på motion – Belysning Söders gärde (KS
215/213)
Ärendet
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att anlägga belysning på gång- och
cykelbana mellan Rybacksvägen och Torsgatan på Söders gärde. Motionären
föreslår även att solcellslampor ska användas i installationen.
Yttrande
Kungsörs KommunTeknik AB har tidigare lämnat ett yttrande och ställer sig
positivt till förslaget.
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att traditionell belysning anläggs då
solcellsbelysning har mycket sämre funktion under vinterhalvåret då bra
belysning är önskvärd. En kostnadsberäkning av projektet är genomförd och
uppgår till 708 t kr. Medfinansieringsbidrag med 50% av kostnaden är sökt hos
Trafikverket och om ansökan beviljas skulle anläggningskostnaden uppgå till 354
t kr. Om ansökan beviljas kan dessa medel bli tillgängliga 2020 och
byggnationen genomföras under våren nästa år.

Förslag till beslut
KS föreslås tillstyrka förslaget och bevilja 354 t kr under förutsättning att
medfinansiering av projektet beviljas.
Kungsörs KommunTeknik AB

______________________
Stig Tördahl
VD/Teknisk chef
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§
Upphävning av vattenskyddsområde (KS
2019/44)
Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) har vid en genomgång
av kommunens tre vattentäkter funnit att två av dessa, i Valskog
och i Torpa, inte är lämpliga att använda som vattentäkter. Detta
på grund av vattenkvalitén men också på grund av det inte finns
tillräckligt med vatten kvar. KKTAB föreslår därför att kommunen
ansöker hos länsstyrelsen om ett upphävande av dessa.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-01-25
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25 § 20

KS förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Kungsörs KommunTeknik AB får
i uppdrag att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen i
Västmanland om upphävande av vattenskyddsområdena i Valskog
och Torpa.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, KKTAB
Utdragsbestyrkande

Blad
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§
Ansökan om inträde i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund från Köpings Kommun
(KS 2019/1)
Ansökan har inkommit 2019-01-02 från Köpings kommun om
inträde i Västra Mälardalens Myndighetsförbund gällande
miljökontor, med undantag miljöstrategisk funktion.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Köping Kommuns ansökan daterad 2018-12-13
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-24
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25 § 21

KS förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att
•

•

Kungörs kommun ställer sig positiv till inträde för Köpings
kommuns miljökontors verksamhet i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund och att frågan får utredas vidare.
Myndighetsförbundets verksamhet ska samlokaliseras i Arboga
snarast och senast under år 2021.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
Arboga fattar likalydande beslut

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Köpings Kommun, Arboga kommun,
Kommundirektör Kungsör
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2019-01-24

KS 2019/1

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kommunkansliet
Kanslichef, Josephine Härdin
0227-600223
josephine.hardin@kungsor.se

Ansökan om inträde i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund från Köpings kommun
Kommunfullmäktige i Köpings kommun beslutade vid sammanträde den 17 och 20 december 2018, §
115 i ärendet översyn av organisation – fördjupade utredningsuppdrag att miljökontoret placeras i
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF, med placeringsort Köping, med undantag av
miljöstrategisk funktion som överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunchefen i Köping har därför ställt en förfrågan till kommunfullmäktige i Kungsör om inträde
för Köpings kommuns miljökontor med placeringsort Köping, undantaget är miljöstrategisk funktion
inom miljökontoret.
Västra Mälardalens myndighetsförbund bildades i januari 2011 och består av miljö- och
byggverksamheterna i Arboga och Kungsörs kommun. Verksamheterna är lokaliserade i Arboga.
Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
bygglovområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa
områden.
I förbundsordningen för VMMF sägs i § 20 om inträde av ny medlem att beslut om ny medlems
inträde fattas av respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Ny medlemskommun har
antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning antagits av samtliga parter.
I den utredning som krävs innan ett inträde kan beviljas så måste konsekvenserna av att
bygglovsfrågorna inte förs över belysas. Målsättningen bör vara att Köpings miljökontors inträde i
förbundet sker från 1 september 2019. Vidare ska en placering av miljökontoret i myndighetsförbundet
innebära att verksamheterna samlokaliseras i Arboga så snart som det finns tillgängliga lokaler och
senast under år 2021.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige.
1. Kungörs kommun ställer sig positiv till inträde för Köpings kommuns miljökontors verksamhet i Västra
Mälardalens Myndighetsförbund och att frågan får utredas vidare.
2. Myndighetsförbundets verksamhet ska samlokaliseras i Arboga snarast och senast under år 2021.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Arboga fattar likalydande beslut
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Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Josephine Härdin
kanslichef

Skickas till:
Arboga kommun
Köpings kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Akten
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Kungsörs kommun
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§
Investeringsbeslut för byggnation av
infrastruktur för industritomter söder om
Fabriksgatan, ÄDP 208. (KS 2018/501)
Kungsörs kommun har låtit arbeta fram förslag till ändrad detaljplan
för industriområde söder om Fabriksgatan Kungsör.
Kungsörs KommunTeknik AB avser att efter antagande av detaljplanen och fastighetsbildning påbörja byggnation av gata, belysning
och dagvattenanläggning för att möjliggöra angöring av 8 stycken
industritomter i detaljplaneområdet. Kostnad för byggnation av
infrastruktur i området beräknas till 3 180 000 kr och KKTAB begär
ett investeringsbeslut upp till denna summa. Denna kostnad kommer
sedan att tas ut vid försäljning av dessa avstyckade och byggklara
tomter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-02-07
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-02-06
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25 § 24
• Länsstyrelsens granskningsutlåtande 2019-02-11
• Kungsörs kommuns antagandehandling 2019-02-01
• Plankarta 2019-02-08

KS förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringstillstånd på
3 180 000 kr för byggnation av infrastruktur för industritomter
söder om Fabriksgatan

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2019-02-07
Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Stig Tördahl
VD / Teknisk chef

Investeringsbeslut för byggnation av infrasruktur för industritomter
söder om Fabriksgatan, ÄDP 208
Kungsörs kommun har tagit fram en ändrad detaljplan, ÄDP 208, för
industritomter för antagande.
Kungsörs KommunTeknik AB avser att efter antagande av detaljplanen och
fastighetsbildning påbörja byggnation av gata, belysning och
dagvattenanläggning för att möjliggöra angöring av 8 industritomter i
detaljplaneområdet.
Kostnad för byggnation av infrastruktur i området beräknas till 3 180 t kr och
KKTAB begär då investeringsbeslut upp till denna summa. KKTAB kommer att
fortlöpande fakturera Kungsörs kommun för byggnationskostnaderna.
Denna kostnad kommer sedan att tas ut vid försäljning av dessa avstyckade och
byggklara tomter. Detta betyder att Kungsörs kommun får täckning för denna
investeringsinsats. Tomtpriset vid försäljning kommer preliminärt att uppgå till
153 kr/m2, 80 kr/m2 enligt taxa + 73 kr/m2 för infrastruktur.
Kostnad för byggnation av VA-anläggning ska bekostas av anslutningsavgifter
enligt taxa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta om ett investeringstillstånd om 3 180 t kr för
byggnation av infrastruktur för industritomter söder om Fabriksgatan.

Stig Tördahl
VD / Teknisk chef
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Granskningsutlåtande
2019-02-11
Ändring av detaljplan för industriområde söder om Fabriksgatan
avseende Skillinge 2:289 och del av 2:37
Hur samrådet har bedrivits:
Ändring av detaljplan har varit ute på samråd under tiden fr.o.m. 3
december 2018 t.o.m. 31 december 2018. Samtliga handlingar och
yttranden finns i arkivet hos Kungsör kommun.
Inkomna yttranden med kommentarer:
Länsstyrelsen
Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att lokalgata kan byggas ut
inom området och att teknisk anläggning kan byggas på annan plats än
i gällande detaljplan. Bestämmelser införs gällande
dagvattenhantering och skydd vid skyfall.
Överensstämmelse med översiktsplan
Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning
om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör
det och skälen för avvikelsen. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen
inte avviker från översiktsplanen och är därmed i linje med
översiktsplanens intensioner och mål.
Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Mot bakgrund av den information som framgår av samrådsförslaget
gör Länsstyrelsen bedömningen att ett antagande av planen inte
kommer att överprövas.
Rådgivning
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om nya 6 kap i
miljöbalken, vilket innebär att samtliga planer och program, nya och
ändringar, som påbörjats efter årsskiftet 2017/2018 ska
miljöbedömmas enligt lagstadgad process som bl.a. innefattar
undersökningssamråd.

Antagandehandling
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Länsstyrelsen vill vidare uppmärksamma kommunen om att ändringar i
detaljplan ska tillämpas i den ursprungliga detaljplanen. Tilläggsplaner
eller ändringsplaner gäller inte tillsammans med den ursprungliga
planen. När ändringen har vunnit laga kraft är det planen i sin ändrade
form som gäller. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 30 § ska
en detaljplan bestå av en plankarta över det område som planen
omfattar. Plankartan bör således omfatta det totala planområdet, inte
bara det område som omfattas av planändringen. Länsstyrelsen
hänvisar kommunen till Boverkets hemsida för anvisningar om ändring
av detaljplaner.
Kommentar:
Startbeslut togs av kommunstyrelsen 2017-11-27. Planarbetet bedöms
ha påbörjats innan årsskiftet 2017/2018 och berörs därför inte av
ändringarna i miljöbalken. Plankartan revideras så att den omfattar
det totala planområdet.
Lantmäteriet
Lantmäteriet godkänner planförslaget 2018-01-29.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt
Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)
Fastighetsstorlek
I planbeskrivningen står att området avses indelas i mindre enheter.
Planen saknar bestämmelser som reglerar största fastighetsstorlek så
det finns inget som hindrar att området avstyckas i exempelvis två
stora industrifastigheter. Om avsikten med planen är att mindre
enheter avstyckas rekommenderas att en planbestämmelse som
reglerar största fastighetsstorlek införs.
Genomförandetid
Noterade att genomförandetiden sätts till samma datum som gällande
detaljplan, 2022-02-14. Då planen ännu är i samrådsskede kommer det
dröja en tid innan den vinner laga kraft. Är det meningen att planen
ska en genomförandetid på 2-3 år?
Kommentar:
Angående fastighetsstorleken är avsikten att även tillåta större
fastigheter.
Vid ändring av detaljplan där genomförandetiden inte löpt ut så gäller
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den återstående genomförandetiden även för planändringen. I och
med att ändringen inte är en ny plan ligger genomförandetiden kvar.

MälarEnergi AB
Mälarenergi Värme: Inget att erinra
Mälarenergi Elnät AB: Inget att erinra. Mälarenergi Elnät är informerad
om denna plan i tidigt skede och projektering av elnät pågår.
Kommentar:
Noterat
Räddningstjänsten VMFK
Räddningstjänsten har följande synpunkter/frågeställningar
Vilka verksamheter skall/kan accepteras inom området ur ett
säkerhetsperspektiv, har hänsyn tagits till exempel skyddsavstånd från
ev verksamhet med brandfarliga eller explosiva varor.
Beroende på tillåten verksamhet så kan kapaciteten i
vattenledningarna/brandposter behöva förstärkas.
Kommentar:
Bedömning av platsens lämplighet för verksamheter har prövats
tidigare då detaljplanen togs fram. Ändringen bedöms inte påverka
frågan om skyddsavstånd. Planbeskrivningen kompletteras med
information om vattenledning/brandposter
Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB har ingen elanläggning inom för detaljplan
aktuellt område eller inom dess närområde och har därmed inget att
erinra i rubricerat ärende.
Kommentar:
Noterat
Skanova
Skanova har ledningar/kanalisation i detaljplaneområdet, se sid 2.
Ledningen skyddas av nyttjanderätt 1957-03-27, 5701134
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och
kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna
ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
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Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som
initierar åtgärden även bekostar den.
Kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med information om Skanovas
ledningar/kanalisation. Plankartan kompletteras med en illustration
över ungefärligt läge för kabeln.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag
till detaljplan för Rörgränd, industriområde söder om Fabriksgatan
(ÄDP 208) i Kungsörs kommun.
Kommentar:
Noterat
Fastighetsägare
Borraren 1
Fastighetsägaren till Borraren 1 godkänner förslaget
Vi ser mycket positivt på att näringslivet i Kungsör utvecklas. Vad man i
detta fallet bör titta närmare på är den trafiksituation som uppstår i
och med etableringen. Fabriksgatan används idag som
uppställningsplats vid lastning och lossning av tyngre fordon,
vägavsnitt mellan Fabriksgatan och Rörgränd används idag som
uppställnings och tillfart till OPW industriområde. Nuvarande
industriområde trafikeras huvudsakligen tunga fordon och detta
förväntas öka. Andelen lättare fordon kommer också att öka med
tanke på ökat antal anställda. Utfart till Kungsgatan är redan idag svår
med tanke på trafikbelastningen.
Har ytterligare tillfartsvägar till området tagits i beaktande.
Kommentar:
Användningen av marken är prövad i tidigare planprocess, ändringen
innebär inte att trafikmängden påverkas. Ytterligare tillfartsvägar till
området har inte bedömts behövas för förändringen.
Fastighetsägarens synpunkter är noterade. Kommunen kommer
kontakta fastighetsägaren och behandla ärendet i särskild ordning.

Fräsaren 1
Fastighetsägaren till Fräsaren 1 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
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Fräsaren 2
Fastighetsägaren till Fräsaren 2 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
Skillinge 2:37 inom planområde
Fastighetsägaren till Skillinge 2:37 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
Skillinge 2:37 utanför planområde
Fastighetsägaren till Skillinge 2:37 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
Skillinge 2:289 inom planområde
Fastighetsägaren till Skillinge 2:289 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
Skillinge 6:10
Fastighetsägaren till Skillinge 6:10 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
Ledningsrätt 1, 1960-394.1
Ledningsrätt 1 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
Ledningsrätt 2, 1960-494.1
Ledningsrätt 2 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat

Antagandehandling
Sida 6 (6)

Synpunkter inkomna under samråd
Under samrådet inkom totalt 15 yttranden, varav 9 godkännanden.
Länsstyrelsen framförde rådgivande synpunkter kring utformning av
plankarta samt om förändringar i miljöbalken. Lantmäteriet godkände
planen och framförde synpunkter på fastighetsstorlek samt
genomförandetid. Räddningstjänsten VMFK framförde synpunkter
kring förstärkning av vattenledning/brandpost samt säkerhetsfrågor.
Skanova framförde synpunkter om den telekabel som ligger i planens
sydöstra hörn. En fastighetsägare framförde frågor kring tillfartsvägar.
Resterande yttranden var upplysande eller utan erinran.
Då det är en ändring av detaljplanen och inte en ny plan bedöms att
endast redaktionella ändringar behöver göras. De redaktionella
ändringarna består av att inkludera hela planområdet i plankartan och
lägga till en illustration över ungefärligt läge för telekabel i
planområdets sydöstra hörn. I planbeskrivningen läggs en skrivning om
brandposter till samt ett förtydligande kring telekabel.
Interna synpunkter:
LOKALGATA på plankartan ändras till att markeras med röd text på
kartan istället för svart då detta är en del av ändringen.
Kommunens sammanvägda ställningstagande
Inkomna synpunkter föranleder inga ändringar av förslaget utöver
redaktionella.
Kommunen föreslår att förslag till detaljplan antas.

Stig Tördahl
Teknisk chef

Monika Stenberg / Kristofer Agdahl
Planarkitekt
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Ändring av

Detaljplan för industriområde
söder om Fabriksgatan (ÄDP
208)
Ändringen avser fastigheten Skillinge
2:289 samt del av Skillinge 2:37
(KS2017/430)
Planbeskrivning, antagandehandling

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje.
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Inledning
Planhandlingar

- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (denna handling)
- Fastighetsförteckning
Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000.
Bakgrund och syfte

Kungsörs kommun har ansökt om ändring av del av detaljplanen för
industriområde Kungsör. Ändringen av detaljplanen (EDP 195) innebär
att lokalgata kan byggas ut inom området samt teknisk anläggning
byggas på annan plats än i gällande detaljplan.
Därutöver avses området indelas i mindre enheter som kan styckas av
för försäljning. Dessa mindre industritomter svarar mer mot efterfrågan
av industrimark. Bestämmelser införs gällande dagvattenhantering och
skydd vid skyfall.
Läsanvisning och planens handlingar

Denna planbeskrivning beskriver i löpande text samt förtydligar med
illustrationer vad som föreslås genomföras, motiven för planens
utformning, vad detaljplanekartan och dess bestämmelser anger för
rättigheter och skyldigheter och vad den får för konsekvenser. Till
detaljplanen hör utöver denna planbeskrivning även en plankarta med
bestämmelser som formellt anger hur all mark inom planområdet
regleras.
I denna planbeskrivning anges ändringar i avsnittet Ändringens
omfattning. På plankartan anges de bestämmelser och gränser som
ändras med röd text, symbol eller linje.
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB

Planen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids
eller vara i konflikt med några riksintressen. Planen bedöms därför vara
förenlig med innehållet i ovan nämnda lagrum.
Förfarande

Denna ändring föreslås hanteras med så kallat begränsat
standardförfarande. Det är möjligt enligt plan- och bygglagen (PBL) att
begränsa förfarandet om samrådskretsen godkänner förslag till
detaljplan redan under samrådet om förutsättningarna i övrigt finns för
att tillämpa ett begränsat standardförfarande. Om inte samrådkretsen
godkänner hanteras detaljplanen med standardförfarande.
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Plandata

Planområdet är lokaliserat i Kungsörs östra del och gränsar i norr mot
planlagt industriområde. En mindre väg avgränsar området mot väster.
Mot söder avgränsas området av ett skogsparti och mot öster av
strandskyddsområdet längs Vilabäcken.
Planområdet berör endast fastigheten Skillinge 2:289 och en mindre del
av Skillinge 2:37, som ägs av Kungsörs kommun. Borraren 1, som ingår
i den ursprungliga detaljplanen omfattas inte av denna ändring.
Planområdet för denna ändring har en area om ca 55 600 kvadratmeter.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Planområdet omfattas inte av riksintresse.
Strandskydd

Strandskyddsbestämmelserna gäller inom en 25 meter bred zon utmed
Vilabäckens båda sidor. Planområdet ligger i sin helhet utanför
strandskyddszonen.
Översiktsplan för Kungsörs kommun

Översiktsplan för Kungsörs kommun antogs 8 december 2014 (§ 54).
Marken var då redan detaljplanelagd som industrimark och inget
särskilt anges för marken. Direkt öster om planområdet anger
översiktsplanen mark för verksamhet.
Program

Program för detaljplanen har bedömts inte behövas.
Detaljplan

Markens lämplighet för industri prövades i detaljplan ”Utvidgning av
industriområde söder om Fabriksgatan”, laga kraft 2007-05-24, som
redovisar en markanvändning för industriändamål och lokalgata samt
mindre yta för en pumpstation.
Detaljplanen från 2007 reviderades i gällande detaljplan, som vann laga
kraft 2012-02-14. Den nu gällande detaljplanen anger mark för industri
och tekniska anläggningar i samma utsträckning som den tidigare, men
med vissa justeringar av lokalgatan. Gällande detaljplan togs fram med
så kallat enkelt planförfarande då förslaget bedömdes sakna intresse för
allmänheten samt var förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande.
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Utdrag ur gällande detaljplan, EDP 195. Röd linje avser det nu aktuella planområdet.

Beslut om planläggning

Kommunstyrelsens plankommitté beslutade 2017-10-24 (§ 10) att
föreslå kommunstyrelsen att ge ett positivt planbesked i enlighet med
ansökan. Plankommitténs projektansvarige fick i uppdrag att ta fram ett
förslag till ändrad detaljplan för området söder om Fabriksgatan i
Kungsörs kommun. Ändring av detaljplan bekostas av sökande.

Förutsättningar
Gällande detaljplan

Industriområdet har vid tidigare planläggning avgränsats med hänsyn
till påtalade fornlämningsintressen, befintlig skogskant i söder samt
strandskyddsområdet längs Vilabäcken. Industriområdets lämplighet
har därmed prövats vid tidigare planläggning.
Högsta byggnadshöjd är 8,0 meter. Största byggnadsarea är 40% av
fastighetsarean (e1). Mot befintlig byggnad i väster redovisas en
byggnadsfri zon på 10 meter. I övrigt tillåts bebyggelse fram till 4,5
meter från tomtgräns (p1).
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Befintligt industriområde trafikförsörjs via Kungsgatan som utgör
allmän väg, samt Fabriksgatan. Gatornas kapacitet möjliggör ytterligare
trafikbelastning.
Området trafikförsörjs via Rörgränd från Fabriksgatan och söderut.
Terrängförhållanden och markanvändning

Området är i stort sett plant med undantag för några mindre åkerholmar
som framträder i landskapet. Huvuddelen av området utgörs av
åkermark som brukas. I söder gränsar ett skogsområde och i öster löper
Vilabäcken. En mindre del av planområdet används för uppställning av
fordon på en grusad yta.
Bebyggelse i omgivningarna

Strax utanför planområdets sydvästra del ligger ett hus som ägs av
kommunen och används för övningsändamål. De närmast belägna
bostäderna – vid Ekebyholm – ligger ca 330 m i nordostlig riktning.

Foto västerut från vändplan vid Rörgränd.

Geotekniska frågor

Översiktlig geoteknisk undersökning (SWECO VBB AB, 2006-03-17)
utfördes inför den planering av marken, som ledde fram till laga
kraftvunnen detaljplan 2007-05-24.
Av den geotekniska utredningen framgår att marken utgörs av
torrskorpelera på lös lera vilande på morän och berg.
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Markbeskaffenheten gör att några större förändringar av marknivåer ej
är lämpliga. Vid markhöjningar med ca en meter på lös lera upp till tre
meter kan sättningar med 10-15 centimeter eller mer förväntas.
Grundläggning av byggnader bör ske i huvudsak med pålar. Särskild
geoteknisk utredning rekommenderas när byggnaders lägen preciserats.
Fornlämningar

Som underlag för tidigare detaljplan ligger en arkeologisk utredning
benämnd ”Eriksson, T. 1991. Arkologisk utredning, Södermanland,
Kung-Karls socken, Skillinge 2:37 och 6:10, Fornlämning 109 och 122.
Riksantikvarieämbetet. Byrån för Arkeologiska Undersökningar”. Av
denna framgår att kända fornlämningar saknas inom planområdet. I
grannskapet finns dock två fornlämningar. Väster om planområdet
ligger således fornlämning 109 med ett gravfält, två rösen, två högar
och sex runda stensättningar. Öster om planområdet ligger fornlämning
122 med fem välbevarade högar.

Utsnitt ur Riksantikvarieämbetets Fornsök. Blått anger kända fornlämningar.

I anslutning till fornlämning 109 finns en stor naturlig platå som skulle
kunna vara lämplig för bosättning. I området söder om fornlämning 122
finns en naturlig platå där såväl överplöjda gravar som boplatser kan ha
legat.
Enligt 2 kap 12 § lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950) fordras
tillstånd från länsstyrelsen att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en
fornlämning.
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Naturvärden

Biotopskyddet för åkerholmarna inom planområdet upphävdes i
samband med upprättande av detaljplan, som vann laga kraft 2007-0524.
Söder om planområdet finns mark som är utpekat i länsstyrelsen i
Naturvårdsplan 2015, ängs- och hagmarksinventeringen och Kungsörs
naturvårsprogram. Området ”väster Ekeby” har enligt naturvårdsplanen
rik flora, är ett betydelsefullt område för friluftslivet och har vacker
hagmark. Bete är önskvärt om naturvärdena i stort ska kunna bevaras
och området har klassning 2 (mycket högt naturvärde motsvarande
objekt av regionalt intresse).

Utdrag ur Länsstyrelsens kartsystem. Strandskydd markerat med blå linje. Söder om
planområdet finns ett större område med naturvårdsplan. Området som ändringen
berör markerat med röd streckad linje.

Skogs- och hagmarksområdet är i Kungsörs kommuns översiktsplan
utpekat som friluftlivsområde: Malmberga/Västra Ekeby –
närströvområde i rikt kulturlandskap med betesmarker och
fornlämningar.
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Planområdet utgörs idag av flack åkermark.

Kulturmiljö

Söder om planområdet finns mark, som enligt Kungsörs kommuns
översiktsplan är utpekat som ”Övrig skyddsvärd miljö” där dess
centrala delar ingår i kulturminnesvårdsprogram: Malmberga/Västra
Ekeby – området är rikt på fornlämningar. Området är utpekat som
betydelsefullt i bevarandeplanen för odlingslandskapet.
Radon

Översiktlig radonutredning från juli 1985 visar att planområdet utgör
lågriskområde för radon.
Markföroreningar

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet enligt WebbGIS,
Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Hydrologiska förhållanden

Området avrinner i dag österut till Vilabäcken. Området är väldigt
flackt och vatten blir till viss del stående i nordvästra hörnet.
Skogsområdet i söder ligger högre än åkermarken och ett mindre dike
följer åkerkanten och leder vattnet till Vilabäcken.
Genom området leder ett par, numera med dräneringsslang och
betongrör, igenlagda diken i öst-västlig riktning ut mot Vilabäcken.
SMHIs skyfallskartering anger viss risk för stående vatten vid Rörgränd
(rosa i kartan).
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Skyfallskartering. Planområdet markerat med röd streckad linje.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Planområdet avrinner österut mot Vilabäcken som mynnar i Mälaren.
Planområdet ligger inom vattenförekomsten Mälaren-Galten.
Enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige) har Mälaren-Galten
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.
Miljökvalitetsnormer som ska uppnås för ytvattenförekomsten är god
ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus 2021.
Markavvattningsföretag

Markavvattningsföretag (Ekeby m fl vaf) finns söder om planområdet
med avrinning via bland annat Vilabäcken.
Vatten/avlopp

Ledningar för vatten och avlopp finns i Fabriksgatan. Väster om
planområdet finns en vattenledning som försörjer befintligt hus.
Beroende på vilken verksamhet som etableras i området kan
vattenledningarna/brandposterna behöva förstärkas.
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Markavvattningsföretagets båtnadsområde markerat med mörkblått. Planområdet
markerat med röd streckad linje.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeledningar finns utbyggda längst Kungsgatan fram till
Strängbetong. Möjlighet till fjärrvärmeanslutning finns från förlängd
ledning längs Kungsgatan via t ex Fabriksgatan och Rörgränd.
Elförsörjning

Industritomterna i kv Fräsaren och Svarvaren försörjs med el från
transformatorstationen i kv Fräsaren 4. Elledningar finns således i
Fabriksgatan.
Nätsystem för elförsörjning kommer att byggas ut alltefter behov. Nya
transformatorstationer kan placeras på tomtmark med byggrätt. El- och
teleledningar kan förläggas i den nya gatan.
Övrigt teknisk försörjning

En fd rikskabel för tele (Skanova) berör hörnet i planområdets sydöstra
del. Kabeln kan vid behov flyttas. Undanflyttningsåtgärder eller skydd
av telekablar för att möjliggöra exploatering ska bekostas av den part
som initierar åtgärden. Telekablar finns även i Fabriksgatan.
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Ändringens omfattning
Gator och trafik

Mark inom fastigheten Skillinge 2:289 avsätts som allmän plats, gata
(LOKALGATA). Ändringen medger att allmän gata byggs ut genom att
befintliga Rörgränd förlängs och avslutas med vändplan i sydost.
Vägområdets bredd är 10 meter med ytterligare 3 meter för
dagvattendike i gatans öst-västliga sträckning.
Dagvatten, skyfallshantering

Förändrad markanvändning innebär att en stor del av åkermarken, som
tar upp dagvatten, ersätts med hårdgjord tomtyta samt takytor. Större
parkeringsytor eller annan förorenande verksamhet avses förses med
oljeavskiljare.
Inför ändringen av detaljplanen har förslag på översiktlig
dagvattenlösning upprättats av kommunen, daterad 2018-01-31.
Dagvattenhanteringen föreslås utformas med öppna diken dit dagvatten
avleds ytledes. Dikena utformas med strypta utlopp som ska ge flöden
till Vilabäcken som motsvarar dagens flöden. Öppna diken ger rening
av dagvattnet och fördröjning av flöden till Vilabäcken för att inte ändra
förutsättningarna för flora och fauna i bäcken.

Delavrinningsområden efter tänkt exploatering.
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Delavrinningsområden och dagvattenavrinning redovisas i figur ovan.
Diket i södra kanten är i nuläget grovt ritad som ett rakt streck, i
verkligheten kommer detta att följa skogskanten, som i nuläget. Detta
dike ska även fortsättningsvis fylla samma funktion, vilket är att
förhindra avrinning från skogsområdet in i planområdet.
I plankartan har allmän plats (NATUR dike) lagts in för det
dagvattendike som passerar kvartersmarken i planområdets nordvästra
del. I nordost och söder avses dikena ligga utanför planområdet.
Bestämmelse (n1) har införts att avvattning från industritomter ska ske
mot dagvattendike samt att viss del av tomterna ska ha genomsläppligt
material.
Lokalgatan har höjdsatts och bestämmelse om gatans höjd (+0.00)
införts för att avrinningen ska ske i önskvärd riktning.
Bestämmelse har införts för kvartersmarken så byggnader skyddas från
eventuellt stående vatten i samband med skyfall. Färdigt golv i samtliga
byggnader ska ligga minst 0,4 meter över angränsande lokalgatas nivå
(b1).
Tekniska anläggningar

Området kan anslutas till befintliga VA-ledningar i Fabriksgatan. De
flesta fastigheterna kommer ha självfallsledning, medan de tre östligaste
kräver LTA-pumpar.
Läge för pumpstation är flyttad jämfört med gällande detaljplan.
Markområdet, som avsattes för pumpstation i gällande detaljplan,
redovisas som allmän plats (NATUR dike). Här kommer dagvattendike
anläggas, som sedan löper utanför planområdet mot Vilabäcken. Det uområde samt punktprickad mark, som avsågs för ledningar till
pumpstationen utgår eftersom placeringen av tekniska anläggningar
ändrats.
Område för teknisk anläggning (E) redovisas i anslutning till föreslagen
ny vändplan längst i öster och kan nyttjas för pumpstation, nätstation
etc.
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Konsekvenser
Behovsbedömning

I anslutning till den tidigare detaljplanen, laga kraft 2007-05-24,
upprättades en miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom föreliggande
plan i huvudsak endast skiljer sig från den tidigare i administrativt
hänseende bedöms ändringen inte innebära risk för betydande
miljöpåverkan.
Industribuller

För att begränsa bullerstörningarna från industriområdet har
planbestämmelser intagits angående ljudnivåer som ej får överskridas
(m1). Ljudnivåerna följer naturvårdsverkets förslag från 2005.
Följande ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostad får ej överskridas
Dagtid
07-18
50 dB(A)
Nattetid
22-07
40 dB(A)
Övrig tid
45 dB(A)
Följande maximala ljudnivå utomhus vid bostad får ej överskridas
Nattetid

22-07

55 dB(A)

Bestämmelserna om bullernivåer kan innebära viss begränsning av
verksamhetstyper i området.
Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning av bostäder 2015:21 har tillkommit
därefter och behandlar buller från industriell verksamhet. De i
vägledningen angivna nivåerna ligger något högre än vad som finns
som bestämmelser i gällande detaljplan. Dessutom har möjligheten med
ljuddämpad sida införts. Bestämmelserna föreslås dock kvarstå enligt
gällande detaljplan.
Areella näringar

Ett genomförande av detaljplanen innebär att brukningsbar
jordbruksmark tas i anspråk. Jordbruksintresset har, vid tidigare
planläggning för industri inom det nu aktuella markområdet, fått ge
vika för det väsentliga allmänna intresset att tillskapa industrimark.
Fornlämning

Intilliggande fornlämningsområden har beaktats vid industriområdets
avgränsning.

Antagandehandling
Sida 14 (17)

Påverkan på vatten

Föreslagen åtgärd för rening av dagvatten bedöms inte innebära
negativa konsekvenser för områdena nedströms och för recipienten
Mälaren.
Landskapsbild/stadsbild

Planerat industriområde innebär en förändring av landskapsbilden från
söder. Noteras att en befintlig större åkerholme norr om industriområdet
utgör ett visst visuellt skydd från Kungsgatan och bostadsområdet vid
Ekebyholm. Avskärmande vegetation finns även mellan planerat
industriområde och bostadshuset strax väster om planområdet.
Buller från trafik

Beträffande buller från biltrafiken noterades år 2006, när första
detaljplanen för industriområde upprättades, att trafikmängderna på
Kungsgatan öster om Fabriksgatan var ca 3300 fordon/ årsmedeldygn.
Beräknade bullernivåer utomhus för husen längs gatan uppgick till ca
58 dBA ekvivalent ljudnivå och ca 73 dBA maximal ljudnivå.
Dåvarande riktvärden (55 dBA resp 70 dBA) överskreds således.
Trafikmängderna och därmed trafikbullret bedömdes endast öka
marginellt som en följd av planen. En ökning av trafikmängden med t
ex 10%, vilket bedöms vara i överkant, ökar den ekvivalenta ljudnivån
med ca 0,5 dBA. Denna ökning kan anses vara försumbar.

Ytterligare prövning
Vattenverksamhet

För att hantera dagvattnet krävs eventuellt t ex grävning i bäcken. Om
detta utförs räknas åtgärden som vattenverksamhet som är
anmälningspliktig till länsstyrelsen. Enligt 11 kap 12 § miljöbalken
behövs varken tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet om det är
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas
negativt. Det är upp till verksamhetsutövaren att göra den
bedömningen, eftersom det är verksamhetsutövaren som är ansvarig om
påverkan trots allt skulle uppstå. Kommunen bedömer att avledningen
av dagvattnet via diken till Vilabäcken innebär vattenverksamhet och en
anmälan kommer att göras.
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Strandskydd

Att gräva inom det strandskyddade området kräver dispens från
strandskyddet, vilket Västra Mälardalens myndighetsförbud normalt
handlägger. Då det nu rör även vattenverksamhet är det länsstyrelsen
som hanterar strandskyddsdispensen. Vid behov kommer dispens från
strandskyddsbestämmelserna att sökas för avledning av dagvatten till
Vilabäcken.
Påverkan på markavvattningsföretag

Förbud mot markavvattning gäller i hela Kungsör. Att rensa och gräva
diken för avledande av dagvatten har bedömts inte handla om
markavvattning i detta fallet.
Miljöfarlig verksamhet

Att hantera dagvattnet från industriområde kan räkas som en miljöfarlig
verksamhet.

Genomförande
Ansvarsfördelning

För utbyggnad av gator, VA-ledningar samt diken för dagvatten svarar
kommunen.
Byggherren svarar för framtagande av geotekniska utredningar för
grundläggning av byggnader.
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats, dvs LOKALGATA och
NATUR.
Ekonomiska frågor

Kostnader för mark, översiktlig geoteknisk utredning, exploatering och
fastighetsbildning tas ut av kommunen i samband med tomtförsäljning.
Kommunens kostnader för planens framtagande kommer att tas ut som
planavgift i samband med bygglov.
Kostnader för anslutning till el- och telenät uttages separat av respektive
ledningshavare.
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Fastighetsrättsliga frågor

Området kan uppdelas i tomter av varierande storlek. Kommunen
ansvarar för ansökan om fastighetsbildning hos lantmäteriet.

Förslag på möjlig fastighetsindelning. Nya fastigheter i orange linje med storlek i
kvadratmeter.

