
 

 
KALLELSE 

Datum 
2019-05-29 

 
 

Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 
Tid Måndagen den 10 juni 2019, kl. 18.30 

Stöd för uppdatering av i-pads från klockan 
15.00- till och med att mötet öppnas 

Plats Matsalen på Kung Karls skola 
  

Förslag till justerare: Olof Lindberg och Britt-Marie Häggkvist Back 

Förslag till ersättare för justerare: Gunilla Wolinder och Rune Broström 

Förslag till tid och plats för justering: Tisdagen den 11 juni 2019, klockan 16.00 på 
sekretariatet 

 
 

Ärende Allmänhetens frågestund, informationer och medborgarförslag 
1 Allmänhetens frågestund   KS 2019/27 
2 Nytt medborgarförslag - Ny lekpark i Valskog KS 2019/169 
3 Nytt medborgarförslag - Använd Karlaskolans gymnastiksal 

till uthyrning för idrottsföreningar 
KS 2019/179 

4 Information om Svar på revisionsrapport – Ett antal 
granskningar  

KS 2019/122 

5 Information om Svar på revisionsrapport – Uppföljning av 
målstyrning 

KS 2019/123 

6 Information om Svar på revisionsrapport – Grundläggande 
granskning 2018 

KS 2018/60 

7 Information om antagna Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Kungsörs kommun  

KS 2018/115 

   
 Beredda ärenden  

8 Svar på medborgarförslag – Gör Drottninggatan enkelriktad KS 2019/87 
9 Svar på medborgarförslag – Belysning på grusväg mellan 

Rybacksvägen och Ulvesund – Söders Gärde 
KS 2019/72 

10 Svar på medborgarförslag - Inför parkeringsskiva i centrum  KS 2019/74 
11 Budget 2020 Kungsörs Kommun  KS 2019/163 
12 KF mål 2020 Kungsörs Kommun  KS 2019/163 
13 Årsredovisning 2018 – VafabMiljö  KS 2019/156 
14 Årsredovisning 2018 – Kungsörs Grus  KS 2019/135 
15 Delårsbokslut 30 april 2019 Kungsörs kommun KS 2019/XX 
16 Redovisning av uppdrag – Utvärdering organisation KKTAB KS 2015/379 
17 Förbundsordning VMKF KS 2019/189 
18 Utökad borgen till Västra Mälardalens Kommunalförbund KS 2018/190 
   

 Nya motioner, interpellationer och frågor  
19 Motion - Rinken i Valskog KS 2019/196 
20 Motion - Torget i Valskog KS 2019/197 
21 Motion - Utmärkning av kommunens yttersta platser samt 

gränspassager 
KS 2019/202 
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Datum 
2019-05-29 

 
22 Motion - Bullervall vid E20 KS 2019/203 
23 Motion - Inrätta en hundrastplats i Valskog KS 2019/207 
24 Interpellation – Busstrafiken i Kungsör KS 2019/ 
   

 Valärenden  
25 Nämndmän till Västmanlands tingsrätt KS 2019/117 
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Strengbom 
Ordförande Josephine Härdin 
 Kanslichef 

  

 

VIKTIG INFORMATION INFÖR MÖTET – LÄS KALLELSEN I TID 
 
Enligt tidigare utskick i mail från Ann-Katrin Öijwall 2019-05-29 är du som 
politiker i Kungsörs kommun välkommen att få hjälp med uppdateringen av din 
padda innan fullmäktigemötet. Från klockan 15.00 finns hjälp på plats i matsalen 
Kung Karls skola. Det är bra om daglediga kommer så fort som möjligt då varje 
uppdatering kan ta lite tid. Med anledning av denna uppdatering kommer ingen 
kunna komma åt sin mail från söndag kväll tills uppdateringen är klart (gäller 
enbart de som inte redan gjort sin uppdatering). 
Med anledning av att det kan bli problem att nå sin mail och sin kallelsefil kommer 
samtliga ledamöter kunna få beslutsunderlagen på papper under mötet denna gång. 
Observera att detta material inte innehåller samtliga underlag utan dessa behöver 
läsas innan söndag kväll. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Allmänhetens frågestund (KS 2019/27) 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Ny lekpark i Valskog (KS 
2019/169) 

Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att bygga en ny 
lekpark i Valskog som en knutpunkt för en växande kommundel. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Jennie Ström 2019-05-03 

 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag 
Hej! 
 
I Valskog idag så finns de ingen riktigt lekpark för oss invånare som bor i 
Valskog den som finns på Västerlånggatan är lekredskapen gamla, trasiga och 
är urtiden. 
Det skulle bli en knutpunkt för oss invånare att man kommer dit med sina 
barn/barnbarn ta med sig en picknick och sedan Är det bra att få barn och 
ungdomar att bli mer aktiva. 
Sen börjar befolkningen här i valskog börjar bli många, många barnfamiljer 
flyttar hit med sina barn och även ska det byggas 4 hus det talar om att 
befolkning blir större, där skulle det vara ett tillfälle att göra en 
ordentlig lekpark för att det ska bli en knutpunkt, och sedan att förskolan 
s redskap ej skulle behöva bli slitna, för som det är idag används det på 
vardagarna när det är verksamhet och på helgerna eftersom det ej finns 
någon fungerande lekpark. Om man byggde en lekpark så skulle även förskolan 
kunna göra en "utflykt" med barnen och ha mysig stund med barnen och det 
skulle bli bra för alla parter 
 
Namn 
Jennie Ström 
 
Postadress 
Bergsgatan 18 73160 Valskog 
 
Telefonnummer 
0705785669 
 
E-postadress 
jenniestrom@spray.se 
 
Samtycke 
2019-05-03 11.51 
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och 
behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att 
medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och 
att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och 
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten,  

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Använd Karlaskolans 
gymnastiksal till uthyrning för 
idrottsföreningar (KS 2019/179) 

Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att använda 
Karlaskolans gymnastiksal till uthyrning till idrottsföreningar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Pamela Lundin 2019-05-08 

 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag 
Använda Karlaskolans gympasal/lokaler till nytta för uthyrning till 
idrottsföreningar i samband med att de är på cuper etc i Kungsör. Kungsör 
kan hyra ut sporthallen, ishallen till föreningar och samtidigt erbjuda 
övernattning i de "lägenheter" som finns i plan ett i Karlaskolans gympasal 
som ett slags "självhushåll". Man bor i nedre plan och kan ha nån 
kvällsaktivitet på övre plan (gympasalen) om man vill. Många lag har inte 
ekonomi att bo på hotell så detta är ett bra alternativ till boende för 
föreningar. Kungsör kan kanske bli ett idrottsmetropol :) 
Då skulle kanske även restaurangerna gynnas då lagen går ut och äter på 
kvällen.  
Eftersom det är MÅNGA som vill behålla Karlaskolan är detta ett förslag som 
jag skulle vilja att man tittar vidare på. Karlaskolan får inte rivas. 
 
Namn 
Pamela Lundin 
 
Postadress 
Slokärrsvägen 3 
73691 Kungsör 
 
Telefonnummer 
070-6191473 
 
E-postadress 
pamela@erikssonwine.se 
 
Samtycke 
2019-05-08 18.55 
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och 
behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att 
medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och 
att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och 
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige  2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KPMG, revisorerna,  

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Information om svar på revisionsrapport - 
uppföljning av ett antal granskningar 
genomförda 2015 - 2018 (KS 2019/122)  
  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljning av ett antal 
granskningar genomförda under åren 2015 till 2018. Flera av de 
rekommenderade åtgärderna har genomförts eller pågår att 
genomföra men konstaterar att ett antal rekommendationer 
kvarstår.  
 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar vilket kommunstyrelsen har antagit som sitt eget. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• KPMGs rapport - Uppföljning av ett antal granskningar 
genomförda 2015 – 2018 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 73 
• Kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och utbildningsförvalt-

ningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag 
till gemensamt svar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 75 
 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar och lägger 
informationen till handlingarna. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27  15 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KPMG, revisorerna, meddelas KF 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 75 
Revisionsrapport - uppföljning av ett antal 
granskningar genomförda 2015 - 2018 (KS 
2019/122)  
  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljning av ett antal 
granskningar genomförda under åren 2015 till 2018. Flera av de 
rekommenderade åtgärderna har genomförts eller pågår att 
genomföra men konstaterar att ett antal rekommendationer 
kvarstår.  
 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• KPMGs rapport - Uppföljning av ett antal granskningar 
genomförda 2015 – 2018 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 73 
• Kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och utbildningsförvalt-

ningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag 
till gemensamt svar 
 
 

Beslut Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget. 
  



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (5) 

Datum Vår beteckning 
2019-05-09 KS 2019/122 

BUN 2019/59 
SN 2019/69 

Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommundirektör 
 

 

  
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Yttrande över ett antal granskningar 
Ett antal revisionsgranskningar har skett under perioden 2015-2018 och en 
uppföljning har nu skett och revisionen har nu bett om ett svar till den 31 maj på 
konkreta åtgärder som vi tänker vidta.  
Revisorernas frågor är kursiverade 
 
Granskning av IT-organisation och funktion 
- Att kommunövergripande strategier tas fram för IT som stöd för 

verksamhetsutvecklingen samt effektivisera och säkra systemförvaltningen i 
samtliga system. 
 
Här pågår ett omfattande arbete i hela Västra Mälardalen kopplat till 
fördjupad samverkan och den 24 april genomfördes en framtidsdag i Kungsör 
för ledande politiker och tjänstemän kring digitaliseringen. Vi räknar med att 
vi i Västra Mälardalen ska få full kontroll på antal system, hur vi kan 
samordna detta, ta bort de som inte behövs och framöver enbart köpa in 
gemensamma system för effektivare och rationellare drift. 
Framtidsdagen kommer att leda till någon form av uppdrag som ger oss en 
bild av var vi är och vart vi ska när det gäller digitaliseringen. Barn och 
utbildningsförvaltningen liksom socialförvaltningen har anställt varsin 
utvecklare inom IT som också håller i framtidsdagen. 
 

- Att ansvar och uppdrag för systemförvaltarna definieras och dokumenteras 
samt att en rutin tas fram som säkerställer uppgifter om vem som är 
systemförvaltare hålls uppdaterade. 

 
Se svar ovan, ingår i arbetet som bedrivs i fördjupad samverkan i Västra 
Mälardalen. 

 
Granskning av inköp och upphandling 
 
- Att medlemskommunerna upprättar kontroller som säkerställer att gränsen 

för direktupphandling inte överskrids. 
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 2019-05-09  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

I Kungsörs kommun kommer samtliga direktupphandlingar att rapporteras till 
den befintliga inköpsgruppen som säkerställer att beloppsgränser hålls och att 
i de fall en direktupphandling inte faller under regelverket för 
direktupphandling övergår till att upphandlas som ett ramavtal. 
 

- Att medlemskommunerna ansvarar för och genomför kontroller för att 
säkerställa avtalstrohet. 

 
Här krävs ett systemstöd som inte finns idag men som vi hoppas kunna köpa 
in gemensamt med övriga kommuner i Västra Mälardalen. 

 
- Att kommunen tillser att antagna riktlinjer för upphandlingsverksamheten 

och riktlinjer för direktupphandlingar återfinns på kommunens hemsida. 
  

Finns på vår hemsida. 
 
- Att, i enlighet med fullmäktige beslut, noteringar ska införas i Upphandlings- 

och inköpspolicy att direktupphandlingar ska hanteras i enlighet med de nya 
riktlinjerna. 
 
Direktupphandlingar sker enligt de nya riktlinjerna. 
 

Granskning av kommunens lokalförsörjning  
 

Att fastställa en övergripande strategi för kommunens lokalförsörjning.  
Att genomföra en processkartläggning förlokalförsörjningsprocessen i 
allmänhet och investeringsprocessen kring lokaler i synnerhet.  
Tillvarata erfarenheter från den arbetsgrupp som bildades i samband med att 
barn- och utbildningsförvaltningen behövde nya lokaler inför hästterminen 
2015 samt formalisera det sättet att arbeta.  
 