Genomförandetid

Om det finns genomförandetid kvar för planen som ska ändras ska den
återstående genomförandetiden även gälla för den eller de
planbestämmelser som planändringen avser och kräver inte något
särskilt beslut. På detta sätt undviks att olika genomförandetider blir
gällande för samma område. Den kvarvarande genomförandetiden för
den ursprungliga planen ska användas, även om det återstår mindre än
fem år av genomförandetiden.
Gällande detaljplan har en genomförandetid på 10 år, som löper till
2022-02-14. Denna ändring föreslås ha samma genomförandetid, dvs
till 2022-02-14.
Tidplan

Preliminär tidplan
Planuppdrag, november 2017
Samråd, 2:a-3:e kvartalet 2018
Antagande, 1:a kvartalet 2019
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Medverkande
Planhandlingarna är upprättade av planarkitekterna Monika Stenberg
och Kristofer Agdahl, Ramböll Sverige AB på uppdrag av Kungsörs
kommun.

Stig Tördahl
Teknisk chef

Monika Stenberg / Kristofer Agdahl
Planarkitekt
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten
(KS 2019/59)
Kommunfullmäktige godkände i december 2018 nya avgifter inom
socialtjänsten från och med den 1 januari 2019 (KS2018/352).
Socialförvaltningen har konstaterat att de behöver kompletteras/
revideras kring
- förbrukningsvaror på särskilda boenden
- installation av trygghetslarm
- månadskostnaden för trygghetslarm
- kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• socialnämndens protokoll 2019-02-19, § 16
• socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-01
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 35

KS förslag till beslut

Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten i
enlighet med socialnämndens förslag.
De nya avgifterna gäller från och med den 1 maj 2019.

Reviderade avgifter redovisas som KS-handling nr 10/2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, ekonom socialförvaltningen, SN
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-02-19

§ 16
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten
(SN 2019/19)
Avgifterna i socialtjänsten har reviderats för 2019.
Socialförvaltningen har konstaterat att de behöver kompletteras/
revideras kring
- förbrukningsvaror på särskilda boenden
- installation av trygghetslarm
- månadskostnaden för trygghetslarm
- kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-01

Beslut

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige reviderar Avgifter för socialförvaltningen i
enlighet med socialförvaltningens förslag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivele), akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2019-02-01

SN 2019/19

Ert datum

Er beteckning
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Adressat

Socialförvaltningen
Socialnämnden
Vår handläggare

Handläggare Helena Björnberg

Revidering av avgifter inom socialtjänsten
Avgifterna i socialtjänsten har reviderats för 2019. De behöver kompletteras
enligt följande:
Förbrukningsvaror på särskilda boenden innefattar dagligvaror som främst används
för vård och skötsel av hemmet som tvätt- och rengöringsmedel, toalett- och hushålls
papper med mera. Förbehållsbeloppet minskas med avgiften.
•

Enligt konsumentverkets referensvärden 120 kronor per månad för förbrukningsvaror.

Återinföra kostnad för installation av trygghetslarm vilket inte ingår i maxtaxan.
•

Installation av trygghetslarm 200 kronor.

Revidering av månadskostnaden för trygghetslarm för make/maka/sambo från
100 kronor per månad då det ingår i maxtaxan och ska behandlas lika.
•

Trygghetslarm för make/maka/sambo 250 kronor per månad.

Att införa en timtaxa för rätten att ta ut ersättning av boet för sina kostnader för
dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen. Taxan sätts till 0,8
procent av gällande prisbasbelopp + moms (25 procent). Avser dödsbon som
saknar anhöriga och har tillgångar.
•

Dödsboförvaltning 465 kronor per timme.

Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till revidering av avgifter för
2019 och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning

Lena Dibbern
Socialchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Helena Björnberg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Bokslut och årsredovisning 2018 för
Kungsörs kommun (KS 2019/60)
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2018 har upprättats.
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verksamhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse.
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor):
- kommunstyrelsen
- barn- och utbildningsnämnden
- socialnämnden
- TOTALT verksamheter

-1,4
-1,8
+3,1
-0,1

Finansieringen

-2,1

TOTALT

-2,2

I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 4,7 miljoner
kronor som resultat för 2018, vilket är 2,2 miljoner kronor under
budget.
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor)
efter finansiella poster:
-

Kungsörs Kommunföretag AB
Kungsörs KommunTeknik AB
Kungsör Vatten AB
Kungsörs Fastighets AB

- 0,1
-15,2
+/-0,0
+5,1

Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget negativt resultat om 9,5 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner. Orsaken
är främst en stor avskrivning på en fastighet – tidigare Kung Karls
skola och uppskrivning av fastigheten Vårdscentralen.
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,5 miljoner kronor.
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, ekonomichef, kommundirektör
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08
Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med
695 000 kronor och Västra Mälardalens Kommunalförbund visar
positivt resultat med 30 000 kronor efter ianspråktagande ur tidigare regleringsfond. Förbundens bokslut behandlas som separata
ärenden.
En återbetalning från Västra Mälardalens Myndighetsförbund till
kommunerna kommer att ske; för Kungsörs kommun 278 000
kronor.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förslag till Årsredovisning 2018
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2019-03-11, § 2
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 37

KS förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Kungsörs
kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen efter att 8,5 miljoner kronor av riktade statsbidrag återförs
till och förbättrar resultatet för barn- och utbildning 2018.
Återstående medel inom schablonersättningen för flyktingar (11,3
miljoner kronor) överförs oförändrat till 2019.
Kommundirektören och ekonomichefen får i uppdrag att hitta en
modell för hur schablonersättningen ska hanteras över tid.

Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr 11/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, ekonomichef, kommundirektör
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
vi måste följa utvecklingen och min
förhoppning är att Kungsör skall vara med
i denna del gällande välfärdsteknik inom
äldreomsorgen samt teknikutveckling i
skolan.
Slutligen vill jag tacka all personal för ert
goda arbete och hoppas att ni känner att det
är tack vare er som vi når dessa resultat
och att Kungsör kommer att ligga i
framkant i vår Region som attraktiv
boendeort.
En kommun som vill framåt och ta till sig
de utmaningar som krävs när man växer.

Under 2018 kan vi redovisa ett positivt
resultat på 13,2 miljoner i överskott, något
vi kan glädjas åt. Dessvärre väntar tuffa år
framöver där vi har stora utmaningar inom
vår välfärd som vi måste lösa.
Vi har växt i antalet invånare till 8 661
personer och detta kräver att vi skall ge
fullgod service till våra yngre invånare i
form av förskolor samt våra äldre i form av
äldreboenden. Vi har stora utmaningar att
få fram mera bostäder i olika
boendealternativ och detta är under
planering och under verkställighet.
Under 2018 har vi haft invigning av vår
nybyggda skola och fått igång den i full
drift. Det är en stor händelse som inte
kommer att ske igen på många år i
Kungsör. Jag är mycket stolt att vi tagit ett
sådant beslut och att vi lyckas hålla den
investeringsbudget som vi lagt gällande
skolan. Vi har även byggt ut förskolan
under 2018 och fortsätter med detta under
innevarande år.
Ett nytt äldreboende för demenssjuka
invigdes också under 2018, Lärken.
Boendet är modernt och mycket uppskattat
bland både personal, som fått en betydligt
bättre arbetsmiljö efter flytten från
Tallåsgården, och de boende med anhöriga.

Mikael Peterson
Kommunstyrelsens ordförande

Vi har även stora utmaningar gällande
digitaliserade tjänster inom vår sektor där
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Ekonomin i sammanfattning
Resultatmålet ska långsiktigt säkra en god
ekonomi och innebär att kommunen kan
självfinansiera normal investeringstakt och
att man ska kunna tåla snabba förändringar
i konjunkturen. Resultatet sett över en
tioårsperiod har varit positivt men inte
varje år nått upp till kommunfullmäktiges
mål, motsvarande cirka 6 miljoner kronor i
överskott. 2018 överträffas målet,
resultatet uppgår till 2,5 % av skatter och
bidrag.

Balanskrav
Kommunens intäkter ska överstiga
kostnaderna varje år exklusive
realisationsvinster och realisationsförluster.
Ett negativt balanskravsresultat ska vara
återställt senast tre år efter att det
uppkommit. Kommunen uppfyller
balanskravet för 2018 och något gammalt
krav på återställning finns inte. Justerat
balanskravsresultat uppgår till 13 252 375
kronor.

God ekonomisk hushållning
Kommunallagens krav på att kommuner
ska ha god ekonomisk hushållning innebär
att resultatet ska vara positivt över en
längre period. Kommunfullmäktige har
beslutat att det ekonomiska resultatet ska
uppgå till ett överskott på minst 1,5
procent av skatter och bidrag.

Resultat under en tioårsperiod (Mkr)

30,0
25,9

25,0

21,6
20,0
18,3
15,0
13,2

12,2

11,9

10,0
6,6
5,0
2,7

2,7
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Årets resultat
Kommunen redovisar 2018 ett resultat på
plus 13 252 tkr. Resultatet är nu positivt
för elfte året i rad.

Socialnämnden redovisar ett överskott på
3 086 tkr. Det positiva resultatet hänförs
främst till minskade kostnader inom
området ensamkommande ungdomar.
Antalet ungdomar har minskat och en
neddragning av kostnaderna har därför
genomförts.

Budgeterat resultat är 6 900 tkr. Jämfört
med budgeten redovisar kommunstyrelsens
förvaltning redovisar en negativ budgetavvikelse på 1 378 tkr. En miljöåtgärd på
Tegeluddsområdet har kostat 3,2 mkr.

Finansverksamheten redovisar ett resultat
som är 2 051 tkr sämre än budget som i
huvudsak beror på lägre skatteintäkter än
beräknat (2 mkr) och lägre ersättning från
Migrationsverket för ensamkommande
ungdomar (5 mkr).

Barn- och utbildningsförvaltningen
redovisar ett underskott på 6 701 tkr
beroende på upplösning av gamla reserver.
Nämnd/förvaltning

2017

(redov i tkr)

Utfall

Kommunstyrelseförvaltningen

2018
Utfall

Budget

Diff
Avvik

2018-2017

67 690

71 673

70 295

-1 378

5,9%

Barn- o utbildningsnämnden

204 291

214 724

221 425

6 701

5,1%

Socialnämnden

220 493

224 424

227 510

3 086

1,8%

Delsumma nämnder

492 474

510 822

519 230

8 408

3,7%

Finansiering

514 111

524 074

526 130

-2 056

1,9%

21 637

13 252

6 900

6 352

-38,8%

Resultat

Jämfört med föregående år har större
kostnadsökningar skett inom främst
förskolan, grundskolan, särskolan och
gymnasieskolan.
Inom förskolan har lönerna ökat ca 5 mkr
och förbrukningskostnader med 1 mkr
vilket hänger ihop med att nya avdelningar
öppnats. Intäkterna har ökat 800 tkr.
Inom grundskolan har lönekostnader för
vikarier, elevassistenter och administrativ
personal ökat, ca 5 mkr totalt.

Förbrukningskostnader har däremot
minskat med ca 2,4 mkr.
Antalet elever i särskola har ökat och
kostnaderna ökar med 1,2 mkr jämfört med
2017.
Gymnasieskolan ökar ca 10 mkr varav
gymnasiesärskolan står för 2 mkr, köpta
platser i andra kommuner 2 mkr och den
egna gymnasieskolan 4 mkr jämfört med
2017.

Kostnad per verksamhet
Nämnd/förvaltning
(redov i tkr)

2017
Utfall

Politisk verksamhet

2018
Utfall

Budget

Diff
Avvik

2018-2017

6 413

6 343

7 316

973

-1,1%

Infrastruktur och skydd

25 489

26 416

26 271

-145

3,6%

Kultur- o fritid

21 183

22 239

22 389

150

5,0%

Förskola

45 037

50 370

49 050

-1 320

11,8%

102 149

101 901

106 464

4 563

-0,2%

33 938

40 421

42 482

2 061

19,1%

Kommunal Vuxenutbildning

5 641

1 857

2 408

551

-67,1%

Övrig ped verksamhet

6 763

5 607

5 412

-195

-17,1%

157 377

149 772

144 963

-4 809

-4,8%

30 853

24 787

22 982

-1 805

-19,7%

Ekonomiskt bistånd

7 408

6 732

6 000

-732

-9,1%

Flyktingmottagande

14 012

10 607

15 461

4 854

-24,3%

Arbetsmarknadsåtgärder

3 592

2 127

4 107

1 980

-40,8%

Kommunikationer

1 664

1 541

1 808

267

-7,4%

30 953

60 100

62 117

2 017

94,2%

Summa verksamheter

492 472

510 822

519 230

8 408

3,7%

Finansiering

514 111

524 074

526 130

-2 056

1,9%

21 639

13 252

6 900

6 352

-38,8%

Grundskola
Gymnasieutbildning

Äldre- o funktionshindrade
Individ- o familjeomsorg

Gemensamma kostnader *1

Resultat

*1 Gemensamma kostnader för verksamheterna har under 2018 flyttats till raden
Gemensamma kostnader från t ex Vård- o omsorg eller Individ- o familjeomsorg.
Kostnaderna fördelas ut inom respektive verksamhet i SCB´s räkenskapssammandrag
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Vad får du för varje hundralapp du betalar i skatt?

Hit går skattebetalarnas pengar i Kungsör
32,67 kr
32,53 kr

Äldre- o funktionshindrade
22,23 kr
21,89 kr

Grundskola
Förskola
Gymn o vuxenutb
Teknisk verksamhet
Individ- o familjeomsorg
Kultur- o fritid
Övrig social verksamhet
Övrig ped.verksamhet
Politisk verksamhet
Arbetsmarknadsåtgärder
Kommunikationer

10,99 kr
9,65 kr
9,96 kr
8,48 kr
6,87 kr
6,58 kr
6,87 kr
8,20 kr
4,85 kr
4,54 kr
2,15 kr
4,20 kr
1,22 kr
1,45 kr
1,38 kr
1,37 kr
0,46 kr
0,77 kr
0,34 kr
0,36 kr

0,00 kr

5,00 kr

2018
2017

10,00 kr 15,00 kr 20,00 kr 25,00 kr 30,00 kr 35,00 kr

Kostnad, brutto, per kontogrupp
Kapitaltjänst
1%
Förbrukning
29%

Löner
60%
Lokaler
8%
Övr personalk
2%

8

Resultatredovisning helår kommunfullmäktiges mål med analys
Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025
Resultat helår
Analys helår
Målet på 8500 invånare är uppnått 2018
Målet är uppnått för 2018 och med
nuvarande prognos kommer vi även att nå
målet på 9000 invånare 2025
En kraftigt ökad inflyttning, många sålda
villatomter, Runnabäcken 1 med fler
hyreslägenheter samt KFABs
bostadsproduktion med inflytt i januari 2017
Ta fram fler detaljplaner för bostadsändamål.
Planera för möjliga områden att
detaljplanelägga
Marknadsföra kommunen på Bomässa och i
direkta möten med arkitekter och byggföretag
Satsningar på att försköna Kungsörs
kommun, ny skola, nya förskolor och nytt
äldreboende
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag
varje år
Resultat helår
Analys helår
Resultatet för 2018 blev 2,5 %, målet var 1,5 Målet nåddes i år igen
%
I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som
basår
Resultat helår
Analys helår
Trygghet: Målet är inte nått. 80 % av
Trygghet: Även om merparten av eleverna
eleverna uppger att det stämmer helt och
känner sig trygga så måste arbetet med att
hållet eller till stor del att de känner sig
skapa en trygg arbetsplats att fortsätta så
trygga på skolan. Det är en minskning med 3 länge som det finns elever som inte känner
procentenheter från förra året. Inom
sig trygga i skolan.
förskolan uppger dock 97 % av föräldrarna
att det stämmer helt och hållet eller till stor
Trivsel: Detta är en bra siffra då skolan
del att de känner sig trygga att lämna sina
innebär både höga krav och en mängd olika
barn i förskolan.
personkontakter vilket många barn och elever
har svårt för.
Trivsel: När det gäller trivseln i våra skolor
så är det 87 % av pojkarna och 85 % av
Kunskapsresultat: Det dåliga resultatet för
flickorna som anger att de trivs bra eller
eleverna i åk 9 läsåret 2017/2018 beror
ganska bra i våra skolor.
sannolikt på flera olika samspelande
faktorer:
Kunskapsresultat: Jämfört med 2015 har
• Vid jämförelse mellan elevernas betyg i
9

resultaten i nationella proven för åk 3 ökat.
Medan resultaten i nationella proven för åk 6
samt meritvärdet för årskurs 9 har minskat.

årskurs nio och deras resultat på nationella
proven i svenska, matematik och engelska
finns ett gemensamt mönster. Eleverna har
generellt sett presterat bättre på de nationella
proven än vad motsvarande betyg visar.
Detta faktum kommer att ligga till grund för
diskussioner och analys med ansvariga
rektorer och betygssättande lärare.
• Kommunen har under de senaste åren tagit
emot en stor andel nyanlända elever, större
andel än många andra kommuner, och dessa
elever behöver mer tid och fortsatt mycket
stöd för att kunna nå stipulerade
kunskapskrav för åk 9.
• Mycket fokus, och sannolikt även en viss
oro, under läsåret hos berörda elever, lärare
och rektorer inför omorganisationen och den
därefter stora flytten till den nya skolan.
Den taggiga profilen speglar också en viktig
sak. Eftersom Kungsör har förhållandevis få
elever om man jämför med riket som helhet
så blir profilen taggig och det slår kraftigt
mellan åren beroende på att bara några få
elever förändrar resultatet ganska mycket.
Planerade åtgärder
• Som en åtgärd för att förbättra resultaten
inleddes ett tvåårigt samarbete med
skolverket under våren 2018. En
nulägesanlys gjordes under våren 2018.
Insatser, främst i form av fortbildning,
påbörjades i början av höstterminen 2018,
dessa kommer att fortsätta under hela 2019.
• Uppföljning av skolornas åtgärder och
resultat för ökad måluppfyllse kommer att
ytterligare intensifieras under 2019.
• Kommunens förstelärare har fått i uppdrag
att inom sina ämnesområden tillsammans
med övriga lärare fokusera på
kunskapsresultaten och åtgärder för att
förbättra dessa.
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Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018
Resultat helår
Analys helår
Centrumutvecklingen etapp 1 klart
Målet utgår 2019
Etapp 2 ortsutveckling inleds under 2019
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att
minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med december
2016 som bas
December -16. 11, 4 % arbetslöshet. Mål december -19. 7, 4 %
Resultat helår
Analys helår
Per den 31/12-18
Målet att minska 2 procentenheter från
Den öppna arbetslösheten är 10,4%
december 2016 till december 2018 har ej
(-1,4 procentenheter sedan 161231)
uppnåtts
Vi minskade med 1,4 procentenheter sedan
161231
Samverkan kring arbetslösheten pågår och
ett flertal insatser är genomförda. Ett
uppdrag är påbörjat med att utveckla fortsatt
samverkan mellan KS; BUN och SN.
En osäkerhet är arbetsförmedlingens nya
framtida roll
Ett förlängt arbetslöshetsmål är antaget som
innebär att vi ska nå 7,3 % öppet arbetslösa
till december 2020
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Nyckeltal 2018
Perspektiv
Medborgare
Befolkningsutveckling, antal
Väntar särskilt boende, antal
Väntar LSS-bostad, antal vuxna
Väntar seniorboende (utan
beslut), antal
Önskar plats på förskolan (inom 6
mån), antal
Besök biblioteket, antal
Försörjningsstöd, kr
Öppna insatser vuxna, kr
Institutionsvård barn och unga, kr
Medarbetare
Sjukfrånvaro, totalt %
Kvinnor, %
Män, %
Miljö
Energiförbrukning KKTAB
fastigheter, kWh/m2
Kostnad drift och underhåll per
m2, gata kr/m2
Kostnad drift och underhåll per
m2, park kr/m2
Inköp av ekologiska livsmedel,
andel %

dec-18

Mål/Budget

dec-17

8 667
7

9 000 år 2025
0

8603
9,5

0

17, 3

0

15

1 (erbjuden men har
tackat nej)

44
51
57 312
6 737 024
1 231 008
6 737 024

60 000
6 000 000
1 500 000
6 606 000

68235
5 590 721
1 813 07
5 866 871

6,53
7,01
4,68

< 7,89

7,34
7,96
4,77

63,26

99,86

84,51

15,34

11,99

13,43

6,63

4,94

6,27

36,2

30

34,3

100 år 2030

96

103 240

Minskning

154 956

0,9

1,5

4,4

Bilpoolen- andel förnybart bränsle *Ej relevant pga nya
bilar i bilpoolen from
%
juni
Tjänsteresor med egen bil, kr
Ekonomi
Resultat, % av skatter och bidrag

25
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Investeringar
Årets största investering är ombyggnaden
av Drottninggatan, ca 10 mkr. Övriga lite
större investeringar utgörs av inventarier
till nya skolan, fortsättning på bygget av
nya Södergården (Lärken), inventarier till
Lärken och toppbeläggningar.
Ett flertal bilar har köpts in, bl a har fem
poolbilar bytts ut.

Montering av den tidigare inköpta
elektroniska infartsskylten kostade drygt
300 tkr som inte ingick i budget och ett par
poolbilar utöver budget köptes in.
Utöver investeringarna gjordes en hel del
exploateringar. Dessa skall regleras mot
tomtavgifter i samband med försäljning av
tomter så småningom.
Nedan följer en sammanställning av 2018
års investeringar:

Projekt

Utgift

Budget

Avvikelse

Ombyggnad Centrum Etapp 1
Inventarier ny skola
Nybyggnad Södergården
Toppbeläggningar
Investeringar Lärken
Bil stadsvårdslaget YTK 541
Elektronisk infartsskylt
Bil Rehab YWP 195
Utegym Valskog
Bil stadsvårdslaget LGS 604
Inköp Poolbil 2 YND 370
Inköp Poolbil 1 YMZ 002
Inköp poolbil 4 OWW 932
Inköp Poolbil 5 FNU 625
Inköp Poolbil 6 GEU 662
Belysning Ängsvägen-Eddavägen
RFID självservice Biblioteket

9 987
3 724
1 607
1 187
1 076
434
329
311
272
259
251
251
239
239
239
207
127

9 705
13 367
10 180
1 200
5 500
440
0
300
250
275
250
250
250
0
0
210
75

-282
9 643
8 573
13
4 424
6
-329
-11
-22
16
-1
-1
11
-239
-239
3
-52

Belysning GC väg Västerskolan

83

85

2

Förvärvning skog
Utbyggnad parkering Centralval
Summa investeringar

39
5
20 866

40
0
42 377

1
-5
21 511

Exploateringar
Projekt Karlavägen
Projekt Borgvik
Projekt Skäggdoppingvägen
Projekt Blåmesgatan
Exploatering Skillinge
Summa exploateringar

2 954
324
729
3 285
-3 649
3 644

0
0
0
0
0
0

-2 954
-324
-729
-3 285
3 649
-3 644

Totala investeringar och exploateringar

24 510

42 377

17 867

Låneskuld och leasing
Kommunen har ingen låneskuld.
Kommunens leasingskuld var vid årets
början 94 800 kronor. Under året har
leasingskulden minskat till 59 900 kronor.
Antal fordon med leasingavtal uppgick vid
årsskiftet till 4.

Borgen
En övervägande del av kommunens
borgensåtaganden avser de kommunala
bolagen Kungsörs Fastighets AB,
Kungsörs Kommun Teknik AB och
Kungsörs Vatten AB. Kommunen bedömer
inte att några borgensåtaganden ska behöva
bli föremål för inlösen. Totalt uppgår
borgensåtaganden till drygt 585 miljoner
kronor.

Pensionsåtaganden
Kungsör tillämpar blandmodellen för
redovisning av pensionskostnader.
Kommunens totala pensionskostnader

såsom årliga utbetalningar, utbetalning till
individuell förvaltning, pensionsavsättning
samt löneskatter uppgår för närvarande till
drygt 60 miljoner kronor per år.
Pensionsavtalet KAP-KL från 2006 har
medfört en översyn av beräkningsmetoderna för pensionsskuldsberäkningen.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
har utarbetat en beräkningsmodell
benämnd Riktlinjer för beräkning av
pensionsskuld – RIPS 07. Modellen har
anpassats till avtalet och innehåller
försäkringstekniska antaganden om
livslängd och kalkylränta. Rådet för
kommunal redovisning har utfärdat denna
modell som en rekommendation vilket
också Kungsörs kommun tillämpar.
Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden
som nuvärdet av framtida utfästa
pensionsutbetalningar.

Upplysning om pensionsmedelshantering inkl löneskatt, 2014 - 2018
2018

2017

2016

2015

2014

Pensionsavsättning
Ansvarsförbindelser
Finansiell placering

61 089
171 615
0

55 117
176 938
0

50 025
184 419
0

43 083
190 028
0

40 494
197 219
0

Totala förpliktelser = Återlån

232 704

232 055

234 444

233 111

237 713

Beräkningen är gjord av KPA strax före
årsskiftet 2018. De delar som inte utbetalas
till individuell förvaltning avsätts inom
balansräkningen och återlånas av
kommunen. Pensionsåtaganden före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse.
Kommunen har ännu inte utformat någon
försäkringslösning för någon del av
pensionsskulden.

I takt med att pensionsavgångarna ökar
fram till början av 2020-talet kommer
kommunens pensionskostnader att öka och
dessa kostnader måste täckas inom
befintliga ekonomiska ramar. Någon
politisk strategi för dessa ökningar har inte
arbetats fram. De diskussioner som varit
har handlat om att kostnadsökningen delvis
ska inrymmas inom resultatnivån utifrån
resonemanget om god ekonomisk
hushållning.

Avsättningarna till pensioner har ökat med
6,0 miljoner kronor och kommer att
fortsätta öka de kommande åren.

Balansräkningen
Balansräkningen visar den finansiella
ställningen vid årets slut. Den totala
balansomslutningen har ökat från 473 till
är 490 miljoner kronor mellan 2017 och
2018.

De kortfristiga skulderna har ökat med
10,7 miljoner kronor.
Soliditeten, det egna kapitalets storlek i
förhållande till det totala kapitalet i
balansräkningen, är 61 procent.

De finansiella anläggningstillgångarna har
minskat med 60 miljoner kronor beroende
på att kommunen fortsatt plocka hem
placeringar.
Omsättningstillgångarna, främst kassan har
ökat med 61,2 miljoner kronor av samma
skäl.

13

Fem år i sammandrag
FEM ÅR I SAMMANDRAG

2014

2015

2016

2017

2018

Folkmängd 31 dec

8 269

8 343

8 432

8 603

8 667

Kommunalskatt
Total skatt inkl landstingsskatt

22,03
32,91

22,03
32,91

22,03
32,91

22,03
32,91

22,03
32,91

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

98,1%

99,3%

98,4%

96,5%

98,1%

Verksamhetens nettokostn (Mkr)

-422,4

-441,1

-454,7

-472,8

-511,4

Resultat exkl jämförelsestörande
poster (Mkr)

12,2

2,7

11,9

21,6

4,7

Årets resultat (Mkr)

12,2

2,7

11,9

21,6

4,7

64,9%

62,1%

63,1%

62,8%

61,1%

49,0

14,9

41,2

61,2

111,7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Totala skulder, avsättningar och
Ansvarsförbindelser per invånare

75 135

87 681

101 466

108 417

109 589

Totala tillgångar per invånare, kr
Eget kapital per invånare, kr

48 594
31 518

50 889
31 616

51 847
32 699

55 064
34 564

57 131
34 854

Soliditet
Rörelsekapital (Mkr)
Låneskuld (Mkr)
Låneskuld/invånare, kr
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Kommunkoncernen
Koncernredovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden med proportionell
konsolidering förutsatt att kommunen har
en ägarandel om minst 20 procent.

En ny skola står på plats. De två F-5skolorna i centralorten har delvis tömts på
klasser men utrymmen och kostnader finns
kvar. Expansionen ökar kostnaderna per
elev. En bra planering av lokalanvändandet
i kommunen är viktigt för den framtida
ekonomin.

Förutom kommunen ingår Kungsörs
Kommunföretag AB och Kungsörs
Fastighets AB, Kungsörs KommunTeknik
AB och Kungsörs Vatten AB till 100
procent. Kungsörs Grus AB ingår med 25
procent och Västra Mälardalens
MyndighetsFörbund till 40 procent i
koncernredovisningen. Procentantalen
anger kommunens ägarandel.
Koncernen redovisar 2018 ett resultat på
-5 861 tkr (28 036). Det negativa resultatet
för koncernen hänger samman med bokföringsmässiga avskrivningar av den rivna
skolan.

Med de oroligheter som råder runt om i
världen så har också antalet människor på
flykt ökat. På kort sikt innebär det
ytterligare påfrestning på kommunens
ekonomi i form av ökat behov av förskoleoch skolplatser samt av vård och omsorg.
Det är viktigt att de nya svenskarna snabbt
kommer till en egen försörjning, vilket är
ett arbete som kommunen inte helt styr
över.
Inom område efter område börjar det råda
brist på personal och krav på nya förmåner
i form av löneökningar eller minskad
arbetstid. Personalen är en viktig
förutsättning för kommunens
verksamheter. Som det ser ut idag ökar
personalkostnaderna mer än
skatteintäkterna vilket ställer krav på att
man kan använda personalen smartare och
mer rationellt för att inte undergräva
ekonomin.

Västra Mälardalens Kommunalförbund,
Vafab Miljö AB och Kommuninvest
redovisas inte då kommunens ägarandel
understiger 20 procent.

Ekonomiska framtidsutsikter
Kommunen redovisar åter ett positivt
ekonomiskt resultat. Det lägger grunden
till att kommunen ska klara svängningar i
konjunkturen och också tåla en del
investeringar. Antalet invånare ökar och
det finns i stort sett inte några bostäder
lediga för ny inflyttning.

Det är viktigt att kommunen har en fortsatt
kontroll på ekonomin för att klara av
framtida ekonomiska åtaganden.
Prognoserna från t ex SKL är inte ljusa för
de kommunala ekonomierna.
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Prognosen för 2018 var på 8 671 invånare,
en differens på fyra invånare. Under året
var det ett födelseöverskott på 2 personer.
Kungsör hade ett flyttningsöverskott på 62
personer (invandring och inrikes
inflyttning).

Befolkningsutveckling
Kungsörs kommun hade i årsskiftet 8 667
invånare, ett nytt befolkningsrekord.
Kommunen ökade befolkningen med 64
personer under 2018. Det gamla rekordet
är från 1992 med 8 613 invånare.

Kommunfullmäktige har ett befolkningsmål att Kungsör ska ha 9 000 invånare
2025. För att uppnå målet om 9 000
Folkökning per ålderskategori
Ålder
Totalt 2017
0
98
1-5
485
6-9
416
10-12
292
13-15
321
16-18
336
19-29
933
30-39
903
40-64
2 760
65-74
1 184
75-84
633
85242
Jämfört med år 2017 har den största
befolkningsökningen ägt rum i
åldersgrupperna 0, 1-5, 13-15 och 75-84 år.
Den största minskningen har ägt rum i

invånare måste kommunen växa med 48
personer per år till och med 2025.

Totalt 2018
Ökning/minskning
109
11
514
29
421
5
299
7
331
10
325
-11
920
-13
918
15
2744
-16
1192
8
661
28
233
-9
åldersgrupperna 40-64 och 19-29 år
jämfört med 2017.
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Medarbetarskap och
arbetsmiljö
Flera enheter har tillsammans med HRavdelningen arbetat med medarbetarskap d
v s medarbetares delaktighet, engagemang,
ansvarstagande och samspel.

Personalöversikt
Årets viktigaste händelser
Policy för sjukfrånvaro togs fram som
tydliggör hur arbetsgivare och medarbetare
ska agera vid sjukfrånvaro och vid tecken
på ohälsa.

Kultureken - arbetsmiljöpris
För att uppmuntra arbetsplatser som insett
värdet av en god kultur och ett gott
arbetsmiljöarbete har ett arbetsmiljöpris
instiftats och även utdelats i maj. I fokus
var arbete om utvecklande ledarskap,
bemötande och värdeskapande kultur,
aktivt arbetsmiljöarbete som är
förebyggande och hälsofrämjande,
engagerade och delaktiga medarbetare,
samverkan och samarbete på arbetsplatsen,
mellan arbetsplatser och i kommunen som
helhet. Kinnekulle förskola vann
vandringspriset i år genom sitt engagerade
arbete inom dessa områden.

Arbete med riktlinjer för att hantera
trakasserier vid kränkande särbehandling,
sexuella trakasserier och trakasserier som
har samband med diskrimineringsgrunderna beslutades. Riktlinjerna och
rutinen gör det tydligt för alla medarbetare
hur kränkningar och trakasserier ska
hanteras om det trots allt inträffar.
Aspirantprogram för potentiella chefer
För alla kommuner i länet genomförs ett
chefsaspirantprogram för potentiella
chefer. Programmet vänder sig till
medarbetare med ett intresse för ett
framtida arbete som chef och ledare och
genomförs under ett år. Från Kungsör
deltog två medarbetare.
Eftersom det fanns ett stort intresse i
organsationen att delta i länets program
genomfördes ett lokalt chefsaspirantprogram i kommunen med liknande
upplägg i egen regi. Deltagandet i det
lokala programmet ger ingen garanti för att
få ett chefsuppdrag och inget förbindande
till att söka en chefstjänst efter
programmet. 14 personer deltog i det
lokala programmet.

Arbete med att sänka och
förebygga sjukfrånvaro
Vi ser nu ett resultat med arbetet att sänka
och förebygga sjukfrånvaro. Den totala
sjukfrånvaron är lägre under 2018 jämfört
med åren innan. Det är långtidssjukfrånvaron som minskat betydligt där flera
medarbetare som varit långtidssjukrivna är
tillbaka i tjänst helt eller på deltid. Ett antal
medarbetare har via samarbetet med
försäkringskassan och arbetsförmedlingen
fått stöd att gå vidare med annan
sysselsättning utanför kommunen.
Korttidssjukfrånvaron var något högre
under 2018 jämfört med 2017.

Ledarutvecklingen och ledarträningen
har fortsatt under året. Alla ledningsgrupper gör ett eget utvecklingsarbete
vilket varvas med utvecklingsinsatser för
alla chefer i samband med de återkommande chefsdagarna. Även
individuellt ledarstöd ingår.
Chefsdagarna genomfördes vid fyra
tillfällen under året och innehåller förutom
ledarträning även information som rör alla
chefer samt ger möjlighet till att nätverka
och byta erfarenheter.

Samtalsgrupp för att förebygga stress
och utmattning
Under våren har vi haft ytterligare en
samtalsgrupp likt den som genomfördes
under 2017 då vi medverkade i ett
forskningsprojekt. Personer i riskzonen
för utmattning och utbrändhet skulle
genom deltagande i samtalsgrupper hitta
strategier för att förebygga stress och
utmattningssyndrom.
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Resultatet i den övergripande studien har
visat på positiva effekter. Berörda
medarbetare har upplevt deltagandet som
mycket positivt utifrån upplägget och de
”verktyg” man fått med sig. Ingen av
deltagarna har varit sjukskriven efter
deltagandet i samtalsgrupperna.

Rekrytering
Under 2018 slutade 81 tillsvidareanställda
medarbetare och 105 medarbetare
anställdes tillsvidare i kommunen.
Arbetsmiljöutbildning
HR-avdelningen har genomfört
grundläggande arbetsmiljöutbildning för
chefer och skyddsombud i kommunen och
bolagen. Arbetsgivaren ska säkerställa att
chefer och skyddsombud har de kunskaper
som krävs utifrån sina roller. Utbildningen
omfattar tre dagar och under 2018
genomfördes två utbildningsomgångar.
Fler chefer och skyddsombud utbildas
under 2019.

Introduktionsträffar för nya
medarbetare
Två introduktionsträffar har genomförts
under året. Nya medarbetare välkomnas
och ges information om organisationen,
orten och kommunen/bolagen som
arbetsgivare. Chefstjänstemännen med
flera presenterar sina olika verksamheter
samt berättar om viktiga delar som rör
anställningen.

Friskvårdsbidrag
Kommunen erbjuder medarbetare en
friskvårdspeng. Bidraget kan användas för
olika friskvårdsaktiviteter enligt
Skatteverkets regler. Antalet nyttjade
friskvårdspengar har ökat sedan 2017.
Under 2018 fick 278 medarbetare
friskvårdspeng.

Lokalt kollektivavtal för
schemahantering
Ett permanent lokalt kollektivavtal för
schemahantering med timbank för
verksamheter inom vård och omsorg slöts
med Kommunal efter att ha varit på prov
sedan 2017. Avtalet innebär i korthet att
medarbetare kan lägga sina egna scheman
och för att det ska fungera praktiskt över
tid så finns möjlighet att ha ett plus- och
minussaldo av timmar.

Förberedelser för GDPR
Under våren arbetades med förberedelser
inför att den nya dataskyddsförordningen;
GDPR, trädde i kraft i maj. GDPR
reglerar hur man får behandla
personuppgifter vilket i stor omfattning
berör HR-avdelningen som hanterar
mycket personuppgifter.

Övergripande lönekriterier
Övergripande lönekriterier för kommunen
och bolagen har tagits fram under vintern
och våren. Lönekriterierna ska ligga till
grund för den individuella lönesättningen.

Framtidsperspektiv
Kompetensförsörjningen kommer att vara
avgörande för att vi ska klara våra
åtaganden som kommun de kommande
åren. För att klara kompetensförsörjningen
behöver vi fortsätta arbeta med
arbetsgivarvarumärket d v s allt det som
bidrar till att medarbetare trivs och vill
fortsätta arbeta hos oss och för att kunna
rekrytera på en allt mindre ”marknad”.
Sammanfattningsvis handlar det om att ha
goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och bra
ledarskap.

Introduktion av nya chefer
HR-avdelningen har haft introduktion för
nya chefer i arbetet som rör chefs- och
ledarskapet. Nio nya chefer har fått
introduktion under 2018.
Upphandling av företagshälsovård
Kommunerna inklusive kommunala bolag
och kommunalförbund i Västra
Mälardalen har tillsammans gjort en
upphandling av företagshälsovård.
Nuvarande avtal löper ut i mars 2019.
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Insatserna för att sänka och förebygga
sjukfrånvaro fortsätter.
Under 2019 planeras olika hälso- och
friskvårdsinsatser.

Åldersfördelning procentuellt
Ålder
20-29
9%

Vi kommer att fortsätta uppmuntra och
lyfta fram förebilder för framåtsträvande
och hälsosamma arbetsplatser som i sin tur
kan inspirera andra arbetsplatser genom
arbetsmiljöpriset Kultureken.

Ålder
30-39
20 %

Ålder
40-49
27 %

Ålder
50-59
28%

Ålder
6016 %

Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgick under 2018
till ca.381 miljoner kronor (inkl.
personalomkostnader) och de utgjorde ca
60 procent av kommunens totala
kostnader. Av dessa kostnader var ca 7,8
miljoner kronor kostnader för ren sjuklön
(inkl. personalomkostnader).
Kostnader för övertid, fyllnadstid utgjorde
4,7 miljoner kronor. Den totala tiden för
mer- och övertidsarbete motsvarar ca.9,5
årsarbetare. Fyllnads- och övertidsuttaget
har minskat sedan 2017.
Antalet arbetade timmar som fullgjorts av
timavlönade motsvarade ca.103 årsarbetare
vilket är en minskning sedan 2017.

Arbetet med att öka andelen heltidsanställda fortsätter utifrån överenskommelsen med fackförbundet
Kommunal.
Då kommunens medarbetare till största
delen består av kvinnor är alla ovan
nämnda områden viktiga att fortsätta arbeta
med ur jämställdhetsperspektiv.
Medarbetare
Kungsörs kommun hade i december 645
tillsvidareanställda medarbetare varav 537
kvinnor (83 %) och 108 män (17 %).
Därmed har andelen män ökat sedan 2017.
Medelåldern för samtliga är 46,7 år. För
kvinnor är medelåldern 46,9 år och
medelåldern för män är 45,5 år.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
är 93,2 % av heltid. Totalt arbetar 70 %
heltid och 30 % deltid. Av de kvinnliga
medarbetarna arbetar 68 % heltid och 32 %
arbetar deltid. Av männen arbetar 80 %
heltid och 20 % arbetar deltid.

Arbetad tid/ frånvaro översikt
Ersättning för
arbetad tid
Månadslön
Timlön
Facklig tid
Fyllnadstid
Övertid

Timmar

Belopp exkl
personalomkostnader

1 006 883
205 232
1 423
11 938
6 788

185 404 425
26 943 874
182 283
1 734 806
1 682 755
12 570 467

Ob/ jour/ beredskap

2 803 983

Tillägg m.m.

Antalet medarbetare har ökat sedan
december 2017 med 46 tillsvidareanställda
medarbetare. Ökning har skett bl a inom
äldreomsorgen, verksamhet för
funktionshindrade och inom förskolan.

Frånvaro
Semester
Ferie/ uppehåll
Sjukdom

Utöver de tillsvidareanställda fanns i
december 117 månadsanställda
medarbetare (på vikariat respektive allmän
visstidsanställning) och ca.200 så kallade
intermittent anställda vid behov d v s
timavlönade medarbetare.

Föräldraledighet
Vård av sjukt barn
Övrig frånvaro
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119 878
16 973
106 751
4 408
13 681
50 503

27 996 712
5 899 221
5 557 619
277 269
1 119 418

under 2021 är det 13 personer. Vi har
även ett antal medarbetare som fortsatt
arbeta efter 65 år samt de som valt att
sluta före 65 års ålder.

Personalrörlighet
Under året har 81 tillsvidareanställda
medarbetare slutat i kommunen, varav 36
medarbetare inom barn- och
utbildningsförvaltningen, 38 medarbetare
inom socialförvaltningen och två
medarbetare inom kommunstyrelsens
förvaltning. Av totalen var 14
pensionsavgångar. Personalomsättningen
uppnådde 13 % vilket är en minskning i
jämförelse 2017. Personalomsättning =
antalet som slutade under året dividerat
med antalet anställda vid årets början.

Frisknärvaro tillsvidareanställda
55 procent har inte haft någon
sjukfrånvaro eller max 5 sjukfrånvarodagar dagar under året.
Sjukfrånvaro
Nedan redovisas den totala sjukfrånvaron
enligt den obligatoriska
sjukfrånvaroredovisningen (sjukfrånvaro i
% av total arbetad tid).

Pensionsprognos
Under 2019 är det 14 personer som blir 65
år, under 2020 är det 15 personer och
Åldersgrupp
0 - 29
30 - 49
50 år och äldre
Totalt
Kvinnor
Män

Ett annat sätt att beskriva omfattningen av
sjukfrånvaron är att 58 personer har varit
borta varje dag i korttidssjukfrånvaro och
42 personer har varit borta varje dag i
långtidssjukfrånvaro. Det är en positiv

2016

2017

2018

7,7
7,9
10,9
7,9
7,4
5,1

4,6
8,0
12
7,4
7,2
5,2

4,0
6,7
7,8
6,8
7,3
4,8

minskning av den totala sjukfrånvaron på
nästan en procentenhet. Det är den långa
sjukfrånvaron som minskat men dessvärre
har korttidssjukfrånvaron ökat något.
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•
•

Arbetsskador och tillbud
Totalt rapporterades 122 arbetsskador och
136 tillbud för medarbetare i kommunen.
Övervägande del av både arbetsskador
och tillbud är orsakade av händelser med
våldsamma och utagerande brukare.

•

rekrytering och befordran
utbildning och övrig
kompetensutveckling
möjligheter att förena
förvärvsarbete och föräldraskap.

HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med
åtgärder inom dessa områden som avser
alla medarbetare både förebyggande och
med att bevaka att inte diskriminering
förekommer. På övergripande nivå följs
dessa frågor upp i samband med
medarbetarenkäten och genom
lönekartläggning.

Jämställdhet
Enligt Diskrimineringslagen ska
arbetsgivare arbeta främjande och
förebyggande och med aktiva åtgärder för
att motverka diskriminering och på andra
sätt verka för lika rättigheter och
möjligheter. Detta gäller samtliga
diskrimineringsgrunder d v s inte bara
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Då kommunens medarbetare till största
delen består av kvinnor är alla ovan
nämnda områden viktiga att fortsätta arbeta
med ur jämställdhetsperspektiv.

Arbetsgivare ska arbeta med aktiva
åtgärder på följande fem områden:
• arbetsförhållanden
• bestämmelser och praxis om löner
och andra anställningsvillkor
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Verksamhetsberättelse
Kommunstyrelsen
nämnden kompletteras med Hallstahammars och Surahammars kommuner

Årets viktigaste händelser
Kommunen bytte skogsmark för att få
besittningsrätt till ett område för
motocrossbana.

Det har varit invigning av centrumprojektet
etapp 1 både i Valskog och i tätorten

Detaljplaner har skickats ut för samråd:
- Ändring av detaljplan för Jägaråsen
- Nya Kinnekulle
- Kaplanen 7-9

Det beslutades om en gemensam
näringslivsstrategi i KAK
Kommunen klättrade 17 placeringar i NKINöjd Kund Index, servicemätning av
myndighetsutövning

Styrande dokument som ändrats/antagits
är:
- Avfallstaxa 2018
- Policy vid sjukfrånvaro
- Komplettering av arbetsmiljöpolicy
- Instruktion för kommunens högsta
tjänsteman
- Allmänna ordningsföreskrifterna
för Kungsörs kommun (ett beslut
Länsstyrelsen framfört synpunkter
på och revideras 2019)
- Reglemente för intern kontroll
- Revidering av detaljplaneprocessen
- Nya regler för arrenden
- Brandskyddspolicy för Kungsörs
kommun
- Kultur- och fritidspolitiskt program
2018-2021
- Policy för behandling av
personuppgifter
- Riktlinjer för systemförvaltning
- Riktlinjer för anskaffning av IT
- Upphandlings- och inköpspolicy
- Arvodesreglemente
- Avgifter inom socialtjänsten
- Regler för utbetalning av partistöd

Kungsör blev årets tillväxtkommun 2018 i
Västmanland och klättrade 68 placeringar i
Svenskt näringslivs ranking
Kommunen har bytt ekonomisystem
Nya Kung Karls skola invigdes,
invigningen hade ca 1.500 besökare.
Kultur- och fritidspolitiska programmet för
2018-2021 färdigställdes
I samarbete med Kungsörs Återvinning &
Secondhand, Arbetsmarknad och
försörjning invigdes Fritidsbanken i
Kungsör 19 maj.
Nya avbytarbås har byggts till Runevallen
och Centralvallen.
Ung kultur möts på Kulturhuset Folkets
Park i Köping, arrangerades tillsammans
med Köping och Arboga kommun. En
möjlighet för ungdomar att visa upp sig
med sina talanger på en scen samt i en
utställning.

Hundlekgård har uppförts vid Runevallen.

Konst och hantverkssafarin 12 – 13 maj
överträffade de senaste årens besöksantal
med drygt hundra. 2018 kom vi upp i 2739
stycken besök, hos de olika utställarna och
på Kungsudden.

Kommunfullmäktige har beslutat godkänna
att den gemensamma överförmyndar-
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Antalet ledamöter i kommunfullmäktige
minskar den kommande mandatperioden
från 39 till 31. Mandatfördelningen är jämn
den kommande perioden och kommer att
innebära att besluten behöver vara brett
förankrade om den politiska verksamheten
ska fungera smidigt.
Nya parlamentariska grupper har skapats
för att diskutera kultur- och fritidsfrågor,
jämställdhet och miljö. Grupperna ska
träffas fyra gånger per år för att fokusera
på dessa frågor.

Sista helgen i augusti arrangerades
Kungsörs dagarna.
Inför valet 9 september arrangerades det en
valdebatt på Thor Modéen-teatern,
välbesökt med en engagerad publik på
omkring 130 personer.
Prova på-dagen –kultur testades av en
årskurs, det blev årskurs 5, ca 100 elever
från fem klasser.
Kulturveckan anordnades v. 40 där bland
annat kulturföreningar samlas under en
vecka och visar sina verksamheter, fick
uppmärksamhet i Sveriges Radio
Västmanland.

Kungsör kommer att få fler invånare i
arbetsför ålder och fler barn i skolåldern.
Det betyder att kommunen måsta planera
för fler barn i förskola och grundskola men
även för övriga aktiviteter som barn och
ungdomar behöver. Befolkningsökningen
kommer att ställa krav på olika
boendeformer. Det kommer att behövas för
att öka rörligheten på bostadsmarknaden
och få igång flyttkedjor så medborgarna
kan bo i kommunen under livets alla faser.
Under de närmsta åren kommer också
antalet äldre att öka vilket innebär att det
behövs nya boendeformer även för denna
grupp.

Kungsör medverkar i Köpings projekt för
att designa om sin webb. När Köpings
projekt är klart kan delar av resultatet
införas även på Kungsörs webb. Fokus är
att underlätta för medborgarna att hitta rätt
och relevant information.
Turistmagasinet Turist i Västra
Mälardalen, har färdigställts tillsammans
med Turisbyråerna i Köping och Arboga
samt företaget 365 publishing.

För att Kungsör ska vara attraktivt att bo i
och för att näringslivet ska kunna rekrytera
rätt kompetens behövs det bra kommunikationer till Eskilstuna, Stockholm, Köping,
Västerås och Örebro men även cykelvägar
till Köping och Arboga. Även frågan om
kollektivtrafiklösningar inom kommunen
kan behöva ses över.

Framtidsperspektiv
För att göra Kungsör mer attraktivt att bo
och verka i arbetar kommunen med att ta
fram detaljplaner för nya lägenheter i
hamnområdet. En vision har tagits fram
som pekar ut fem områden som ska
detaljplaneläggas. Läget är centralt nära
Mälaren, centrum och järnvägsstationen.
Fullmäktige har antagit ett mål att sänka
arbetslösheten, en handlingsplan är
framtagen.
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Ekonomi
Nämnd/förvaltning
(redovisning i tkr)

2017
Utfall

Utfall

2018
Budget

Avvik

Diff
2018-2017

Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska partier
Revision
Övrig politisk verksamhet
Delsumma politisk verksamhet

3 242
409
564
1 115
5 330

3 247
348
536
1 196
5 327

3 842
410
573
1 141
5 966

595
62
37
-55
639

0,1%
-15,0%
-4,9%
7,2%
-12,5%

Fysisk o teknisk planering
Näringslivsfrämjande åtgärder
Turistverksamhet
Gator, vägar
Parker
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Delsumma infrastruktur o
skydd

1 660
3 166
176
9 225
2 240
3 058
5 906

1 434
2 815
240
9 307
2 262
4 173
6 125

2 128
2 934
295
8 811
1 931
4 242
5 820

694
119
55
-496
-331
69
-305

-13,7%
-11,1%
35,8%
0,9%
1,0%
36,5%
3,7%

25 432

26 355

26 161

-194

3,6%

1 584
300
882
4 582
10 638
17 986

1 948
300
1 210
4 554
10 914
18 926

1 808
300
1 204
4 682
10 760
18 754

-140
0
-6
128
-154
-172

23,0%
0,0%
37,1%
-0,6%
2,6%
5,2%

1 664

1 541

1 808

267

-7,4%

Gemensam verksamhet

17 278

19 525

17 606

-1 919

13,0%

Kommunstyrelsens förvaltning

67 690

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

Den gemensamma politiska verksamheten
redovisar en kostnad som ligger 639 tkr
under budget.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott
på 599 tkr dels beroende på inställda
möten, dels beroende på lägre
förbrukningskostnader som budgeterats
som en reserv för oförutsedda kostnader.
Teknisk planering redovisar överskott efter
en återbetalning på 400 tkr från Myndighetsförbundet.
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5,9%
71 673
70 295
-1 378
De tekniska beställningarna redovisar
underskott beroende på att förvaltningen
inte fått kompensation för prishöjningar i
nivå med vad som debiterats.
Inom den gemensamma verksamheten
redovisas ett stort underskott på grund av
en miljöåtgärd 2017 som kostat 3,2 mkr.
Ekonomienheten och Kansliet redovisar
överskott på grund av föräldraledigheter
och vakanser som inte räcker för att täcka
upp underskottet.

medarbetarenkäten och genom
lönekartläggning.

Kvalitet, miljö, jämställdhet
De politiska uppdragen i fullmäktige är
mindre jämnt fördelade denna mandatperiod, 23/28 är fördelningen mellan
män/kvinnor inklusive ersättare.
Kommunstyrelsen har en fördelning på
12/10 till männens fördel inklusive
ersättare. Det är en jämnare balans än förra
mandatperioden.
Revisionen fördelar sig efter valet på 4/1
till männens fördel.

Då kommunens medarbetare till största
delen består av kvinnor är alla ovan
nämnda områden viktiga att fortsätta arbeta
med ur jämställdhetsperspektiv
Earth hour aktiviteter genomfördes under
vecka 12 och Världsmiljövecka vecka 23.
Fem av sex poolbilar är utbytta till elhybridbilar, de fem bilarna är inköpta
2018.

Jämställdhetsperspektivet finns med i
diskussionerna kring rekrytering.
Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare arbeta främjande och förebyggande
och med aktiva åtgärder för att motverka
diskriminering och på andra sätt verka för
lika rättigheter och möjligheter. Detta
gäller samtliga diskrimineringsgrunder d v
s inte bara utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.

Internkontrollplan
Revisionen har gjort en undersökning av
utbetalningar av arvoden. Resultatet är inte
redovisat ännu.
Granskningar har genomförts gällande
anläggningstillgångar och införande av
nytt ekonomisystem.
Kommunen har en årlig kontroll av att rätt
moms betalas. Uppdraget genomförs av ett
utomstående bolag som är experter på
moms och det har gett stora summor
pengar tillbaka till kommunen genom åren.
Den största felorsaken brukar vara att
fakturor skannas fel.

Arbetsgivare ska arbeta med aktiva
åtgärder på följande fem områden:
• arbetsförhållanden
• bestämmelser och praxis om löner
och andra anställningsvillkor
• rekrytering och befordran
• utbildning och övrig
kompetensutveckling
• möjligheter att förena
förvärvsarbete och föräldraskap.

Ekonomienheten har ett självpåtaget
uppdrag att stämma av att det nya
ekonomisystemet fungerar. Detta arbete
fortsätter ett tag till. Antalet fel i systemet
har minskat och är nästan nere på noll men
fortfarande dyker det upp saker som är
svårförklarliga så kontroller och
avstämningar måste fortsätta.

HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med
åtgärder inom dessa områden som avser
alla medarbetare både förebyggande och
med att bevaka att inte diskriminering
förekommer. På övergripande nivå följs
dessa frågor upp i samband med

Personal på plats vid fritidsanläggningarna
genomför regelbundna kontroller av
anläggningarna utifrån en checklista.
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Lite statistik
2014

2015

2016

2017

2018

910

870

913

929

918

278
-

247
-

201
95

186
95

160
78

2 970

2 793

3 547

3 754

3 424

576

496

458

423

454

54
610

62
781

146
59
1 003

181
55
842

175
55
743

Antal leverantörsfakturor kommunen
Antal leverantörsfakturor KKTAB
Antal leverantörsfakturor KVAB
Antal kundfakturor kommunen
Antal kundfakturor KKTAB
Antal kundfakturor KVAB

10 856
6 573
9 587
12 559
-

11 792
6 328
9 658
12 817
-

13 016
5 568
999
10 039
629
12 539

14 910
5 506
645
10 934
536
12 769

11 849
6 388
822
10 767
432
12 777

Mediautlåning
Lån per invånare
Mediabestånd
Antal besök bibliotek
Biblioteksbesök/dag
Barnprogram
Bokprat/visningar
Utställningar
Föreläsningar

50 539
6,2
49 658
60 601
215
15
19
11
16

43 500
5,2
50 087
53 500
250
18
18
13
33

44 116
5,3
47 318
61 680
230
24
34
16
45

38 485
4,5
68 235
242
26
25
16
48

37 912
4,4
41 529
57 388
203
37
32
13
20

Besök badhus
Deltagare i simskola
Uthyrda timmar sporthall
Uthyrda timmar ishall
Uthyrningstillfällen Kung Karls
matsal
Uthyrningstillfällen Björskogsskolan
Uthyrning badhuset

14 600
82
6 450
1 183

12 000
86
6 500
1 159

11 720
125
7 560
1 030

11 462
151
7 600
1 228

10 372
142
7 132
1 162

39

30

14
38

8
52

Antal registrerade ärenden
kommunen
Antal registrerade ärenden KKTAB
Antal registrerade ärenden KVAB
Antal registrerade handlingar
kommunen
Antal registrerade handlingar
KKTAB
Antal registrerade ärenden KVAB
Antal politiska sammanträden
Protokollförda paragrafer

Barn- och utbildningsnämnden
Lärare från åk 1-3 på Västerskolan, Hagaskolan och Björskog skola gick gemensamt
igenom de nationella proven för att skapa
en gemensam syn på bedömningen. En
lyckad kompetensutveckling.

Årets viktigaste händelser
En ny förskoleavdelning har öppnats i
Valskog och en ny tvåavdelnings förskola i
centrala Kungsör.
Kommunens årliga vandringspris
”Kultureken” gick till Kinnekulle förskola.

Eleverna i årskurs 1-4 i Björskog har under
vårterminen 2018 varit med i Mattematchen, som är en lekfull mattetävling för
alla grundskoleelever i årskurserna 1- 4.

Vikarieanskaffningen inom förskolan har
centraliserats, digitaliserats och säkrats.
Från hösten 2018 så har Hagaskolan både
en lärare och en förskollärare eller fritidspersonal som arbetar tillsammans i
förskoleklassen.

”Skolklassikern” innebär att samtliga
elever i en klass tillsammans skall avverka
distanserna för de fyra klassikermotionsloppen i Sverige dvs. Vasaloppet 9 mil,
Vätternrundan 30 mil, Vansbrosimningen 3
km och Lidingöloppet 3 mil.
Årets fjärdeklassare har deltagit.

Sedan hösten 2018 har Hagaskolan fyra
avdelningar i två spår på fritids.
Detta innebär att det blir färre barn på varje
avdelning och att alla klasser i skolan är
kopplade till sin specifika avdelning på
fritids

Vid skolstart höstterminen 2018 firades att
skolan i Valskog fyllt 50 år. Det blev stor
uppslutning av gäster som bjöds på sång,
dans och musik av skolans elever. På
skolgården var Valskogs längsta rulltårta
uppdukad som alla fick njuta av i det fina
vädret. Vid samma tillfälle invigdes nya
lokaler till förskoleklassen och
fritidshemmets verksamheter.
Antalet besökande ungdomar, både pojkar
och flickor, som besöker våra fritidsgårdar
har ökat rejält.

Hagaskolan har från hösten 2018 anpassat
ämnet Svenska som andraspråk i två olika
nivåer / steg, där steg 1 är för nyanlända
elever samt elever som bara har lite
svenska och steg 2 där elever som varit här
längre och har ett mer utvecklat språk.
Hagaskolan har fått en ”gagabollplan” som
har gett eleverna många roliga och mer
lustfyllda raster.

Höstens allra viktigaste händelse på Kung
Karls skola var att växa in i skolbyggnaden och att arbeta ihop organisationen på
samma fysiska plats för årskurs 4-9.
Tillsammas med Sara Sjöblom har åk 5a,
6b, 6c arbetat med värdepedagogik i syfte
att ge eleverna kunskap om etik och värden
och hur man bör vara mot varandra för att
fungera tillsammans och delgett personalen
en mängd praktiska hjälpmedel särskilt
anpassade till grundskolan.

Kungsörs församling har arbetat fram ett
material i värdegrundsfrågor som används
på Västerskolan där syftet med övningarna
är samarbete, empati och kännedom om att
alla inte har samma förutsättningar men kan
nå samma slutmål.
Alla elever i F-åk 3 på Västerskolan har
under året deltagit i Skapande skola –
Cirkusskolan. Syftet med Cirkusskolan är
att aktivera, hitta entusiasm och uppmuntra
deltagarna till en aktiv livsstil där rörelse
blir en naturlig del.

Skolinspektionen genomförde under två
dagar i april en kvalitetsgranskning av
nyanlända elevers fortsatta utbildnings-
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vägar efter språkintroduktion på Kungsörs
gymnasium.

presenterats för kommunfullmäktige under
hösten 2018.

SFI fortsätter att ha höga resultat. Under de
första månaderna av året har 50 nationella
prov genomförts med en måluppfyllelse på
98 %.

Migration och integration
Ökningen av antalet nyanlända har planat
ut. Det krävs dock fortfarande stora
insatser inom både grundskola och
gymnasiet, behovet kommer att finnas
kvar i flera årDet pågår för tillfället ett
arbete tillsammans med Skolverket för att
precisera de mest prioriterade utvecklingsområdena där insatser behöver göras inom
de två närmaste åren.

IM har flyttat från Kung Karls skola till
Ulvesundsområdet.
En skolpsykolog på 75 % har rekryterats.
Mistelns kök flyttades efter sommaren och
två kök blev ett. Detta har varit en av de
största utmaningar som köket har varit med
om under året.

Fortsatt befolkningsökning
Enligt de tillgängliga prognoserna
kommer antalet invånare fortsätta att öka i
Kungsör. Den största ökningen ser primärt
ut att bli inom förskolan. Detta är också
bakgrunden till det utredningsuppdrag
som har redovisas under hösten 2018. För
de yngre barnen inom grundskolan finns
det en liten marginal ”att växa i” på både
Hagaskolan och Västerskolan. Även för
grundskolans senare årskurser bör
lokalerna räcka till under de närmaste
åren. Det finns dock behov av att ständigt
följa upp kommande befolkningsprognoser och anpassningar av barn- och
utbildningsnämndens ekonomiska ram i
förhållande till barn- och elevökningen.

Västerskolans mottagningskök har
totalrenoverats. Västerskolan fungerar idag
som ett mottagningskök.
Framtidsperspektiv
Lokaler och organisation
Kungsörs nya skola är klar och inflyttning
genomfördes vid vårterminens start 2018. I
samband med det förbättrades situationen
för både Västerskolan och Hagaskolan som
tidigare varit väldigt trångbodda. De nya
lokalerna för grundskolan medförde också
att den planerade förändringen av grundskoleorganisation med anpassning till
gällande styrdokument kunde genomföras.
Det underlättar arbetet och bör på sikt ge
positiva resultat.

Personal
Under 2018 var den genomsnittliga
sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltningen 5,95 %. Det innebär
ingen större skillnad jämfört med tidigare
år. För 2017 var sjukfrånvaron 5,83 % och
för 2016 var motsvarande värde 6,01 %.
Det finns ett tydligt samband mellan sjukfrånvaron och tider på året när förkylningar
och influensor generellt sett är som
vanligast.

Flytten av VIVA (vuxenutbildning, SFI,
vägledning och integration) från Skolgatan
till Ulvesund genomfördes i början av
sommaren 2018.
Kvar står en långsiktigt hållbar lösning för
förskolans lokalförsörjning. Ett utredningsuppdrag om framtida förskola har
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Sjukfrånvaro för hela barn- och utbildningsförvaltningen under 2014, 2015 och 2018.

Inom de närmaste fem åren beräknas 35
personer gå i pension inom barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområden. De
grupper som främst berörs är barnskötare,
förskollärare och lärare både i grundskolans
tidigare år och senare år.
Kungsörs förskolor har en mycket hög
andel utbildad personal, inom grundskolan
har andelen behöriga lärare minskat något.
Det blir allt svårare att rekrytera behörig
personal och med flera pensionsavgångar
på väg så kan det bli svårigheter att hitta
ersättare. Konkurrensen mellan arbetsgivare och det faktum att lärarhögskolorna
under några år har haft allt svårare att
rekrytera studenter till förskollärar- och
lärarutbildningarna innebär att kan det bli
svårt att klara det framtida behovet av
behöriga lärare och förskollärare.
Jämställdhet
Jämställd är ett av de övergripande målen
inom både förskolans och skolans
verksamhet och regleras i respektive
styrdokument.

Jämställdhetsarbetet på förskolan
Förskolornas verksamheter präglas av ett
gediget likabehandlingsarbete med mycket
hög kvalitet som grundar sig på ”allas lika
värde” och ”respekt för varandras
olikheter”.
Med ett mer medvetet normkritiskt arbete
med att motverka traditionella könsmönster
och könsroller ges flickor och pojkar oftare
samma möjligheter att prova på och få
utveckla sina intressen oavsett kön. Barnen
är mycket medvetna om de fysiska skillnaderna mellan en pojke och flicka och
detta är inget, som ignoreras av förskolepersonalen, utan man pratar om likheter och
olikheter. Förskolepersonal besvarar och
bjuder in till att familjekonstellationer ser
olika ut och att det inte finns något ”rätt”
och ”fel” i detta utan att det är olika hur det
ser ut.
Jämställdhetsarbetet på grundskolan
Jämställdhet är ett av de övergripande mål
som regleras i de styrdokument som styr
skolans verksamhet. Alla som arbetar på
Västerskolan arbetar aktivt för att pojkar
och flickor får ett lika stort utrymme och

inflytande över undervisningen.
Jämställdhetsarbetet på skolan utgår även
från vår Likabehandlingsplan. Planen för
likabehandling syftar till att främja allas
lika rättigheter. Den syftar också till att
förebygga och förhindra trakasserier och
annan särbehandling eller kränkande
behandling. Planen för likvärdig behandling
ska vara ett levande dokument och ett
redskap i vårt dagliga arbete på skolan.
Skolans kollegium utgör teamet bakom
arbetet med jämställdhet och likvärdig
behandling, och vi är föredömen i vårt sätt
att skapa relationer och bemöta andra,
oavsett om det handlar om föräldrar, elever
eller medarbetare. I undervisningen sker
arbete med jämställdhet till exempel genom
att läraren gör medvetna val av litteratur,
film och läromedel ur ett jämställdhetsperspektiv och ett normkritiskt perspektiv.
Läraren styr också indelningen av elever så
att inte pojk- och flickgrupper utvecklas på
fel sätt. Likaså benämns aldrig leksaker,
färger eller intressen på annat sätt än att de
uppfattas som könsneutrala.

gemensam likabehandlingsplan för
Kungsörs gymnasium, IM och
vuxenutbildningen. Planen innehåller
definitioner av olika begrepp, kartläggning
av riskområden, förebyggande arbete,
rutiner och dokumentation, förankring,
utvärdering och uppföljning. Var femte
vecka tar vi emot nya elever och då tar vi
upp likabehandlingsplanen.

Jämställdhetsarbetet på VIVA
VIVA arbetar med jämställdhetsintegrering
genom att kvinnor och män har samma
rättigheter när det gäller att söka
utbildningar inom vuxenutbildningen. På
vuxenutbildningen arbetar elever och
medarbetare för att alla ska behandlas lika.
Under 2018 har vi även jobbat fram en

I den årliga fritidsgårdsenkäten som
genomfördes i slutet på året var en tredjedel
av de svaranden flickor, en rejäl positiv
utveckling under 2018.

SFI, vuxenutbildningen och samhällsorienteringen fortsätter att ta ett stort ansvar
när det gäller att informera och undervisa
de nyanlända eleverna kring vilka lagar och
regler som gäller i Sverige och detta är
något som finns med på samtliga nivåer
inom vuxenutbildningen.
Jämställdhetsarbetet inom
skolgemensamma verksamheter
Även under 2018 hade fritidsgårdarna som
mål att öka andelen flickor som besökte
någon av dessa. Totalt sett var cirka 35 %
av besökarna under året flickor men vid
enstaka tillfällen var det upp mot 60 %.
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Ekonomi
Verksamhet
(redovisning i tkr)

2017
Utfall

Politisk verksamhet

Utfall

2018
Budget

Avvik

Diff
2018-2017

745

562

760

198

-24,5%

Musikskola
Fritidsverksamhet
Förskola
Familjedaghem
Öppen fritidsverksamhet
Fritidshem

1 054
2 144
45 037
736
1 083
4 944

949
2 365
50 370
690
766
4 151

1 055
2 580
49 050
994
856
3 562

106
215
-1 320
304
90
-589

-10,0%
10,3%
11,8%
-6,2%
-29,2%
-16,0%

Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola

4 462
88 433
9 255

4 143
87 244
10 514

4 571
89 718
12 175

428
2 474
1 661

-7,1%
-1,3%
13,6%

Gymnasieutbildning
Gymnasiesärskola

33 488
450

38 171
2 250

42 482
0

4 311
-2 250

14,0%
399,5%

Grundvux
Komvux
Särvux
Svenska för invandrare
Uppdragsutbildning

882
4 374
88
120
6

1 105
469
80
212
0

990
1 004
100
301
10

-115
535
20
89
10

25,2%
-89,3%
-9,3%
77,2%
-100,0%

Mistelns kök

2 860

3 161

2 780

-381

10,5%

Förvaltningsledning

4 130

7 523

8 437

914

82,1%

204 291

214 724

221 425

6 701

5,1%

Barn- och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen
redovisar en positiv budgetavvikelse på
6 701 tkr för 2018.

8,5 mkr, varav 6,3 mkr inom grundskolan
och 1,2 mkr inom gymnasiet.
Gymnasiet redovisar ett överskott på 4,3
mkr varav 1,2 mkr är upplösning av reserv
och drygt 3 mkr beror på statsbidrag
riktade till undervisning.