När det gäller kommunens lokalförsörjning så pågår ett omfattande arbete 
med kartläggning över samtliga lokaler, lokalytor, vilka som använder, vilka 
som hyr, vilka som står tomma osv. Samtidigt så pågå ett arbete inom 
socialtjänsten om kommande behov för äldreomsorgen och skolan tittar på 
sina behov för förskola och skola. Allt detta kommer att läggas ihop till ett 
samlat dokument om hur det ser ut idag, vilka är våra kommande behov och 
vilken väg bör vi gå. 
Vi har principer för hur vi gör när det ska beslutas kring investeringar så det 
behövs nog bara ses över så det gäller även idag. 
Vi kommer inte att formalisera och cementera ett sätt att arbeta på när det 
gäller behov av nya lokaler. Det var bra då och kommer säkert kunna vara bra 
igen men det finns fler sätt och vi ska använda alla bra sätt och inte ett sätt. 
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Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Granskning av ärendehantering inom individ- och familjeomsorgen (IFO) 
Att utbildning genomförs av nämndledamöter avseende socialtjänstlagen och 
regler för delegation. 
 
I januari månad genomfördes en stor satsning på kompetensutbildning under 
två dagar för dem nya nämnden. Det som togs upp på utbildningen förutom 
hela sociallagstiftningen var även bl.a. kommunallag, offentlighets- och 
sekretesslag, dataskyddsförordningen och barnkonventionen. Utbildningen 
var mycket uppskattad och politikerna uttryckte att detta var till stor hjälp i 
det kommande politiska uppdraget. 
 
 

Granskning av intern kontroll avseende handläggning av förtroendevaldas 
arvoden och ersättningar 

Samtliga rekommendationer kvarstår. 
 
Arvodesreglementet kommer att ses över av den parlamentariska gruppen för 
politisk organisation efter sommaren 2019, för att tydliggöra vad som gäller 
gällande rörliga arvoden vid möten utanför sammanträdesordningen. Attest ska 
ske av behörig ledamot. Kontinuerlig avstämning sker mellan lönekontoret och 
nämndsekreterare i avseende att säkerställa korrekt arvodering. Inga rörliga 
arvoden betalas ut utan underlag gällande inkomstbortfall, så detta är ingen fråga 
som är föremål för intern kontroll. Inga rörliga arvodesunderlag skickas från 
nämndsekreterarna till lönekontoret utan hänvisning till aktivitetet (exempelvis 
utbildning som det finns program för) och underskrift från respektive ordförande 
som därmed har ansvaret att intyga begäran om arvode.  
Detta är vad som idag gäller kommunens förste vice ordförande enligt 
reglementet (ändring har skett i oktober 2018):  
Kommunstyrelsens förste vice ordförande har inte rätt att ta ut rörligt arvode för 
sammanträden, förrättningar och uppdrag för den kommunala förtroendemanna-
organisationen (undantaget bolagskoncernen). Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst gäller alla förtroendevalda utom kommunalråd, oppositionsråd 
och kommunstyrelsens förste vice ordförande. 
 
 

Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 
Samtliga rekommendationer har genomförts. Vi rekommenderar 
kommunstyrelsen att följa upp den åtgärdslista som tagits fram av 
personalchefsgruppen och VMKF. 
 
Personalchefer och VMKF har kontinuerlig uppföljning runt lönehanteringen 
varvid åtgärdslistan är ett levande dokument där punkter tillkommer eller 
avskrivs som åtgärdade. En årlig avrapportering av lönehanteringen kommer 
att ske i kommunstyrelsen. 
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Samverkan i insatser för barn och ungdomar 

Ta fram gemensamma riktlinjer och rutiner som tydligt beskriver hur 
samverkansarbetet ska följas upp och återkopplas till respektive nämnd. 
Rekommendationerna har i stort genomförts, vi rekommenderar att en 
uppföljning görs för att utvärdera hur samverkan mellan förvaltningarna har 
utvecklats. 
 
Uppföljning av ”samverkan i insatser för barn och ungdomar” kommer att ske 
under 2019. Riktade insatser kommer att göras för att säkerställa att 
nyanställd personal känner till och följer riktlinjerna. 
 

Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR 
Klargör resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade 
åtgärderna. 
 
Kungsörs kommun har tillsatt en tvärsektoriell arbetsgrupp med 
dataskyddshandläggare för att förbereda organisationen avseende kraven som 
ställs enligt GDPR. Den har nu verkat i snart två år. Den leds av kanslichef 
som tillika är dataskyddsamordnare och som rapporterar till kommunens 
utsedda dataskyddsombud. Gruppen består av tio personer och träffas 
varannan vecka i tre timmar för att arbeta med att identifiera nästa steg i 
organisationen för att uppfylla krav enligt GDPR. Gruppen arbetar också 
gemensamt med kvalitetsäkra registrering i Draft-It. Draft-IT är det system 
som kommunen valt för att identifiera vilka behandlingar kommunen utför 
hantering av personuppgifter i, på vilka grunder uppgifterna lagras, och 
vilken eventuell risk detta kan medföra och ur dessa risker hanteras.  Förutom 
dessa personella resurser så kommer samtliga anställda i kommunen genomgå 
en webbaserad utbildning gällande GDPR på 30 minuter för att säkersälla 
baskunskap till alla. Chefer och av dessa utsedda nyckelpersoner går även en 
påbyggnadsutbildning på en timme för att säkerställa att kunskap finns på 
ansvarsnivå. Cheferna är nu den resurs som dataskyddshandläggarna arbetar 
med för att registrera behandlingar i verksamheterna. Då dessa utbildningar 
genomförts kommer även en information kring lagen och en uppdatering av 
nuläget genomföras till samtliga ansvariga styrelser och nämnder i Kungsörs 
kommun. Förutom nedlagd tid för verksamheterna gällande utbildning, 
arbetet i arbetsgruppen, tid för chefer vilken varierar kraftigt beroende på 
tidigare arbetssätt – kommer kommunen lägga ner cirka 50 tkr på systemet 
Draft-IT 2019. Hälften av detta är en årlig avgift och hälften en engångsinsats 
för utbildningen. 
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Översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning 
Samtliga rekommendationer kvarstår. Det har inte framkommit någon ny 
information i samband med uppföljningen. 
 
Ledningsgrupp med respektive kommunchef/direktör och administrativa chefen samt 
räddningschefen på Västra Mälardalens kommunalförbund arbetar regelbundet. 
Dialogen på tjänstemannanivå fungerar mycket bra idag. Inför budget och bokslut 
sker också dragningar från VMKF till kommunstyrelsen samt att det rapporteras från 
direktionsledamöter i kommunstyrelsen om det är särskilda händelser.       
Direktionen består av politiker från respektive kommun och i Kungsör fungerar det 
så att direktionens representanter rapporterar i kommunstyrelsen om det är några 
avvikelser. VMKF kommer till kommunstyrelsen om så önskas för information. 
Kommunen bedriver det systematiska krishanteringsarbete precis enligt de kriterier 
som anges i rapporten från KPMG. VMKF:s säkerhetssamordare har tillsammans 
med beredskapssamordnaren under april 2019 utbildat kommunstyrelsen, numer 
tillika krisledningsnämnd, i krisledning och de frågor som politikerna ansvarar för 
gällande den nya säkerhetsskyddslagstiftingen som trädde i kraft 1 april 2019. 
Kommunen har en antagen risk- och sårbarhetsanalys med förslag till åtgärder. 
Analysen följs upp årligen. Här finns en tydlig röd tråd mellan RSA, styrdokument 
och det kontinuitetsarbete som vi genomför löpande sedan i höstas över våra 
samhällsviktiga verksamheter i kommunen. 
 

 
Förvaltningarnas förslag till beslut 

Respektive styrelse/nämnd antar förvaltningens svar till revisorerna som sitt eget 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Fredrik Bergh  
Kommundirektör  Barn- och utbildningschef  
 
 
 
 
Lena Dibbern  Josephine Härdin Anne-Britt Hanson Åkerblom 
Socialchef Kanslichef  HR-chef   



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KPMG, revisorerna,  

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Svar på revisionsrapport - uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning (KS 
2019/123)  
  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljning av granskningar 
genomförda 2014, 2015, 2016 och 2017 avseende kommunens 
modell för målstyrning och hur den implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. Den sammanfattande bedömningen 
är att arbetet fortsätter att utvecklas i en positiv riktning.  
 
Revisorernas rekommendationer utifrån granskningen är att: 
 

• Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med att 
tydliggöra sina målformuleringar. 

• Redovisningen av den samlade bedömningen av 
måluppfyllelsen tydliggörs i årsredovisningen. 

• Den gemensamma modellen för utformning av 
aktivitetsplaner/verksamhetsplaner färdigställs och 
implementeras i kommunen. 

 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar vilket kommunstyrelsen antagit som sitt eget. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• KPMGs rapport Uppföljning av målstyrning 2018 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 74 
• Kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och utbildningsförvalt-

ningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag 
till gemensamt svar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 76 
 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar och lägger 
informationen till handlingarna. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27  16 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KPMG, revisorerna, Johanna Raland, meddelas 
KF 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 76 
Revisionsrapport - uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning (KS 
2019/123)  
  
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljning av granskningar 
genomförda 2014, 2015, 2016 och 2017 avseende kommunens 
modell för målstyrning och hur den implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. Den sammanfattande bedömningen 
är att arbetet fortsätter att utvecklas i en positiv riktning.  
 
Revisorernas rekommendationer utifrån granskningen är att: 
 

• Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med att 
tydliggöra sina målformuleringar. 

• Redovisningen av den samlade bedömningen av 
måluppfyllelsen tydliggörs i årsredovisningen. 

• Den gemensamma modellen för utformning av 
aktivitetsplaner/verksamhetsplaner färdigställs och 
implementeras i kommunen. 

 
Rapporten har lämnats till kommunstyrelsen, barn- och utbild-
ningsnämnden och socialnämnden för besvarande. 
 
De tre förvaltningarna har gemensamt tagit fram ett förslag till 
svar.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• KPMGs rapport Uppföljning av målstyrning 2018 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 74 
• Kommunstyrelsens förvaltnings, barn- och utbildningsförvalt-

ningens och socialförvaltningens tjänsteskrivelse med förslag 
till gemensamt svar 
 
 

Beslut Kommunstyrelsen antar svaret som sitt eget.  
  



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-04-16 KS 2019/123 

BUN 2019/60 
SN 2019/70 

Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 

Vår handläggare 

Kommundirektör Claes-Urban Boström 

Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 

  
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Svar gällande ”Uppföljning målstyrning”. 
Revisionsrapport 
Kommunrevisorerna har tillsammans med KPMG genomfört en uppföljning av 
de granskningar som genomfördes under 2014, 2015, 2016 och 2017 avseende 
kommunens modell för målstyrning och hur den har implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Den sammanfattande bedömningen är att arbetet med målstyrningen i kommunen 
fortsätter att utvecklas i en positiv riktning.  
 
De rekommendationer som finns är att: 

• Kommunstyrelse och nämnderna fortsätter arbetet med att förtydliga sina 
målformuleringar. 

• Redovisningen av den samlade måluppfyllelsen tydliggörs i 
årsredovisningen. 

• Den gemensamma modellen för utformning av 
aktivitetsplaner/verksamhetsplaner färdigställs och implementeras i 
kommunen. 

 
De generella riktlinjerna för kommuns målarbete har under de senaste åren 
succesivt anpassats och förbättrats för att kunna få önskad effekt. Det finns nu en 
tydlig struktur från fullmäktiges mål till de olika nämndsmålen. Arbetet med att 
sätta tydliga och styrande mål kommer att fortsätta inför kommande budgetår. 
 
Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen kommer att få en tydligare 
redovisning i kommande årsredovisning. 
 
Modellen för utformning av verksamhetsplaner har utvecklats under 2017 och 
2018. Den kommer i samband med budgetarbetet inför 2020 färdigställas och 
implementeras i kommunen. 
 
Respektive nämnd/förvaltning föreslås anta svaret som sitt eget 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström Lena Dibbern Fredrik Bergh 
Kommundirektör Socialchef Barn- och utbildningschef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige  2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§  
Information om svar på revisionsrapport – 
Grundläggande granskning (KS 2019/60) 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över grund-
läggande granskningar utförda under 2018. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.  
 