Förskolan redovisar minus 1,3 mkr på
grund av nyöppnade avdelningar som
kommunfullmäktige godkänt.
Grundskolan redovisar överskott på 2,5
mkr. Under året har en reserv för
kommande kostnader lösts upp med totalt

Budgeten för särskolan är inte uppdelad på
gymnasie- och grundsärskola. Totalt
redovisar särskolan ett minus på ca 0,5
mkr.
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Nyckeltal, verksamhets- och produktionsmått
Statistik

2014

2015

2016

2017

2018

Antal barn i förskola 1-5 år
Antal barn 1-5 år i familjehem
Antal barn i privat familjehem
Antal barn i privat förskola/annan
kommun
Antal barn i förskoleklass

377
0
7

386
0
7

378
0
12

393
0
9

426
0
8

7

11

14

15

12

116

92

110

102

101

Antal barn åk 1-3
Antal barn åk 4-6
Antal barn åk 7-9
Summa grundskoleelever

259
267
250
776

272
280
280
832

292
289
280
861

309
281
292
882

323
284
306
913

32

26

26

25

26

53
299

47
298

37
355

18
378

16
326

299

310

285

309

315

49

61

40

Antal grundskoleelever i annan
kommun
Antal grundskoleelever i friskola
Antal inskrivna barn i fritidshem
Antal gymnasieelever köpta
platser
Antal gymnasieelever egna platser
(start 2016)
Antal skolmåltider grundskolan*
Nettokostnad per portion i
grundskolan

145 909

162 348

177 708

181 224

184 823

34,14

35,16

34,43

35,53

36,54
88 330

Antal måltider i förskolan
* = från 2014 har verksamheten börjat räkna antal ätande i grundskolan.
**= från 2018 har verksamheten börjat räkna antal ätande i förskolan.
Uppgifter hämtade per 15 oktober respektive år.
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Socialnämnden
Årets viktigaste händelser
Förvaltningsövergripande
En översyn av hyresnivåer i nämndens
olika boendeformer pågår liksom ett
projekt för att ta fram en äldreomsorgsplan
för perioden 2019-2030.
Ett arbete med att ta fram förutsättningar
för fördjupad samverkan pågår inom KAK.
Först ut är gemensam samverkan runt
MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
En IT-strateg med inriktning mot välfärdsteknologi har anställts, en viktig förutsättning för att möta framtida utmaningar
framför allt inom äldreomsorgen
Ett arbete med att säkerställa infrastrukturen för välfärdsteknik har startats upp.
Arbetet med att klargöra organisationen
runt våra verksamhetsstöd pågår där roller
och ansvarområden tydliggörs i syfte att
säkerställa ansvarsområden och tillförlitligheten i våra system.
En vårdtyngdsmätning har genomförts på
de särskilda boendena som visar att vår
bemanning är i paritet med omsorgstyngden, det är dock obalans mellan de
olika enheterna där några enheter har för
liten bemanning och andra enheter har för
stor bemanning.
Nämnden har fattat beslut om att omvandla
servicehuset Misteln till ett Trygghetsboende.
Etapp 2 av Södergården har påbörjats
under året med stambyte och planering för
den invändiga ytskiktsrenoveringen. Två
rum har varit avstängde sedan juni månad
då rörbytet påbörjades. Planeringen för den
invändiga renoveringen har försenats p.g.a.
att badrummen var tvungna att byggas om i
flera av rummen som annars inte uppfyllde
arbetsmiljöverkets krav.
Vård och omsorg
Kompetensutvecklingsplaner är framtagna
och ett av de prioriterade områdena är

demensutbildning för alla medarbetare och
chefer som skett genom webbutbildningar
och fysisk utbildning genom Demensteamet.
Förändring av chefsnivå inom LSS är
beslutad. Ny organisation började från och
med september 2018.
Flytt av Tallåsgården till det nya demensboendet Lärken genomfördes under april
månad. Larmet i nya lokalerna har haft
stora problem. Flytten för brukarna gick
däremot över förväntan. Den nya enheten
innebar att vi utökat med fyra nya
demensplatser 2018.
Arbetsmiljöverket har ett regeringsuppdrag
att granska äldreomsorgen och besökte
Kungsör i april. Brister som upptäcktes
berörde vissa förtydligande av rutiner och
processer. Vård och omsorg upprättade en
elektronisk arbetsmiljöhandbok med nio
kapitel baserat på besöket från arbetsmiljöverket. Även en ny blankett för arbetsskador och tillbud samt en helt ny
arbetsprocess kring dessa togs fram.
Arbetet möttes mycket positivt av
arbetsmiljöverket.
Länsgemensamma riktlinjer för samverkan
vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård är utarbetade i samband med att
tiden för när utskrivningsklara ska kunna
tas emot i kommunen minskat från fem
vardagar till tre dagar.
Sammanslagning av Misteln och Hemtjänsten utifrån hemtjänstinsatser
genomfördes i maj i samband med att
Misteln omvandlades till Trygghetsboende.
I samband med detta beslut upphörde
insatsen servicebostad.
Personer med diagnos demenssjukdom har
kraftigt ökat under året. Från december
2017 till dec 2018 har antalet ökat från 29
till 74 personer.
Hemtjänst och Misteln har ökat med över
3.000 timmar beslut/månad mellan

och omsorg (IVO) gjorde tillsyn i Stödboendet under slutet av 2018. Syfte var att
inspektera hur verksamheten använder sig
av in- och utskrivningsrutiner, matchningsdokument, genomförandeplaner samt
kunskap om avvikelsehantering. IVO fann
brister i alla delar vilket nu är säkerställt.

december 2017 och december 2018. Den
största ökningen skedde under det andra
halvåret, ökningen från juni till december
uppgick till drygt 2.100 timmar.
Ett nytt lokalt kollektivavtal för flexibel
arbetstidsmodell (time care) tecknades i
juni och började gälla från 1 september.

Inflödet av ansökningar om ekonomiskt
bistånd ökar. Konstellationen hos familjer
som ansöker har också förändrats. Fler
familjer med många barn där det inom
familjen skiljer sig om personerna har
uppehållstillstånd alternativt ligger i
asylprocess samt att föräldrarna står långt
från arbetsmarknaden, ökar handläggningstiderna och leder till högre kostnader.

Ny delegationsprocess för att sänka
läkemedelsavvikelser är framtagen.
Hälso- och sjukvårdsenheten är den enda i
regionen som inte haft några inhyrda
sjuksköterskor under året.
Ny organisation inom LSS genomfördes i
september samtidigt som verksamheten
bytte namn till verksamheten för
funktionsvariationer (VFF).

AoF öppnade under våren tillsammans
med fritidskontoret en Fritidsbank för
gratis utlån av sport- och friluftsutrustning.
Under maj-augusti anordnade AoF
tillsammans med kultur och turism och
KKTAB försäljning och turistinformation i
hamnbodar. Under juni öppnades ett kioskkafé vid järnvägsstationen vars främsta
syfte är att sälja kaffe/te och smörgås/bulle
till tåg- och bussresenärerna.

Individ- och familjeomsorg
Utredningsenheten startade året med att i
samarbete med BOPS, Brottsoffer och
personsäkerhetsenheten vid polisen,
handlägga flera skyddsplaceringar.
Arbetet för att förbättra samverkan IFO /
skolan är pågående med positiv förväntan
hos alla inblandade. En rutin och blankett
för orosanmälan förskola/skola har tagits
fram.
Utredningsenheten har uppmärksammat ett
ökat inflöde av orosanmälningar där
föräldrar söker stöd i föräldrarollen,
vägledning av barn/tonåringar. Oron hos
föräldrar handlar om nätdroger, databeroende eller effekter av diagnoser. Med
anledning av detta arrangerar Öppenvårdsenheten temakvällar öppna för alla
Kungsörs föräldrar. Även ökat antal
orosanmälningar har inkommit från skolan
under 2018.

Framtidsperspektiv
Förvaltningsövergripande
Nya lagstiftningar t ex. Förvaltningslagen
som trädde i kraft 2018-07-01 innebär
ökad administration, bl.a. ska även
gynnande beslut efter omprövning efter ett
avslagsbeslut tillsändas rätten och
motivering till det gynnande beslutet ska
framgå. Införandet av GDPR innebär också
inledningsvis en ökad administration.
Att möta en förväntad volymökning inom
vård och omsorg är en stor utmaning. Inom
individ- och familjeomsorgen ser vi också
en stor ökning av antalet placeringar. Inom
AoF ser vi stora utmaningar i att ett ökat
antal personer lämnar etableringen utan att
vara självförsörjande.

Minskat antal ensamkommande flyktingbarn medför behov av ny planering för hur
verksamheterna ska bedrivas. 1 september
2018 stängdes HVB Skogsudden, pga. låg
beläggning av ungdomar. De ungdomar
som fanns kvar i verksamheten omplacerades till Tallåsgården. Inspektionen för vård

Förvaltningsledningen arbetar med att hitta
nya och mer kostnadseffektiva arbetssätt
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för att kunna möta de ökade behoven. En
översyn av organisationens behov av
funktioner/tjänster pågår därför och ett
förändringsarbete för att bemanna med rätt
kompetens har påbörjats.

Vård och omsorg
Gruppen äldre ökar och det kommer att
innebära framtida utmaningar för vård och
omsorg. Som framgår av tabellen nedan är
det gruppen 80-100 år som står för den
största ökningen med 218 personer till år
2026. Personer över 80 år löper en ökad
risk (ca 20 %) att utveckla
demenssjukdom.

Personalförsörjningen är en utmaning då
det inom socialförvaltningens verksamhetsområde är brist på i princip alla
personalkategorier. Det kommer särskilt att
bli svårare att rekrytera yrkesroller som;
enhetschefer, undersköterskor,
sjuksköterskor, biståndshandläggare,
arbetsterapeuter, fysioterapeuter med flera.

Källa: Statisticon.
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En trend är att de äldre som ansöker om
särskilt boende, korttidsvistelse och
växelvård har ett mycket mer omfattande
behov än tidigare. Det är tydligt att
korttidsvistelsen har personer som stannar
länge beroende på att de väntar på plats på
särskilt boende. Det är en prioriterad fråga
att se över användningen av korttidsplatser
varför vi startat ett projekt om intensiv
hemtagning.

Behov av demensplatser inom
äldreomsorgen
Kommunen har idag 20 platser för
dementa. I början av 2018 hade vi 29
personer med demensdiagnos, nu är det så
många som 74 personer utöver detta med
demensproblematik i övriga boenden.
Differens mellan kapacitet och behov inom
äldreomsorgen
Behovet av äldreomsorg ökar i takt med att
andelen äldre i befolkningen ökar. I
nuläget har vård och omsorg kö både till
särskilt boende/servicebostad, till korttidsvistelsen och till Trygghetsboende.
Påtagligt är att kommunen behöver fler
seniorbostäder i alla fall sett till den kö
som idag finns.

Vi står inför ett val av riktning, antingen
utökat särskilt boendeplatser eller möta
behoven i det egna hemmet. Det finns risk
för ökade köer och försämrad kvalitet om
vi inte skyndsamt möter detta behov.
Brukarens utemiljö och tillgång till dagliga
aktiviteter är viktiga utvecklingsfrågor
inom äldreomsorgen. Även nattfasta är en
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verksamheten bedrivs på ett hållbart vis.
Ett sådant förändringsarbete behöver
bedrivas i projektform under en längre
tidsperiod.

prioriterad fråga, eftersom för lång
nattfasta kan orsaka fall, sår och risk för
undernäring. Ett utvecklingsarbete pågår
med regelbundna kontroller kring nattfasta
inom äldreomsorg.

Inom daglig verksamhet behöver ett
omfattande förändringsarbete genomföras.
Verksamheten behöver anpassas utifrån
brukarens mål och möjligheter att närma
sig den öppna arbetsmarknaden. Rent
organisatoriskt behöver daglig verksamhet
erbjuda verksamhet på tre olika nivåer:
verksamheter för personer som befinner sig
nära den öppna arbetsmarknaden, verksamheter för personer som behöver engageras i
meningsfull sysselsättning samt verksamheter för personer som behöver stimulera
sina sinnen och intryck. Det innebär också
”Rätt brukare på rätt plats” som kräver ett
motivationsarbete i likhet med det för
Bostad med särskild service. Därför bör
dessa båda förändringar samordnas.

Hemtjänst och hemsjukvård
Hemtjänstens brukare och därmed antalet
biståndsbeslutade timmar har ökat ca 3 000
timmar, den största ökningen inträffade det
sista halvåret då ökningen var drygt 2 100
timmar. Trenden är att ärenden, både för
hemtjänsten och hemsjukvården, kommer
fortsätta att öka kraftigt. Fler personer
väljer att bo kvar hemma och när våra köer
dessutom växer, så kommer vi behöva
verkställa fler brukare i ordinärt boende.
Detta innebär att vård och omsorg behöva
utöka personal inom hemtjänst och
hemsjukvård.
Personer med intellektuell
funktionsnedsättning
Brukare inom LSS har idag en hög
medelålder, 53 år och det framtida behovet
av traditionella gruppbostäder minskar och
behov av fler servicebostäder, ordinärt
boende i trappuppgång, ökar.
Ett större utvecklingsarbete genomförs
inom området som rör både organisation,
verksamhet och ledarskap samt erbjuda
kompetensutveckling till medarbetarna.

Medarbetare
Framtiden kräver att vi arbetar för att vara
en attraktiv arbetsgivare så vi kan rekrytera
nya medarbetare med rätt kompetens.
Behov finns också av en kompetensutvecklingsplan för hela vård- och omsorg som en
förutsättning för att säkerställa kompetens
utifrån framtida utmaningar.
”Heltid som norm” är en viktig framtidsfråga men särskilt viktig utifrån framtidens
rekryteringsutmaningar. Förutsättningen
för att det ska gå att genomföra är ett
permanent lokalt kollektivavtal om flexibel
arbetstidsmodell med timbank. Ett
förändringsarbete behöver göras med
hänsyn till när vi utför insatserna.
Insatserna ska vara styrda av när brukarna
önskar att de utförs. Parallellt behöver
verksamheterna arbeta för att få bort sina
”toppar och dalar” när det gäller insatser. I
avvaktan på heltid som norm driver avdelningen Projekt tillgänglig bemanning – för
att minska vikarieanvändandet, kostnader
och att råda bot på timvikariebrist.

På våra bostäder med särskild service finns
idag ingen tydlig inriktning, det har under
åren varit hög prioritet att verkställa
boendebeslut istället för att matcha brukare
med rätt verksamhet. Det finns svårigheter
med att genomföra ”Rätt brukare på rätt
boendeplats” inom området. För att det ska
gå att genomföra krävs ett omfattande
motivationsarbete som kan visa på vinsten
för varje enskild brukare för gode män. En
behovsanpassad verksamhet med tydligare
kompetensutvecklingsplan som möter de
nya behoven främjar en högre kvalitet för
våra brukare. En annan vinst är att den
totala bemanningen i framtiden mer exakt
kan anpassas efter verksamheternas
omsorgsbehov och säkerställa att
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utredningsplanen ”Dig Child”, påbörjades
under våren. MDH fick 5 miljoner för att
tillsammans med Kungsörs kommun
utveckla detta instrument, ett projekt som
kommer att pågå under tre år.

Ett alternativ för att bromsa kostnadsutvecklingen är att införa teknik som kan
stödja och avlasta personalen och skapa
trygghet för våra brukare.
Individ- och familjeomsorg
IFO har att utveckla gemensamma delar,
enhetsspecifika uppdrag och uppdraget
fördjupad samverkan Västra Mälardalen.
Gemensamt arbete är även uppdatering av
styrdokument, rutiner och checklistor.

Utifrån det femte kommunfullmäktigemålet för åren 2017-2018 ”Kommunen
ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen
och näringslivet, AoF arbeta för att minska
arbetslösheten de närmaste åren med två
procent årligen med december 2016 som
bas” är kommunens arbetsmarknadsverksamhet viktig inte minst för de
långtidsarbetssökande som har en längre
tids behov av en anpassad arbetsplats för
arbetsprövning, praktik eller åtgärdsanställning. Detta är något som
fortsättningsvis kommer att ha betydelse
när antalet personer utan arbete och som
slutfört sin etableringsperiod hos
Arbetsförmedlingen väntas öka.

Ett ökat behov av skyddsplaceringar både i
Kungsör och hela länet har initierat ett
arbete hur placeringarna kan bli mer
ändamålsenliga. IFO har en lägenhet där
familjearbetet bedrivs och i början av 2019
kommer rum att iordningsställas för att ha
möjlighet till akuta kortplaceringar. Syfte
är att skapa tid för att på ett bättre sätt
kunna bedöma behov av stöd.
I och med att Barnkonventionen skall bli
lag har IFOs olika enheter upprättat en
Barnrättsgrupp. Detta med syfte att följa
lagstiftningen och implementering samt ha
överblick gällande eventuellt behov av
kompetenshöjning.

Framtida planer handlar främst om att
utveckla samarbetet mot näringslivet och
kommunens egna verksamheter. När det
gäller meningsfull sysselsättning och
insatser mot utanförskapet för långtidsarbetslösa ser vi framöver ett ökat behov
av varierande insatser, inte minst mot
psykisk ohälsa och personer med bristande
svenskkunskaper vilket kommer att kräva
ytterligare resurser av alla samverkande
parter.

Översyn av insatsen ”sociala kontrakt” är
påbörjat. Diskussioner om kriterier för vem
som kan få insatsen, innehållet och när
insatsen kan avslutas är av stor vikt då
bostadsfrågor är ett nationellt och
kommunalt stort bekymmer.

Måluppfyllelse, resultat och analys
Fyra mål har uppnåtts:
I socialförvaltningens verksamheter ska
den enskildes upplevelser av trivsel,
trygghet och delaktighet öka varje år med
2016 som basår

Samverkan mellan familjehemshandläggarna i Västra Mälardalens är påbörjad.
Ett gemensamt årshjul med uppgifter om
när och vem som ansvarar för gemensamma familjehemsutbildningar etc. är
upprättat. Rekrytering av egna jourhem är
högprioriterat med anledning av höga
kostnader när barn, unga eller vuxna är i
behov av snabb placering och konsulentstödda jourhem måste användas.

Sjukfrånvaron ska minska med 2 % enheter inom Vård och omsorg
Socialtjänstens insatser förebygger att barn
och ungdomar hamnar i ett långvarigt
beroende av socialtjänst

Samverkan med MDH gällande
upprättande av digitalt verktyg, för att
skapa större delaktighet för barn i

Ett mål är delvis uppnått:
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Socialnämndens verksamheter motverkar
utanförskap och arbetslöshet

strateg med inriktning mot välfärdsteknik
anställdes i november 2018.

Tre mål har inte uppnåtts:
- Frisknärvaron ska minskas med 2
% -enheter inom Vård och omsorg
- Sjukfrånvaron ska minska med 2 %
-enheter inom Individ- och
familjeomsorg
- Antal externa insatser och
placeringar ska minska med 2016
som basår
Ett mål kan inte bedömas:
Frisknärvaron ska minskas med 2 % enheter

Vård- och omsorg
Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden
har ökat till 88,1%. Sjukfrånvaron har
minskat med 2 procentenheter.
Frisknärvaron har minskat sedan årsskiftet,
trots ett flertal insatser.
Det är få män som arbetar inom vård och
omsorg, 25 stycken, varav 10 män inom
äldreomsorgen. Behovet av fler män som
arbetar inom vård och omsorg är en viktig
framtidsfråga.
Vikarieanvändning
Syftet är att minska användningen av
timvikarier och öka samarbetet mellan
verksamheterna. Vi arbetar aktivt med att
kunna lösa frånvaro med hjälp av ordinarie
personal istället för en timanställd. Vi har
minskat våra vikariekostnader med
4 200 000 kr jämfört med 2017.

Insatser som vidtas för att nå målet att
minska antalet placeringar är bl.a. att
utbilda personalen i Signs of Safety och att
vi skaffat en större lägenhet för att akut
kunna placera skyddsbehövande för att
minska antalet skyddsplaceringar som varit
stort under 2018. Vi arbetar dessutom inom
ramen för fördjupad samverkan med att
skapa en gemensam öppenvårdsenhet för
vuxna i missbruksproblematik och att hitta
former för ett gemensamt stödboende då
flera blivit kvar under längre tid än
nödvändigt på behandlingshem p.g.a.
bostadslöshet.

Timvikarieanvändningen har ökat under
året där en förklaring är de kraftigt ökande
hemtjänsttimmarna.
Individ- och familjeomsorg
Alla inom IFO har en heltidsanställning i
botten

Ett arbete pågår för att ta fram en
gemensam plan mellan vuxenutbildning,
näringsliv och arbetsmarknadsverksamheten för att nå en gemensam satsning på
att minska arbetslösheten i kommunen.
Tyvärr ser vi dock att inflödet av personer
till arbetsmarknad och försörjning blivit
större p.g.a. att många lämnar etableringen
utan att ha studier, arbete eller annan
försörjning. Vi arbetar intensivt med detta
mål men utifrån omvärldsfaktorer ser vi en
svårighet i att nå måluppfyllelse även
2019.

Administration
Kanslifunktionen har under 2018 utökats
till två årsarbetare. En tjänst riktas mot
AoF med anledning av ökning av
arbetsmarknadsinsatser och en utökad
administration, båda tjänsterna har dock
funktionen att ha en hög service mot
avdelningens besökare.
Utredningsenheten
Enheten bemannas totalt med fjorton
årsarbetare. Enhetschef, två vuxenhandläggare, en familjerättssekreterare, 1,5
familjehemshandläggare, två mottagningsoch 6,5 barn- och ungdomshandläggare.
En tjänst inriktad på handläggning av EKB
har efter att personen slutat sin anställning
i Kungsör ej ersatts med anledning av

Personal
Förvaltningsövergripande
En projektledare för äldreomsorg
anställdes i september 2018 och en IT-
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heten inleddes december, vilket innebär att
personaltätheten bantas från åtta handledare till tre. Omställningsarbete pågår.
Från januari 2019 har inte boendet någon
bemanning nattetid. Vid akuta situationer
kan ungdomarna kontakta VO
Hemtjänstens Nattpatrull.

upphörandet av anvisade barn. Förste
socialsekreterare avslutade sin tjänstgöring
i Kungsör och ersattes från september av
Enhetschef.
AoF
Under 2018 bestod enheten av totalt 10,4
årsarbetare vilket är 2,5 fler ordinarie
årsarbetare än föregående år. Ökningen
beror på att antalet långtidsarbetssökande i
kommunen ökar och behovet av arbetsmarknadsinsatser och anpassad verksamhet
likaså. En längre tids sjukskrivning fanns
under våren.
Utöver ordinarie anställda så uppgick
under året antalet personer anställda
arbetsmarknadsåtgärden Extratjänst, till 44
personer. Utöver dessa fanns 11 personer
som övrigt åtgärdsanställda (Introjobb,
lönebidrag, trygghetsanställning, OSA
etc.). 37 personer av dessa arbetade inom
den egna arbetsmarknadsverksamheten
samt 18 personer inom vård, barnomsorg
och skola.

Kvalitet, miljö, jämställdhet
Jämställdhet
Nämnden har vid ett sammanträde fått
information av personalchefen om regelverk och övergripande jämställdhetsarbete
och vid ett annat fått könsuppdelad statistik
inom Hälso- och sjukvårdsorganisationen.
Förvaltningen har fått i uppdrag att under
2019 föra all statistik könsuppdelad och att
göra minst en jämställdhetsanalys utifrån
resultatet av statistiken.
Översyn av löner inom förvaltningen och
kommunen sker utifrån ett jämställdhetsperspektiv och inga löneskillnader p.g.a.
kön har noterats.

Öppenvårdsenheten
Enheten bestod under 2018 av enhetschef,
sju behandlare samt 0,5 kontaktpersonsamordnare. Då huvuddelen av uppdragen
som kontaktperson kommer från
Biståndsbedömare kommer under 2019
verkställigheten av insats kontaktperson
ombesörjas via Vård och Omsorg (VO)
Biståndsbedömare

Miljö
Arbetsmarknad och försörjnings Naturvårdslag arbetar på uppdrag av kommunekologen och KTAB. Uppdragen laget
utför handlar främst om röjarbeten,
stängsling och trädfällning åt kommunens
markägare. Deltagarna i laget befinner sig i
en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i
samverkan med Arbetsförmedlingen och
kravet för deltagande är att man står
ganska nära arbetsmarknaden då jobben
som utförs kräver särskild maskinbehörighet och fysisk uthållighet.
Under våren 2017 byggde Arbetsmarknad
och försörjning flytanordningar med
täckdukar i bekämpningen av så
kallat sjögull, i Mälaren.

Stödboende Tallåsgården
Fram till halvårsskiftet drev kommunen två
boenden för EKB. Föreståndare för åtta
personal vid Skogsudden samt åtta
personal vid Tallåsgården. Från och med
september bemannas ett stödboende av
föreståndare och åtta schemalagda handledare. Denna förändring kunde ske utan
varsel av fastanställda. Nya villkor och
ännu ett förändringsarbete av verksam-
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Ekonomi
Verksamhet
(redov i tkr)

2017
Utfall

Politisk verksamhet

Utfall

2018
Budget

Avvik

Diff
2018-2017

338

454

590

136

34,3%

Vård och omsorg om äldre

88 387

82 155

80 073

-2 082

-7,1%

Insatser LSS/LASS
Insatser till personer med
funktionsnedsättning

60 558

59 168

56 696

-2 472

-2,3%

3 962

3 726

3 939

213

-6,0%

1 608

1 561

1 475

-86

-3,0%

Gemensamt IFO
Missbruksvård vuxna
Barn- och ungdomsvård
Ekonomiskt bistånd

12 585
9 255
9 070
7 408

327
10 458
12 053
8 717

480
9 826
10 886
7 870

153
-632
-1 167
-847

-97,4%
13,0%
32,9%
17,7%

Flyktingverksamhet

14 183

10 599

15 464

4 865

-25,3%

Arbetsmarknadsåtgärder

3 592

2 127

4 107

1 980

-40,8%

Förvaltningsledning

9 540

33 080

36 104

3 024

246,8%

Socialförvaltningen

220 488

224 424

227 510

3 086

1,8%

Färdtjänst

Flyktingverksamheten redovisar plus 4,9
mkr eftersom antalet ensamkommande
unga minskar och med detta har man
kunnat minska verksamheten.

Socialnämndens ekonomi är i balans, för
tredje året i rad redovisas ett överskott.
Resultatet mellan de olika verksamheterna
är dock ojämnt.

Arbetsmarknad redovisar ett överskott på 2
mkr på grund av att mer än 12 månaders
statliga bidrag redovisas 2018. Det fattades
i vissa fall någon månad 2017 som istället
ramlat in på 2018.

Äldreomsorgen redovisar ett minus på ca 2
mkr. Vikariekostnaderna är betydligt större
än budgeterat.
LSS-verksamheten redovisar också ett
minus på drygt två mkr beroende högre
kostnader inom gruppbostäderna.

Förvaltningsledningen redovisar ett
överskott på 3 mkr på grund av vakanta
tjänster.

Inom Individ- o familjeomsorgen redovisas
underskott med ca 2,5 mkr beroende på
placeringar.

Observera att definitionen av förvaltningsledning delvis är omgjord inför 2018 för att
bättre passa till redovisningen i SCB´s
räkenskapssammandrag.
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Finansförvaltning
Årets viktigaste händelser
Ensamkommande ungdomar minskar i
antal vilket syns i form av lägre ersättning
från Migrationsverket. Kostnaderna för
boende finns inom socialnämnden och de
har också minskat, om än i en något lägre
takt.

Framtidsperspektiv
Efter 11 år av överskott finns en relativt
god reserv för att hantera ekonomin under
flera år framåt. Kommunen hade i
årsskiftet 189 mkr på bankkontot och en
uppbyggd resultatregleringsfond. För att få
någon avkastning på pengarna är det orsak
att se över möjliga placeringar igen.

Ekonomi
Verksamhet
(redov i tkr)

2017
Utfall

Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Ränteintäkter
Utdelning på aktier o andelar
Övr finansiella intäkter
Räntekostnader
Personalförsäkringar
Pensionskostnader
Interna kapitalinkomster
Avskrivningar
Avskrivning av fordringar
Statsbidrag Migrationsverket
Försäljning AT

-363 538
-126 211
-78
-4 047
-9 739
886
-20 404
29 825
-1 183
0
139
-19 544
-216

Utfall
-371 531
-149 901
-36
-2 281
-5 386
966
-21 462
33 439
-2 372
129
-5 639
0

2018
Budget
-373 501
-148 781
-20
-1 000
-3 500
1 127
-17 923
29 893
-2 500
935
140
-11 000
0

Avvik

Diff
2018-2017

-1 970
1 120
16
1 281
1 886
161
3 539
-3 546
-128
935
11
-5 361
0

Finansförvaltning
-514 111
-524 074
-526 130
-2 056
Skattekraften har minskat de senaste åren i
skattekraft. Det är inkomstutjämningen i
kommunen och 2018 mer än beräknat.
systemet som ökat.
Skatteintäkterna blev därför ca 2 mkr lägre
än budget.
Kommunen har under några år också haft
pengar placerade i avkastande fonder.
På minussidan finns också att bidragen
Dessa placeringar upphör i det närmaste
från Migrationsverket minskat och orsakar
under året, den sista löper ut första
en negativ avvikelse på ca 5,4 mkr då
kvartalet 2019. Placeringarna har gett en
antalet ensamkommande ungdomar
bra avkastning med tanke på den
antingen flyttat eller blivit ”överåriga”.
finansmarknad som gäller sedan några år
tillbaka.
Den kommunalekonomiska utjämningen
ökar med drygt en miljon kronor jämfört
med budget beroende på sjunkande

2,2%
18,8%
-53,3%
-43,6%
-44,7%
9,1%
5,2%
12,1%
100,5%
-7,2%
-71,1%
-100,0%
1,9%

Sammanställd redovisning
genomföras. Energiuppföljning för drift av
VA-anläggningarna kommer att tas fram.
Optimering av förbrukningarna kommer att
genomföras.
Projektera och bygga VA-anläggning för
att ansluta Valskogs samhälle planeras.
Genomföra renovering av befintlig del av
äldreboendet vid Södergården.
Analys av angöring till skolor/förskolor
ska genomföras och arbeten med
riskminimering skall utföras.

Viktiga händelser
Under 2018 har styrelsen för moderbolaget
utarbetat mål för verksamheten och upprättat en internkontrollplan.
En fortsatt utveckling av ägardialogerna
har skett mellan moderbolag och dotterbolagen. Ägardirektiven har reviderats och
även förändringar och förbättringar kring
Bolagsstyrningsrapporten har genomförts.
VA-utbyggnaderna har fortsatt i Skillingeudd etapp 2, Jägaråsen och Kungs Barkarö.
Införande av UMS, SMS-meddelande vid
allmänna kommunala störningar har
införts.
Nya skolan i Kungsör färdigställdes under
året. Projektet har pågått i många år och är
nu förverkligat.
Byggnation av infrastruktur för villatomter
vid Skillingeudd, etapp 1 och 2 är
färdigställd och tomtförsäljning pågår.
Infrastruktur, väg, VA och belysning, på
Blåmesgatan är genomförd. Radhusbyggen
samt tomtförsäljning pågår.
Centrumutvecklingen etapp 1, torget i
Valskog, nedre delen av Drottninggatan
och Coop-torget, är genomfört.
Tillbyggnad till äldreboende vid Södergården och flytt från Tallåsgården är
genomförd.

Behovet av ytterligare bostäder är stort,
kopplat till nuvarande bostadskö samt att
kommunen i sina långsiktiga mål önskar
att kommunen skall växa till 9 000
innevånare.
Jämställdhet
Kungsörs Vatten AB´s styrelse består av 3
kvinnor och 2 män vilket är mycket
tillfredställande då teknisk verksamhet ofta
tenderar att vara mansdominerad.
Andelen kvinnor/män i bolaget är 5 män
och 1 kvinna.
Chefen är en man.
Kungsörs KommunTeknik AB har under
året haft 39 heltidsanställda och ett fåtal
visstidsanställda. Könsfördelningen har
varit 29 män och 10 kvinnor.
Ordinarie styrelse i bolaget består av 3
kvinnor och 2 män.
Andelen kvinnor/män på kontoret är jämnt
fördelad. Fördelningen kvinnor/män för
chefstjänstemän är ojämn, tre män och en
kvinna.
Lönesättningen för cheftjänstemän är
genomlyst och har medfört justeringar.
Genomlysning och ev. rättning av löner för
övriga tjänstemän kommer att genomföras
i nästa lönerevision.

Under hela året har bostadsbolaget haft en
kö till sina bostäder med över 900
personer. Det tar i genomsnitt 1 - 1,5 år att
få erbjudande om en bostad hos KFAB.
Arbetet med trygghetsskapande åtgärder
har fortsatt, ålderstigna låssystem byts ut
till mer moderna, med tag och kodlås.
Framtidsperspektiv
Kommande år, kommer att vara fyllda av
aktiviteter, driftåtaganden samt av större
och mindre projekt.
Underhållsplaner på lång och kort sikt för
vattenverk, reningsverk, ledningsnät och
pumpstationer kommer att tas fram samt

Utav de 10 anställda i Kungsörs Fastighets
AB 6 stycken män och 4 kvinnor.
Styrelsen för KFAB representeras av 2 st.
kvinnor och 3 st. män bland de ordinarie
ledamöterna. Bolaget strävar efter fortsatt
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jämställdhet och mångfald inom både
personal och styrelse.
En översyn av löneläget utifrån
jämställdhetsperspektiv har genomförts
och det har inte kunnat konstaterats några
avvikelser.

minskar behovet av biltransporter i
närkommunikation.
Vid användande av handmaskiner används
el-drift samt miljöklassade drivmedel.
Klippning av fotbollsplaner sker med
robotgräsklippare med el-drift.

Miljö
VA-verksamheten är tillståndspliktig
verksamhet. Verksamheten är satt under
rigorös kontroll. Utsläppsvärden från
avloppsreningsverk analyseras noggrant
och processer justeras för att alltid uppnå
så liten miljöpåverkan som möjligt.
Kemikalieanvändningen i processerna
minimeras.
Dricksvatten är satt under livsmedelskontroll. Ett säkert vatten skall alltid
levereras.

KFAB har under de senaste åren löpande
bytt ut äldre vitvaror som är stora
energislukare. Under 2018 har bolaget
satsat på att byta ut trapphusbelysning till
armaturer med rörelsesensorer i ett flertal
fastigheter. Denna åtgärd innebär inte
enbart minskad energiåtgång utan det ger
även en ökad trygghet för de boende.
Ekonomi
Resultatet i kommunkoncernen är 2018
fortfarande positivt. Resultatet uppgår till
totalt 2,7 mkr trots ett minus i KKTAB på
grund av nedskrivning av bokförda värden
på sista delen av Kung Karls skola som
rivits.

Arbete med att genomlysa VA-anläggningen med avseende på elförbrukning
pågår. Minskad förbrukning medför
minskat utsläpp av växthusgaser.

Kommunen redovisar ett överskott på 13,2
miljoner kronor (21,6). Barn- och
utbildningsnämndens ansvarsområde
redovisar ett överskott på 6,7 mkr och
socialnämnden redovisar ett överskott på
3,1 mkr.

Ett av kommunfullmäktiges mål är att År
2025 ska 75 procent av kommunens
fordonsflotta vara fossilfri. Bolaget har
inventerat vilka dieselfordon som kan
tankas med HVO och bolaget har som mål
att Under 2019 ska driftenhetens möjliga
fordon tankas med HVO som drivmedel.
HVO-drift av dieselfordon medför mindre
utsläpp av växthusgaser och är förnybar.

Den låga räntan framförallt bidrar till att de
mer kapitalintensiva verksamheterna går
bra nu. Tillsammans redovisar bolagen och
det inräknade Myndighetsförbundet 4,0
(11,8) miljoner kronor i förlust före
koncerninterna elimineringar.

Arbete med att genomlysa fastighetsbeståndet med avseende på el- och vattenförbrukning pågår.
Modernisering av gatubelysningen och
utbyte av kvicksilverarmaturer till LEDbelysning medför mindre
energiförbrukning.
Inköp av elbilar till driftavdelningen,
fastighetsavdelningen och mätavdelningen
har medfört att fossila bränslen kan
undvikas och att utsläpp av föroreningar
inte uppkommer.
Bra drift- och underhåll av gång- och
cykelvägar främjar cykelanvändandet och

Kungsörs Fastighets AB redovisar ett
resultat efter finansiella poster på 5,1
miljoner kronor (4,1 mkr 2017), Kungsörs
Grus 5,5 (6,0) miljoner kronor (varav 25
procent är kommunens andel), Västra
Mälardalens MyndighetsFörbund 0,7 (0,9)
miljoner kronor (40 procent är kommunens
andel), Kungsörs Vatten AB 0,0 (0,5)
miljoner kronor, Kungsörs
KommunTeknik AB -15,2 (0,4) miljoner
kronor och Kungsörs Kommunföretag AB
- 0,1 (- 0,1) miljoner kronor.
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KKTAB har under året skrivit ned värdet
på Kung Karls skola (8 mkr) på grund av
rivning och anläggande av en ny
markanläggning / skolgård (2 mkr).

Soliditeten i bolagen är 1,7 (1,7) procent i
KKTAB, i KFAB 32,8 (32,0) och 11,6
(14,0) procent i KVAB.
Soliditeten i KKTAB och KVAB kan
tyckas vara låg men de opererar på en
marknad med närmast monopolställning
och med ett huvudkrav att driva
verksamhet till självkostnad, inte till att
skapa vinster.
Kommunkoncernen har en god likviditet
och fonder finns för att hantera tillfälliga,
ganska kraftiga, nedgångar i ekonomin.

God ekonomisk hushållning
Kommunen har inga lån, samtliga lån i
koncernen finns i bolagen och är kopplade
till tunga tillgångar i form av anläggningar,
fastigheter och maskiner.
Den totala låneskulden uppgår till 574
miljoner kronor och fördelar sig på
KKTAB 366 (366 år 2017) miljoner
kronor, KFAB 135 (135) miljoner kronor
och KVAB 73 (73) miljoner kronor.