Revisorerna ser positivt på att samverkan mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden förbättrats avseende 
arbetet med barn och unga. De uppfattar att arbete med att 
förbättra samverkan måste fortsätta även under 2019. 
 
Revisorerna rekommenderar att: 

- Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 2019 

- Kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system för 
intern kontroll och gjort en bedömning av hur arbetet med den 
interna kontrollen bedrivits i kommunen under föregående år. 

 
Ekonomichef Bo Granudd och Kommundirektör Claes-Urban 
Boström har tagit fram ett förslag till svar. Där anges att 
kommunstyrelsen kommer att framföra till Överförmyndarnämnden 
att våra revisorer saknar en redovisad internkontrollplan för 2019.  

 
Kommunstyrelsen kommer också att utvärdera det samlade systemet 
för intern kontroll från 2018. Kommunstyrelsens närmaste möten 
har fylld dagordning så utvärderingen kommer att presenteras till 
hösten, troligen till septembermötet eller senast oktober. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Grundläggande 

granskning 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2019-04-11. 
• Kommunstyrelens protokoll 2019-05-27 § 77 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens svar och lägger 

informationen till handlingarna. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-27  17 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Revisorerna, akten, ÖFN 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 77 
Revisionsrapport – Grundläggande gransk-
ning (KS 2019/60) 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över grund-
läggande granskningar utförda under 2018. Den sammanfattande 
bedömningen är att kommunstyrelsen och nämnderna har skapat 
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
verksamheten.  
 
Revisorerna ser positivt på att samverkan mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden förbättrats avseende 
arbetet med barn och unga. De uppfattar att arbete med att 
förbättra samverkan måste fortsätta även under 2019. 
 
Revisorerna rekommenderar att: 

- Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 2019 

- Kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system för 
intern kontroll och gjort en bedömning av hur arbetet med den 
interna kontrollen bedrivits i kommunen under föregående år. 

 
Ekonomichef Bo Granudd och Kommundirektör Claes-Urban 
Boström har tagit fram ett förslag till svar. Där anges att 
kommunstyrelsen kommer att framföra till Överförmyndarnämnden 
att våra revisorer saknar en redovisad internkontrollplan för 2019.  

 
Kommunstyrelsen kommer också att utvärdera det samlade systemet 
för intern kontroll från 2018. Kommunstyrelsens närmaste möten 
har fylld dagordning så utvärderingen kommer att presenteras till 
hösten, troligen till septembermötet eller senast oktober. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport Grundläggande 

granskning 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2019-04-11. 

 
Beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens svar som sitt eget. 
 

 



 

 
SVAR REVISIONSRAPPORT Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-04-11 KS 2019/060 

BUN 2019/58 
SN 2019/68 

Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Ekonomienheten Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Ekonomichef Bo Granudd  
  
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Svar på revisionsrapport, grundläggande granskning 
 
De förtroendevalda revisorerna har lämnat en rapport över grundläggande 
granskningar utförda under 2018 och de rekommenderar att: 
 
- ”Överförmyndarnämnden fastslår en internkontrollplan för 2019 
- Kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system för intern kontroll och 

gjort en bedömning av hur arbetet med den interna kontrollen bedrivits i 
kommunen under föregående år” 
 

Kommunstyrelsen kommer att framföra till Överförmyndarnämnden att våra 
revisorer saknar en redovisad internkontrollplan för 2019. Meddelandet lämnas 
omedelbart. 
 
Kommunstyrelsen kommer också att utvärdera det samlade systemet för intern 
kontroll från 2018. Kommunstyrelsens närmaste möten har fylld dagordning så 
utvärderingen kommer att presenteras till hösten, troligen till septembermötet eller 
senast oktober. 
 
Kommunstyrelsen föreslås anta svaret som sitt eget 
 
Respektive nämnd meddelas svaret 
 
 
 
 

 
 
 
Claes-Urban Boström  Bo Granudd 
Kommundirektör  Ekonomichef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Meddelande om antagna Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun 
(KS 2018/115) 

I 3 kap Ordningslagen finns grundläggande regler om ordning och 
säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att 
meddela lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser an-
passade efter lokala förhållanden. 

 
Kungsörs kommunfullmäktige beslutade om att anmäla nya 
lokala ordningsföreskrifter 2019-05-13. Länsstyrelsen har nu 
meddelat att dessa är antagna i sin helhet. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Allmänna lokala ordningsföreskrifter, daterade 2019-04-12 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-02-11 § 12 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-05-13 § 80 
• Länsstyrelsens svar: Anmälan enligt ordningslagen av nya 

lokala ordningsföreskrifter 2019-05-27 
  
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige noterar informationen 
 
 Reviderade föreskrifter redovisas som KS-handling nr 14/2019. 



MEDDELANDE 1 (1) 
Datum Diarienummer

2019-05-17 213-2863-2019

Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post
010-224 90 00 (vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland
010-224 91 10 (fax) vastmanland@lansstyrelsen.se

721 86  VÄSTERÅS Västra Ringvägen 1
VÄSTERÅS

AVDELNINGEN FÖR STÖD OCH UTVECKLING 
Juridik
Karin Spångberg  
Telefon 021-19 52 19      
karin.spangberg@lansstyrelsen.se

Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun
Kungsörs kommun
736 85 Kungsör

Anmälan av lokala ordningsföreskrifter

Kungsörs kommun har till Länsstyrelsen anmält kommunfullmäktiges beslut den 
13 maj 2019, § 80, om att anta ändrade Allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Kungsörs kommun.

Länsstyrelsen finner inte skäl att vidta någon åtgärd enligt 3 kap. 13 § 
ordningslagen (1993:1617) i anledning av kommunens beslut om ändrade 
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun.

Karin Spångberg 

Kopia
Polismyndigheten Region Mitt



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige  2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Anita Larsson 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – Gör 
Drottninggatan enkelriktad (KS 2019/87) 

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

 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 34 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 64 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår förslaget och förklarar 

medborgarförslaget för besvarat. 





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 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Ulrika Tengbrand, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ulrika Tengbrand 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 32 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 65 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat och 

även beviljat under förutsättning att medel för åtgärderna erhålls 
från finansiärerna. 





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 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Anita Larsson, KKTAB 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – Inför 
parkeringsskiva i centrum (KS 2019/74) 

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

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

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-08 § 33 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 66 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår förslaget och att betraktar 

medborgarförslaget som besvarat. 





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 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 
(KS 2019/163) 

 
 Budgeten har beretts i kommunstyrelsens budget- och 

bokslutsberedning. Förslaget är baserat på invånarantalet 8750st 
den 1 november 2019. Kommunstyrelsen önskar en 
återredovisning på förslaget från kommundirektören efter 
sommaren då viss del av budgeten läggs som möjliga äskanden. 
Sammantaget innebär det ett budgeterat överskott med 5 miljoner 
kronor 2019. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

a) utkast till Budget 2020 plan 2021-2022  
b) presentation förutsättningar Budget 2020-2022 
c) presentation VMKF på budgetberedning 2019-05-13 
d) presentation BUN på budgetberedning 2019-05-13 
e) presentation av centrala ledningsgruppens förslag 2019-05-16 
f) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-13, § 1 
g) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § 4 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 67 
 

KS förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2020-
2022 (i miljoner kronor): 

  
 Ram 2020 Ram 2021 Ram 2022 
Kommunstyrelsen 73,1 73,7 76,5 
Barn- och utbildnings-
nämnden 

236,5 240,3 249,2 

Socialnämnden 246,0 251,0 260,2 
Delsumma 555,6 564,9 585,9 
Finansiell verksamhet 570,6 580 601 
NETTO -15 -15 -15 
Möjliga äskanden 10   
Resultat 5   

 





Förutsättningar budget 2020 – 2022 
 
•Finansieringsprognos per april 2019 
•Invånarantal   8 700 st  
•Lönekostnader   2,2 % 
•Höjda arbetsgivaravgifter med 1,0 %    
•Priser (kostn. o intäkter) 2,4 %  
•Investeringsnivå           10 mkr 



Lite förutsättningar inom finansen 
 
•Skatteintäkter    +10,7 mkr 
•Inkomstutjämning    +  0,3 
•Regleringsbidrag    +  5,8 
•LSS      +  3,9 
•Fastighetsavgift    +  0,4 
•Välfärdsmiljarderna    -   2,2 
•Kostnadsutjämning    +  4,2 
•Borgensavgifter    -   0,3  
•Pensioner     -   0,4 
•Internränta     -   1,1 
•Ensamkommande    +  0,8 
•Totalt      +22,1  (4%) 



Sammanfattning resultat 
 
•Budgeterat resultat 2019   +  5,1 mkr 
•Finansieringen    +22,1 
•Löner o priser enl förutsättningar - 17,6 
•Äskanden kommunstyrelsens förvaltn -  5,9 
•Äskanden barn- o utb.förv.     0,0 
•Äskanden socialförvaltningen  -  9,5 
•Resultat utifrån ovanstående -  5,8 
 



Större förväntade investeringar KKTAB 
Projekt 2020 2021 2022 

Drift-
konsekv 

2020 
Drottninggatan  -Villag.         
Frejgatan (2019)       76 933 
Laddstolpar 12 st (2019)       90 475 
Gatubelysning reinv.  400 000 400 000 400 000 9 667 
Byggnation Granlidsv.  2 000 000     48 333 
Belysning Gc Söders 
gärde 354 000     11 505 
Gc Drottning. etapp 2 250 500     6 054 
Gc Skillingeudd 707 000     17 086 
Hållplats Kungsgatan 218 000     7 085 
Gc-väg Ulvesund / 
Torsgatan 363 000     8 773 
Drottninggatan etapp 2 
(Ortsutv) 2 600 000     62 833 

 Delsumma KKTAB 6 892 500 400 400 338 744 



Större förväntade investeringar 
Projekt 2020 2021 2022 

Drift-
konsekv 

2020 
Bilbyten 5 bilar per år 1 400 000 1 400 000 1 400 000 450 000 
Cykelled KAK 5 000 000     120 000 
          
IT-infrastruktur 350 000     37 625 
Bilbyten 200 000 200 000 200 000 449 400 
Utbyggnad 
Södergården 40 pl     35 000 000 0 
Formpipe licenser 
meetings +       29 134 
Konsult digitalisering 
w3d3       22 850 

Delsumma  6 950000 1 600 000 36 600 000 681 342 



Större förväntade investeringar 
Projekt 2020 2021 2022 

Drift-
konsekv 

2020 
Digitala hjälpmedel f 
trygghet 600 000 180 000 240 000 79 500 
Digitala hjälpmedel 
självständigh   150 000   0 
Digitala hjälpmedel 
delaktighet     150 000 0 
Digitala hjälpmedel f 
hälsa o aktivitet 175 000     18 813 
Arbetstekniska 
hjälpmedel 120 000 100 000 100 000 6 900 
Taklyftar Gläntan 300 000     12 250 
Verksamhetssystem 1 000 000     57 500 

Delsumma  2 195 000 430 000 490 000 174 963 
Total (inkl KKTAB) 16 037 500 2 430 000 37 490 000 1 195 048 



Kommunstyrelsens förvaltning 



Delposter KSF 

Statsbidrag, ingen uppräkning                                                                      0 

Intäkter, +2,4 %                                                                                   -463 

Löner 2,2 % plus PO 1%                                                                             804 

Priser, +2,4 %                                                                                     1 453 

Kapitaltjänst, särskild beräkning                                                                  0 

Löner och priser 1 794 



Delposter KSF 

Tillf.utbildn.kostn.revision                                                                       -30 

Konsultkostn.samverkansproj.                                                                       -250 

Val 2019                                                                                           -50 

    

e-handelssystem                                                                                    600 

Uppföljningssystem mål                                                                             400 



Delposter KSF 

Ökade kostn.kollektivtrafik                                                                        200 

Byte intranät, Sitevision                                                                          120 

Avskrivning Centrumprojektet E I                                                                   330 

Cykelbana KAK 121 

Utbyte av fem bilar per år 450 
Utvecklingskostnader HR, VMKF 90 



Delposter KSF 

Ärendehanteringssystem                                                                             52 

Ökade underhållskostn 
ärendehantering                                                              

55 

Utökad SLA ärendehantering                                                                         35 

Systemförvaltning ärendehantering                                                                  140 

Autosvar                                                                                           27 

Förvaltningens äskanden totalt 2 290 



Delposter KSF 
Prisökning generellt KKTAB s 2014                                                                  700 
    
Vägunderhåll Drottninggatan                                                                        200 
Vägunderhåll Kungsgatan                                                                            205 
Vägunderhåll Fiskgjusegatan                                                                        30 
Vägunderhåll Blåmesgatan                                                                           45 
Vägunderhåll Skäggdoppingevägen                                                                    60 
Markskötsel Skäggdopp o Blåmes                                                                     25 
Drottninggatan-Villagatan-Frejgatan                                                                77 
Byggnation Granlidsvägen                                                                           48 



Delposter KSF 
Gatubelysning, reinvestering                                                                       10 
GC Drottn.g. Etapp II                                                                              6 
GC Skillingeudd                                                                                    17 
Hållplats Kungsgatan                                                                               7 
GC Ulvesund-Torsgatan                                                                              9 
Drottningg Etapp II                                                                                63 



Delposter KSF 

Belysning Söders gärde                                                                             12 

Utökning beläggningsarbeten                                                                        800 

Kapitaltjänst laddstolpar                                                                          90 

Äskanden KKTAB totalt 2 404 



Delposter KSF 
Förändrad kommunavgift                                                                             -65 
Ökade IT-kostnader                                                                                 350 
Ökade kostnader Telefoni  *1                                                                         85 
Lönehantering                    *1                                                                200 
Skanning                            *1                                                               60 



Delposter KSF 
Rökdykarutbildning                        *1                                                         100 

Larmkläder Räddn.tjänst                *1                                                          50 
Instruktörsutbildning Räddn.tjänst *1                                                              20 
Ökad kapitalkostnad Räddn.tjänst *1                                                               45 
Äskanden VMKF totalt 845 

*1 Ingår i kommunavgiften till VMKF (?). Totalt 475 tkr 



Delposter KSF 
Driftkostnader VMMF                                                                                24 
Löner 3,3 % VMMF                                                                                   148 
Höjd taxa miljö- o hälsoskydd                                                                      -40 
Intäkt miljö- o hälsoskydd                                                                         160 
Bygglovstaxa +2,7 %                                                                                -24 
Pensionskostnader VMMF                                                                             140 
Äskanden VMMF totalt 408 



Barn- o utbildningsförvaltningen 



Delposter BUN 

Statsbidrag, ingen uppräkning                                                                      0 

Intäkter, +2,4 %                                                                                   -328 

Löner 2,2 % plus PO 1%                                                                             5 186 

Priser, +2,4 %                                                                                     2 662 

Kapitaltjänst, särskild beräkning                                                                  0 

Löner och priser 7 521 



Socialförvaltningen 



Delposter SF 

Statsbidrag, ingen uppräkning                                                                      0 

Intäkter, +2,4 %                                                                                   -342 

Löner 2,2 % plus PO 1%                                                                             6 906 

Priser, +2,4 %                                                                                     1 705 

Kapitaltjänst, särskild beräkning                                                                  0 

Löner och priser 8 268 



Delposter SF 

Arbetskonsulent                                                                                    500 

Utveckl.Arbete o Försörjn                                                                          600 

Socialsekr vuxna o bost.soc.kurator                                                                600 

Daglig verksamhet socialpsykiatri                                                                  500 

Arbetskonsulent                                                                                    500 

Utveckl.Arbete o Försörjn                                                                          600 



Delposter SF 

Heltid som norm                                                                                    3 500 

Utökad behov hemtjänst                                                                             2 000 

Försörjningsstöd                                                                                   850 

Omställning Ensamkommande                                                                          250 

Utveckla mötesplatser, gemenskap i  
Kungsör                                                             

250 



Delposter SF 

Nya kompetenskrav LSS                                                                              500 

Habersättning, diff statsbidrag/faktisk 
kostn                                                      

400 

Resor t daglig verksamhet LSS                                                                      600 



Delposter SF 

Leasing sängar Södergården                                                                         140 

Effektivare lokalutnyttjande                                                                       -440 

Samverkan KFAB-minskad 
vuxenplacering                                                              

-1 000 

Kapitaltjänst pga investeringar                                                                    240 

Förvaltningens äskanden 9 490 



Tack för visat intresse 



Budgetförslag VMKF 2020 



Uppdraget 

VMKF administration är en utförarorganisation som arbetar på uppdrag 
åt medlemskommunerna. Verksamhetenen ska präglas av: 
 
• Hög kvalitet 
• Minskad sårbarhet 
• Vara kostnadseffektivt 
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VMKF Budgetförslag 2020  
• Löneökningar 3,0 % ( SKL 3,3) 
• Hyresökningar (2,5 %) 
• HR-stöd 
• Lokaler 
• Friskvårdsersättning (1500 kr/pers) 
• Indexhöjning Kommungemensamma system 
• Licenser 
• Räddningstjänst- Åtgärder arbetsmiljö, skyddskläder mm  

 
• Justeringar fördelas på kommunbidraget och per styck 
• Verksamhetsområde 



Löneökning 

• 3,0 % 
• Specialistyrken inom VMKF Administration, ej Kommunals 

avtalsområde  
• Marknad inom offentlig och privat sektor 
• Upphandlare, IT, Lön 
• Attraktiv arbetsgivare  
• Rekrytera och behålla medarbetare 



Lokaler- Resterande del av plan 3 

• Trångbodda 
• Ventilation 
 
• Ytterligare samordning 

• Projektledare 
• Digitaliseringskompetens 
• IT-säkerhetsexpert 
• Informationssäkerhet 
• Upphandling 
• Kommunikation 
• HR 
• Ekonomi 
• Systemförvaltning 

 
 

 



HR 

• Friskvårdersättning motsvarande 1500 kr/ person 
 
HR-stöd till VMKF 
• 180 medarbetare 
• Återkommande ex löneöversyn, Rehab, Arbetsmiljöarbete 
• Avtalstolkning och förhandlingar 
• Utbildningsbehov 

• Jämställdhet och mångfald 
• Lönebildning 
• Medarbetarsamtal 

 



Övriga prisjusteringar  

• Årliga återkommande för VMKF 
• Lokalhyra 
• System 
• Licenser 

• Lön 
• AGI 0,15% tjänst 
• Ärendehanteringssystem 

• Upphandling 
• Krisberedskap och Säkerhet 
• Bostadsanpassning 

 



Upphandling Örebrosamverkan 

• Får ej ut det vi betalar för idag, 500 000 kr 
• Aviserar en större kostnadsökning  
• Ej behov av hela erbjudandet 
• Kommentus och Kammarkollegiet  
• Kan ej styra till lokala näringsidkare 
• VMKF Rekryterar 1.0 upphandlare 
• Kostenheterna bedömer minskade kostnader vid lokala avtal 

och kortare avtalstider 
• Surahammars bolag vill ansluta sig 
•  Konsekvens: Längre handläggningstid 
 



Bostadsanpassning 

• Surahammars kommun ansluter sig 
• Samma resurs 
• Konsekvens: Längre handläggningstid 
• Bra kvalitet 
• Följer Boverkets riktlinjer 



Krisberedskap Säkerhet 

• Ökade krav totalförsvaret och Civilförsvar 
• Planer ex livsmedelsförsörjningsplan 
• Kontinuitetsplanering- Säkerställer processer och rutiner i 

verksamheter vid kris 
• Övningar 
• Lagkrav- Ambitionsnivå-Resursfråga 



VMKF Budgetförslag 2020 Räddningstjänsten 

• Kravövning rökdykning 500 kkr 
• Larmkläder 240 kkr 
• Instruktörsutbildningar 100 kkr 
• Friskvårdsersättning 140 kkr 
• Löneökningar 3 % 784 kkr varav lokalt deltidsavtal 234 kkr 
• Nya investeringar ger ökade kapitalkostnader om 264 kkr 



Investeringar 2020 
Objekt Kkr 

Administrativa förvaltningen 

IT 17 000 

Teleinfrastruktur 500 

Summa adm. Förvaltningen 17 500 

Räddningstjänsten 

Räddningstjänstutrustning 500 

Släckbil 4 500 

Teleteknisk anpassningsutrustning 200 

Ledningsbil 1 000 

Summa RT 6 200 

Summa totalt inv. behov VMKF 2020 23 700 



Kostnad per organisation (exkl. IT/TELE) 



SLUT 



Strategisk och ekonomisk plan 

2020-2022 



Strategisk och ekonomisk plan 2020-2022 
Förutsättningar 2020-2022 
• Löneökningar 2020 = (*3,3 %) 3,2 % 
• Övriga kostnader 2020 = (*2,1 %) 1,9 % 
• Taxehöjning 2020 = (*2,7 %) 2,6 % 

 *SKL:s cirkulär 19:6 2020 2021 2022 

Löneökningar 3,3% 3,4% 3,5% 

Inflation KPIF 2,1% 2,0% 2,0% 

SKL:s cirkulär 19:21 2020 2021 2022 

Löneökningar 3,2% 3,2% 3,3% 

Inflation KPIF 1,9% 1,8% 2,0% 



Strategisk och ekonomisk plan 2020-2022 

 
Oförändrat kommunbidrag = 8 037 tkr 

 Bidrag 2017 Bidrag 2018 
 

Bidrag 2019 

Arboga 60 % 4 822 4 822 4 822 

Kungsör 40 % 3 215 3 215 3 215 

Summa 8 037 8 037 8 037 



Strategisk och ekonomisk plan 2020-2022 

• Personalkostnader (75% av kostnaderna) 
• Pensionskostnader ökar 

-pensionsförsäkring (finansiell kostnad) 
-förbundet har hittills haft låga kostnader  
  
 



Bygglovärenden prognos 2019-2022  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Antal ärenden 273 249 217 270 302 291 380 305 300 300 300 250
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Enskilda avlopp  
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Energi- och klimatrådgivning 
 
 

• Energi- och klimatrådgivning (EKR) 
-bidrag för 0,5 åa för 2018-2020 för  
 grundläggande energi- och klimatrådgivning 
 
 
 

• Coacher för energi och klimat (CEK) 
-bidrag för 0,5 åa för 2017-2020 (t.o.m. juni) 
-hjälpa små och medelstora företag med energi- 
 effektivisering och klimatsmarta åtgärder 
 
 
 



Förändringar 2020-2022 
Drift År 2020 År 2021 År 2022 
Drift kostnader (tkr) 
Övriga driftkostnader (omkostnader som lokaler mm) 60 60 60 
Löner 370 370 370 
Summa förändring av kostnader 430 430 430 
Drift intäkter (tkr) 
Miljö- och hälsoskydd höjning av taxan med 2,7 % 100 100 100 
Minskad intäkt miljö- och hälsoskydd enskilda avlopp -400   -100 
Bygglov höjning av taxan med 2,7 % 60 60 60 
Summa förändring av intäkter -240 160 60 
Förändring av nettokostnader drift 670 270 370 

Finans År 2020 År 2021 År 2022 
Finanskostnader (tkr) 
Pensionskostnader 350 300 100 
Förändring av nettokostnader finans 350 300 100 

Drift + finans År 2020 År 2021 År 2022 

Förändring av nettokostnader drift+finans (tkr) 1 020 570 470 



Investeringar 2020-2022 
 

• Digitala tjänster (e-tjänster) 
• Investeringar med egna medel 

 
 
 
 
 

• GIS och kartstöd 
 

 
 
  
 

Investeringar (tkr) 2020 2021 2022 

Digitala tjänster miljö- och hälsoskydd 100 100 100 

Digitala tjänster bygglov 400     

Alkoskåp 100     

Summa investeringsbehov 600 100 100 



Sammanfattning 2020-2022 
• Kompensation (ökat bidrag) 

-Löneökningar 
-Avloppsprojektet – minskad volym/intäkter 
-Pensionskostnader  - ökar de kommande åren 

 
• Bygglov – nedgång i konjunkturen 2022 

 
• RUR (Resultatutjämningsreserv) 

 
• Utmaningar 

-Rekrytera och behålla personal 
 
 
 



Tack! 