Bedömningen är att det föreligger en god
ekonomisk hushållning där ränteläget är
den största riskfaktorn, i synnerhet för
kommunens bostadsbolag.
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Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar
Resultaträkning
(Tusen kronor)

Not

2018
Koncern

2017
Koncern

2018
Kommun

2017
Kommun

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not 2

201 135
0
-690 492
-33 665

221 664
0
-658 877
-30 557

143 257
0
-650 727
-3 960

149 845
0
-618 322
-4 352

-523 022

-467 770

-511 430

-472 829

Not 3
Not 4

Verksamhetens nettoresultat
Skatteintäkter

Not 5

371 531

363 538

371 531

363 538

Generella statsbidrag,
skatteutjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande post

Not 6

149 901

126 243

149 901

126 243

Not 7
Not 8

8 940
-4 679
0

9 480
-3 455
0

5 186
-1 936
0

5 857
-1 171
0

2 671

28 036

13 252

21 638

ÅRETS RESULTAT
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Kassaflödesrapport
(Tusen kronor)

Not

2018
Koncern

2017
Koncern

2018
Kommun

2017
Kommun

2 671
0
0

28 036
-125
0

13 252
0
0

21 638
-125
0

38 439

33 683

9 932

9 444

41 110

61 594

23 184

30 957

71

-329

-513

0

Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga
fordringar

-3 326

-2 367

-3 916

7 468

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga
skulder

20 578

10 988

3 470

9 809

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

58 434

69 886

22 225

48 234

-75 224

-191 295

-24 510

-56 775

Investering i finansiella
anläggningstillgångar

355

-42

355

-42

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

130

784

0

784

60 000

45 000

60 000

45 000

-14 739

-145 553

35 845

-11 033

0
0

73 000
189

0
0

0
0

0

73 189

0

0

43 695

-2 478

58 070

37 201

161 500
205 195

167 218
164 740

131 138
189 208

93 937
131 138

Den löpande verksamheten:
Årets resultat
Realisationsvinster
Reaförluster
Rörelsekapitalförändring avs löpande
verksamheten

Not 9

Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet:
Ökning (-) minskning (+) av
förråd/exploateringsutg.

Investeringsverksamheten:
Investering i materiella
anläggningstillgångar

Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten:
Nyupptagna lån
Minskning av långfristiga skulder
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Balansräkning
(Tusen kronor)

Not

2018
Koncern

2017
Koncern

2018
Kommun

2017
Kommun

Not 10
Not 11
Not 12

729 231
112 182
107 465
948 878

687 671
103 545
159 829
951 045

127 950
15 440
108 116
251 506

113 544
9 296
168 471
291 311

Not 13
Not 14
Not 15

1 192
69 905
205 196
276 293

1 262
71 419
164 741
237 422

513
55 182
189 208
244 903

0
51 266
131 138
182 404

1 225 171

1 188 467

496 409

473 715

Not 16

399 571
2 671
402 242

357 492
28 036
385 528

297 357
13 252
310 609

275 719
21 638
297 357

Not 17

63 719

58 095

61 088

55 117

Not 17

300
64 019

270
58 365

0
61 088

0
55 117

Not 18
Not 19

573 430
185 480
758 910

573 430
171 144
744 574

0
124 712
124 712

0
121 241
121 241

1 225 171

1 188 467

496 409

473 715

756 727

760 499

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn.anläggn.
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd, lager, exploatering
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa Eget Kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner samt
löneskatt
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser

Not 20
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Notförteckning kommunen
(Tusen kronor)

Not

2018

2017

Not

2018

2017

27

24

7 893

1832

13 278

11 530

9 687

7 802

50 651

49 366

48 471

51 519

650 726

618 322

Mark, byggnader,
tekniska anläggningar

2 389

2 769

Maskiner och inventarier

1 571

1 583

0

0

3 960

4 352

varav
Balanskravsutredning

-Arbetsmarknads
försäkringar

Not 1

Årets resultat

13 252

21 638

-Årets avsättningar till
pensioner

-125 -Individuell del

- Realisationsvinster

-Pensionsutbetalningar

+ Realisationsförluster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

13 252

Hyror, arrenden och
21 513
leasing
Material, avgifter, tjänster
mm

Medel till
resultatutjämningsreserv

16 700 SUMMA

Årets
balanskravsresultat

13 252

4 813 Avskrivningar

Justerat resultat tre år
bakåt :

Not 4

Nedskrivningar

2016 + 4 649 tkr
2015 + 2 669 tkr

Summa avskrivningar

2014 + 12 017 tkr
Avskrivning sker enligt plan på ursprunglig anskaffning.
Avskrivningstiden följer Kommunförbundets
rekommendationer. Den ekonomiska livslängden utgör
grunden för bedömningen av avskrivningstidens värden.

Verksamhetens intäkter Not 2
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag och ersättningar

15 509

14 369

4 677

4 364

91 902

Entreprenad, försäljning
verksamhet mm

31 169

SUMMA

143 257

101 449 Skatteintäkter

Not 5

Prel. Kommunalskatt och
29 663
inkomstskatt
149 845

Prognos avräkning för
innevarande år
Summa skatteintäkter

Verksamhetens
kostnader
Bidrag och
transfereringar

373 294

364 810

-1 763

-1 272

371 531

363 538

103 505

96 358

Not 3
15 630

Entreprenader och köp
av verksamhet

110 791

Lön och sociala avgifter

425 183

15 103

Generella statsbidrag
och utjämning

99 155 Inkomstutjämningsbidrag
403 179 Regleringspost

1349

-82

-11 249

-18 753

Utjämningsavgift LSS

28 731

24 197

Generella bidrag från
staten

10 567

10 425

Kommunal
fastighetsavgift

16 997

14 098

149 900

126 243

Kostnadsutjämning

Summa generella
statsbidrag och
utjämning
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Not 6

(Tusen kronor)

Not

Finansiella intäkter

Not 7

Aktieutdelning
kommunägda bolag

2018

Not

2018

2017

103 787

101 034

1 434

3 408

0

-655

Summa utgående
värden

105 221

103 787

8 Årets avskrivningar

-2 389

-2 412

Ackumulerade
avskrivningar

-42 703

-40 291

Totala avskrivningar

-45 092

-42 703

67 821

52 460

127 950

113 544

32 694

32 033

2 788

665

0

-4

35 482

32 694

-1 571

-1 583

-25 595

-24 012

-27 166

-25 595

7 124

2197

15 440

9 296

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar
1 125

Räntor på utlämnade lån

2017

1 250 Ingående värden

0

0 Inköp

Räntor avseende
medelsplacering

1 191

2 867 Försäljningar

Borgensavgifter

1 693

1732

Internränta

1 172

Ränteintäkter på
kundfordringar

4

Summa finansiella
intäkter
Finansiella kostnader

5 185

5 857

Not 8

Räntekostnader
Ränta på pensionsskuld
Internränta
Övriga finansiella
kostnader
Summa finansiella
kostnader

0
687

0 Pågående projekt
1101

Summa utg planenligt
restvärde

1 172
76
1 935

70

Maskiner och
inventarier

1 171 Ingående värden
Inköp

Justering för
Not 9
rörelsekapitalförändring

Försäljning
Summa utgående

Förändring av avsättning

5 972

5 092 värden

Av- och nedskrivningar i
RR

3 960

4 351

Övrig likvidpåverkan
Summa

Not 10

0
9 932

0 Årets avskrivningar
Ackumulerade

9 443 avskrivningar

Totala avskrivningar
Pågående projekt
Summa utgående
planenligt restvärde
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Not 11

(Tusen kronor)

Not

Finansiella
anläggningstillgångar

Not 12

2018

2017

Not

Kassa och bank

Aktier och andelar, tkr
30

Kommunaktiebolaget

30 Bank
1 Summa kassa och bank

1

VAFAB Miljö AB

1 777

Kungsörs
Kommunföretag AB

68 148

Inera AB
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Mälarskog Insatskonto

13

Kommuninvest,
ekonomisk förening
Kooperativ utveckling
Västmanland
Nätverk för
byggnadsvård

68 148 Eget kapital

7 Årets resultat

1

1

1

98 473

158 473

Not 12

KKAB

Direktbokning mot eget
kapital

275 719

13 252

21 638

0

0

310 609

297 357

51 165

46 326

Årets nyintjänande

7 131

1 628

Löneskatt på årets
nyintjänande

1 730

395

Finansiell kostnad på
skuld

966

886

Löneskatt på finansiell
kostnad

234

215

10 Summa

Insatskonton

Långfristiga fordringar

297 357

16 700

1

7 643

131 138

Resultatutjämningsreserv

7 442

81 000

Not 12

131 071

189 208

-16 700

21 000

Bidrag statslig
infrasturktur

189 164

Medel till
13
resultatutjämningsreserv

Obligationer

Summa aktier och
andelar

67

Not 16

43 Ingående eget kapital

7 442

10

44

1 777

7

Västmanlands
Tolkservice

2017

Not 15

Handkassor

Kungsörs Grus AB

2018

7 998

Avsättningar
(pensionsskuld)
Ingående skuld
kommunen

Not 17

800

800

Förlagslån
Kommuninvest

1 200

1 200

Avsättning
förtroendevalda

-3 540

1 380

Summa långfristiga
fordringar

2 000

2 000

Löneskatt
förtroendevalda

-858

335

Utgående avsättning
kommunen

56 828

51 165

Ingående skuld VMKF

3 952

3 699

309

253

Utgående avsättning
VMKF

4 261

3 952

23 577 Summa avsättningar

61 089

55 117

Exploatering
Kortfristiga fordringar

Not 13

513

Not 14

Årets förändring

Kundfordringar

3 616

4 326

Momsfordran

4 856

5 689

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Upplupen skatteintäkt

27 250
4 874

2 259

Övriga kortfristiga
fordringar

14 586

15 415

Summa kortfristiga
fordringar

55 182

51 266
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(Tusen kronor)

Not

2018

2017

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

Not

2018

2017

Ingående balans

140 871

147 177

Ränteuppräkning

898

1 497

Panter och
ansvarsförbindelser

Basbeloppsuppräkning

2 201

2769

-7 746

-7 460

Aktualisering

0

-2462

Bromsen

0

0

Gamla utbetalningar
Sänkning av
diskonteringsränta

Övrig post

1 135

-650

751

1 523

138 110

142 394

33 323

34 175

182

369

171 615

176 938

95%

95%

585 096

583 540

16

21

Summa
borgensförbindelser

585 112

583 561

Summa panter och
ansvarsförbindelser

756 727

760 499

Förtroendevalda
Pensionsförpliktelser
exkl löneskatt
Långfristiga skulder

Not 18

0

0
Löneskatt

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld
Personalens källskatt,
avgifter mm
Upplupen pension
individuell del

Löneskatt
förtroendavalda

Not 19
30 236

41 289

6 536

5 831

10 354

Totalt
pensionsförpliktelser

11 858 Aktualiseringsgrad

Upplupna sociala avgifter

7 651

6 860

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

5 563

Borgensförbindelser
4 662 och därmed jämförliga
säkerheter
Borgensförbindelser
kommunägda företag

Semesterlöneskuld

17 787

16 271

Övriga kortfristiga skulder

34 743

27 019 Förlustansvar egna hem

Interimsskulder

11 842

7 451

124 712

121 241

Summa kortfristiga
skulder

Not 20
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Kungsörs kommun har i juni1995 ingått en
solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga 288 kommuner som 2018‐12‐31
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.
Vid en uppskattning av den finansiella
effekten av Kungsörs kommuns ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2018‐12‐31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 404 804 079 439 kronor
och totala tillgångar till 406 323 006 299
kronor. Kungsörs kommuns andel av de
totala förpliktelserna uppgick till 629 616
837 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 634 616 714
kronor.

Notförteckning koncernen
(Tusen kronor)

Not

Verksamhetens intäkter

Not
2

2018

2017

Not
Skatteintäkter

hyror och arrenden

166 453

160 992

91 902

Entreprenad,försäljning
verksamhet mm

43 406

40 366

-100 626

-81 144

Elimineringar
Summa verksamhetens
intäkter

201 135

Prognos avräkning för
innevarande år

Generella statsbidrag och
utjämning

221 663 Inkomstutjämningsbidrag

Not
3

364 810

-1 763

-1 272

Not 6

Regleringspost
Verksamhetens kostnader

373 294

371
363 538
531

101 449 Summa skatteintäkter

Bidrag och ersättningar

2017

Not 5

Prel kommunalskatt och
inkomstskatt

Taxor, avgifter,

2018

Kostnadsutjämning
15 103 Generella bidrag fr staten

103 505

96 358

1 349

-82

-11 249

-18 753

28 731

10 425

Bidrag och tranfereringar

15 630

Entreprenad och köp av
verksamhet

208 828

183 095 Utjämningsavgift LSS

10 567

24 197

Lön och sociala avgifter

455 739

432 421 Kommunal fastighetsavgift

16 997

14 098

149 900

126 243

2 284

1 250

569

3 240

6 087

4 956

8 940

9 446

3 084

2 490

Övriga finansiella kostnader

1 595

932

Summa finansiella
kostnader

4 679

3 422

Hyror, arrenden och leasing

50 862

49 600

Material, avgifter, tjänster
mm

60 059

59 802

Elimineringar

-100 626

Summa verksamhetens
kostnader

690 492

Summa generella
statsbidrag och utjämning

-81 144 Finansiella intäkter
658 877

Not 7

Aktieutdelning kommunägda
bolag
Ränteintäkter

Avskrivningar
Mark, byggnader, tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa långfristiga
fordringar

Not
4

Övriga finansiella intäkter
26 644
7 021
0
33 665

18 672 Summa finansiella intäkter
6 285
5 600 Finansiella kostnader

Not 8

30 557 Räntekostnader

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

Justering för
rörelsekapitalförändring

Not 9

Förändring av avsättning
Av- och nedskrivningar i RR
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5 115
29 570

30 557

Övrig likvidpåverkan

8 869

-2 114

Summa

38 439

33 558

(Tusen kronor)

Not

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Not
10

Ingående värden

2018

Not

2018

2017

Andelar i andra
koncernbolag

68 178

68 178

43 832 Andelar i andra företag

9 295

9 295

Andra långfristiga
-2582
värdepappersinnehav

21 149

81 157

2 000

2 000

-800

-800

Finansiella
anläggningstillgångar
858 257

Inköp

2017

3 850

Omklassificeringar
Försäljningar

-12 053

Summa utgående
värden

850 054

Not
12

772 896 Aktier och andelar, tkr
33 543

847 689

Andra långfristiga
fordringar
Elimineringar

Årets avskrivningar

-18 968

Summa aktier och
-17 666
andelar

Ackumulerade
avskrivningar

-264 877

-266 737

Totala avskrivningar

-283 845

-284 403 Kortfristiga fordringar

99 822 159 830

Not
13

Kundfordringar
Nedskrivningar

-104 894

-86 304 Momsfordran

Pågående projekt

267 915

Förutbetalda kostnader
210 689
och upplupna intäkter

Summa utg planenligt
restvärde

729 230

687 671 Upplupen skatteintäkt
Övriga kortfristiga
fordringar

Maskiner och
inventarier
Ingående värden
Inköp
Försäljning
Summa utgående
värden

Not
11

Elimineringar
159 090

150 271

10 878

10 689

-882
169 086

Summa kortfristiga
fordringar

-1 870 Kassa och bank
159 090 Handkassor

-6 799
-57 230

-52 999

Totala avskrivningar

-64 029

-57 742 Eget kapital
Ingående eget kapital

Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde

7 125
112 182

6 851

6 633

29 235

25 316

4 874

2 259

16 532

23 186

-10 931

-7 997

69 905

71 419

44

67

205 151 164 673

-4 743 Summa kassa och bank

Ackumulerade
avskrivningar

22 022

Not
14

Bank
Årets avskrivningar

23 344

205 195 164 740

Not
15
399 571 354 225

Direktbokning eget
2 197
kapital
103 545 Årets resultat
Summa eget kapital
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0
2 671

28 036

402 242 382 261

(Tusen kronor)

Not

Avsättningar
(pensionsskuld)

Not
16

Avsättningar för
pensioner samt löneskatt

Summa avsättningar

Not
17

Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga
skulder

2017

Not

2018

2017

51 037

53 485

6 609

5 896

10 354

11 858

Upplupna sociala avgifter

7 731

6 932

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

5 803

4 903

17 977

16 432

37 155

32 246

59 745

47 390

Elimineringar

-10 931

-7 997

Summa kortfristiga
skulder

185 480

171 145

Kortfristiga skulder
61 151

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

2018

55 183 Leverantörsskuld

2 867

3 182

64 018

58 365

Personalens källskatt,
avgifter mm
Upplupen pension
individuell del

573 430 573 430 Semesterlöneskuld
Övriga kortfristiga
0
skulder
573 430 573 430 Interimsskulder

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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Not
18

Redovisningsprinciper
Statsbidrag, erhållna under 2018 där
återbetalningsskyldighet föreligger, har i
förekommande fall skuldbokförts.

Redovisningen har skett enligt god
redovisningssed, i överensstämmelse med
Kommunallagen och den Kommunala
redovisningslagen samt enligt anvisningar
från Rådet för kommunal redovisning.
Undantag kommenteras nedan.

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 38,98 procent.
Uppdragstagare för övrigt 31,42 procent.

Periodiseringar
Leverantörsfakturor inkomna efter
årsskiftet, men hänförliga till 2018 har i
huvudsak skuldbokförts och belastat 2018
års redovisning. Likaså har fakturor
inkomna och betalda före årsskiftet men
hänförliga till 2018 fordringsbokförts och
belastat 2018.

Pensionskostnader och pensionsskuld
Kommunen tillämpar blandmodellen och
redovisningen har skett enligt anvisningar
från Rådet för kommunal redovisning.

Utställda fakturor efter årsskiftet men som
avsett 2018 har bokförts som kundfordringar för detta år. På motsvarande sätt
har utställda fakturor före årsskiftet men
som avsett 2018 för vilka betalning
erhållits i förskott skuldbokförts och
bokförts på 2018.
Kostnadsräntor och intäktsräntor har
periodiserats till det redovisningsår de
avser.
Sparade semesterdagar, ferielöner och
okompenserad övertid har skuldbokförts
och belastat 2018.

Hela den individuella delen enligt KAPKL utbetalas till individuell förvaltning.
Den del som avsåg 2018 jämte löneskatt
har skuldbokförts och belastat 2017 för
utbetalning under 2019.
Pensionsrättigheter som intjänats före 1998
har jämte löneskatt upptagits som ansvarsförbindelse.
Kapitalkostnader
De interna kapitalkostnaderna debiteras
med rak ränta till en räntesats av 1,7
procent. Räntan debiteras månaden efter att
anläggningen tagits i bruk.
Planenliga avskrivningar har beräknats på
tillgångarnas ursprungliga nettoanskaffningsvärden. Avskrivningar har
påbörjats månaden efter anläggningen
tagits i bruk.

Skatteintäkter har periodiserats enligt
anvisningar från Rådet för kommunal
redovisning samt utifrån Ekonomistyrningsverkets beräkningar och
prognoser.
Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKL:s
decemberprognos i enlighet med
rekommendation RKR 4.2.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har upptagits till
ursprungligt anskaffningsvärde minskat
med eventuella investeringsbidrag,
försäljningsinkomster. I anskaffningsvärdet
ingår inga lånekostnader.

Statsbidrag för verksamhet 2018 men som
inte erhållits vid bokslutstillfället har i den
mån de varit kända fordringsförts och
redovisas som intäkt 2018.
Särskilda statsbidrag, hänförliga till visst
projekt, men som inte förbrukats under året
har i återstående del periodiserats till 2019.

Som anläggningstillgång betraktas
anskaffning av tillgång till minst ett
basbelopp i anskaffningskostnad exklusive
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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.

Kostnad för timanställda och
efterrapporterad OB (när man inte följer
schemat) avseende december 2018
utbetalas och bokförs januari 2019.
Periodisering ska ske till rätt år för att följa
god redovisningssed. Vi har dock inte tagit
någon hänsyn till detta i bokslutet.
Kommunen har inte utrett klassificering av
exploateringstillgångar. I dagsläget ligger
all exploatering som anläggningstillgång.

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.

Kommunens bolag tillämpar komponentavskrivning, däremot inte kommunen.
Kommunens tillgångar bedöms inte
innehålla komponenter som har olika
avskrivningsperioder.
Komponentavskrivning kommer att
påbörjas 2019 i samband med att den
utbyggda Södergården färdigställs.

Klassificering av finansiella tillgångar
Samtliga kommunens placeringsmedel är
klassificerade som omsättningstillgångar.

Kommunen har inte dokumenterat
redovisningssystemet.

Avvikelser
Avvikelser från gällande
rekommendationer och god redovisningssed:
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Organisation Kungsörs kommun

Kultur- och
fritid

Ekonomi

Kommunstyrelsens
förvaltning

Kommunrevision

Personal

Valnämnd

Kansli

Kommunstyrelse

Utvecklingsstab

Kommunfullmäktige

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Ordförande
Kommunrevision
Kommunfullmäktige
Valnämnd
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd

Håkan Sundström
Gunilla Aurusell
Dan Stigenberg
Per Strengbom
Mikael Peterson
Linda Söder-Jonsson

Chefer
Kommunstyrelsens förvaltning
Kultur- o fritid
Ekonomi
Personal
Kansli
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Claes-Urban Boström
Mikael Nilsson
Bo Granudd
Anne-Britt Hanson Åkerblom
Josephine Härdin
Fredrik Bergh
Lena Dibbern
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Koncernorganisation Kungsörs kommun

Kungsörs Fastighets
AB
(100 %)

Kungsörs kommun

Kungsörs
Kommunföretag AB
(100 %)

Kungsörs
KommunTeknik AB
(100 %)

Kungsörs Grus AB
(25 %)

Kungsörs Vatten AB
(100 %)

Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
(40 %)

Västra Mälardalens
Kommunalförbund
(17 %)

Vafab Miljö AB
(2,8 %)
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Bilaga – Målredovisning fullmäktiges mål
KF-MÅL
Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
Kommunen ska
0
planera för ett
detaljplaner
varierat
2016
bostadsutbud med
blandade
upplåtelseformer i
samspel med
kommunens
tillväxtambitioner.
100 bostäder till
2020

ANSVAR

RESULTATREDOVISNING
HELÅR tom december med ANALYS

KSutvecklings
enheten

6 påbörjade detaljplaner, 2 återaktualiserade
detaljplaner
Utvecklingsplan för detaljplanering
46 nya färdigställda bostäder helåret 2018
(preliminärt per maj)
Vi planerar för ett varierat bostadsutbud.
Hög efterfrågan ger att nu planeras det för
ungefär ytterligare 50 hyreslägen-heter, 80
bostadsrättslägenheter, 20 radhus, 20
kedjehus och 20 villor
För 2018 beviljades det bygglov för 21
bostäder. Vi räknar med att nå målet på 100
nya bostäder till 2020

Tillskapa
ytterligare 16 st
lägenheter centralt
i Kungsör tills
2018

2017-07-01:
818 lgh

KFAB

Utreda möjlighet
till att skapa
ytterligare
markbostäder i
Kungsör

2017-01-01:
KFAB har 61
markbostäder i
sitt bestånd

KFAB

Ta fram 2
detaljplaner för
industri- och
verksamhetslokale
r och 3
detaljplaner för
bostadsändamål
under 2018

KKTAB

Anlägga gata och
belysning på
Blåmesgatan under
2018

KKTAB
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Antagna detaljplaner: Tegeludden och
Parklogen.
Pågående detaljplaner:
• Jägaråsen
• Nya Kinnekulle
• Kaplanen7-9
• Rörgränd
• Borgvik
• Runnabäcken 2
Blåmesgatan klar med undantag för
asfaltering.
Va-byggnation färdigställd

KF-MÅL
Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
Genomföra en
parkeringsutredning under
2018 och
genomförande av
åtgärder under
2018 och 2019
Framställa en
komplett 4-årig
trafikplan. Ett
flerårsprojekt

ANSVAR

RESULTATREDOVISNING
HELÅR tom december med ANALYS

KKTAB

Parkeringsutredning påbörjad

KKTAB

Trafikplan påbörjad

Anlägga VA
Blåmesgatan

KVAB

Blåmesgatan VA klart

Genomföra
projektering för
VA- utbyggnad till
Valskog under
2018. Anläggning
påbörjas under
2019
I socialnämnden
verksamheter ska
den enskildes
upplevelser av
trivsel, trygghet
och delaktighet
öka varje år med
2016 som basår

KVAB

Projektering pågår

VO
Trivsel målvärde 83
Resultat 72
Trygghet målvärde 80
Resultat 82
Delaktighet: målvärde 65
Resultat 86

Beskrivs med SN
mätbara och
tidssatta
nycketal
från
Brukarundersökning
LSS
Biståndshandläggning
Hemtjänst
Särskilt
boende

Renovering av Södergården tror vi har
påverkat resultatet för Trivsel
Förändrat kontaktpersonalens uppdrag
för att säkerställa trygghet i
genomförandeplanen. Fokuserat på
delaktighet i genomförandeplan
IFO
Delaktighet (Inflytande) 85%
Brukarundersökningen på IFO
genomfördes för första gången 2018, så
85 % blir ett utgångsläge
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KF-MÅL
Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatteintäkter
och statsbidrag varje år
NÄMND/
STYRELSEMÅL
Kommunstyrelse
n och nämnderna
ska hålla sin
budget

PLANERING
UTGÅNGS
LÄGE

ANSVAR
KSekonomi

RESULTATREDOVISNING
HELÅR tom december med
ANALYS
Barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden höll sin
budget. Kommunstyrelsens
förvaltning betalade en miljöåtgärd och höll därför inte
budget
Finansverksamheten gick 2 mkr
sämre än budget beroende på
minskade bidrag till ensamkommande ungdomar (5 mkr) och
skatteintäkter (2 mkr)

Antal externa
insatser och
placeringar ska
minska med 2016
som basår

2016 tom augusti
Vuxna 110 dygn
Barn Öppenvård
Vuxna 79
Öppenvård
Barn 62

SN

Bedömningen av resultatet är att
placeringarna har ökat istället för
minskat sedan 2016. Fler
skyddsplaceringar kvinnor och
barn

2017 tom augusti
Vuxna 167 dygn
Barn 191 dygn
Öppenvård
Vuxna 93
Öppenvård
Barn 0
Frisknärvaron i
socialnämndens
verksamheter ska
öka

Sjukfrånvaro % av
arbetad tid tom
augusti
2016: 9,6 %
2017: 9,0 %

2018 tom december
Vuxna 255 dygn
Barn 403 dygn
Öppenvård Vuxna 75 dygn

Barn flerfamiljehemsplaceringar

SN

Vuxna saknar boende att komma
hem till. Åtgärder för att minska
behovet av att akuta placeringar
vid skyddsbehov är vidtagna
Sjukfrånvaro % av arbetad tid
tom december 2018 7,1 %
VO har en frisknärvaro på 54 %
vilket är ett lägre resultat än
målvärdet på 65 %
Målvärdet var en minskning med
2 % och resultatet för 2018 blev
1,9 %
Frisknärvaron har minskat i hela
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Socialtjänstens
insatser
förebygger att
barn och
ungdomar
hamnar i ett
långvarigt
beroende av
socialtjänst

Minska media
förbrukningen, så
som el, vatten och
värme till en
sammantagen
minskning med
2%i
fastigheterna i
jämförelse med
2017
Genomföra
åtgärder för att
minska energiförbrukningen
med 2 % i Vaanläggningar
2018 i jämförelse
med 2017

Andel ungdomar
SN
som inte kommer
tillbaka inom 1 år
efter avslutad insats.
2015: 60 %
2016: 76 %
2017: Inget resultat
på grund av byte av
verksamhetssystem

kommunen under 2018. HR
avdelningen ska göra en
friskvårdsatsning för sänka
korttidsfrånvaron. På VO pågår
ett arbete med att öka
frisknärvaron genom aktiviteter
som samordnas via en särskild
grupp
Andel ungdomar som inte
kommer tillbaka inom 1 år efter
avslutad insats
2018: 88 %
2017: Inget resultat på grund av
byte av verksamhetssystem
2016: 76 %
2015: 60 %
88 % av de ungdomar (13-20 år)
som avslutat sin insats kommer
inte tillbaka inom ett år.
Bedömningen är att det är ett
positivt resultat

KKTAB

KVAB

61

Inga barn (0-12 år) blev
återaktualiserade efter avslutad
insats under 2018
Stora arbeten i undercentraler
och ventilationsanläggningar är
utfört med ett resultat av en
minskning med 25%

Energiförbrukningen i vaanläggningen har ökat med 12 %
beroende på utbygganad av
processer samt ökad produktion
av vatten

KF-MÅL
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att
minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med december 2016
som bas
NÄMND/
STYRELSEMÅL
Socialnämndens
verksamheter
motverkar
utanförskap och
arbetslöshet

PLANERING
UTGÅNGS
LÄGE
31/12-2016
Öppet
arbetslösa:
11,8%
Ungdomar
18-24: 23 %
Utrikesfödda:
44,2%

ANSVAR
SN

RESULTATREDOVISNING
HELÅR tom december med ANALYS
Per den 31/12-18 Antal inskrivna på
Arbetsförmedlingen
380 personer varav 121 utan aktivitet och
259 i aktivitet
(-78 personer sedan 161231)
Den öppna arbetslösheten är 10,4% (-1,4
procentenheter sedan 161231)

31/12-2017
Öppet
arbetslösa:
11,3%
Ungdomar
18-24: 17,1%
Utrikesfödda:
41,9%

Arbetslösheten för andelen ungdomar 18-24
år har sjunkit till 16,5%
(-6,5 procentenheter sedan 161231)
Arbetslösheten för andelen utrikes födda har
sjunkit till 38,8% ( -5,4 procentenheter sedan
161231)
Målet att minska 2 procentenheter från
december 2016 till december 2018 har ej
uppnåtts. Vi minskade med 1,4
procentenheter sedan 161231.
Under 2018 har vi fler inflyttade nyanlända
utan egen försörjning, långt ifrån
arbetsmarknaden. Ett antal har lämnat
etableringen och gått ut i arbetslöshet
istället för arbete
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KF-MÅL
Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018
PLANERING
UTGÅNGS
LÄGE

NÄMND/
STYRELSEMÅL
Miljö-, folkhälsooch
jämställdhetspersp
ektiv ska beaktas i
projektets alla
delar

Upphandla
Drottninggatans
nedre del inklusive
Cooptorget enligt
upprättade skisser
samt påbörja
ombyggnaden
under 2018
Anlägga
dagvattenmagasin
på Drottninggatan
vid Cooptorget
2018

ANSVAR

RESULTATREDOVISNING
HELÅR tom december med ANALYS

KSutvecklings
enheten

Klart
Checklistan för miljö. Folkhälsa och
jämställdhet har följts i projektet
Dessutom har checklistan kompletterats med
ytterligare perspektiv bland annat
klimatanpassning, trygghet, tillgänglighet,
barn- och äldreperspektiv

KKTAB

En ny parlamentarisk kommitté har bildats för
att bevaka dessa frågor
Klart

KVAB

Klart
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KF-MÅL
I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015
som basår
PLANERING
UTGÅNGS
LÄGE
Jämfört med
basåret
2015

NÄMND/
STYRELSEMÅL
Andelen barn,
elever och
studenter som
upplever skolan
som trygg ska öka

ANSVAR
BUNÖvergripande
mål för alla
verksamheter
inom barnoch
utbildningsförvaltningen

RESULTATREDOVISNING
HELÅR tom december med ANALYS
Målet är inte nått. 80 % av eleverna
uppger att det stämmer helt och hållet
eller till stor del att de känner sig trygga
på skolan. Det är en minskning med 3
procentenheter från förra året. Inom
förskolan uppger dock 97 % av
föräldrarna att det stämmer helt och
hållet eller till stor del att de känner sig
trygga att lämna sina barn i förskolan
Ca 80 % av eleverna på grundskolan
svarar att det stämmer ganska bra eller
helt och hållet på frågan ”jag känner mig
trygg i skolan” och endast 14 % av
pojkarna och 11 % av flickorna anser inte
detta
Föräldrarnas uppfattning om detta är
ungefär densamma
Även om merparten av eleverna känner
sig trygga så måste arbetet med att
skapa en trygg arbetsplats att fortsätta
så länge som det finns elever som inte
känner sig trygga i skolan
När det gäller trivseln i våra skolor så är
det 87 % av pojkarna och 85 % av
flickorna som anger att de trivs bra eller
ganska bra i våra skolor. Detta är en bra
siffra då skolan innebär både höga krav
och en mängd olika personkontakter
vilket många barn och elever har svårt
för

Andelen personal
med adekvat
högskoleutbildnin

BUN-Förskola
och
pedagogisk
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Endast 10 % av pojkarna och 9 % av
flickorna säger att de inte trivs så bra
Målet är nått
I slutet av december hade förskolan 68 %
förskollärare räknat utifrån antal

g ska vara lägst 67
%

Kunskapsresultaten i
grundskolan ska
öka

omsorg-1-5 år

Jämfört med
basåret
2015

BUN
Grundskolan,
förskoleklasse
n och fritidshemmet

tillsvidareanställda per förskola, vilket är
en liten minskning under året
För att personalen ska vilja vara kvar i
Kungsör, så upplever förskolechefen att
man behöver satsa ännu mer på en
konkurrentkraftig lön, positiv arbetsmiljö
och olika karriärvägar inom förskolan
Målet är inte nått. Jämfört med 2015 har
resultaten i nationella proven för åk 3
ökat. Medan resultaten i nationella
proven för åk 6 samt meritvärdet för
årskurs 9 har minskat
Det dåliga resultatet för eleverna i åk 9
läsåret 2017/2018 beror sannolikt på
flera olika samspelande faktorer:
• Vid jämförelse mellan elevernas betyg i
årskurs nio och deras resultat på
nationella proven i svenska, matematik
och engelska finns ett gemensamt
mönster. Eleverna har generellt sett
presterat bättre på de nationella proven
än vad motsvarande betyg visar. Se
bilaga 1.
Detta faktum kommer att ligga till grund
för diskussioner och analys med
ansvariga rektorer och betygssättande
lärare.
• Kommunen har under de senaste åren
tagit emot en stor andel nyanlända
elever, större andel än många andra
kommuner, och dessa elever behöver
mer tid och fortsatt mycket stöd för att
kunna nå stipulerade kunskapskrav för åk
9. Se bilaga 3.
• Mycket fokus, och sannolikt även en
viss oro, under läsåret hos berörda
elever, lärare och rektorer inför
omorganisationen och den därefter stora
flytten till den nya skolan.
Den taggiga profilen speglar också en
viktig sak. Eftersom Kungsör har
förhållandevis få elever om man jämför
med riket som helhet så blir profilen
taggig och det slår kraftigt mellan åren
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beroende på att bara några få elever
förändrar resultatet ganska mycket.