Anteckning Budget_2019 Budget_2020 Budget_2021 Budget_2022
Budgetram ensamkommande                                                                                       -2 600 -1 000 0 0
Momsbidrag förhyrning                                                                                         -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Intern kompletteringspension intäkt                                                                           -16 000 -16 000 -16 000 -16 000
Intern personalförsäkring intäkt om det är samma po som 20                                                   -3 000 -3 000 -3 000 -3 000
Löneökningar                                                                                                  500 500 500 500
löneskatt individuell pensionsavsättning                                                                      3 203 3 330 3 469 3 614
löneskatt pensionsutbet.netto                                                                                 2 543 2 414 2 445 2 500
löneskatt årets nyintjänade pensioner                                                                         7 228 311 200
Löneskatt Förtroendevalda                                                                                     41 48 48 48
AMF-försäkring bygger på 2017 års po-pålägg                                                                   21 21 21 21
KPA pension grupplivsförsäkr TGL-kl + omställningsförsäkri           151 151 151 151
ökning årets intjänade pensioner (Budget 2017 -401 ÖK-SAP                                           28 942 1 284 828
Pensioner Förtroendevalda                                                                                     170 200 200 200
Pensionsutbetalningar netto nya pensioner                                                                     1 500 1 423 1 442 1 474
Pensionsutbetalningar netto                                                                                   8 986 8 529 8 640 8 835
KPA förvaltningsavgift                                                                                        160 160 160 160
Individuell pensionsavsättning avg.best. ÅP 12 571                                                            13 205 13 727 14 302 14 898
Hyressänkning KKTAB                                                                                           -3 500 -3 500 -3 500 -3 500
Saknas för att få ihop budgeten                                                                               -1 599 0 0 0
Kundförluster                                                                                                 140 140 140 140
Skatteintäkter     beräknat på 8654 inv 2019                                                                  -385 923 -392 923 -405 103 -420 092
Slutavräkning innevarande år                                                                                  5 543 0 0 0
Inkomstutjämning                                                                                              -110 211 -109 916 -109 211 -112 131
Regleringsbidrag/avgift                                                                                       -5 997 -9 615 -10 043 -7 731
LSS                                                                                                           -32 650 -36 511 -36 511 -36 721
Fastighetsavgift                                                                                              -17 166 -17 528 -17 528 -17 528
Pengar från staten för flyktingsituationen  "Välfärdsmiljarder"                                           -7 500 -7 300 -7 000 0
Kostnadsutjämning                                                                                             6 911 2 671 2 671 2 686
Utdelning Kungsörs Grus                                                                                       -1 000 -1 000 -1 000 -1 000
Ränteintäkt förlagslån Kommuninvest 1,2mkr                                                                    -20 -20 -20 -20
Borgensavgifter bolagen 0,4%                                                                                  -1 500 -1 200 -1 200 -1 200
Investeringar ca 10 miljoner                                                                                  1 000 1 000 1 000 1 000
Internränta -1 200 -1 200 -1 200 -1 200
Finansiell kostnad pensionsskuld                                                                              1 414 1 530 1 890 1 971
löneskatt fin.kostn pensionsskuld                                                                             343 371 458 478

-546 000 -565 328 -574 184 -582 419

Nya förutsättningar
Ökat invånarantal (antal) 8 661 8 700 8 800 8 900
Ökat invånarantal tkr -6 000 -12 000

Nya "Välfärdsmiljarder" -7 000
Totalt förändring tkr 0 0 -6 000 -19 000
Finans totalt -546 000 -565 328 -580 184 -601 419



Ökad kostnad
 Barnantal i förskolan, inför 2020 1 196 000     
2020 1 614 000
 Elevantal i grundskolan, ännu ej 
tillgodosett 2 400 000
 Elevantal i gymnasiet 883 000
Minskat elevantal 
Språkintroduktion -1 300 000
Minskade bidrag för elever på 
språkintr 1 300 000
Matproduktionen, två kök blir ett -600 000
Servering på Misteln 600 000

Kvalitetsutvecklare 650 000
Utökade öppethållande på 
fritidsgårdarna 100 000

Summa: 6 843 000



Barn- och utbildning 
Inför 2020 

Budgetberedning 
2019-05-13 



Kvantitativa förändringar och vilka effekter det får. 







Kvantitativa förändringar och vilka effekter det får. 



Ökning med 30 elever i grundskolan, jämfört med ht 2017 

Förändrade förutsättningar sedan fullmäktiges beslut i juni 2018.  



Kvantitativa förändringar och vilka effekter det får. 

Förändrat 
antal 

Nuvarande 
kostnad 

Ökad 
kostnad 

Barnantal i förskolan, inför 2020 2,50% 47 841 000 1 196 000 
Elevantal i grundskolan inför 2020 1,80% 89 664 000 1 614 000 
Elevantal i grundskolan, ännu ej tillgodosett 2 400 000 
Elevantal i gymnasiet 2,10% 42 040 000 883 000 
Minskat elevantal Språkintroduktion -1 300 000 
Minskade bidrag för elever på språkintro. 1 300 000 
Matproduktionen, två kök blir ett -600 000 
Servering på Misteln 600 000 

Summa: 6 093 000 



 
 
Att beakta: 
Förutsättningar för statsbidrag, Likvärdig skola. 
3 §   Huvudmannen får för bidragsåret inte minska de egna kostnaderna 
per elev för personal i förskoleklassen eller för undervisning och 
elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående 
år. Vid beräkningen av genomsnittet ska hänsyn tas till den allmänna 
kostnadsutvecklingen. 
 
Huvudmannen får dock minska kostnaderna om det finns särskilda skäl 
på grund av avsevärt förändrade förutsättningar för bidragsåret i 
förhållande till jämförelseåren. 
 
 



Kvalitativa förändringsbehov (utvecklingsbehov, lagar mm)
  
• Ökad andel barn i behov av särskilt stöd samt 

multihandikappade. 
• Ökat antal barn och elever med språkstörning  
• Behov av kompetensutveckling.  
• Utökade kuratorsresurser pga allt fler barn som mår dåligt och 

behöver kuratorsstöd. 
• Ny läroplan för förskolan. 1/7 2019 
• Utbildningsgplikt, elever som blir anvisade att läsa 

grundläggande kurser på komvux i kombination med SFI. 
• Rättighetslagstiftningen, komplettering av komvux 

grundläggande och komvux gymnasieal  
• Rekryteringsbehov och ökade lönekostnader.  
• Utökade öppethållande på fritidsgårdarna  
• Kvalitetsutvecklare    



Utdrag ur revisionsrapport 2017-11-22 
Dnr Bun 2017/179 
 

Granskning av kommunens fördelning av resurser i förhållande till 
behov till förskola och grundskola. 
 

Slutsats och rekommendationer 
I revisionsrapporten skriver revisorerna:  
 

…Vi ser en risk i att nämnden idag inte har en tillräcklig organisation för 
att bedriva långsiktig skolutveckling och att detta kommer att få effekter 
på resultaten över tid. 
 

Vi ser en risk i att nämnden inte kompenserat fullt ut för 
volymökningarna inom såväl förskola som grundskola då detta på sikt 
kan urholka resultatet genom ökade gruppstorlekar och minskad 
personaltäthet. Vi kan inte idag se några sådana faktiska effekter utan 
kan konstatera att nämnden hittills klarat av att nyttja 
marginalkostnadseffekterna i sin verksamhet på ett gott sätt. 
Utvecklingen i nuvarande riktning är dock oroande och bedöms som en 
risk…. 
 
 
 



Kvalitativa förändringsbehov (utvecklingsbehov, lagar mm)
  
  Kvalitetsutvecklare 650 000 

Utökade öppethållande på fritidsgårdarna 100 000 



Sammanfattning, kvantitativa och kvalitativa behov.  

Ökad kostnad 
 Barnantal i förskolan, inför 2020 1 196 000 
 Elevantal i grundskolan inför 2020 1 614 000 
 Elevantal i grundskolan, ännu ej tillgodosett 2 400 000 
 Elevantal i gymnasiet 883 000 
Minskat elevantal Språkintroduktion -1 300 000 
Minskade bidrag för elever på språkintr 1 300 000 
Matproduktionen, två kök blir ett -600 000 
Servering på Misteln 600 000 

Kvalitetsutvecklare 650 000 
Utökade öppethållande på fritidsgårdarna 100 000 

Summa: 6 843 000 



Investeringsbehov 2020. 

 Nätverk till bygdegården i Valskog 77 500 
 Nätverk till förskolorna, ej kostnadsberäknat 
 Lekutrustning till skolgårdarna på Björskogs skola, 
Kung Karl 46, Västerskolan och Hagaskolan. 480 000 
Hagaskolan, allaktivitetsplan, ej kostnadsberäknad 
Hagaskolan, klassrumsmöbler 50 000 
Klassrumsmöbler, Björskog 50 000 
Klassrumsmöbler, Västerskolan 50 000 
Smartsboards till Västerskolan 470 000 
Hagaskolan, mellanväggar, ej kostnadsberäknat 

Summa: 1 177 500 
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Investeringssammanställning

Nämnd / förvaltning / enhet:
Investerings-
beslut

Summa Not
Benämning 2019 2020 2021 2022 Nettoutgift 2019 2020 2021 2022

Investeringar i anläggningar
Drottninggatan Villagatan - 
Frejgatan 30 1 600 000 1 600 000 38 667 76 933 76 133 75 333
Laddstolpar 12 st 20 1 400 000 1 400 000 45 500 90 475 89 425 88 375
Gatubelysning reinvestering 30 400 000 400 000 400 000 1 200 000 0 9 667 28 900 47 933 stolp +armatur
Byggnation Granlidsvägen 30 2 000 000 2 000 000 0 48 333 96 167 95 167
Belysning Gc Söders gärde 20 354 000 354 000 0 11 505 22 877 22 612 Medfinansiering
Gc Drottninggatan etapp 2 30 250 500 250 500 0 6 054 12 045 11 920 Medfinansiering
Gc Skillingeudd 30 707 000 707 000 0 17 086 33 995 33 641 Medfinansiering
Hållplats Kungsgatan 20 218 000 218 000 0 7 085 14 088 13 925 Medfinansiering
Gc-väg Ulvesund / Tprsgatan 30 363 000 363 000 0 8 773 17 454 17 273 Medfinansiering
Drottninggatan etapp 2 (Ortsutv 30 2 600 000 2 600 000 0 62 833 125 017 123 717
Cykelbana KAK 30 5 000 000 5 000 000 0 120 833 240 417 237 917
Utbyte bilar, fem per år 5 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 5 600 000 ###### 449 400 744 100 1 034 600
IT-infrastruktur 5 350 000 350 000 0 37 625 74 725 73 675
Bilbyten 5 200 000 200 000 200 000 600 000 0 21 500 64 200 106 300
Utbyggnad Södergården 40 pl 44 ######## 35 000 000 0 0 0 660 227
Delsumma anläggningar 4 400 000 13 842 500 2 000 000 ######## 57 242 500 ###### 968 102 1 639 543 2 642 614

Investeringar i inventarier
Formpipe licenser meetings + 10 255 000 255 000 14 663 29 134 28 751 28 369
Konsult digitalisering w3d3 10 200 000 200 000 11 500 22 850 22 550 22 250
Digitala hjälpmedel f trygghet 4 600 000 180 000 240 000 1 020 000 0 79 500 181 725 234 788
Digitala hjälpmedel självständig 4 150 000 150 000 0 0 19 875 39 469
Digitala hjälpmedel delaktighet 4 150 000 150 000 0 0 0 19 875
Digitala hjälpmedel f hälsa o akt 5 175 000 175 000 0 18 813 37 363 36 838
Arbetstekniska hjälpmedel 10 120 000 100 000 100 000 320 000 0 6 900 19 460 30 705
Taklyftar Gläntan 15 300 000 300 000 0 12 250 24 350 24 050
Verksamhetssystem 10 1 000 000 1 000 000 0 57 500 114 250 112 750
Delsumma inventarier 455 000 2 195 000 430 000 490 000 3 570 000 26 163 226 946 448 324 549 093

Summa investeringar 4 855 000 16 037 500 2 430 000 ######## 60 812 500 ###### ####### 2 087 867 3 191 707

Internränta 1,50%

Uppdelad på anläggning och inventarier
Fyll i objekt under investeringar i anläggningar
Fyll i Avskr.tid
Fyll i när invest. Ska göras och hur mycket

Voilá, färdigt för utskrift Projekt 2020 2021 2022 Drift-
konsekv 2020

Drottninggatan Villagatan - 
Frejgatan 76 933
Laddstolpar 12 st 90 475
Gatubelysning reinvestering 400 000 400 000 400 000 9 667
Byggnation Granlidsvägen 2 000 000 48 333
Belysning Gc Söders gärde 354 000 11 505
Gc Drottninggatan etapp 2 250 500 6 054
Gc Skillingeudd 707 000 17 086
Hållplats Kungsgatan 218 000 7 085
Gc-väg Ulvesund / Tprsgatan 363 000 8 773
Drottninggatan etapp 2 (Ortsutv) 2 600 000 62 833

Bilbyten 5 bilar per år 1 400 000 1 400 000 1 400 000 449 400
Cykelled KAK 5 000 000 120 833

IT-infrastruktur 350 000 37 625
Bilbyten 200 000 200 000 200 000 21 500
Utbyggnad Södergården 40 pl 35 000 000 0
Formpipe licenser meetings + 29 134
Konsult digitalisering w3d3 22 850
Digitala hjälpmedel f trygghet 600 000 180 000 240 000 79 500
Digitala hjälpmedel självständigh 150 000 0
Digitala hjälpmedel delaktighet 150 000 0
Digitala hjälpmedel f hälsa o aktivitet 175 000 18 813
Arbetstekniska hjälpmedel 120 000 100 000 100 000 6 900
Taklyftar Gläntan 300 000 12 250
Verksamhetssystem 1 000 000 57 500

Summa 16 037 500 2 430 000 37 490 000 1 195 048

Samtliga (inkl KKTAB)

Investeringsplan Driftskonsekvenser
Avskr.tid 

(år)
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Vf Ktext3 Bokslut 2018 Budget 2019 Äskande Maj Budget 2020 Version CLG Diff Budget 2021 Budget 2022
Kommunstyrelsens förvaltning                                                                       

010 Statsbidrag, ingen uppräkning                                                                      -1 594 555 -210 726 0 -210 726 -210 726 0 -210 726 -210 726
015 Intäkter, +2,4 %                                                                                   -17 711 760 -19 311 466 -463 474 -19 774 940 -19 774 940 0 -19 774 940 -19 774 940
020 Löner 2,2 % plus PO 1%                                                                             24 700 581 25 136 425 804 364 25 940 789 25 940 789 0 25 940 789 25 940 789
025 Priser, +2,4 %                                                                                     63 468 409 60 541 041 1 452 966 61 994 007 61 449 157 -544 850 61 994 007 61 994 007
090 Kapitaltjänst, särskild beräkning                                                                  2 810 680 5 174 550 0 5 174 550 5 174 550 0 5 174 550 5 174 550

Löner och priser 71 673 355 71 329 824 1 793 856 73 123 680 72 578 830 -544 850 73 123 680 73 123 680

100 Tillf.utbildn.kostn.revision                                                                       0 30 000 -30 000 0 0 0 0 0
110 Konsultkostn.samverkansproj.                                                                       0 250 000 -250 000 0 0 0 0 0
115 Val 2019                                                                                           0 50 000 -50 000 0 0 0 0 0
120 e-handelssystem                                                                                    0 0 600 000 600 000 0 -600 000 825 000 825 000
125 Uppföljningssystem mål                                                                             0 0 400 000 400 000 400 000 0 400 000 400 000
130 Ökade kostn.kollektivtrafik                                                                        0 0 200 000 200 000 200 000 0 200 000 200 000
135 Byte intranät, Sitevision                                                                          0 0 120 000 120 000 120 000 0 120 000 120 000
140 Avskrivning Centrumprojektet E I                                                                   0 0 330 000 330 000 330 000 0 330 000 330 000
145 Ärendehanteringssystem                                                                             0 0 52 000 52 000 52 000 0 52 000 52 000
150 Ökade underhållskostn ärendehantering                                                              0 0 55 000 55 000 55 000 0 55 000 55 000
155 Utökad SLA ärendehantering                                                                         0 0 35 000 35 000 35 000 0 35 000 35 000
160 Systemförvaltning ärendehantering                                                                  0 0 140 000 140 000 140 000 0 140 000 140 000
165 Autosvar                                                                                           0 0 27 000 27 000 27 000 0 27 000 27 000
170 Utveckling Lön o HR                                                                                0 0 90 000 90 000 140 000 50 000 90 000 90 000
175 Cykelbana KAK                                                                                      0 0 121 000 121 000 -121 000 241 000 241 000
180 Utbyte 5 bilar per år, minskn t 3 bilar 0 0 450 000 450 000 270 000 -180 000 745 000 1 035 000

Förvaltningens äskanden 0 330 000 2 290 000 2 620 000 1 769 000 -851 000 3 260 000 3 550 000

200 Prisökning generellt KKTAB s 2014                                                                  0 0 700 000 700 000 500 000 -200 000 700 000 700 000
205 Vägunderhåll Drottninggatan                                                                        0 0 200 000 200 000 200 000 0 200 000 200 000
210 Vägunderhåll Kungsgatan                                                                            0 0 205 000 205 000 205 000 0 205 000 205 000
215 Vägunderhåll Fiskgjusegatan                                                                        0 0 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000
220 Vägunderhåll Blåmesgatan                                                                           0 0 45 000 45 000 45 000 0 45 000 45 000
225 Vägunderhåll Skäggdoppingevägen                                                                    0 0 60 000 60 000 60 000 0 60 000 60 000
230 Markskötsel Skäggdopp o Blåmes                                                                     0 0 25 000 25 000 25 000 0 25 000 25 000
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235 Drottninggatan-Villagatan-Frejgatan                                                                0 0 77 000 77 000 77 000 0 77 000 77 000
236 Kapitaltjänst laddstolpar, 12->3 st 0 0 90 000 90 000 20 000 -70 000 138 000 138 000
237 Gatubelysning, reinvestering                                                                       0 0 10 000 10 000 0 -10 000 30 000 50 000
238 Byggnation Granlidsvägen                                                                           0 0 48 000 48 000 0 -48 000 96 000 96 000
239 Belysning Söders gärde                                                                             0 0 12 000 12 000 12 000 0 23 000 23 000
240 GC Drottn.g. Etapp II                                                                              0 0 6 000 6 000 6 000 0 12 000 12 000
241 GC Skillingeudd                                                                                    0 0 17 000 17 000 0 -17 000 34 000 34 000
242 Hållplats Kungsgatan                                                                               0 0 7 000 7 000 7 000 0 14 000 14 000
243 GC Ulvesund-Torsgatan                                                                              0 0 9 000 9 000 9 000 0 18 000 18 000
244 Drottningg Etapp II                                                                                0 0 63 000 63 000 63 000 0 126 000 126 000
250 Utökning beläggningsarbeten                                                                        0 0 800 000 800 000 400 000 -400 000 800 000 1 100 000
255 El till laddstolpar                                                                                0 0 0 0 0 0 0 0

Äskanden KKTAB 0 0 2 404 000 2 404 000 1 659 000 -745 000 2 633 000 2 953 000

300 Förändrad kommunavgift                                                                             0 0 -65 000 -65 000 -65 000 0 -65 000 -65 000
305 Ökade IT-kostnader                                                                                 0 0 350 000 350 000 350 000 0 350 000 350 000
310 Ökade kostnader Telefoni                                                                           0 0 85 000 85 000 85 000 0 85 000 85 000
315 Lönehantering                                                                                      0 0 200 000 200 000 0 -200 000 200 000 200 000
320 Skanning                                                                                           0 0 60 000 60 000 0 -60 000 60 000 60 000
325 Rökdykarutbildning                                                                                 0 0 100 000 100 000 0 -100 000 100 000 100 000
330 Larmkläder Räddn.tjänst                                                                            0 0 50 000 50 000 0 -50 000 50 000 50 000
335 Instruktörsutbildning Räddn.tjänst                                                                 0 0 20 000 20 000 0 -20 000 20 000 20 000
340 Ökad kapitalkostnad Räddn.tjänst                                                                   0 0 45 000 45 000 0 -45 000 45 000 45 000

Äskanden VMKF 0 0 845 000 845 000 370 000 -475 000 845 000 845 000

400 Driftkostnader VMMF                                                                                0 0 24 000 24 000 0 -24 000 24 000 24 000
405 Löner 3,3 % VMMF                                                                                   0 0 148 000 148 000 0 -148 000 148 000 148 000
410 Höjd taxa miljö- o hälsoskydd                                                                      0 0 -40 000 -40 000 0 40 000 -40 000 -40 000
415 Intäkt miljö- o hälsoskydd                                                                         0 0 160 000 160 000 0 -160 000 160 000 160 000
420 Bygglovstaxa +2,7 %                                                                                0 0 -24 000 -24 000 0 24 000 -24 000 -24 000
425 Pensionskostnader VMMF                                                                             0 0 140 000 140 000 0 -140 000 140 000 140 000

Äskanden VMMF 0 0 408 000 408 000 0 -408 000 408 000 408 000

Kommunstyrelsens förvaltning totalt                                                       71 673 355 71 659 824 7 740 856 79 400 680 76 376 830 -3 023 850 80 269 680 80 879 680
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Barn och utbildningsförvaltningen                                                                     
010 Statsbidrag, ingen uppräkning                                                                      -41 121 014 -28 349 690 0 -28 349 690 -28 349 690 0 -28 349 690 -28 349 690
015 Intäkter, +2,4 %                                                                                   -14 953 735 -13 646 950 -327 528 -13 974 478 -13 974 478 0 -13 974 478 -13 974 478
020 Löner 2,2 % plus PO 1%                                                                             159 502 205 162 054 338 5 185 739 167 240 077 167 240 077 0 167 240 077 167 240 077
025 Priser, +2,4 % på interk.ers, övr 1 %                                                                                 110 798 575 110 961 209 2 662 340 113 623 549 112 754 000 -869 549 113 623 549 113 623 549
090 Kapitaltjänst, särskild beräkning                                                                  498 362 1 551 160 0 1 551 160 1 551 160 0 1 551 160 1 551 160

Löner och priser 214 724 393 232 570 067 7 520 551 240 090 618 239 221 069 -869 549 240 090 618 240 090 618

 Barnantal i förskolan, inför 2020 1 196 000 1 196 000 0
 Elevantal i grundskolan inför 2020 1 614 000 1 614 000 0
 Elevantal i grundskolan, ännu ej tillgodosett 2 400 000 2 400 000 0
 Elevantal i gymnasiet 883 000 883 000 0
Minskat elevantal Språkintroduktion -1 300 000 -1 300 000 0
Minskade bidrag för elever på språkintr 1 300 000 1 300 000 0
Matproduktionen, två kök blir ett -600 000 -600 000 0
Servering på Misteln 600 000 600 000 0
Kvalitetsutvecklare 650 000 0 -650 000
Utökade öppethållande på fritidsgårdarna 100 000 100 000 0
Förvaltningens äskanden 0 0 0 6 843 000 6 193 000 -650 000 0 0

Barn och utbildningsförvaltningen tota                                                                     214 724 393 232 570 067 7 520 551 246 933 618 245 414 069 -1 519 549 240 090 618 240 090 618

Social förvaltningen                                                                               
010 Statsbidrag, ingen uppräkning                                                                      -39 527 623 -36 611 850 0 -36 611 850 -36 611 850 0 -36 611 850 -36 611 850
015 Intäkter, +2,4 %                                                                                   -15 092 968 -14 258 203 -342 196 -14 600 399 -14 600 399 0 -14 600 399 -14 600 399
020 Löner 2,2 % plus PO 1%                                                                             206 878 060 215 797 509 6 905 515 222 703 024 222 703 024 0 222 703 024 222 703 024
025 Priser, +2,4 % på upphandlat, 1 % på övr 71 515 418 71 020 959 1 704 794 72 725 753 71 990 000 -735 753 72 725 753 72 725 753
090 Kapitaltjänst, särskild beräkning                                                                  650 930 661 550 0 661 550 661 550 0 661 550 661 550