Alla elever ska få
fem hälsosamtal
under sin tid i
grundskolan

Minst 85 % av
eleverna ska
tillsammans med
SYV upprätta en
individuell
studieplan inom
en månad efter sin
skolstart

BUN
elevhälsa,
musikskolan,
förebyggande
arbete med
ungdomar,
fritidsgårdar

BUN
VIVA,
Vuxenutbildni
ng, studievägledning, SFI,
integration,
gymnasiumIM språk
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Planerade åtgärder
• Som en åtgärd för att förbättra
resultaten inleddes ett tvåårigt
samarbete med skolverket under våren
2018. En nulägesanlys gjordes under
våren 2018. Insatser, främst i form av
fortbildning, påbörjades i början av
höstterminen 2018, dessa kommer att
fortsätta under hela 2019.
• Uppföljning av skolornas åtgärder och
resultat för ökad måluppfyllse kommer
att ytterligare intensifieras under 2019.
• Kommunens förstelärare har fått i
uppdrag att inom sina ämnesområden
tillsammans med övriga lärare fokusera
på kunskapsresultaten och åtgärder för
att förbättra dessa.
Målet är inte nått. Fyra hälsosamtal har
att kunnat genomföras. Det nationella
kravet är att tre hälsosamtal ska
genomföras under elevens tid i
grundskolan
Resultat blev bättre än vad det nationella
kravet anger. Det nådde dock inte upp
till det kommunala målet, främst på
grund av att det inte funnits ekonomisk
utrymme att anställa mer personal inom
elevhälsan
Målet är uppnått

KF-MÅL
I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som
basår
PLANERING
UTGÅNGS
LÄGE

RESULTATREDOVISNING
HELÅR tom december med ANALYS

NÄMND/
STYRELSEMÅL
Minst 80 % av
skolmaten ska lagas
från grunden

ANSVAR
BUNMåltidsverksa
mheten

Målet är uppnått. 95 % av maten till
förskola och skola lagades från grunden. 65
% av maten i Mistelns kök lagades från
grunden

Minst 30 % av
råvarorna ska vara
ekologiska
Fortsatt analys av
angörning till
skolor/förskolor
ska genomföras
under 2018.
Åtgärderna ska
genomföras under
2019

BUN-Måltidsverksamheten

Målet är nått. Drygt 44 % av råvarorna som
användes i skolans produktionskök var
ekologiska
Analys med avseende på trafiksäkerhet och
belysning för angöring till skolor/förskolor
fortgår

KKTAB
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OMRÅDE
Kommunens som arbetsgivare
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
Kommunens
Kommunens
medarbetarmedarbetarengagemang ska
engagemang
placera sig i den 90:e totalindex percentilen i
2015-81
jämförelse med andra
kommuner i SKLs
medarbetarundersökning

ANSVAR
KS

RESULTATREDOVISNING
HELÅR tom december med ANALYS
HME mäts efter
medarbetarundersökningen i våren
2019
Analys ej möjlig till årsskiftet
återkommer till delårsbokslut 2

OMRÅDE
Fritid och kultur

PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
Under 2018 kommer
34 timmar per
Kungsörs bibliotek få vecka
ett utökat
öppethållande i form
av meröppet med
självservice

ANSVAR

RESULTATREDOVISNING
HELÅR tom december med ANALYS

KS

Målet ej nått
Starten fördröjd på grund av sena
leveranser och installationer.
Beräknad start Q1 2019.
Målet utgår 2019

OMRÅDE
Näringsliv-bemötande och service
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
ANSVAR
STYRELSEMÅL
LÄGE
Kommunen har
2018: 286/290 KS
placerat sig tvåsiffrigt
om fem år i svenskt
2017: 265/290
näringslivs ranking
Företagsklimat

RESULTATREDOVISNING
HELÅR tom december med ANALYS
2018: 197
2017: 265
2016: 286
Kungsör är på rätt väg mot att nå topp
100. 2018 har vi 98 placeringar kvar till
målet
Dialog och relation med företagen i
Kungsör är viktigt
Arbetet fortsätter utifrån våra lokala
mål och Kungsörs näringslivsprogram
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OMRÅDE
Medborgarens inflytande i Kungsör
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
Kungsör ska placera
Sammansig över medelvärdet
fattande
för nöjd
betygsindex
inflytandeindex i SCB:s 2015 blev 34
medborgarför Kungsör.
undersökning 2019
Medelvärdet
för samtliga
kommuner
blev 41

ANSVAR

RESULTATREDOVISNING
HELÅR tom december med ANALYS

KS

Resultat för 2019 väntas till hösten
Analys ej möjlig till årsskiftet
återkommer till årsskiftet 2019

Kommunen
var över
medelvärdet i
oktober 2017

OMRÅDE
Vatten och Avlopp

PLANERING
UTGÅNGS
LÄGE

RESULTATREDOVISNING
HELÅR tom december med ANALYS

NÄMND/
STYRELSEMÅL
Skapa
nödvattenförsörjning
mellan Kungsör och
Köping 2018

ANSVAR
KVAB

Nödvattenförsörjning kommer att
skapas mot Arboga då Valskog ansluts i
Kungsörs va system. Anslutning mot
Köping är förberett och kan ingå i
arbetet med VA samverkan KAK

Behålla nuvarande
låga taxor under 2018

KVAB

Målet är uppfyllt 2018
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-03-25

14

§ 37
Bokslut och årsredovisning 2018 för
Kungsörs kommun (KS 2019/60)
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2018 har upprättats.
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verksamhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse.
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor):
- kommunstyrelsen
- barn- och utbildningsnämnden
- socialnämnden
- TOTALT verksamheter

-1,4
-1,8
+3,1
-0,1

Finansieringen

-2,1

TOTALT

-2,2

I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 4,7 miljoner
kronor som resultat för 2018, vilket är 2,2 miljoner kronor under
budget.
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor)
efter finansiella poster:
-

Kungsörs Kommunföretag AB
Kungsörs KommunTeknik AB
Kungsör Vatten AB
Kungsörs Fastighets AB

- 0,1
-15,2
+/-0,0
+5,1

Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget negativt resultat om 9,5 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner. Orsaken
är främst en stor avskrivning på en fastighet – tidigare Kung Karls
skola och uppskrivning av fastigheten Vårdscentralen.
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,5 miljoner kronor.
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-03-25
Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med
695 000 kronor och Västra Mälardalens Kommunalförbund visar
positivt resultat med 30 000 kronor efter ianspråktagande ur tidigare regleringsfond. Förbundens bokslut behandlas som separata
ärenden.
En återbetalning från Västra Mälardalens Myndighetsförbund till
kommunerna kommer att ske; för Kungsörs kommun 278 000
kronor.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förslag till Årsredovisning 2018
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2019-03-11, § 2

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Kungsörs
kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen efter att 8,5 miljoner kronor av riktade statsbidrag återförs
till och förbättrar resultatet för barn- och utbildning 2018.
Återstående medel inom schablonersättningen för flyktingar (11,3
miljoner kronor) överförs oförändrat till 2019.
Kommundirektören och ekonomichefen får i uppdrag att hitta en
modell för hur schablonersättningen ska hanteras över tid.

Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr 11/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

15

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2019-03-11

§2
Bokslut och årsredovisning 2018 för
Kungsörs kommun (KS 2019/60)
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2018 har upprättats.
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verksamhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse.
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor):
- kommunstyrelsen
- barn- och utbildningsnämnden
- socialnämnden
- TOTALT verksamheter

-1,4
-1,8
+3,1
-0,1

Finansieringen

-2,1

TOTALT

-2,2

I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 4,7 miljoner
kronor som resultat för 2018, vilket är 2,2 miljoner kronor under
budget.
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor)
efter finansiella poster:
-

Kungsörs Kommunföretag AB
Kungsörs KommunTeknik AB
Kungsör Vatten AB
Kungsörs Fastighets AB

- 0,1
-15,2
+/-0,0
+5,1

Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget negativt resultat om 9,5 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner. Orsaken
är främst en stor avskrivning på en fastighet – tidigare Kung Karls
skola och uppskrivning av fastigheten Vårdscentralen.
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,5 miljoner kronor.
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2019-03-11
Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med
695 000 kronor och Västra Mälardalens Kommunalförbund visar
positivt resultat med 30 000 kronor efter ianspråktagande ur tidigare regleringsfond. Förbundens bokslut behandlas som separata
ärenden.
En återbetalning från Västra Mälardalens Myndighetsförbund till
kommunerna kommer att ske; för Kungsörs kommun 278 000
kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utkast till Årsredovisning 2018

Förslag till beslut

Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Kungsörs
kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen.

KS BB överläggning

Under överläggningen konstateras att årsredovisningen till största
delen är klar. Kompletteringar görs så att ett komplett förslag för
koncernen med resultat och notförteckning kan skickas ut till
kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige.
Revisionen har påpekat att man saknar underlag för en stor del av
de statsbidrag som förts över till 2019 (totalt 23 miljoner kronor).
Under presentationen kring barn- och utbildningsnämndens resultat förs en diskussion om statsbidrag för etablering och schablon
och möjligheten att fördela dem över ett antal år. Revisionen har
fått ett förslag från ekonomienheten att 8,5 miljoner kronor av
riktade statsbidrag återförs till och förbättrar resultatet för barnoch utbildning 2018. Förslaget är att återstående medel inom
schablonersättningen för flyktingar (11,3 miljoner kronor)
oförändrat förs över till 2019.

Beslut

Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2018 för Kungsörs
kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen efter att 8,5 miljoner kronor av riktade statsbidrag återförs
till och förbättrar resultatet för barn- och utbildning 2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2019-03-11
Återstående medel inom schablonersättningen för flyktingar (11,3
miljoner kronor) överförs oförändrat till 2019.
Kommundirektören och ekonomichefen får i uppdrag att hitta en
modell för hur schablonersättningen ska hanteras över tid.

Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr x/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021
(KS 2018/205, KS 2018/471)
Utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10, § 61:
Beslutade ramar samt uppdrag:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finans
NETTO

Ram
2019
73,6
229,4
237,8
540,9
-546,0
5,1

Plan
2020
76,5
237,1
246,9
560,6
-560,6
0

Plan
2021
78,9
244,7
256,9
580,5
-580,5
0

Kommundirektören får dock, tillsammans med förvaltningscheferna,
i uppdrag att reducera ramarna med en procent. Resultatet av
uppdraget ska redovisas på en extra budgetberedning i februari för
att sedan redovisas för kommunfullmäktige.
Den centrala ledningsgruppen har nu diskuterat förutsättningarna.
Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär
följande budgetramar (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finans
NETTO

Ram
2019
74, 4
233,3
240,0
547,7
551,0
3,3

Plan
2020
77, 9
237,7
246,5
562,1
567,9
5,8

När kommunstyrelsen behandlande ärendet i februari 2019
-

Justerandes sign

presenterade kommundirektören, förvaltningschefer och
bolagschefer de konsekvenser som blir i respektive
verksamet av förslaget att skära ner budgeten med en
procent
Protokollsutdrag till

Akten, ekonomichef, kommundirektör
Utdragsbestyrkande

Plan
2021
79, 4
242,6
253,7
575,7
581,9
6,2

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-08
-

noterades de beslutade förändringar som påverkar mellan
verksamheter som inte omfattas av konsekvenserna av
besparingarna på 1 procent:
• Flytt av kostnader för Karlaskolans annex
från barn- och utbildningsnämnden till
kommunstyrelsen
1 miljon kr
• Flytt av kostnader för tidigare Ulvesund
från kommunstyrelsen till barn- och
utbildningsförvaltningen för enheten VIVA 2 miljoner kr
• Flytt av kostnader för Skogsudden från
socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden
0,8 miljoner kr

Gällande ramar utifrån beslut i kommunfullmäktige i december är
därmed:
Ram
Plan
Plan
2019
2020
2021
Kommunstyrelsen
71,8
76,5
78,9
Barn- och utbildningsnämnden
230,7
237,1
244,7
Socialnämnden
234,7
246,9
256,9
Delsumma
537,3
560,6
580,5
Finans
-546,0
-560,6
-580,5
NETTO
8,7
0
0
Kommunstyrelsen beslutade att kalla till extra budgetberedning den 11 mars för att ta fram ett beslutsförslag utifrån
de åtgärder förvaltningarna presenterat.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
• Protokollsutdrag budgetberedning 2018 03 11 § 3
• Budget 2019 med plan för 2020 – 2021, utkast 2019 02 04
• Tjänstemännens dragning budgetberedning 2019 02 04
• PWC rapport Finansiering av kommunal utbyggnad dec 2018
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2019-02-04, § 1
• Presentation om konsekvenser av beslutade ramar från förvaltningen
2019-02-25
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-02-25, § 16
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-03-25 § 36

Protokollsutdrag till

Akten, ekonomichef, kommundirektör
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
Förslag till beslut

2019-04-08
Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2019 (i
miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och
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Socialnämnden
Delsumma
Finans
NETTO

Ram 2019
71,8
232,2
236,9
540,9
-546,0
5,1

De placeringar socialnämnden gör läggs utanför ramarna och tas
på resultatet.
Godkänd budget redovisas som KS-handling nr 12/2019.
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FÖRORD BUDGET
Inför 2019 år står vi inför stora utmaningar
inom den kommunala sektorn. Ordet som
många använder inför framtiden är
kompetensförsörjning. Detta är något vi får
leva med och försöka jobba utifrån våra
förutsättningar. Vi skall sträva efter att
vara en bra arbetsgivare för våra
medarbetare.

Under detta år kommer flera
samverkansprojekt starta upp efter resultat
i och med det gemensamma arbetet i
samverkan med Köping och Arboga. Detta
kommer bli spännande att se vad detta
mynnar ut i och möjligheten till
kunskapsöverföring mellan kommunerna.
Jag hoppas och tror att vi kommer förfina
formerna i detta arbete.

Vi har blivit flera i kommunen men
skattekraften har minskat. Behovet av
bostäder är fortfarande en utmaning som vi
måste hantera och försöka driva på med
den kraft som vi har. Både jobba med vårt
eget fastighetsbolag men även med andra
aktörer.

Jag hoppas och tror att genom våra
satsningar inom skola och omsorg kommer
att se nya innovativa lösningar inom IT i
skolan samt Välfärdsteknologin inom
äldreomsorgen. Detta med digitalisering
och teknologi är något vi måste följa med i
för att behålla samt utveckla kvalitén.

Under senare delen av året som varit har
det präglats av planering av utbyggnad av
barnomsorgen och detta kommer att
fortsätta under 2019 som det ser ut idag.
Med anledning av att vi är framtunga
gällande investeringar då vi startat upp
både skola och vårdboende under 2018 så
kommer denna driftskostnad märkas med
all tydlighet under detta budgetår.

Mikael Peterson
Kommunstyrelsens ordförande

Budgetförutsättningar

Totalt beräknas finansen omsluta 551
miljoner kronor.

Priser och löner
Ramarna för 2019 är beräknade utifrån ett
löneutrymme på 2,4 procent varav 0,3 %
avser en ökning av sociala avgifter för att
täcka framtida pensionskostnader.
Utrymmet för priser är uppräknat med 1 %.

Kommunalskatt
Kommunalskatten är oförändrad, 22,03
kronor. Skatteintäkterna beräknas uppgå
till cirka 382 miljoner kronor.

Kalkylräntan är oförändrat 1,7 procent.

Kommunalekonomisk utjämning
Detta sammanfattande begrepp innehåller
flera olika delar, vilka beskrivs nedan.

Organisatoriska förändringar
Ägande av det nya äldreboendet, Lärken,
har flyttats över från KKTAB till
kommunen.
Lokaler har flyttats från Vuxenutbildningen (Karlaskolan, 1 mkr) till
kommunstyrelsens förvaltning.
Kostnader för lokaler på Ulvesund har
flyttats från kommunstyrelsens förvaltning
till vuxenutbildningen (2 mkr).
Kostnader för lokaler Skogsudden har
flyttats från socialförvaltningen till
förskolan (0,8 mkr).

Inkomstutjämning har som syfte att utjämna skillnader mellan kommuners skatteinkomst per invånare. Förenklat så betalar
kommuner med hög inkomst per invånare
till kommuner med lägre inkomst per
invånare. Kungsör är mottagare i detta
system och får cirka 110 miljoner kronor.
Inkomstutjämningen har ökat jämfört med
tidigare år. Det betyder att skattekraften i
kommunen har minskat jämfört med övriga
landet.

Lån
Kommunen har inte någon låneskuld. De
lån kommunen tidigare hade avsåg i huvudsak lån till VA-verksamhet och fastigheter. Dessa verksamheter har överförts till
Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB)
och Kungsörs Vatten AB (KVAB) och
lånen har då också förts över till bolagen.
Borgensåtagandena har däremot ökat i
samband med låneöverföringen. Totalt
borgar kommunen för ca 565 mkr.
Kommunen tar ut en borgensavgift som
under 2019 är oförändrat 0,4 procent av
borgensåtagandet. Avgiften beräknas ge en
intäkt till kommunen på knappt två
miljoner kronor per år.
Finansiering
Finansieringen består av ett antal poster i
ett komplicerat system. Nedan beskrivs
några av de större posterna. Budgeten
bygger i huvudsak på prognoser som
Sveriges Kommuner och Landsting gör.

Kostnadsutjämning som består av tio delmodeller som lite förenklat har som syfte
att jämföra förväntade kostnader, så kallade standardkostnader med hänsyn tagen till
vilken typ av population man har, med
verkliga kostnader. De förväntade kostnaderna bedöms med hänsyn till den struktur
kommunen har i form av antal äldre, antal
yngre, antal med lägre utbildningsnivå etc.
Kungsör lämnar ifrån sig cirka 7 miljoner
kronor i detta system vilket antyder att
kommunens kostnader är lägre än väntat.
Nivån har sjunkit från föregående år vilket
betyder att kostnadsnivån i kommunens
verksamheter har ökat mer än genomsnittet
i landet.
Regleringsbidrag/regleringsavgift utgör en
avstämningspost mellan staten och hela
kommunkollektivet. Inom denna post kan
staten skjuta till pengar för särskilda satsningar eller ta tillbaka medel när man vill
minska omfattningen av kommunal verksamhet. Kungsör beräknas få 6 miljoner
kronor under 2019 som till stor del beror
på att man vävt in de så kallade
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välfärdsmiljarderna i systemet. Kungsörs
andel av välfärdsmiljarderna har sjunkit
från ursprungliga 12 miljoner till 7
miljoner kronor.
LSS-utjämning är en särskild modell för
utjämning av olika struktur när det gäller
omsorg om funktionshindrade. Kungsör
beräknas bli mottagare av 33 miljoner kronor. Bidraget är summa pengar som avsätts
gemensamt där kommuner får andelar efter
behov. Kungsörs andel är av tradition
relativt hög beroende på stora kostnader
för denna verksamhet i förhållande till
andra kommuner. Intäkterna ökar med ca
15 procent jämfört med året innan och har
på ett par år ökat med närmare 40 % vilket
antyder att kommunen fått fler invånare
med behov av LSS i förhållande till övriga
kommuner.

-

hyressänkning från KKTAB (3,5 mkr),

Pensionsavgångar och pensionskostnader
Kommunen tillämpar den så kallade blandmodellen för redovisning av pensionskostnader och pensionsåtaganden. De kommunala pensionskostnaderna består huvudsakligen av fyra delar,
- betalning av utgående pensioner till
medarbetare som gått i pension,
- betalning av avgiftsbestämd del till individuell förvaltning,
- förmånsbestämd pension som uppräkning av den senare avsätts inom balansräkningen samt
- finansiell kostnad pensionsskuld.
Därutöver tillkommer löneskatt (24,26
procent) på samtliga de ingående delarna.

Kommunal fastighetsavgift är en avgift
som har ersatt den tidigare fastighetsskatten. Kungsör får in 17 miljoner kronor i
fastighetsavgift. Avgiften har ökat med
drygt 25 procent jämfört med för ett par år
sedan beroende på kraftigt ökade
taxeringsvärden i kommunen. Villapriserna
har de senaste åren ökat kraftigt i
kommunen.

KPAs (pensionsförvaltarens) prognos som
också utgör kommunens budget bygger på
befintliga pensionsutbetalningar samt att
de anställda går i pension vid 65 års ålder.

Inom finansen finns också andra poster,
som räntekostnader och -intäkter, aktieutdelning, pensionskostnader, kostnader för
personalförsäkringar med mera.

Det är främst pensionsutbetalningarna från
den gamla icke bokförda pensionsskulden
(ansvarsförbindelsen) som ökar efterhand
som antalet pensionsavgångar ökar.

Pensioner och personalsociala kostnader
uppgår till ca 12 miljoner kronor och övriga poster utgörs av intäkter motsvarande
ca 30 miljoner kronor. Övriga intäkter
består bl.a. av

Kungsörs pensionskostnad, liksom övriga
kommuners, ökar för varje år ända in på
2020-talet i takt med kommande pensionsavgångar beroende på att en ovanligt stor
grupp föddes på 1940-talet.

-

ersättning från staten för flyktingverksamhet (2,6 miljoner kronor,
minskning med sju miljoner kronor på
ett år och 14 på två år),

-

räntor, borgensavgift, momsersättning,
internränta (4 miljoner kronor,
minskning med en miljon kronor),

Kommunens årliga pensionskostnad fördelar sig enligt följande enligt KPA:s
prognos. Beloppen inkluderar löneskatt
och är uttryckta i tusentals kronor.

Antalet pensionstagare som får någon form
av kommunal pension uppgår för närvarande till ca 400 stycken.
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Prognos pensionskostnader inklusive löneskatt (miljoner kronor)
2018
2019
2020
Pensionsutbetalningar
11 904 13 030 12 366
Avgiftsbestämd Ålderspension
15 959 16 409 17 058
Årlig avsättning balansräkningen
8 861
-463
1 170
Finansiell kostnad pensionsskuld
1 200
1 757
1 901
Summa pensionskostnad
37 924 30 733 32 495

2021
12 528
17 772
1 595
2 349
34 244

2022
12 809
18 512
1 029
2 449
34 799

Kommunens totala åtagande inklusive löneskatt enligt KPA:s prognos (miljoner
kronor)

Summa avsatt inom balansräkningen
Ansvarsförbindelse
Summa pensionsåtagande

2018
2019
2020
56 828 58 333 61 632
171 615 166 569 162 804
228 443 224 902 224 436

2021
66 075
159 599
225 674

2022
70 053
156 224
226 277
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Vision 2025
Kommunfullmäktige antog 2015 en vision
för Kungsör som sträcker sig till år 2025.
Visionen sammanfattas i tre ledord, öppenhet, kreativitet och närhet och ser ut som
följer:
Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva
Mälarkommunen, där vi med öppenhet och
kreativitet får människor och företag att
mötas och växa.
Öppenhet
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
I samverkan får vi 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
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.
Kommunfullmäktige, nämnd och styrelse
tar hänsyn till visionen när de formulerar
mål.
Kommunfullmäktiges mål 2019
• Kommunen ska ha minst 9000 invånare
år 2025
• Kommunens resultat ska utgöra minst 1
procent av skatteintäkter och
statsbidrag varje år
• År 2025 ska 75 procent av kommunens
fordonsflotta vara fossilfri
• Andel elever i åk. 9 som är behöriga till
program på gymnasiet ska öka varje år
med 2017 som basår. 2017: 81,6 %
• Kommunen ska i samverkan med
Arbetsförmedlingen och näringslivet,
arbeta för att minska arbetslösheten de
närmaste två åren med två
procentenheter årligen med december
2017 som bas
Utgångsläge:
Arbetslöshet december -17, 11, 3 %
Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 %
Arbetslöshetsmål december -20, 7,3 %
Nämnd/och styrelsemål redovisas i
nämndernas budgetredovisning.
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Budgeterad resultaträkning (tusentals kronor)
Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Finansnetto
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Budget 2018

Budget 2019

124 832
-590 254
-4 352
-469 774

104 506
-609 564
-5 792
-510 850

99 000
-629 700
-7 100
-537 800

363 538
126 211
1 662
21 637

373 501
148 781
-4 532
6 900

382 200
165 800
-5 100
5 100

0

0

0

21 637

6 900

5 100

9
Budgeterad balansräkning (tusentals kronor)
Utfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

123 741
7 098
160 472
291 311

120 000
8 900
160 473
289 373

128 200
14 800
109 000
252 000

Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

0
51 266
131 138
182 404

0
43 313
100 000
143 313

0
60 000
189 000
249 000

SUMMA TILLGÅNGAR

473 715

432 686

501 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
275 719
därav årets resultat
21 638
Summa eget kapital
297 357

282 620
6 900
282 620

302 082
3 300
302 082

55 117
0
55 117

55 066
0
55 066

58 333
0
58 333

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

0
121 241
121 241

0
95 000
95 000

0
140 585
140 585

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

473 715

432 686

501 000

579 229

585 112

176 938

166 569

756 167

751 681

Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSÅTAGANDEN
Borgensåtaganden
583 561
Pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland skulder eller avsättningar
176 938
SUMMA STÄLLDA PANTER OCH
ANSVARSÅTAGANDEN

760 499
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Sammanställning driftbudget 2019 per nämnd (tusentals kronor), netto
Nämnd/förvaltning

Bokslut
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
SUMMA NÄMNDER/FÖRVALTNINGAR

68 363
201 431
222 679

72 455
220 365
229 910

71 800
232 200
236 900

75 300
236 600
243 400

76 800
241 500
250 600

492 473

522 730

547 700

555 300

568 900

Finansiering

514 111

529 630

551 000

560 400

574 000

21 638

6 900

5 100

5 100

5 100

TOTALT

Några interna justeringar kommer att göras för att rätta till avskrivningar och internränta samt
ersättning för administration. Innebär mindre justeringar mellan förvaltningarna, påverkar inte
totalen.

Investeringsbudget
Investeringsramen 2019 uppgår till 10
miljoner kronor plus några överföringar
från 2018 av investeringar som inte är
klara, totalt ca 80 mkr. Från 2018

nybyggnad Södergården (Lärken, 55 mkr),
inventarier till nya skolan (10 mkr),
inventarier till Lärken (5,5 mkr), nyckelfri
hemtjänst (0,6 mkr) och ombyggnad av
Centrum etapp I (10 mkr).
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Kommunstyrelsens förvaltning
Driftbudget (tusentals kronor)
Verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska organisationer
Revision
Övrig politisk verksamhet
Delsumma politisk verksamhet

Bokslut Budget
2017
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

%

3 242
409
564
1 115
5 330

3 842
410
573
1 141
5 966

4 027
414
611
1 222
6 274

4 080
418
588
1 209
6 295

4 206
422
596
1 247
6 472

4,8%
1,0%
6,6%
7,1%
5,2%

Fysisk och teknisk planering
Näringslivsfrämjande åtgärder
Turistverksamhet
Gator, vägar och parker
Parker
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Delsumma infrastruktur

1 660
3 166
176
9 225
2 240
3 058
5 906
25 432

2 128
2 934
295
8 811
1 931
4 242
5 820
26 161

2 063
2 990
298
9 006
1 982
4 315
5 977
26 631

2 102
2 868
302
10 488
2 043
4 792
6 168
28 764

2 143
2 928
305
10 728
2 106
4 507
6 366
29 082

-3,1%
1,9%
1,1%
2,2%
2,6%
1,7%
2,7%
1,8%

Allmän fritidsverksamhet
Allmän kulturverksamet
Bibliotek
Idrotts- och fritidsverksamhet
Kultur och fritid

1 584
1 182
4 582
10 639
17 986

1 808
1 504
4 682
11 560
19 554

1 842
1 523
4 784
12 336
20 483

1 876
1 541
4 873
12 452
20 743

1 912
1 561
4 964
12 680
21 117

1,9%
1,2%
2,2%
6,7%
4,8%

1 664

1 808

2 026

2 044

2 063 12,1%

17 951

18 966

16 386

17 453

18 065 -13,6%

68 363

72 455

71 800

75 300

76 800

Kommunikationer
Övriga gemensamma
verksamheter
Summa

Kommentar
Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens ram för 2019 för att täcka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ändring friskvårdspolicy, fler omfattas
Arkiv i Västmanland
Tillfällig utbildningskostn vid revisorsbyte pga val
Ökad kostnad vid nytt ekonomisystem
Ökade försäkringskostnader
Konsultkostnad samverkansprojektet
Val EU 2019
Ändrade partistöd och arvoden
Ersättning Kollektivtrafikmyndigheten
Lönekostnad VMKF
Byte t Office365

100 tkr
25
30
200
150
250
50
100
200
200
470

-0,9%
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•
•
•

Överföring av Karlaskolans annex från VIVA till KSF
Hyreskostnader Ulvesund från KSF till VIVA
Överföring Aulan Ulvesund till KoF

1 000 tkr
-2 025
125

Kommunstyrelsens mål
Kommunfullmäktiges mål

Kommunstyrelsens mål

Kommunen ska planera för ett varierat
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år bostadsutbud med blandade upplåtelseformer
i samspel med kommunens tillväxtambitioner.
2025
100 bostäder till 2020
Kommunens resultat ska utgöra minst en
procent av skatteintäkter och statsbidrag
varje år
Område
Kommunens som arbetsgivare

Medborgarens inflytande i Kungsör

Näringsliv-bemötande och service

Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla
sin budget
Kommunstyrelsens mål
Kommunens medarbetarengagemang ska
placera sig i den 90:e percentilen i jämförelse
med andra kommuner i SKLs medarbetarundersökning 2019
Kungsör ska placera sig över medelvärdet för
nöjd inflytandeindex i SCB:s
medborgarundersökning 2019
Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om
fem år (2021) i svenskt näringslivs ranking
Företagsklimat
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Barn- och utbildningsnämnden
Driftbudget (tusentals kronor)
Verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet

Bokslut Budget
2017
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

%

745

760

778

771

847

2,3%

1 054
2 144
3 198

1 055
2 580
3 635

1 079
2 633
3 713

1 104
2 688
3 792

1 130
2 744
3 874

2,3%
2,1%
2,1%

45 037

49 050

54 768

55 760

57 008

11,7%

Familjedaghem 0-12 år

736

994

1 004

1 014

1 024

1,0%

Öppen fritidsverksamhet
Fritidshem
Delsumma fritidshem

1 083
4 944
6 027

856
3 562
4 418

876
3 660
4 537

897
3 762
4 659

918
3 866
4 785

2,4%
2,8%
2,7%

Förskoleklass
Grundskola
Delsumma grundskola

4 462
88 433
92 895

4 571
90 018
94 589

4 675
4 782
93 520 95 570
98 195 100 352

4 891
97 754
102 645

2,3%
3,9%
3,8%

Gymnasieskola

33 938

42 144

43 294

43 824

44 362

2,7%

Obligatorisk särskola

9 255

12 175

14 033

14 134

14 234

15,3%

Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial komvux utbildning
Särvux
SFI
Delsumma vuxenutbildning

3 510
1 752
88
290
5 641

990
1 014
100
304
2 408

3 038
1 727
101
311
5 177

3 062
1 764
102
318
5 246

3 086
1 803
103
325
5 317

206,9%
70,3%
1,0%
2,2%
115,0%

0

2 780

2 856

2 935

3 016

2,7%

-171

-3

-320

-213

4 130

7 415

4 167

4 327

4 491

201 431 220 365 232 200 236 600

241 500

Musikskola/Kulturskola
Fritidsgårdar
Delsumma fritidsaktiviteter
Förskola

Mistelns kök
Flyktingmottagande
Övriga gemensamma verksamheter
Summa

-103 10577,9%
-43,8%
5,4%
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Kommentar
Kommunfullmäktige har beslutat utöka barn- och utbildningsnämndens ram för 2019 för att
täcka:
•

Nya förskoleavdelningar, två st

•

Ökad hyra Västerskolan efter ombyggnad av matsal

•

Ökade interkommunala kostnader gymnasiet

1 140

•

Ökade interkommunala kostnader särskolan

1 750

•

Ökade hyreskostnader vuxenutbildning netto

1 025

•

Ökade behov av stödinsatser

1 000

•

Medfinansiering Yrkesvux

•

Hyresökning Valskog efter utbyggnad

•

Generellt ökade hyreshöjningar 2 % (1 % utöver ram)

200

•

Överflytt Skogsudden från socialförvaltningen

780

3 930 tkr
180

700
50

15
Barn- och utbildningsnämndens mål
Beslutas i BUN i februari 2019

16
Socialnämnden
Driftbudget (tusentals kronor)
Verksamhet

Nämnd- och styrelseverksamhet

Bokslut
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

%

338

615

629

671

Gemensamt Vård o Omsorg
Hemtjänst
Korttidsvård
Daglig verksamhet
Särskilt boende
Övrig äldreomsorg

11 141
24 685
9 180
3 289
38 560
4 391

2 163
25 419
7 010
3 293
40 697
1 426

2 216
27 544
7 170
3 352
41 797
1 462

2 272
29 687
7 335
3 163
42 890
1 500

2 329
31 846
7 504
3 224
43 868
1 540

Delsumma Äldreomsorg

91 246

80 008

83 541

86 847

90 311 4,4%

Boende LSS
Personlig Assistans
Daglig verksamhet LSS
Övrig LSS

38 679
10 481
8 915
2 159

35 471
10 153
8 444
2 486

36 285
11 508
8 622
2 546

37 121
11 933
8 561
2 607

37 976 2,3%
12 369 13,3%
8 744 2,1%
2 670 2,4%

Delsumma LSS

60 234

56 554

58 961

60 222

61 759 4,3%

3 962
1 608

3 939
1 475

4 029
1 490

4 122
1 505

4 216 2,3%
1 520 1,0%

Gemensamt IFO
Vård vuxna
Vård unga

12 528
18 090
236

13 704
8 713
10 886

14 988
8 874
11 032

15 301
9 041
11 180

15 628
9 211
11 331

Delsumma IFO

30 854

33 303

34 894

35 522

36 170 4,8%

7 408

8 022

8 129

8 240

8 352 1,3%

14 183
3 592

14 928
4 360

14 602
4 555

15 071
4 755

15 551 -2,2%
4 960 4,5%

9 253

26 706

26 070

26 445

27 085 -2,4%

222 678

229 910

236 900

243 400

250 600 3,0%

Funktionsnedsatta utom LSS
Färdtjänst

Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärd
Övrig gemensam verksamhet
Summa

676 2,3%
2,5%
8,4%
2,3%
1,8%
2,7%
2,5%

9,4%
1,8%
1,3%
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Kommentar
Kommunfullmäktige beslutar utöka socialnämndens ram för 2019 för att täcka:
•

Bidrag till Brottsofferjouren

•

Generell ersättning hyreshöjningar, två procent

•

Överlämning Skogsudden till förskolan

- 780

•

Minskad nattbemanning Södergården

- 470

•

SAMBI, säker inloggning

•

Kostnader pga ny lag om arbetskläder

•

Server till TES, programvara

•

Minskade intäkter Personlig Assistans

945

•

Biståndshandläggare

500

•

Hyreshöjning efter ombyggnation av Medohuset

480

•

Utökningar inom Hemtjänsten pga ökade behov

1 500

•

Hyreshöjning Södergården efter etapp II

•

Tillfälliga satsningar på iPads och mobil dokumentation

30 tkr
200

60
600
20

200
- 100

18
Socialnämndens mål
Kommunfullmäktiges
Socialnämndens mål för 2019-2021
mål
Socialförvaltningens brukare ska utifrån tillgängliga resurser erbjudas bästa
möjliga livskvalitet
Välfungerande service och god tillgänglighet
Människors möjlighet till inflytande/delaktighet
Rätt personalfördelning i förhållande till arbetsmängd
Rättssäker effektiv handläggning
Integrerat, jämställt och hållbart samhälle

19
Finansverksamheten
Finansverksamheten har beräknats utifrån
SKL´s prognos i december.
Budgetberedningen har föreslagit att en
hyressänkning (-3,5 mkr) från KKTAB ska
placeras på finansen innan den läggs ut på
befintliga lokaler även detta år.
Ersättningen för ensamkommande ungdomar fortsätter att sjunka i takt med att de

inte längre kan betraktas som ungdomar.
Under 2019 beräknas nivån sjunka från
budgeterade 11 mkr år 2018 till 2,6 mkr,
sammanlagt 20 mkr på två år.
Invånarantalet är beräknat till 8 700
stycken 2019.