Löner och priser 224 423 817 236 609 965 8 268 113 244 878 078 244 142 325 -735 753 244 878 078 244 878 078

500 Arbetskonsulent                                                                                    0 0 500 000 500 000 500 000 0 500 000 500 000
505 Utveckl.Arbete o Försörjn                                                                          0 60 000 600 000 660 000 0 -660 000 660 000 660 000
510 Socialsekr vuxna o bost.soc.kurator, exkl 0 0 600 000 600 000 300 000 -300 000 600 000 600 000
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515 Daglig verksamhet socialpsykiatri                                                                  0 0 500 000 500 000 0 -500 000 500 000 500 000
520 Heltid som norm                                                                                    0 0 3 500 000 3 500 000 1 750 000 -1 750 000 2 000 000 1 000 000
525 Utökad behov hemtjänst                                                                             0 0 2 000 000 2 000 000 2 000 000 0 1 500 000 1 500 000
530 Försörjningsstöd                                                                                   0 0 850 000 850 000 850 000 0 100 000 115 000
535 Omställning Ensamkommande                                                                          0 0 250 000 250 000 250 000 0 0 0
540 Utveckla mötesplatser, gemenskap Kung                                                              0 0 250 000 250 000 250 000 0 250 000 250 000
545 Nya kompetenskrav LSS                                                                              0 0 500 000 500 000 300 000 -200 000 500 000 500 000
550 Habersättning, diff statsbidrag/faktisk kos                                                       0 0 400 000 400 000 200 000 -200 000 400 000 400 000
555 Resor t daglig verksamhet LSS                                                                      0 0 600 000 600 000 600 000 0 600 000 600 000
565 Leasing sängar Södergården                                                                         0 0 140 000 140 000 140 000 0 140 000 140 000
570 Effektivare lokalutnyttjande                                                                       0 0 -440 000 -440 000 0 440 000 -780 000 -780 000
575 Samverkan KFAB-minskad vuxenplacerin                                                               0 0 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 0 -1 000 000 -1 000 000
580 Kapitaltjänst pga investeringar                                                                    0 0 240 000 240 000 240 000 0 540 000 1 340 000
585 40 nya äldreboendeplatser 0 0 240 000 0 35 000 000

Förvaltningens äskanden 0 60 000 9 730 000 9 550 000 6 380 000 -3 170 000 6 510 000 41 325 000

Socialförvaltningen totalt                                                                    224 423 817 236 669 965 17 998 113 254 428 078 250 522 325 -3 905 753 251 388 078 286 203 078

Finansiering                                                                                       
90 Finans, särskild beräkning i Excel                                                                 -524 073 941 -546 000 000 -22 109 832 -568 109 832 -568 109 832 0 -580 000 000 -601 000 000

Totalt kommunen -13 252 376 -5 100 144 11 149 688 12 652 544 4 203 392 -8 449 152 -8 251 624 6 173 376

Generell neddragning 2 %
Kommunstyrelsens förvaltning -1 500 000
Barn- o utbildningsförvaltningen -5 000 000
Socialförvaltningen -5 000 000
Totalt -11 500 000

Total justering CLG -19 949 152

Resultat efter CLG (minus är positivt) -7 296 608 -8 251 624 6 173 376
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Kommunfullmäktige 2019-06-10    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektör, Johanna Raland 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Kommunfullmäktiges mål 2020  
(KS 2019/163) 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 styck-
en och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tid-
satta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maxi-
malt sju mål.  
 
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2019: 
 

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

ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 % 
3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och 

näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två 
åren med två procentenheter årligen med december 2017 som bas. 
Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %  

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

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

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

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2019-05-27 § 3 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 68 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige antar följande mål för 2020: 
 

1. Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025     
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 

2. Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet 
ska öka varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 % 
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 

3. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste 
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två åren med en procentenhet årligen. Utgångsläge: 
Arbetslöshet december -18, 10,4 %  

a. Arbetslöshetsmål december -20, 8,3 % 
b. Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 % 

Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 
4. Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets 

miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020. 
Utgångsläge är 138 år 2019. 
Detta mål gäller alla styrelser och nämnder. 
 

5. Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av 
skatteintäkter och statsbidrag varje år.  
Detta mål ska utvecklas och innefatta effektivisering i samtliga 
verksamheter. 

 
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har 
fullmäktige möjlighet att justera i målen. 
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§  
Årsredovisning 2018 – VafabMiljö kommu-
nalförbund (KS 2019/156) 
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2018 
samt revisionsberättelse och revisionsrapport. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2018 
• VafabMiljö kommunalförbunds revisorers revisionsberättelse 

för år 2018 och revisionsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 69 

  
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger Årsredovisning 2018 för VafabMiljö 

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

 
  
 



Årsredovisning 2018
VafabMiljö 
Kommunalförbund
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Marknad

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

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

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

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

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

VAFABMILJÖ

Det här är VafabMiljö

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

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

VERKSAMHETSMÅL
Vi har fyra övergripande mål enligt 
styrkortets perspektiv:

• VafabMiljö har nöjda kunder som 
har förtroende för oss

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

• VafabMiljö bidrar till ökad resurs-
hushållning

• VafabMiljö ska ha en långsiktig, 
stabil ekonomi

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

VAFABMILJÖ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Carina Färm,  
Förbundsdirektör VafabMiljö

VAFABMILJÖ

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

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

OMVÄRLD 
OCH 
INTRESSENTER

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

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

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

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

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

OMVÄRLD OCH INTRESSENTER

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

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

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

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

Övriga återvinningsmaterial låg på 
samma volymnivåer som under 2017.

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

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

OMVÄRLD OCH INTRESSENTER

genomförde vi ett antal anpassade 
företagsutbildningar till självkost-
nadspris.

Kommunikationsarbetet beskrivs 
ytterligare på sid 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

FAKTA

Nyckeltal 2018 2017 2016

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

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

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

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

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

EKOLOGISK 
HÅLLBARHET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

avfallsplanearbete, information om 
sortering och avfall till hushåll

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

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

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

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

Hållbar samhällsutveckling

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

EKOLOGISK HÅLLBARHET

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

Försla
g

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

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

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

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

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

utvecklingskommitté
• det strategiska innovations-pro-

grammet RE:Source
• RISE forskningsstyrelse (Research 

institute of Sweden) Jordbruk och 
Livsmedel

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

EKOLOGISK HÅLLBARHET

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

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

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

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

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

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

föroreningar från deponierna sprids i 
omgivningen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sorteringen på Återbruken gjorde 

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

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

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

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

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

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

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

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

I Västerås kör VafabMiljö i egen 
regi.

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

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

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

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

VERKSAMHETSPOLICY

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

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

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

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

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

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

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

och komprimatorer som hyrs ut till 
kunder. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Under året har krossning av retur-

trä och grönflis skett i egen regi på 
alla anläggningar. 

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

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

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

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

Svealandstrafiken har 157 biogas-
bussar. 

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

Den totala försäljningen av fordons-
gas inklusive gas till bussar har 
minskat med nära tre procent jämfört 
med 2017. Produktionen har varit 

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Materialåtervinning  2018  2017
2018: 29 000 ton  2017: 33 000 ton

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tagskunder för att informera om rätt 
hantering av farligt gods.

Från 1 januari 2019 arbetar våra 
säkerhetsrådgivare endast internt.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GASUTVINNING
Som en miljöåtgärd samlas metangas 
upp från deponier.

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

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

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

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

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

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

På Gryta avfallsstation fi nns ett 
mellanlager där farligt avfall 

mellanlagras innan det skickas 
till olika behandlings

anläggningar.
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I SBR-anläggningen på Gryta avfalls station renas lakvattnet som uppstår 
i deponin. Totalt hanterades cirka 374 000 m3 lakvatten under 2018.



20

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där 
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
För VafabMiljö handlar det bland annat om mångfald, utbildning och 
ett stort samhällsansvar.

SOCIAL 
HÅLLBARHET

SOCIAL HÅLLBARHET



21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Medarbetare

SOCIAL HÅLLBARHET

FAKTA

Nyckeltal 2018 2017

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

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

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

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

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

FÅTT-PROJEKTET
I Västerås pågår det så kallade FÅTT- 

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

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

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

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

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

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

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

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

Samarbeten 
och påverkan

SOCIAL HÅLLBARHET

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

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

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

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

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

EKONOMISK 
HÅLLBARHET

EKONOMISK HÅLLBARHET
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Affärs mässig samhällsnytta

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

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

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

och textilier på ett flertal av våra 
Återbruk 

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

av matavfall
• kommunikationsaktiviteter m m

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

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

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

VafabMiljö ansvarar för projektet 

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

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

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

mnkr. Huvudsakligen på avfallsan-
läggningarna Gryta och Isätra.

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

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

• Investeringar i ny biogasanlägg-
ning, cirka17 mnkr.

EKONOMISK HÅLLBARHET

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

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



 

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

Förvaltningsberättelse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Övergripande perspektiv Mål Delmål 2018 Bedömd måluppfyllelse 2018

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

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

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

Målet är delvis uppfyllt

Bedömning:
1a. Delmålet uppnås

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

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

2a. Sjukfrånvaron ska vara under 4%

Målet uppnås ej

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

Samhälle och miljö 3. VafabMiljö bidrar till 
ökad resurshushållning

3a. Minst 12 pressmeddelanden 
(i positiva sammanhang)

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

3c. Minimera lukt från Gryta avfalls-
anläggning

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

Målet är delvis uppfyllt

Bedömning:
3a. Delmålet uppnås 

3b. Delmålet uppnås ej

3c. Delmålet uppnås ej

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

Ekonomi 4. VafabMiljö ska ha en 
långsiktigt stabil ekonomi

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

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

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

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

Målet är delvis uppfyllt

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

4b. Delmålet uppnås, skuld-
sättningsgraden minskar 

4c. Delmålet uppnås ej (-23,1 
mnkr) 

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

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

förbundsdirek tionen. 
Internkontrollplanen utgår från 

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

2016 2017 2018
Budget 

2018
Avvikelse 

mot budget

Resultaträkning

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

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

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

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

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

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

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

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

Balansräkning

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

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

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

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

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

Nyckeltal

Verksamhetskostnader/intäkter (%) 61 58 58 54

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

Skuldsättningsgrad 84 23 20 18

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

Räntetäckningsgrad 2,1 2,8 2,4 2,6

Genomsnittlig ränta 2,1 1,3 1,5 1,6

Flerårsöversikt (exkl. dotterbolaget)

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

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

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

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

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

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

UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK ANALYS

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

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

Förbundet har uppnått en ekonomi 
i balans 2018 i den sammanställda 

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

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

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

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

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

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

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

Förbundets resultat för den kommunala avfallsverksamheten och övrig avfallsverksamhet

2016 2017 2018
Budget 

2018

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

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

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

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

Årets balanskravsresultat 4 936 24 521 7 519 10 068

Balanskrav att reglera

Infrias balanskravet? Ja Ja Ja

Balanskravsutredning (exkl. dotterbolaget)

Kommunala avfallsverksamheten Övriga avfallsverksamheten

Utfall  
KAV 2018

Budget  
KAV 2018 Avvikelse

Utfall  
ÖAV 2018

Budget 
ÖAV 2018 Avvikelse

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

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

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

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

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

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

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

Balanskravet



 

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

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

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

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

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

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

Resultaträkning Heby 
Fager-

sta
Nor-
berg

Skinnskat-
teberg

Enkö-
ping Västerås Sala

Hallsta-
hammar

Sura-
hammar Köping Arboga

Kung-
sör Totalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Justering 2018 1 565