Kungsörs kommun
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1

Förvaltningsberättelse

1.1
Ordförande har ordet
I januari 2011 startade Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF).
Syftet med att bilda förbundet var att för Kungsör och Arboga
tillhandahålla en rättsäker och effektiv myndighetsutövning av god
kvalitet. Direktionens mål är inriktade på dessa ledord.
2018 är förbundets åttonde verksamhetsår och verksamheten står på en
stabil grund. Året är tillika det sista under innevarande mandatperiod.
Boksluten har varje år visat ett överskott. Förbundets RUR
(resultatutjämningsreserv) har byggts upp likaså den ekonomiska
reserven har fyllts till sin gräns och överskott i kommande bokslut
kommer att återbetalas till ägarkommunerna. Inför den nya
mandatperioden, förbundets tredje, står det starkt.
Förbundet har två dialogmöten med ägarna per år. Ledamöterna i
direktionen får tydlig och ändamålsenlig information av förvaltningen och
därutöver två halvdagar för direktionen, där det finns tid för mer
uttömmande information och diskussion. Ledamöterna känner en stark
tilltro till verksamheten och det råder en politisk samsyn i våra beslut
tagna under året. Vårt förbund har för Kungsör och Arboga ansvar över
miljötillsyn, bygglovshantering, energirådgivning och folkölstillsyn med
mera. Energirådgivningen administreras av Köpings kommun som
VMMF har samverkansavtal med. Förbundet levererar en verksamhet av
god kvalité. Det styrks av den goda ordningen på måluppföljning och
internkontrollerna som görs av verksamheten och som regelbundet
redovisas för direktionen.
Direktionen har fastställda mål att sträva mot. De flesta målen har
uppnåtts. I de fall som målet inte nås finns det väl motiverade skäl till
detta. Arbetsbelastningen har varit fortsatt hög för bygglovsenheten.
Antalet inkomna ärenden är något färre än tidigare år, men en del av
objekten har varit omfattande och tagit mycket tid. Bygglovsavdelningen
har haft omsättning på personal under året men rekryteringarna har gått
bra. Målet att åtgärda 95 % av de återstående ej godkända enskilda
avloppen har inte uppnåtts. 75 % har klarats av. Projektet är i slutskedet
och trots vitesförelägganden och utdömda viten finns det fastighetsägare
som inte åtgärdar vilket gör att handläggningen drar ut på tiden. Arbetet
med att få ordning på de gula avloppen har påbörjats. Det gäller främst
avlopp med bristfällig efterföljande rening eller gamla avlopp där det
tidigare inte har ställts några krav.
Den tidigare tillförordnade förbundschefen har under året tillträtt som
förbundschef. Sent på hösten har frågan aktualiserats från Köpings
kommun att ansöka hos ägarkommunerna om att inordna sin miljötillsyn
och övrigt miljöarbete under VMMF.
Förbundet visar att det är starkt och har kraft att skapa sig och bibehålla
en ekonomisk buffert och på så sätt bli mindre sårbar i sin verksamhet
åren framöver.
5

Som ordförande vill jag tacka alla medarbetare i förbundet för väl
genomfört arbete under året. Ett stort tack även till direktionsledamöterna
för ett engagerat arbete under året.
Dan Avdic Karlsson Ordförande 2018
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1.2
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
1.2.1 Uppdrag och syfte
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett
kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundets
uppdrag är att fullgöra kommunernas uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet. Förbundet ansvarar också
för kommunernas energi- och klimatrådgivning.
1.2.2 Organisation
Förbundet har en förbundsdirektion med 4 ordinarie ledamöter och 4
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 samt en central administration som arbetar
åt båda enheterna samt förbundsdirektionen.
1.2.3 Kännetecken
Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av:






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

1.2.4 Förbundets verksamhet och verksamhetsmål
Direktionen beslutar årligen om en verksamhetsplan samt mål för
verksamheten. I denna årsrapport redovisas i vilken grad direktionens
beslutade mål för 2018 har uppfyllts (se kapitel 1.3) samt redovisning av
vilka aktiviteter som pågått eller genomförts utifrån förbundets
verksamhetsplan 2018.
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1.3
Uppföljning av 2018 års mål
Förbundsdirektionen har beslutat om mål för 2018 års verksamhet. Nedan
redovisas målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda 2018.
Symbolerna nedan visar hur väl målet uppfyllts vid årets slut och innebär
följande:
= målet är uppfyll till 100 %
= målet är uppfyllt från 75 % till mindre än 100 %
= målet är uppfyllt till mindre än 75 %
Redovisning av 2018 års direktionsmål

Mål 1
Andelen av personalen
som inte har någon
sjukdag ska inte
underskrida 25 %

Måluppfyllelse:
Andel personal utan sjukdag = 17 %

Målets syfte: Frisk personal är en väsentlig förutsättning för att förbundets verksamhet
ska kunna genomföras. Vid högt sjuktal finns en betydande risk att verksamheten
påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på den risken.
Kommentar mål 1: Målet har inte klarats. Under året har det varit ett par längre
sjukskrivningar.
Mål 2
Måluppfyllelse:
Användande av 20
Genomförda friskvårdstimmar = 23 timmar per
friskvårdstimmar per
anställd.
anställd under 2018.
Gäller för de som ej
nyttjar friskvårdsbidrag.
Målets syfte: Förbundets personal har möjlighet till att använda en arbetstimme i veckan
till friskvård. Förbundet ser det som positivt och har en ambition att den utnyttjas. Den
bedömning som görs är att friskvårdstimmen ger en positiv effekt på personalens hälsa
och i slutänden en positiv effekt för förbundets verksamhet. Att mäta ovan angivna mål
ger en bild av i vilken omfattning friskvårdstimmarna utnyttjas.
Kommentar mål 2: Målet har nåtts.
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Redovisning av 2018 års direktionsmål

Mål 3
Antal pågående miljöoch hälsoskyddsärenden, exklusive
ärenden som rör
avloppsinventeringar,
tillståndsärenden för
avlopp samt
förbudsärenden
gällande avlopp, ska ej
överstiga 600 stycken.

Måluppfyllelse:
Antal pågående ärenden 443 stycken

Målets syfte: Det är viktigt att ärenden handläggs och att ärenden kommer till avslut. 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 5.
Kommentar mål 3: Målet har nåtts.
Mål 4
Måluppfyllelse = 100 %
Fyra fastigheter med
Fyra fastigheter/objekt av fyra har utretts
misstänkt risk för
färdigt
förorening utreds
avseende föroreningssituationen under 2018
Målets syfte: Mark som misstänks vara förorenad finns på ett antal platser inom Arboga
och Kungsörs kommuner. Målet anger ambitionen i takten på utredning av förorenade
områden. Att mäta målet ger ett mått på hur arbetet utifrån ambitionen fortgår.
Kommentar mål 4: Målet har nåtts.
Mål 5
Måluppfyllelse:
95 % av alla
75 % är åtgärdade
avloppsanläggningar
som vid ingången av
2018 har bedömts ej
uppfylla lagstiftningens
krav (röda, röda med
förbud eller röda med
vite) inom Arboga och
Kungsörs kommun, ska
ha åtgärdats vid
utgången av 2018.
Målets syfte: Att enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav
åtgärdas är viktigt. Med stöd av tillsynsmyndighetens verktyg påskyndas detta.
Målsättningen är att alla avloppsanläggningar ska vara åtgärdade 2018.
Kommentar mål 5: Målet har inte nåtts fullt ut. Projektet med ”röda avlopp” är i
slutfasen och fastighetsägarna till de kvarvarande bristfälliga anläggningarna åtgärdar
inte frivilligt vilket medför sanktioner som förbud och förbud med viten. Det gör att
handläggningen och åtgärderna drar ut på tiden.
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Redovisning av 2018 års direktionsmål

Mål 6
Fastställd tillsynsplan
för miljö- och
hälsoskyddsenhetens
tillsynsarbete år 2018 har
uppfyllts.

Måluppfyllelse:
Tillsynsplan 597 av 601 objekt = 99 %
- Livsmedel 109 av 110 objekt = 99 %
- Receptfria läkemedel, tobak & folköl
15 av 15 objekt = 100 %
- Hälsoskydd 86 av 89 objekt = 97 %
- Miljöskydd 226 av 226 objekt = 100 %
- Naturvård 6 av 6 objekt = 100 %
- Enskilda avlopp 155 av 155 objekt = 100 %
Målets syfte: Den planerade tillsynen och kontrollen inom miljö- och
hälsoskyddsområdet är en av kärnverksamheterna i förbundets uppdrag. Omfattningen
beslutas i en verksamhetsplan med tillhörande tillsyns- och kontrollplan. Det är viktigt
att följa hur tillsynsarbetet fortgår och bör följas upp kontinuerligt. Detta görs genom att
målet mäts kontinuerligt.
Kommentar mål 6: Målet har nästintill nåtts. Totalt har tillsynsplanen 2018 reducerats
med 58 tillsynsobjekt. Verksamheter har upphört, inte varit aktuella för tillsyn eller
förbud. Den livsmedelsverksamhet som inte kontrollerades under året kommer att
kontrolleras 2019. De tre hälsoskyddsverksamheter (fastighetsägare) som var inplanerade
2018 kommer att ingå i ett länsstyrelseprojekt 2019.
Mål 7
Måluppfyllelse: 89 %
95 % av
197 av 221 lovansökningar har besvarats inom
bygglovenhetens
tre veckor.
inkomna
lovansökningar besvaras
inom tre veckor med
brev om fullständig
ansökan eller
föreläggande om
komplettering.
Målets syfte: Att en första bedömning görs tidigt i ett ärende är viktigt för
handläggningstiden. I de fall ett ärende behöver kompletteras ska den sökande snabbt få
beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll på att en tidig bedömning
görs.
Kommentar mål 7: Målet har inte helt klarats under perioden. Fortsatt högt tryck på
bygglovenheten samt vakanser har påverkat att målet inte nåtts.
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Redovisning av 2018 års direktionsmål

Mål 8
Måluppfyllelse:
95 % av
- 88 % av anmälningsärendena har besvarats
bygglovenhetens
inom tre veckor.
inkomna
79 av93 anmälningsärenden har behandlats
anmälningsärenden
inom tre veckor.
behandlas inom tre
veckor med
- 36 % av klagomålsärenden har besvarats
föreläggande om
inom tre veckor
5 av 14 klagomålsärenden har behandlats inom
komplettering, beslut
tre veckor.
om startbesked eller
kallelse till tekniskt
samråd. Inkomna
klagomålsärenden
behandlas inom tre
veckor med
informationsbrev.
Målets syfte: Att mäta effektiviteten vid behandlingen av enklare ärenden och lägga en
ambitionsnivå hur snabbt ärendena bör behandlas.
Kommentar mål 8: Målet har inte klarats helt under perioden. Orsak bedöms vara
vakanser under året samt att inkomna lovärenden därför har prioriterats.
Mål 9
Måluppfyllelse: 179 ärenden är avslutade.
Avsluta 150 stycken
byggärenden under 2018
som inkom före 2011
Målets syfte: Det finns ett antal ärenden som är äldre än fem år. För att kunna avsluta
dessa behövs kontakt med den sökande. Detta för att kontrollera om en ansökan
fortfarande är aktuell och för att uppmana de sökandena om att komplettera ärendena
med de handlingar som behövs för att handläggningen ska kunna slutföras. I de fall
komplettering inte kommer in avslutas det aktuella ärendet. I målet anges
ambitionstakten för detta arbete.
Kommentar till mål 9: Målet har nåtts.
Mål 10
Måluppfyllelse: Resultatet för 2018 innebär en
Verksamhetens
självfinansieringsgrad på 45 %.
självfinansieringsgrad är
44 % 2018.
Målets syfte: Finansieringen av verksamheten är en väsentlig faktor för förbundet. Att
följa i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som
är intressant att följa och som följs upp och mäts i detta mål. I formulerat mål ges en
ambitionsnivå för vilken självfinansieringsgrad ska vara uppfyllt 2018.
Kommentar till mål 10: Målet har nåtts.
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1.4
Omvärldsanalys
1.4.1 Konjunktur
Den allmänna konjunkturen i samhället påverkar förbundets verksamhet.
Nedgångar och uppgångar i konjunkturen påverkar antal ärenden.
Tydligast blir det inom byggområdet. Under 2016 och 2017 konstaterades
ett tydligt högre inflöde av byggärenden än tidigare år. Under 2018 har
antalet byggärenden minskat något. Se vidare under avsnitt 1.5.6.
1.4.2 Energi- och klimatrådgivning
Förbundet samarbetar med Köping om energi- och klimatrådgivningen.
Verksamheten bedrivs med statliga bidrag och mycket tyder på att
regeringen kommer fortsätta göra satsningar på klimat och miljöarbetet.
Investeringar behöver göras i hemmen, kommunerna, näringslivet och
inte minst inom svensk industri för att samhället ska kunna ställas om så
att klimatmålen nås.
1.4.3 Avtalsrörelsen
Nytt kollektivavtal har varit aktuellt för 2018. Årets lönerevision är klar
och ryms inom lagd budget.
1.4.4 Lagstiftning och prejudikat m.m.
Den nya kommunallagen, förvaltningslagen och GDPR (General Data
Protection Regulation) har medfört förändrade rutiner och arbetssätt i
förbundets handläggning och dagliga arbete.
Förändringar i plan- och bygglagen som började gälla 1 juli 2018 innebär
att beslut (beviljade lov) inte får verkställas innan det gått fyra veckor från
det att beslutet har kungjorts och därmed vunnit laga kraft (när beslutet
inte längre går att överklaga). Ändringen medför att de som fått beslut om
lov måste vänta längre än tidigare innan de kan påbörja sin byggnation,
rivning etcetera.
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1.5
2018 års verksamhet
1.5.1 Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen har sammanträtt 11 gånger under 2018.
Administrationen av förbundsdirektionens sammanträden sköts av den
centrala administrationen.
Under året har förbundsdirektionen bland annat tagit beslut om följande:
• Årsredovisning 2017
• Redovisning av intern kontrollplan 2017
• Yttrande över detaljplaner
• Förhandsbesked gällande bygglov
• Bygglov för villor, flerbostadshus och industrier
• Bygglov för förskola, LSS-boende, vård- och omsorgsboende
• Byggsanktionsavgift
• Svar på remisser
• Revidering av delegationsordning och förbundsordning
• Förbud med vite gällande enskilda avloppsanläggningar
• Budget för 2019
• Verksamhetsplan för 2019
På direktionsmötena har förbundskontorets personal informerat om olika
delar av förbundets ansvarsområden med syfte att ge en
kompetensutveckling för direktionens ledamöter.
Under året har förbundsdirektionen bland annat fått information om
följande:
• Nationellt projekt CLP (märkning av kemiska produkter i handeln)
• Energi- och klimatrådgivning
• Projekt enskilda avlopp
• Plan- och bygglagen
• Radon i flerbostadshus
I juni genomförde direktionen tillsammans med förbundets personal en
studieresa. Syftet med studieresan var att besöka platser och verksamheter
där förbundet har beviljat bygglov. Dagen avslutades med en föreläsning
och guidad tur på VAFABMiljös avfallsanläggning vid Gryta i Västerås.
Under en halvdag i november redovisade förbundskontoret tankar för
2019 för diskussion inför framtagande av verksamhetsplan för kommande
år.
1.5.2 Dialog med medlemskommunerna
Två dialogmöten (mars och september) mellan förbundet och
medlemskommunerna har genomförts under perioden. Förbundet
upplever att den löpande dialogen med medlemskommunerna fungerar
på ett bra sätt.
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1.5.3 Förbundsövergripande
Kvalitetsarbete och servicemätningar

Förbundet har en struktur för framtagande, utformning och sökbarhet av
styrande rutiner och instruktioner. I detta arbete används genomlysning
av verksamheternas olika processer där behov av rutiner och instruktioner
utreds. Under året har utvecklingsdagar ordnats och vid höstens
kontorsdagar har detta arbete prioriterats.
Förbundet deltar inom områdena bygglov, miljö- och hälsoskydd samt
livsmedelskontroll i den serviceundersökningen som
medlemskommunerna genomför genom SBA (Stockholm Business
Aliance). I den senaste undersökningen fick bygglov ett mycket högt betyg
och tilldelades en första plats i rankningen inom SBA-kommunerna.
Övriga verksamheter fick betyget högt och godkänt.
För att ytterligare följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken
genomfördes en egen enkätundersökning inom bygglov och enskilda
avlopp där målgruppen även omfattar privatpersoner. Svarsfrekvensen
för enskilda avlopp var dock väldigt låg.
Frågorna kring tillgänglighet och bemötande får ett bra betyg. Synpunkter
som framförts är efterfrågan på förenklingar som digitala lösningar och etjänster. När det gäller handläggningstid är resultatet oftast som förväntad
eller något snabbare än den förväntade, vilket får ses som godkänt. Att se
över beslutsprocessen ytterligare är aktuellt för att komma till beslut
snabbare utan att rättssäkerheten äventyras. Tydliga och väl motiverade
beslut är viktiga. Förbundet har påbörjat en översyn av hur besluten
utformas och med målet att besluten ska bli tydligare för mottagaren.
Nedan redovisas resultat av enkätsvar för bygglov och enskilda avlopp

Enkät bygglov 2018
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Enkät enskilda avlopp 2018
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Intern kontroll

Förbundet har under året arbetat med den interna kontrollen utifrån ett
beslutat internkontrollprogram. Programmet har följande beslutade
kontrollområden:
• Rättsäker myndighetsutövning: Kontrollen omfattar hantering av
ärenden utifrån lagstiftning, kvalitet på handlingar, diarieföring,
handläggningstid samt avgifter utifrån förbundets taxor. Totalt har
20 byggärenden samt 40 miljö- och hälsoskyddsärenden granskats.
Resultatet från kontrollen redovisas för förbundsdirektionen.
• Planerad tillsyn: Kontrollen omfattar uppföljning av miljö- och
hälsoskyddsenhetens tillsyns- och kontrollplan. Uppföljningen
redovisas vid förbundsdirektionens sammanträden.
• Verksamhetens styrdokument: Kontrollen omfattar genomgång
för att säkerställa att delegationsordning, förbundsordning samt
förbundets reglemente är aktuella. Kontroll har inneburit översyn
och uppdatering av förbundsordning samt delegationsordning.
• Finansiering av verksamheten: Kontrollen omfattar hur antagen
budget följs. Resultatet redovisas vid förbundsdirektionens
sammanträden.
Ekonomi- och administration

Nytt ekonomisystem har införts vilket har varit väldigt tidskrävande för
berörd personal. I övrigt bedöms det administrativa arbetet fungerat på ett
bra sätt. Omfördelning av administrativa resurser från central
administration till bygglov har skett under året. Förbundet har använt
konsult för ekonomiarbetet sedan maj månad.
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1.5.4 Personal
Kompetensutveckling

Personalens kompetens är en viktig förutsättning för en god kvalitetsnivå i
verksamheten. Frågor som kompetensutveckling är därför centrala.
Genom att förbundet är en myndighet är det avgörande att ha kännedom
om ny lagstiftning, nya regler och föreskrifter. Frågor om
kompetensutveckling har tagits upp löpande samt under årets
medarbetarsamtal.
Bemanning

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har 19 fast anställda medarbetare.
Förbundet har avtal med bygglovarkitekt, bygglovkonsult och
redovisningskonsult.
Personalomsättning

Den tillförordnade förbundschefen har anställts som förbundschef.
Enhetssamordnaren på bygg slutade sin tjänst i december 2018 och ny ska
rekryteras. Enhetssamordnaren på miljö- och hälsoskydd har varit
föräldraledig och vikarierande enhetssamordnare har rekryterats internt.
Två byggnadsinspektörer och två miljö- och hälsoskyddsinspektörer har
slutat sina anställningar för att gå till liknande tjänster i andra kommuner
och nya inspektörer har rekryterats. Ett vikariat för en föräldraledig miljöoch hälsoskyddsinspektör har varit aktuell under perioden och vikarie har
rekryterats. Två miljö- och hälsoskyddsinspektörer har varit
visstidsanställda för att täcka upp vakanser inom livsmedelstillsynen och
för arbetet med enskilda avlopp. För att klara den höga arbetsbelastningen
och de vakanser som varit under året har bygglovkonsult använts.
Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron var har under året varit 4,6 % vilket är något
bättre än 2017 då den var 5,8 %. Dock har direktionsmålet med andel
personal utan sjukdag inte nåtts.
Företagshälsovård

Förbundet har avtal om företagshälsovård med Avonova Mälarhälsa.
Personalaktiviteter

En personaldag genomfördes under våren med besök i kulturhistoriska
byggnadsmiljöer. Under hösten var förbundskontoret på kontorsdagar
under två dagar. Syftet med kontorsdagarna var främst utvecklingsarbete
samt planering inför 2019. Tid avsattes också för en inspirerande
föreläsning om ”styrkebaserad utveckling”.
Friskvård

Användandet av friskvårdstimmar har uppgått till 23 timmar per anställd
och förbundets mål 20 timmar per anställd har nåtts. På förbundet finns en
hälsoinspiratör utsedd. Stegtävling och deltagande i ”Vårruset” är
aktiviteter som hälsoinspiratören anordnat. Uppslutningen i aktiviteterna
har varit mycket god.
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1.5.5 Miljö- och hälsoskyddsenheten
Allmänt

Av miljö- och hälsoskyddsenhetens fyra direktionsmål har två av målen,
antal pågående ärenden och förorenade områden nåtts till 100 %. Målet
med planerad tillsyn har nåtts till 99 % och målet gällande enskilda avlopp
har nåtts till 75 %.
Den planerade tillsynen har under året varit 46 % och den händelsestyrda
tillsynen 54 %, vilket överensstämmer med den fastställda tillsynsplanen.

Planerad och händelsestyrd tillsyn
2018
Planerad tillsyn
46%

Händelsestyrd
tillsyn
54%

Diagrammet nedan visar hur tillsynstimmarna har fördelats mellan de
olika områdena inom miljö- och hälsoskydd.

Fördelning av nedlagd tid inom miljö- och
hälsoskydd 2018
Naturvård
3%

Fysisk planering
1% Tobak-OTCFolköl
2%
Livsmedel
13%

Miljöskydd
42%

Hälsoskydd
18%
Enskilda avlopp
22%
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Antal nya ärenden under 2018

Under året påbörjades 1 187 nya ärenden. Ärendena fördelar sig inom
följande ärendetyper inom respektive kommun. I jämförelse med 2017 har
lika många ärenden påbörjats under 2018. Variationer i tillsynsplanen ser
olika ut från år till år varför antalet ärenden varierar inom olika
tillsynsområden.

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

Arboga
53
123
46
34
8
105
151
4
185
16
0
7
8
1
9
25
775

2017
2018
Kungsör Totalt
Arboga Kungsör Totalt
17
70
50
18
68
89
212
165
60
225
8
54
5
6
11
20
54
45
20
65
4
12
9
3
12
58
163
93
55
148
71
222
138
58
196
1
5
8
0
8
96
281
178
104
282
12
28
28
18
46
1
1
0
0
0
3
10
4
3
7
10
18
10
7
17
0
1
2
0
2
4
13
27
19
46
18
43
27
27
54
412
1187
789
398
1187
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Ett av direktionens mål är 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.
Diagrammet nedan visar antalet pågående ärenden vid respektive månads
slut. Under mars månad kan man tydligt se en ökning av antalet pågående
ärenden vilket beror på att många årsrapporter kommer in från olika
verksamheter. I september var antalet pågående ärenden nästan 600 och
en insats gjordes med att avsluta de ärenden som kunde avslutas. Målet
att antalet ärenden inte ska överskrida 600 stycken har klarats under hela
2018.

Antal pågående miljöärenden exklusive
avloppsärenden 2018 = 443 stycken
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Utifrån krav i lagstiftningen har tillsynsmyndigheten en skyldighet att
anmäla misstanke om brott till åklagare/polis och besluta om
miljösanktionsavgift vid överträdelser som har en sanktionsavgift. Under
året har tolv anmälningar gällande misstanke om brott gjorts. Vidare har
fem beslut om miljösanktionsavgift tagits. Totalt har 627 delegationsbeslut
och 60 delegationsyttranden meddelats.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har som mål att tidsbegränsade
förelägganden som meddelas följs upp inom tre veckor vilket enheten har
uppfyllt till 76 %. De flesta förelägganden åtgärdas av
verksamhetsutövaren vid påminnelse eller kommunicering om
föreläggande/förbud med vite. I vissa fall krävs beslut om
föreläggande/förbud med vite. Totalt har 11 vitesbeslut tagits och flertalet
gäller förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bristfällig
avloppsanordning.
Under perioden har det inkommit och handlagts 71 klagomål.
Klagomålsärendena gäller främst hälsoskydd, livsmedel och
nedskräpningar.
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Vidare har miljö- och hälsoskyddsenheten som mål att efter genomförd
inspektion/kontroll ska inspektionsrapport skickas ut inom tre veckor till
berörd verksamhetsutövare. Totalt har 386 inspektionsrapporter och 144
kontrollrapporter (livsmedel) skickats ut. I 88 % har målet uppfyllts.
För att nå ökad samsyn och göra likartade bedömningar oavsett
handläggare har tillsyn utförts, gemensamt av två handläggare, på
tillsynsobjekt inom de olika tillsynsområdena.
Livsmedel

Kontroll har genomförts enligt fastställd kontrollplan och 99 % av årets
planerade livsmedelskontroll har genomförts. Totalt har 163 kontroller
genomförts. 25 % av kontrollerna har varit föranmäld och 75 % av
kontrollerna har varit oanmäld. I kontrollen har verksamheternas
egenkontroll följts upp och inriktningen har bland annat varit
kontrollpunkterna märkning, spårbarhet, personlig hygien och
temperatur.
Under året har en myndighetsåtgärd krävts med föreläggande om åtgärd
som följd. Två utbrott av livsmedelsburen smitta har förekommit och sju
anmälningar om matförgiftning.
Vidare har 21 registreringar av nya verksamheter handlagts. Orsak till
registrering kan vara en ny verksamhet som startar eller ett ägarbyte på en
befintlig verksamhet. Flertalet av de nya verksamheterna har kontrollerats
med ett första besök inom tre månader.
En kurs i livsmedelshygien för livsmedelsföretagen har genomförts under
våren. Vid kursen deltog sammanlagt 20 personer och kursen fick bra
betyg och upplevdes värdefull av deltagarna.
Ett ”Marknadsprojekt” har genomförts där livsmedelshanteringen har
kontrollerats vid totalt 24 livsmedelsföretag. Marknader som omfattats av
projektet har varit Kungsörs vårmarknad, Arbogakarnevalen och Arboga
medeltidsmarknad. Kontroll gjordes om verksamheten var registrerad,
livsmedelshygien, hantering, märkning och temperatur. Brister som
upptäcktes var främst gällande information/märkning och kylförvaring.
De flesta verksamheter hade dock tillfredsställande rutiner för sin
livsmedelshantering. I de fall brister påtalats har dessa åtgärdats
omgående. Bedömning görs att senaste årens återkommande kontroller av
marknader ger resultat med färre brister som följd.
Det planerade nationella kontrollprojektet om Ehech i köttprodukter har ej
genomförts då det inte fanns några verksamheter som hanterade de
produkter som projektet omfattade och det planerade nationella
dricksvattenprojektet har flyttats fram till 2019.
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Förbundet kan konstatera att de senaste årens kontinuerligt
återkommande livsmedelskontroller har effekt med färre brister som
resultat. Den årliga återkommande utbildningsinsatsen är också av
betydelse då det kan noteras en ökad kompetens hos de som arbetar med
livsmedel.
Hälsoskydd

Inom hälsoskydd har 97 % av den planerade tillsynen genomförts.
Tillsynen har under perioden omfattat bland annat förskolor,
vårdboenden, idrottsanläggningar, massörer, frisörer och strandbad.
Kommunernas strandbad har besökts under sommaren.
Under året har fem anmälningar av nya lokaler för hygienisk behandling
och skolor/förskolor handlagts. 25 klagomålsärenden har inkommit och
handlagts. Det har främst gällt bostads- och bullerklagomål.
Tillsyn har genomförts vid två flerbostadshus och har främst varit inriktad
på fastighetsägarnas egenkontroll vad gäller OVK (obligatorisk
ventilationskontroll) och radonmätningar.
Två tillsynsprojekt inom hälsoskyddsområdet har genomförts. Radon i
flerbostadshus där målet är att alla flerbostadshus ska göra en
radonmätning och förhöjda värden ska åtgärdas. 82 % av flerbostadshusen
har uppfyllt detta. Arbetet fortsätter under 2019 och de fastighetsägare
som inte frivilligt genomför mätningar och åtgärder kommer föreläggas
om detta.
Ett annat projekt som har genomförts är en enkätundersökning till elever i
grundskolan, i syfte att undersöka hur elever vid kommunala grundskolor
upplever sin inomhusmiljö. Svarsfrekvensen har varit mycket hög.
Synpunkter som framkom gäller främst buller, städning, temperaturer,
ventilation samt lokalernas skick. Undersökningen har bidragit med
omfattande och viktig information och syftet är att resultatet ska vara ett
stöd i det ordinarie tillsynsarbetet framöver.
Ändringar har gjorts i strålskyddslagen och det har införts en åldersgräns
på 18 år för att sola i solarium. I och med detta har ett informationsutskick
gjorts till de verksamhetsutövare som bedriver solarieverksamhet.
Under året har de kommunala skyttarna varit engagerade i tre ärenden.
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Tobak, folköl och receptfria läkemedel

100 % av den planerade tillsynen inom området har utförts. En anmälan
om försäljning av tobak, en anmälan om elektroniska cigaretter samt
påfyllningsbehållare och två anmälningar om försäljning av folköl har
handlagts.
Kontrollköp har genomförts som projekt för att kontrollera hur handlarna
följer sin rutin om ålderskontroll vid försäljning. Kontrollköpet har
omfattat samtliga som säljer tobak och folköl. Av de 24 verksamheter som
kontrollerades var det 7 som brast i ålderskontroll. Efter kontrollköpet
informerades försäljningsställena om resultatet. Bedömning görs att
återkommande kontrollköp som tillsynsmetod har god effekt.
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 totalt 3 091
enskilda avlopp inventerats och bedömts. Arbetet med att de bristfälliga
enskilda avlopp ”röda avlopp” ska åtgärdas så att de uppfyller
miljöbalkens krav fortgår och målet att 95 % av alla ”röda avlopp” ska ha
åtgärdats 2018 har nåtts till 75 %.
Förbundets 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 och besluta
om förbud med vite. Totalt har 53 förbud och elva förbud med vite
meddelats under 2018. Utdömande av vite har varit aktuellt för tre
fastigheter.
Under perioden har 64 tillståndsansökningar inkommit om att få anlägga
nya avloppsanläggningar. Merparten av ansökningarna gäller för
anläggningar som ska ersätta tidigare bristfälliga avloppsanläggningar
Som stöd till fastighetsägare har också 30 rådgivningsbesök genomförts.
Projektet med ”gula avlopp” har påbörjats och gäller främst anordningar
med bristfällig efterföljande rening eller anordningar som är äldre än 20
år. Ett projekt som kommer att fortgå under några år framöver med målet
att år 2020 ska alla ”gula avlopp” ha bedömts om de uppfyller
lagstiftningens krav eller inte och år 2023 ska de som bedömts bristfälliga
ha åtgärdats. Totalt finns cirka 460 ”gula avlopp” och under 2018 har 104
bedömningar gjorts.
En avloppsmässa genomfördes under våren i ”Kungsörs nya skola” där
målgruppen var de fastighetsägare som har ”röda” och ”gula”
avloppsanläggningar. På mässan deltog tillverkare av avloppslösningar.
Förbundets avloppshandläggare höll ett uppskattat föredrag. En träff har
också anordnats för de entreprenörer som anlägger avloppsanläggningar.
Kontakter med de entreprenörer som arbetar inom kommunerna är viktig
och borgar för att de anläggningar som byggs inrättas på ett bra sätt.
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I diagrammet nedan redovisas, för Arboga respektive Kungsörs
kommuner, förändringen av statusen på bedömda avlopp mellan åren
2012 och fram till 2018.
Beteckningarna i diagrammen innebär följande:
Förbud/Vite = Förbudsbeslut med vite har beslutats
Röd/Förbud= Förbudsbeslut har beslutats
Röd/obebodda = Inga krav ställs
Röd = Uppfyller inte krav
Gula/Förbud = Förbudsbeslut har beslutats

Gul = Uppfyller ej krav. Ny bedömning ska göras.
Gul/Gröna = Åtgärder gjorda. Uppfyller krav.
Röd/Grön/Kommunal = Kopplat på kommunalt VA
Röd/Grön = Åtgärder gjorda. Uppfyller krav.
Grön = Uppfyller krav

Status på bedömda avloppsanläggningar i Arboga 2012-2018
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Miljöskydd

Inom området miljöfarlig verksamhet har tillsyn skett enligt
tillsynsplanen. Av årets planerade tillsyn har 100 % genomförts. Tillsynen
omfattar bland annat egenkontroll, cisterner, avfall, köldmedier, buller,
utsläpp till vatten, mark och luft samt energieffektivisering. Inom
lantbruket kontrolleras även växtskyddsmedel och gödselhanteringen.
Större förbränningsanläggningar och fjäderfäanläggningar omfattas även
av IED (industriutsläppsdirektivet) som innebär skärpningar i kraven att
tillämpa bästa tillgängliga teknik (BAT).
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 granskat 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 året har varit inom branscherna metallbearbetning,
avloppsreningsverk, betongindustrier, plastindustri, metallbearbetning,
värmeverk, deponi, skrotningsanläggningar, drivmedelsanläggningar,
fordonstvättar och elektronikåtervinning.
Ett projekt med tillsyn på U-anläggningar (mindre miljöfarliga
verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen) har genomförts och prioriterade branscher
har varit fordonsverkstäder och metallbearbetning. Tillsynen har varit
inriktad på kemikalieförvaring, farligt avfall, utsläpp till mark, vatten och
luft. Projektet visar att det finns ett varierat behov av tillsyn hos de mindre
verksamheterna. Förbundet kommer att bedriva liknande projekt
kommande år.
Lantbruk
Förbundet har tillsynsansvar för 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.
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. Lantbrukshandläggarna deltog
under hösten i en träff med lantbrukare i Kungsör som
näringslivskontoret anordnade.
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Hästgårdar
Inventering av mindre hästgårdar, delområde tre av fyra, har genomförts i
syfte att uppdatera förbundets tillsynsregister och för att kontrollera
gödselhanteringen som i många fall är bristfällig.
Energi

Inom tillsynsområdet energi pågår ett samarbete med förbundets
energirådgivare. Kontaktuppgifter till energirådgivaren har förmedlats till
verksamhetutövare. Energirådgivaren har vid ett tillfälle deltagit vid
miljötillsyn och informerat om sin verksamhet och om möjligheter till
energieffektivisering. Inom ramen för projektet ”Incitament för
energieffektivisering” (små-medelstora företag) som pågår har flertalet av
förbundets miljö- och hälsoskyddsinspektörer deltagit i en
tvådagarsutbildning i ”motiverande samtal”.
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.
Förbundet har deltagit i ett nationellt tillsynsprojekt om växtskyddsmedel
på golfbanor.
Två anmälningar om spridning av kemiska bekämpningsmedel har
handlagts.
Köldmedieanläggningar
Under perioden har 53 årsrapporter avseende köldmedia handlagts.
Cisterner
Två ärenden om nya cisterner har handlagts.
Ett eget projekt inom förbundet gällande inventering av cisterner pågår
och uppföljande arbete kommer att fortgå som aktivitet under 2019. Syftet
är att uppdatera och korrigera tillsynsregistret för cisterner där det inte
förekommer någon annan verksamhet som kräver tillsyn.
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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
lokal renhållningsordning som exempelvis förlängt hämtningsintervall
och ansökan om befrielse från sophämtning.
Föroreningsskadade områden

Arbetet med målet att utreda fyra fastigheter, där det finns misstanke om
förorening i mark, har pågått under året. Målet har nåtts till 100 %. Totalt
har fyra fastigheter utretts under året avseende föroreningssituationen.
Flera fastigheter är under utredning vad gäller ansvarsfrågan, så kallad
ansvarsutredning, som behöver göras innan krav på provtagning och
sanering kan påbörjas. Åtta fastigheter har varit aktuella för handläggning
under året.
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. Fem deponier har varit aktuella för
handläggning under året.
Under året har två olyckor inträffat, med diesel- eller oljeutsläpp, 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
beslutat om 2012. Syftet med tillsynen är att se så att åtgärderna följer det
beslut som meddelats. Under perioden har sju ansökningar om
strandskyddsdispens och tolv 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.
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1.5.6 Bygglovenheten
Lovhandläggning

Byggandet har gått ned något under 2018 vilket speglar sig i antalet
inkomna bygglovansökningar. Totalt har 305 nya byggärenden
registrerats, vilket är 20 % färre ärenden än 2017 men ett flertal ärenden
rör större byggnationer som nytt vård- och omsorgsboende, ny förskola
och ett nytt LSS-boende.
Antal inkomna byggärenden 2016-2018

Inkomna byggärenden 2016-2018
60
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Fördelning av antalet inkomna ärenden under 2017 och 2018

I tabellen nedan redovisas fördelningen mellan de olika typer av ärenden
som inkommit under året, samt fördelningen av dessa mellan Arboga och
Kungsörs kommuner i jämförelse med 2017. Cirka 70 % av ärendena är
initierade av privatpersoner. Utöver inkomna ansökningar har 14 nya
tillsynsärenden startats.
Ärendetyp
Bygglov/anmälan
Rivningslov/anmälan
Strandskyddsdispens
Förhandsbesked
Marklov
Villkorsbesked
Totalt

Arboga
229
2
2
3
236

2017
Kungsör
128
5
2
4
5
144
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Totalt
357
7
4
7
5
380

Arboga
179
5
2
4
190

2018
Kungsör
109
2
1
3
115

Totalt
288
7
3
7
305

Antal beviljade bygglov och antal bostäder 2018

Under året har 48 bygglov beviljats i båda kommunerna som totalt medför
139 nya bostäder, varav 86 nya bostäder för vårdboende.

Typ av bostad
Flerbostadshus (lägenheter)
Radhus/Parhus
Småhus (villor)
Fritidshus
Vårdboende
Totalt

Antal
bygglov
1
7
13
6
2
29

Arboga
Antal bostäder
4
8
13
6
86
117

Kungsör
Antal bygglov
1

Antal bostäder
4

17
1

17
1

19

22

Bygglovenheten har under året gjort två studiebesök hos andra
kommuner, för erfarenhetsutbyte och för insikt i hur en digital
bygglovhantering kan ske i framtiden.
I bygglovarkivet finns ett antal äldre ärenden, vilka är äldre än fem år och
beviljade enligt den äldre plan-och bygglagen. Det mål som
förbundsdirektionen beslutat är att 150 ärenden ska avslutas under 2018.
Under året har 179 ärenden avslutats och målet har nåtts. Under 2019 är
målet att alla äldre (30 stycken) ärenden ska avslutas.
Tillsyn

Under året har 14 nya tillsynsärenden avseende ovårdade tomter och
olovliga byggnationer startats. Den riktade uppsökande tillsynen har fått
nedprioriterats under perioden med anledning av att handläggning av
inkomna bygglovärenden har prioriterats.
Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa uppräknade överträdelser av
plan- och bygglagstiftningen. Det gäller även om överträdelsen inte har
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Förbundsdirektionen har under året
beslutat om två byggsanktionsavgifter.
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1.5.7 Energi- och klimatrådgivning
Förbundet har ett samverkansavtal med Köpings kommun för energi- och
klimatrådgivningen inom Köping, Arboga och Kungsörs kommuner.
Avtalet innebär att Köping under 2018 ansvarar för energi- och
klimatrådgivningen i Arboga och Kungsörs kommun. Bidragets storlek
motsvarar en heltidstjänst (1,0 åa) som fördelas enligt nedan.
Energi- och klimatrådgivning (EKR)

KAK-kommunerna har fått bidrag för 2018-2020 som motsvarar 0,5 åa för
EKR. Under perioden har totalt 46 energirådgivningar utförts i Arbogaoch Kungsörsområdet genom personligt möte, telefon och e-post. Av dem
var tjugosex stycken till privatpersoner, nio till organisationer och elva till
företag.
Under ”Earth hour”- veckan arrangerades olika evenemang i
kommunerna för att uppmärksamma allmänheten på
klimatförändringarna och om möjliga åtgärder. Bland annat genomfördes
en filmvisning för allmänheten och för skolungdomar på Kungsörs
biograf. En utställning och en mindre filmvisning i Arbogas bibliotek
genomfördes också. Temat för årets insatsprojekt har bidragit till att det
anordnats en solelskväll för allmänheten i Arboga och ett studiebesök om
solel för lantbrukare. På hösten var cykling i fokus under Trafikantveckan,
det hölls en stand-up föreläsning om hur livet blev lättare med cykel i
Kungsör.
Utöver de större arrangemangen har rådgivaren deltagit på mässor och
marknader runt om samt haft temakvällar med drop-in besök på bibliotek
för att nå ut till fler målgrupper. Energi- och klimatrådgivaren har
uppmärksammats i lokal media fyra gånger och marknadsfört
rådgivningen samt talat om solenergi.
Coacher för energi och klimat (CEK)

För CEK-projektet har KAK-kommunerna bidrag för 0,5 åa fram till
halvårsskiftet 2020.
Energi- och klimatrådgivningen har påbörjat projektet CEK. Projektet
gäller för små företag med energianvändning under 300 MWh och görs i
samarbete med näringslivet. Coacher finns tillgängliga i regionen och kan
på plats hjälpa små och medelstora företag med att effektivisera
energianvändning och göra klimatsmarta åtgärder.
Coach för energi och klimat (CEK) programmet har varit representerat
flertalet gånger under företagsfrukostar i Arboga och under
Företagsservice i Kungsör. För att sprida information om projektet och öka
engagemanget kring energifrågor arrangerades energiseminarium för
företag. I Arboga diskuterades det olika stöd för energieffektiviseringar.
Kungsör bjöd in till en föreläsning om klimatförändringarnas påverkan på
näringslivet.
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1.6

Drift- och investeringsredovisning

Driftredovisning
Belopp i tkr

Nettokostnad Avvikelse

Nettokostnad Avvikelse

Budget

Intäkt

Kostnad

2018

2018

2018

2018

2018

2017

2017

Direktion inkl revision

550

0

433

433

117

485

70

Central administration

1 379

2 306

3 678

1 372

7

1 587

-266

Bygglov

1 828

2 777

4 002

1 225

603

775

1 026

Miljö och hälsoskydd

4 200

3 361

7 843

4 482

-282

4 145

135

80

0

0

0

80

0

80

SUMMA nettokostnader

8 037

8 444

15 956

7 512

525

6 992

1 044

Finansiering nettointäkter

-8 037

10 929

2 722

-8 207

170

-7 936

-101

0

19 373

18 678

-695

695

-943

943

Budgeterat resultat 1%

SUMMA

Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan

Investeringsredovisning
Belopp i tkr

Budget

Utfall Avvikelse

Utfall Avvikelse

2018

2018

2018

2017

2017

Ekonomikoppling till
ärendehanteringssystem

0

0

0

0

0

Hemsida

0

0

0

0

0

Summa central adm

0

0

0

0

0

0

80

Central administration

Bygglov
Qlik Bygg

0

Tillsynsregister

0

0

0

0

0

Summa bygglov

0

0

0

0

80

Ecos 2 konvertering

0

0

0

350

AGS digitalt arkiv

0

0

130

Miljö- och hälsoskydd

Summa miljö- och
hälsoskydd

0

0

0

0

480

SUMMA investeringar

0

0

0

0

560
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1.7

Nyckeltal

Arboga och Kungsör

2015

2016

2017

2018

Politisk verksamhet

23

18

22

19

Central administration

52

51

71

61

Bygglov

80

53

35

54

Miljö- och hälsoskydd

177

181

185

199

Total kostnad i kr/invånare

332

303

313

333

Vid beräkningen har ett invånarantal på total 22 500 använts för 2018 (Arboga 14 000 och Kungsör 8 500)
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2

Ekonomisk redovisning

2.1

Ekonomisk analys

2.1.1 2018 års resultat
Västra Mälardalens Myndighetsförbunds gör 2018 ett positivt resultat på
695 tkr. Driftbudgeten visar ett överskott med 525 tkr varav 80 tkr är
budgeterat resultat motsvarande 1 % av kommunbidraget. Den finansiella
delen visar ett överskott på 170 tkr.
2.1.2 Driftbudget
Förbundsdirektion inklusive revision

Förbundsdirektionens verksamhet visar ett överskott på 117 tkr. Arvodesoch kurskostnaderna har varit lägre än budget. Kostnader för revision har
följt budget.
Central administration

Den centrala administrationen gör ett mindre överskott på 7 tkr.
Bygglov

Verksamheten visar ett överskott på totalt 603 tkr.
På kostnadssidan görs ett mindre underskott på 26 tkr.
Bygglovintäkterna ger ett överskott på 629 tkr. Trots att antalet
bygglovärenden har minskat med cirka 20 % under 2018 ligger intäkterna
i samma nivå som 2017 vilket beror på att flera större bygglov har
handlagts under året.
Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten visar ett underskott på totalt 283 tkr.
På kostnadssidan görs ett överskott på 535 tkr vilket beror på att
personalkostnaderna varit lägre på grund av vakanser.
På intäktssidan görs ett underskott på 818 tkr. Underskottet beror främst
på mindre intäkter för enskilda avlopp och miljötillsyn.
Tillsynsavgifter för områdena hälsoskydd, livsmedel, tobak, folköl och
receptfria läkemedel följer budget.
2.1.3 Finansnettot
Finansnettot visar ett överskott på 170 tkr vilket främst beror på
återbetalning av felfakturerade premier för pensionsförsäkring.
2.1.4 Investeringar
Ej aktuellt under året.
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2.1.5 Likviditet
Medlemskommunerna betalar in bidrag i förskott varje kvartal till
förbundets bankkonto. Kassa och bank uppgår på balansdagen till 5 745
tkr. Någon kredit har ej nyttjats under 2018.
I diagrammet nedan redovisas likviditetsförändringar under 2017- 2018.
Likvida medel
Jämförelse år 2017 och 2018
10000000,00
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7000000,00
6000000,00
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4000000,00
3000000,00
2000000,00
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0,00

2018
2017
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2.1.6 Pensioner
Pensionskostnaderna uppvisar ett överskott på 163 tkr vilket främst beror
på återbetalning av premier för pensionsförsäkring.
Förbundets pensionskostnader för 2018 uppgår till 420 tkr. I
pensionskostnaderna ingår förvaltningsavgifter och försäkringspremier
samt avgiftsbestämd ålderspension och särskild löneskatt.
2.1.7 Eget kapital
Det egna kapitalet har stadigt förbättrats under åren. Förbundet har
beslutat om riktlinjer för hantering av det egna kapitalet. Riktlinjerna
innebär att det egna kapital som vid årsredovisningen överskrider 3 000
tkr återbetalas till medlemmarna. Efter 2017 års resultat återbetalades 943
tkr till medlemmarna.
Det egna kapitalet uppgår 2018 till 3 695 tkr varför återbetalning är
aktuellt.

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

2014
1 360

2015
2 084

2016
2 835

717
2 084

751
2 835

1 193
4 028

2017
4 028
-1 028
943
3 943

2018
3 943
-943
695
3 695

2.1.8 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 2018 uppvisar förbundet ett resultat
uppgående till 695 tkr. Några realisationsvinster har ej förekommit.
Årets resultat tkr
Justerat resultat tkr

Tkr
695
695
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2.1.9 Balanskravsutredning
Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att
förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt.
Under 2013 beslutade förbundet om riktlinjer för hantering och
användning av resultatutjämningsreserv (RUR), för att vid nedgång i
konjunktur kunna använda reserven för att balansera ett eventuellt
underskott. Förbundet beslutade också att RUR högst får vara 15 % av det
sammanlagda aktuella kommunbidraget. 2018 motsvarar det 1 206 tkr och
är efter årets resultat fylld.
Medlemsbidrag
1% av medlemsbidraget
Årets resultat
Realisationsvinster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Medel till RUR
Medel från RUR
Årets balanskravsresultat

2012
7348
73

2013
7640
76

2014
7925
79

2015
7957
80

2016
7957
80

2017
8037
80

2018
8037
80

335
0

937
0

717
0

751
0

1193
0

943
0

695
0

335
-260
0
75

937
-860
0
77

717
-69
0
648

751
-4
0
747

1193
0
0
1193

943
-13
0
930

695
0
0
695

Förbundet uppnår balanskravet 2018.
2.1.10 Soliditet
Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den visar hur
stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital.
Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer, dels hur det egna
kapitalet förändras och dels hur tillgångarna förändras.
Vid bildandet av förbundet var soliditeten 0 % och med årets resultat på
695 tkr uppgår det egna kapitalet till 3 695 tkr vilket ger en soliditet på
52 %.
Soliditet

2016
55 %

2017
62 %
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2018
52 %

2.1.11 God ekonomisk hushållning
För 2018 har förbundet beslutat om ett mål att självfinansieringsgraden
ska vara 44 %. Förbundet har också 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.”
Självfinansieringsgraden för 2018 är 45 % vilket innebär att
självfinansieringsgradsmålet har nåtts. Utifrån riktlinjerna finns en
fungerande intern kontroll. Årets resultat är också positivt och överskrider
1 % av erhållet kommunbidrag.
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2.2
Ekonomisk redovisning
2.2.1 Resultat räkning

Belopp i Tkr

Not

Bokslut
2017

Bokslut
2018

Budget
2018

Avvikelse
2018

Verksamhetens intäkter

1

6 340

6 123

6 327

-204

Verksamhetens kostnader

2

-13 299

-13 356

-14 147

791

Avskrivningar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Driftbidrag
Finansnetto

3

-138

-111

-137

26

4
5

-7 097
8 035
5

-7 344
8 035
4

-7 957
8 037

613
-2
4

943

695
0
695

80
0
80

615
0
615

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA POSTER
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

943

6

2.2.2 Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not

2017

2018

1

284
284

174
174

2
3

6 090
0
6 090

6 925
0
6 925

6 374

7 099

3 943
-1 028
943

3 695
-943
695

0
0

0
0

0
2 431
2 431

0
3 404
3 404

6 374

7 099

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
- återbet kapital till Arboga & Kungsör
- varav årets resultat

4

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

5
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2.2.3 Noter till resultaträkning
Belopp i tkr

2017

2018

8 619

8 444

-2 279

-2 321

6 340

6 123

6 271

6 123

0

0

69

0

6 340

6 123

15 611

15 956

-159

-116

-2 279

-2 321

125

-163

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Från driftredovisningen
Interna poster
SUMMA EXTERNA INTÄKTER
Fördelas enligt nedan:
Taxor och avgifter
Bidrag
Försäljning av verksamhet
SUMMA
Not 2 - Verksamhetens kostnader
Från driftredovisningen
Kapitalkostnader
Interna kostnader
Pensioner inkl löneskatt
Övriga gemensamma kostnader

0

SUMMA EXTERNA KOSTNADER

13 299

13 356

10 168

10 203

330

600

Fördelas enligt nedan:
Personalkostnader inkl pensioner
Köp av verksamhet samt konsultkostnader
Lokalhyror

584

528

2 217

2 025

13 299

13 356

Planenliga avskrivningar

138

111

SUMMA

138

111

Arboga

4 833

4 833

Kungsör

3 202

3 202

SUMMA

8 035

8 035

Räntor likvida medel

5

4

SUMMA

5

4

943

695

Övriga externa kostnader
SUMMA

Not 3 - Avskrivningar

Not 4 - Driftbidrag

Not 5 - Finansnetto

Not 6 - Årets resultat
Årets resultat
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2.2.4 Noter till balansräkningen
Tkr

2017

2018

Not 1 - Immateriella tillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut

1 106
0
1 106

1 106
0
1 106

-684
-138
-822

-822
-110
-932

284

174

0

0

344
9
207
5 531
6 090

561
111
507
5 746
6 925

0
0

0
0

4 028
-617
-411
943
3 943

3 943
-566
-377
695
3 695

1 206

1 206

7
4
155
181
0
42
403
603
1 037
2 431

361
4
175
201
0
0
474
599
1 590
3 404

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

Not 2 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Skattefordringar
Kortfristig fordran hos koncern
SUMMA
Not 3 - Kassa och bank
Sparbanken
SUMMA
Not 4 - Eget kapital
Ingående värde
Återbetalning kapital bokslut 2017 Arboga
Återbetalning kapital bokslut 2017 Kungsör
Årets resultat
SUMMA
varav:
RUR
Not 5 - Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Momsskuld skatteverket
Personalens källskatt
Arbetsgivaravgift
Skulder till staten
Interimsskulder
Semesterlöneskuld
Uppl pension ind del inkl löneskatt
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA
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2.2.5 Kassaflödesanalys

Utfall
2017

Utfall
2018

943

695

-1 028

-944

138

111

före förändring av rörelsekapital

53

-138

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

45

-619

Ökning/minskning kortfristiga skulder

-817

972

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-719

215

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0

-719

215

Likvida medel vid årets början

6 250

5 531

Likvida medel vid årets slut

5 531

5 746

Förändring likvida medel

-719

215

Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering av eget kapital
Justering för ej likviditetspåverkande poster:
Avskrivningar/nedskrivningar
Medel från verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE
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2.2.6 Redovisningsprinciper
Grundläggande redovisningsprinciper

Förbundet har upprättat årsredovisningen i enlighet med reglerna i Lagen
om kommunal redovisning och rekommendationer som Rådet för
kommunal redovisning utger såvida inte annat anges. Syftet med den
finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av
förbundets finansiella ställning.
Periodiseringar har skett till viss del för att ge en så rättvisande bild som
möjligt av förbundets resultat och finansiella ställning för året. Det innebär
att utgifter kostnadsförts det år då förbrukningen skett och inkomster
intäktsförts det år då intäkterna genererats.
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 ¼ av ett prisbasbelopp exklusive moms.
Immateriella 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.
Pensioner

Enligt överenskommelse med medlemskommunerna ligger tidigare
upparbetad pensionsskuld kvar hos kommunerna. Det medför att
förbundet inte har någon ingående upparbetad skuld avseende pensioner.
Förbundet har valt att från och med 2011 trygga dessa framtida kostnader
genom att teckna en försäkring för den förmånsbestämda pensionen (FÅP)
samt efterlevandepension istället för årlig avsättning.
Vad gäller individuella valet (4,5 %) och den särskilda löneskatten
(24,26%) har kostnaden 599 tkr bokförts som interimsskuld 2018 och ligger
med i verksamhetens kostnader. Skulden är baserad på inrapporterad
årslönesumma hos KPA.
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Semesterlöneskuld

Den förändrade semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar
samt okompenserad övertid har bokförts månatligen på 2018. Skulden har
under året ökat med 71 tkr och förändringen har belastat periodens
resultat.
Löner

Samtliga lönerevideringar har redovisats i 2018 års resultat. Sociala
avgifter och arbetsgivaravgifter har bokförts i samband med att lönerna
bokförts.
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2.3

Ordlista och förklaringar

Anläggningstillgång

Internränta

Fast och lös egendom som är
avsedd att innehas stadigvarande.

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

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar på grund av
ålder och utnyttjande.

Kapitalkostnader

Benämning för avskrivningar och
intern ränta.

Balanskrav

Lagkrav att intäkterna varje år ska
överstiga kostnaderna.

Kassaflödesanalys

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

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).

Kortfristiga fordringar/skulder

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

Betalningsberedskapen på kort sikt

Eget kapital

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

Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter reducerat med
investeringsbidrag.
Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är avsett att
stadigvarande innehas.

Finansiella intäkter och kostnader

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

Resultaträkning

Översiktlig sammanställning av
externa intäkter och kostnader som
utmynnar i årets resultat
(förändring av eget kapital).

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella
intäkter och kostnader.

Soliditet

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

43

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Meddelande – upphävt beslut
(KS 2018/115)
Länsstyrelsen har den 11 mars 2019 beslutat upphäva
kommunfullmäktiges beslut den 11 februari 2019, § 12 att revidera
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun
avseende
•
•

18 § i sin helhet gällande föroreningar av hundar
25 § avseende hänvisningen till 18 §.

I övrigt gäller nu de nya föreskrifterna antagna 2019-03-11.
De nya föreskrifterna kommer nu att bearbetas avseende § 18 och
§ 25 innan de åter lyfts för beslut.

Beslut

Justerandes sign

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten, VD KKTAB,
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Redovisning av obesvarade motioner per
den 28 mars 2019 (KS 2019/)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade motioner per den 28 mars 2019. Av den framgår att
fem motioner är obesvarade;
-

En motion ställdes 2017 och har passerat kommunallagens
årsgräns. Ärendet är återremitterat för vidareutredning.

-

Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de
kan besvaras inom sex månader har inte följts i tre ytterligare
ärenden. I dessa fall är svaren fördröjda med anledning av
remissförfaranden och beräknas besvaras under våren 2019.

Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-03-28
med bilaga

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner
till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2019-03-28

KS 2019/

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Josephine Härdin

Redovisning av obesvarade motioner per den 28
mars 2019
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över de
motioner som är obesvarade. Den nu aktuella sammanställningen är upprättad
den 28 mars 2019 (bilaga 1).
Det är sammanlagt fem motioner som är obesvarade. Av dessa ställdes en under
2017 och resten under 2018.
Den äldsta motionen som inte blivit besvarad (Öppna tillagningskök i Björskogsskolan) ställdes i februari 2017. Den har passerat den årsgräns som finns angiven
i kommunallagen i 5 kap 35 §:
”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
Kommunen har en lokal regel om att motioner ska beredas så att de kan besvaras inom sex månader. Den äldsta motionen är återremitterad och har passerat
även den gränsen. Barn- och utbildningsnämnden arbetar med frågan och ett
svar beräknas kunna behandlas av kommunfullmäktige under 2019.
Läget för de aktuella motionerna framgår av bilagan.

Josephine Härdin

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Bilaga 1

Förteckning över obesvarade motioner per 2019-03-28
Dnr

Motion

Ställd av

Ställd i KF

Status

Beräknas
besvaras

KS 2018/267

Utveckling av musikskolan

Jenny Andersson (KD) och
Arne Olsson (KD)

2018-06-18,
§ 78

Remitterad och besvarad av
barn- och utbildningsnämnden.
Ärenden ligger nu hos
kommundirektör för besvarande
för kommunstyrelsens räkning.

Våren 2019

KS 2017/41

Öppna tillagningskök i
Björskogsskolan

Hans Carlsson (M)

2017-02-13,
§ 96

Remitterad till barn- och
utbildningsnämnden. Besvarad
2017-05-22. Återremitterad för
att genomföra en utredning som
pågår i dagsläget.

2019

KS 2018/195

Fyrverkeri vid nyårsafton

Niklas Magnusson (M)

2018-05-14,
§ 57

Besvaras då nya lokala
ordningsföreskrifter antagits av
länsstyrelsen

Våren 2019

KS 2018/502

Trafikförbättringar i centrala
Kungsör

Stellan Lund (M),
Madelene fager (C), Jenny
Andersson (KD)

2018-12-10,
§ 68

Besvarad i KS 2019-02-25 § 17
återremitterad till förvaltningen i
avvaktan på beslut KTN

Våren 2019

KS 2018/260

Stoppa användningen av
engångsartiklar i plast

Madelene Fager (C), Petter
Westlund (C), AnneMarie
Andersson (C), Gunnar
Karlsson (C), Eleonor
Westlund (C)

2018-06-18,
§ 77

Hos miljöstrateg för besvarande

Maj 2019

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 29 mar 2019 (KS 2019/)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade medborgarförslag per den 29 mars 2019. Av den framgår det i nuläget finns två obesvarade medborgarförslag, båda
ställda under 2018.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2019-03-28
med bilaga

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medborgarförslag till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2019-03-29

KS 2019/

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Josephine Härdin

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per
den 28 mars 2019
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över de
medborgarförslag som är obesvarade. Den nu aktuella sammanställningen är
upprättad den 29 mars 2019 (bilaga 1).
Två medborgarförslag ställda under 2018 är fortfarande obesvarade och ett av
dessa har överskridit ett år.
I KL 5:33 står ”En motion eller medborgarförslag bör beredas så, att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige
inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”

Josephine Härdin

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Bilaga 1

Förteckning över obesvarade medborgarförslag
Dnr

Medborgarförslag

Ställd av

Ställd i KF

Status

Beräknas
besvaras

KS 2018/462

Fotbollsmål till Hagaskolans
skolgård

Klass 3 a Hagaskolan

2018-11-12, § 19

BUN har haft
remissen och målen
är redan på plats.
Förslag till svar tas
fram av kommunstyrelsens förvaltning

Maj 2019

KS 2018/44

Renovering av Runnabäckens
promenad och vandringsled

Melanlie H Kjellin +
namninsamling

2018-04-09, § 46

Remitteras till
Kungsörs Kommun
Teknik AB

Juni 2019

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Motion – Ombyggnation av övergångsställe
vid järnvägssstationen och Bagarn´s (KS
2019/35)
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska ta
reda på om övergångsstället vid järnvägsstationen och Bagarn´s
kan byggas om liknande Eskilstuna så att vägen inte längre är
avsmalnad men har en varningslampa för fotgängare.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Motion – Inför sopsorteringsinformation vid
varje miljöstation (KS 2019/33)
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska
tydliggöra hur sopor skall sorteras vid miljöstationerna på flera
språk i syfte att möjliggöra att får möjlighet att sortera rätt.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Motion – 5-årsgrupper i förskolan (KS
2019/102)
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen ska
införa en mer åldersintegrerad förskola och avdelningar med
enbart 5-åringar. Detta bland annat i syfte att pedagogerna ska
kunna lägga sin tid på mer åldersinriktad pedagogik.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina
Johansson (C) och AnneMarie Andersson (C).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Motion – Sänkt bygglovstaxa för
energieffektivt byggande (KS 2019/101)
Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina Johansson (C) och
AnneMarie Andersson (C) föreslår i en motion att kommunen ska
sänka bygglovstaxan för energieffektivt byggande och införa en
taxemodell för densamma.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager (C), Petter Westlund (C), Lina
Johansson (C) och AnneMarie Andersson (C).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Motion – Utökad tågtrafik i regionen (KS
2019/XX)
Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny Andersson (KD)
föreslår i en motion att Kungsörs kommun initierar ett
kommunikationsprojekt gällande utökad tågtrafik runt inre
Mälaren i samverkan med Eskilstuna, Västerås, Hallstahammar,
Köping och Arboga kommun, samt regionerna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och Jenny
Andersson (KD).

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-08

§
Val till Kungsörs Kommunföretag AB
(KS 2019/XX)
Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter, en lekmannarevisor
och en ersättare för lekmannarevisor till Kungsörs Kommunföretag
AB för tiden från bolagsstämman närmast efter val till kommunfullmäktige och fyra år till bolagsstämman efter nästa val.
Lekmannarevisor och ersättare för denna hämtas bland kommunens revisorer.
Beslutsunderlag:

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Mail från valberedningens ordförande Monica Lindgren (S)
2019-04-01
• Mail från Petter Westlund (C) 2019-02-26
• Mail från Stellan Lund (M) 2019-01-30
• Kommunrevisionens protokoll 2019-01-21 § 3

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Kungsörs Kommunföretag AB från bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2022.
Ledamöter:
Mikael Peterson (S)
Stallmästaregatan 12
736 32 Kungsör
Linda Söder Jonsson (S)
Bygatan 17
736 36 Kungsör
Reijo Peräläinen (L)
Svärmaregatan 6
736 35 Kungsör
Stellan Lund (M)
Kornvägen 6
736 35 Kungsör
Madelene Fager(C)
Kaptensgatan 3
736 33 Kungsör

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs Kommunföretag AB, matrikeln, lönekontoret,
vaktmästeriet, de valda, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-08

Till lekmannarevisor och suppleant för denne utses
Lekmannarevisor
Håkan Sundström (M)
Västra Säbygatan 6 A
736 92 Kungsör

Justerandes sign

Suppleant
Lars Wigström (S)
Hogsta 207
736 91 Kungsör

Protokollsutdrag till

Kungsörs Kommunföretag AB, matrikeln, lönekontoret,
vaktmästeriet, de valda, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Val till Kungsör Vatten AB (KS 2019/XX)
Kommunfullmäktige ska välja tre till fem ledamöter, tre till fem
suppleanter, en lekmannarevisor och en ersättare för
lekmannarevisor till Kungsör Vatten AB för tiden från
bolagsstämman närmast efter val till kommunfullmäktige och fyra
år till bolagsstämman efter nästa val.
Lekmannarevisor och ersättare för denna hämtas bland kommunens revisorer.
Beslutsunderlag:

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Mail från valberedningens ordförande Monica Lindgren (S)
2019-04-01
• Mail från Petter Westlund (C) 2019-02-26
• Kommunrevisionens protokoll 2019-01-21 § 3

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Kungsörs Vatten
AB från bolagsstämma 2019-bolagsstämma 2022:
Ledamöter:
Rigmor Åkesson (S), ordförande
Ekoxgatan 15
736 35 Kungsör
Claes Wolinder (L), 2:e v. ordf.
Sjövägen 12
736 92 Kungsör
Yrjö Björkqvist (M), 1:e v. ordf.
Långtäby 104
731 97 Köping
Gunnar Karlsson (C),

Suppleanter:
Pelle Strengbom (S)
Hogsta 102
736 91 Kungsör
Christer Henriksson (V)
Himmelsbergavägen 48
736 92 Kungsör

Kristina Larsson Sköld (C)
Jägaråsvägen 44
736 93 Kungsör

Till lekmannarevisor och suppleant för denne utses
Lekmannarevisor
Suppleant
Lars Wigström (S)
Gunnar Ugglefors
Hogsta 207
736 91 Kungsör

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, de valda, lönekontoret, KVAB
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Val till Kungsör KommunTeknik AB (KS
2019/XX)
Kommunfullmäktige ska välja tre till fem ledamöter, tre till fem
suppleanter, en lekmannarevisor och en ersättare för
lekmannarevisor till Kungsör KommunTeknik AB för tiden från
bolagsstämman närmast efter val till kommunfullmäktige och fyra
år till bolagsstämman efter nästa val.
Lekmannarevisor och ersättare för denna hämtas bland kommunens revisorer.
Beslutsunderlag:

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Mail från valberedningens ordförande Monica Lindgren (S)
2019-04-01
• Mail från Petter Westlund (C) 2019-02-26
• Kommunrevisionens protokoll 2019-01-21 § 3

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Kungsörs
KommunTeknik AB från bolagsstämma 2019-bolagsstämma 2022:
Ledamöter:
Suppleanter:
Rigmor Åkesson (S), ordförande Pelle Strengbom (S)
Ekoxgatan 15
Hogsta 102
736 35 Kungsör
736 91 Kungsör
Claes Wolinder (L), 2:e v. ordf.
Christer Henriksson (V)
Sjövägen 12
Himmelsbergavägen 48
736 92 Kungsör
736 92 Kungsör
Yrjö Björkqvist (M), 1:e v. ordf.
Långtäby 104
731 97 Köping
Gunnar Karlsson (C),
Kristina Larsson Sköld (C)
Jägaråsvägen 44
736 93 Kungsör
Till lekmannarevisor och ersättare för denne utses
Lekmannarevisor
Ersättare
Lars Wigström (S)
Ingegerd Granath
Hogsta 207
736 91 Kungsör

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, de valda, lönekontoret, KKTAB
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-08

34

§
Val till Kungsörs Fastighets AB
(KS 2019/XX)
Kommunfullmäktige ska välja fem ledamöter, tre ersättare, en
lekmannarevisor och en ersättare för lekmannarevisor till
Kungsörs Fastighets AB för tiden från bolagsstämman närmast
efter val till kommunfullmäktige och fyra år till bolagsstämman
efter nästa val.
Lekmannarevisor och ersättare för denna hämtas bland kommunens revisorer.
Beslutsunderlag:

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Mail från valberedningens ordförande Monica Lindgren (S)
2019-04-01
• Mail från Petter Westlund (C) 2019-02-26
• Mail från Stellan Lund (M) 2019-01-30
• Kommunrevisionens protokoll 2019-01-21 § 3

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter i Kungsörs Fastighets AB från bolagsstämma 2019 till bolagsstämma 2022.
Ledamöter:
Ersättare:
Rigmor Åkesson (S),ordförande
Kerstin Lundberg Henriksson (V)
Ekoxgatan 15
Himmelsbergavägen 48
736 35 Kungsör
736 92 Kungsör
Elisabeth Kjellin (S)
Lena Norstedt (C)
Alngatan 31
Drottninggatan 35E
736 32 Kungsör
736 31 Kungsör
Reijo Peräläinen (L), 2e v. ordf.
Niclas Lund (M)
Svärmaregatan 6
Mästaregatan 12
736 35 Kungsör
736 32 Kungsör
Ewa Granudd (M), 1e v. ordf.
Storgatan 35
736 32 Kungsör

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs Fastighets AB, matrikeln, lönekontoret,
vaktmästeriet, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2019-04-08

Till lekmannarevisor och suppleant för denne utses
Håkan Sundström (M)
Västra Säbygatan 6 A
736 92 Kungsör

Justerandes sign

Thomas Göransson

Protokollsutdrag till

Kungsörs Fastighets AB, matrikeln, lönekontoret,
vaktmästeriet, akten
Utdragsbestyrkande

35

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Val till Kungsörs Grus AB
(KS 2019/XX)
Enligt bolagsordningen för Kungsörs Grus AB består styrelsen av
sju ledamöter och högst tre suppleanter. Kommunfullmäktige i
Kungsör väljer två ledamöter och högst en suppleant. Dessutom
utser kommunfullmäktige i Kungsör en av två lekmannarevisorer
med suppleant.
Lekmannarevisor med suppleant utses inom gruppen av kommunens revisorer genom personsamband.
Valen gör från ordinarie årsstämman 2019 till slutet av ordinarie
årsstämma 2022.
Ordförande och en vice ordförande utses av den valda styrelsen
själv. Ordförande ska i första hand vara en av Kungsörs kommun
utsedd ledamot.
Beslutsunderlag:

Följande handling utgör underlag i ärendet:
• Mail från valberedningens ordförande Monica Lindgren (S)
2019-04-01
• Kommunrevisionens protokoll 2019-01-21 § 3

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och ersättare till
Kungsörs Grus AB från ordinarie årsstämma 2019 till slutet av
ordinarie årsstämma 2022:
Ledamöter:
Mikael Peterson (S)
Stallmästaregatan 12
736 32 Kungsör
Stellan Lund (M)
Kornvägen 6
736 35 Kungsör

Ersättare:
Rolf Lindgren (S)
Sågvägen 18
736 32 Kungsör

Mikael Peterson nomineras till ordförande.
Till lekmannarevisor och suppleant för denne utses
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

De valda, Kungsörs Grus AB, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08
Lekmannarevisor
Håkan Sundström (M)
Västra Säbygatan 6 A
736 92 Kungsör

Justerandes sign

Suppleant

Protokollsutdrag till

De valda, Kungsörs Grus AB, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Val av ägarombud till föreningar m.fl.
(KS 2018/445)
Kommunfullmäktige ska välja ägarombud och ersättare för dessa
till föreningar m.fl. för tiden 2019-01-01 – 2022-12-31.
Förslag till beslut

Kommunfullmäktiges valberednings förslag:
Kommunfullmäktige väljer följande ägarombud och ersättare till
föreningar m.fl. för tiden 2019-01-01 – 2022-12-31:

Mälarens vattenvårdsförbund
Ombud till stämma:
Dan Stigenberg (S)
Ängsvägen 47
736 32 Kungsör

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, den valda
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-04-08

§
Meddelande – val av revisor
(KS 2018/439)
Kommunfullmäktige i Köping har den 25 februari 2019 utsett Lars
Wigström (S) till revisor från Kungsörs kommun i Västra
Mälardalens Kommunalförbund för mandatperioden 2019-2022

Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