Summa kommunala avfallsverksamheten -23 078

Heby
Fager-

sta
Nor-
berg

Skinnskat-
teberg

Enkö-
ping Västerås Sala

Hallsta-
hammar

Sura-
hammar Köping Arboga

Kungs-
ör

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

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

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

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

Summa inbetalt överskott från abonnenter 18 200

Statistik insamlat 
hushållsavfall per 
kommun (ton) Heby

Fager-
sta

Nor-
berg

Skinnskat-
teberg

Enkö-
ping Västerås Sala

Hallsta-
hammar

Sura-
hammar Köping Arboga

Kungs-
ör

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

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

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

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



2016 2017 2018

Långfristiga skulder 470 843 389 954 401 707

Räntebärande skulder 470 843 364 094 375 454

Räntekostnad 3 211 4 279 3 023

Reversränta och borgensavgift 2 179 1 715 1 693

Nedskrivning i fi nansiella tillgångar 6 842

Genomsnittlig upplåningsränta 1,0 2,0 1,0

Upplånings förfallostruktur       >5 år 470 843 389 954 401 707

Borgensåtagande från medlemskommuner 410 900 625 000 625 000

Nyttjad borgen 337 924 212 772 218 608

Finansförvaltning och borgensåtaganden, tkr

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

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

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

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

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



 

Nyckeltal

Personal 2017 2018

Medeltantalet anställda (st) 247 247

Män/kvinnor 170/77 173/74

Personalkostnad 157,3 164,9

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

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

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

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

Under 2018 har det investerats 

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

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

2017 2018

Total sjukfrånvaro %* 4,8% 5,0%

Långtidsfrånvaro ** 52,9% 42,6%

Sjukfrånvaro för män 4,3% 4,8%

Sjukfrånvaro för kvinnor 6,3% 5,4%

Anställda -29 år % 1,5% 4,7%

Anställda 30-49 år %* 5,4% 4,5%

Anställda 50 år %* 5,1% 5,5%

Sjukfrånvaro

Investeringar

2016 2017 2018
Budget

2018
Avvikelse utfall 

mot budget 2018

Biogasutbyggnad 16 914 22 000 -5 086

Byggnader 2 255 6 228 6 900 -672

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

Markanläggningar 5 301 6 115 3 790 2 325

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

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

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

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

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

INVESTERINGSREDOVISNING

PERSONAL



 

DIREKTIONENS OCH  
LEDNINGENS ARBETE

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

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

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

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

tionsinsatser om avfallssortering. 
För att minska negativ miljöpå-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Not 2018 2017 2018 2017

Verksamhetens intäkter 2 639 404 603 966 638 759 603 946

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

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

Verksamhetens nettokostnader 12 101 37 424 13 877 37 694

Finansiella intäkter 212 511 212 512

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

Årets skatteskuld 181 -5 523

ÅRETS RESULTAT 7 941 26 475 8 701 24 705
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Balansräkning

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

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

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 6

Immateriella anläggningstillgångar 2 159 3 252 2 159 3 252

Materiella anläggningstillgångar

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

Maskiner och inventarier 256 142 251 370 256 142 251 370

Övriga materiella anläggningstillgångar 28  857 14 202 28 857 14 202

Finansiella anläggningstillgångar 7 4 440 1 818 61 798 59 176

Summa anläggningstillgångar 550 532 559 128 612 890 616 486

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd med mera 19 820 5 210 19 820 5 210

Fordringar 8 87 962 89 262 95 863 94 079

Kassa och bank 76 424 70 900 75 981 70 424

Summa omsättningstillgångar 184 206 165 372 191 664 169 713

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

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

EGET KAPITAL 9

Övrigt eget kapital 30 864 4 388 32 312 7 607

Årets vinst 7 941 26 475 8 701 24 705

Summa eget kapital 38 805 30 864 41 013 32 312

AVSÄTTNINGAR

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

Andra avsättningar 11 183 709 205 439 173 299 195 030

Summa avsättningar 210 665 230 877 200 255 220 468

SKULDER

Långfristiga skulder 12 327 178 315 431 401 707 389 954

Kortfristiga skulder 13 163 091 147 328 161 579 143 465

Summa skulder 490 268 462 759 563 286 533 419

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

Panter och ansvarsförbindelser

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

Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga



Kassaflödesanalys
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KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET
2018 2017 2018 2017

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

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

Justering som inte ingår i kassaflödet

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

Gjorda avsättningar 2 932 20 714 2 932 20 714

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

Extra avsättning sluttäckningar - 110 000 - 110 000

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

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

Medel från verksamheten före  
förändring av rörelsekapital

73 790 210 085 74 549 201 839

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

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

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

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

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

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

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

Försäljning av materialla anläggningstillgångar 835 118 835 118

Förändring i materiella anläggningstillgångar pga 
aktivering av framtida sluttäckningsavgifter

- -110 000 - -110 000

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

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

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 11 746 11 753

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

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

Årets kassaflöde 5 524 14 925 5 558 14 497

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Noter 
gemensamma för kommunalförbund och koncern
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NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Taxor och avgifter 311 058 282 279 311 058 282 279

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

Försäljningsintäkter

- fordonsgas 64 236 64 006 64 236 64 006

- fjärrvärme 19 225 19 116 19 225 19 116

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

Behandlingsintäkter 

- schaktmassor 32 356 32 287 32 356 32 287

- deponi 29 242 26 693 29 242 26 693

- övrigt avfall 83 847 75 232 83 847 75 232

Transportintäkter 31 285 36 937 31 285 36 937

Hyror och arrenden 5 921 4 979 5 921 4 979

Försäljning av tjänster 3 999 1 703 3 999 1 703

Realisationsvinster 735 183 735 183

Övriga intäkter 4 899 3 650 4 253 3 628

Summa 639 404 603 966 638 759 603 946

Koncernen
Kommunal- 
förbundet

2018 2017 2018 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

NOT 4 AVSKRIVNINGAR

NOT 5 FINANSIELLA KOSTNADER

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

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

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

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

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

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

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

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

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

Nedskrivning av aktier 
i dotterbolag - - - -6 842

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



 

NOT 6 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
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NOT 7 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR NOT 8 FORDRINGAR

NOT 9 EGET KAPITAL

Immateriella 
anläggningstillgångar

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar

Maskiner och  
inventarier

Övriga materiella  
anläggningstillgångar

Finansiella 
anläggningstillgångar Totalt

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

Årets förändring 0

- Årets aktiverade utgifter
- Försäljningar och utrangeringar
- Omklassificeringar

8 950

4 102

45 645
-1 882 
9 324

28 082

-13 427 2 621

85 299
-1 882

0

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

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

- Försäljningar och utrangeringar 1 047 1 047

- Omklassificeringar 0

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

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

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

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

Totalt koncernen 555 532

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Kundfordringar 38 202 41 840 38 202 41 840

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

Övriga kortfristiga fordringar 9 821 8 941 17 722 13 758

Summa 87 962 89 262 95 863 94 079

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Eget kapital

Övrigt eget kapital 30 864 4 388 32 312 7 607

Årets resultat 7 941 26 475 8 701 24 705

Utgående eget kapital 38 805 30 864 41 013 32 312

Koncernens egna kapital
Övrigt

eget kapital
Årets 

resultat
Eget 

kapital

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

Omf. fg års resultat 26 475 -26 475 -

Årets resultat 7 941 7 941

Summa 30 864 7 941 38 805

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

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

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

Årets förändring

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

Summa aktier i dotterbolag 0 0 57 358 57 358

Ingående värde övriga finansiella 
anläggningstillgångar 1 818 724 1 818 724

Årets förändring

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

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

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

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

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Avsatt för återställande  
av äldre deponier

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

Periodens avsättningar - 18 700 - 18 700

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

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

Utgående avsättningar 157 466 182 128 157 466 182 128

Avsatt för återställande av 
aktiv deponi

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

Periodens avsättningar 2 932 2 015 2 932 2 015

Utgående avsättningar 15 834 12 902 15 834 12 902

Andra avsättningar

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

Återfört  värde från verksamhets-
överlåtelse - 10 410 - -

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

Summa andra avsättningar 10 410 10 410 0 0

Summa 183 709 205 439 173 299 195 030

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

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

NOT 13 KORTFRISTIGA SKULDER

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

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

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

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

Ingående avsättning 25 438 21 128 25 438 21 128

Nya förpliktelser under året

Årets förändring 1 518 4 310 1 518 4 310

Summa 26 956 25 438 26 956 25 438

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Ingående låneskuld 315 431 405 931 389 954 470 843

Nyupplåningar under året 11 747 - 11 753 -

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

Utgående låneskuld 327 178 315 431 401 707 389 954

Långfristiga skulder

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

Skulder till medlemskommuner 36 209 36 209 36 209 36 209

Skuld till dotterbolag - - 74 523 74 523

Förskott från Naturvårdsverket 24 134 24 000 24 134 24 000

Övriga långfristiga skulder 2 112 1 860 2 118 1 860

Summa 327 178 315 431 401 707 389 954

2018 2017 2016

Genomsnittlig ränta (%) 1,2 1,7 1,4

Koncernen
Kommunal-
förbundet

2018 2017 2018 2017

Leverantörsskulder 55 752 49 653 55 752 49 653

Moms och skatter 12 470 9 030 11 196 9 030

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

Pensionskostnader och löneskatt 6 671 7 417 6 671 7 417

Semesterlöneskuld 9 440 9 852 9 440 9 852

Förutbetald abonnentintäkt 18 202 19 974 18 202 19 974

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

Summa 163 091 147 328 161 579 143 465
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Vi, av fullmäktige i respektive medlemskommun, utsedda 
revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
VafabMiljö Kommunalförbund (organisationsnummer 
222000 – 3129).

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

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

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

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

Revisionsberättelse för år 2018

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

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

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

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är  
rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit 
tillräcklig.

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

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

Västerås den 10 april 2019

Barbara Conte                                            Sven Erik Eriksson                                                   Joa Silver



VafabMiljö arbetar med hållbar  

och miljöriktig avfallshantering och är  

bildat av kommunerna i Västmanlands 

län samt Heby och Enköpings kommuner.

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

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, KGAB 

Utdragsbestyrkande  

 

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

Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2018. 
 

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

granskningsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 70 
 

KS förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2018 för Kungsörs 
Grus AB med godkännande till handlingarna. 

  
I beslutet deltar inte Mikael Peterson (S), Rolf Lindgren (S) samt 
Stellan Lund (M). 

 

































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 
Förenklad delårsrapport per den 30 april 
2019 (KS 2019/193) 
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,  

”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda 
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.  
 
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i 
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30 
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en för-
enklad version.  
 

 
(Alla belopp i tkr) 

Utfall  Budget Av-
vikelse 

Årsbudget Prognos 
helår 

Kommun-
styrelsen 23 025 23 779 754 71 337 71 337 

Barn- och 
utbildnings-
nämnden 

83 192 77 575 -5 617 232 724 232 724 

Socialnämnden 79 926 78 946 -980 236 839 236 839 
Finansiering 181 777 182 000 -223 546 000 546 000 
Resultat -4 367 1 700 -6 067 5 100 5 100 
 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § 3 

• Delårsbokslut Kungsörs kommun per den 30 april 2019 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 71 

  
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten 

och lägger den till handlingarna.  
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Resultat per 30 april 
 
Driftsredovisning 
 
Nämnd/förvaltning 2019 Budget Prognos Avvikelse 
        2019 2019 2019 
(redov i tkr) Utfall Budget Avvik helår helår helår 
              
Kommunstyrelseförvaltningen 23 025 23 779 754 71 337 71 337 0 
Barn- o utbildningsnämnden 83 192 77 575 -5 617 232 724 232 724 0 
Socialnämnden 79 926 78 946 -980 236 839 236 839 0 
Verksamhetens resultat 186 144 180 300 -5 844 540 900 540 900 0 
              
Finansiering 181 777 182 000 -223 546 000 546 000 0 
              
Resultat -4 367 1 700 -6 067 5 100 5 100 0 

 
 
Det redovisade resultatet för kommunen per 30 april uppgår till – 4,4 miljoner kronor, 
motsvarande 6,1 miljoner kronor sämre än budget. En stor orsak till det negativa resultatet är 
den beräknade semesterlöneskulden som per april uppgår till 8,6 mkr. Räknas 
semesterlöneskulden bort är resultatet istället plus 4,7 miljoner kronor.  
 
Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse på +0,8 miljoner kronor (+1,3 exkl 
semesterlöneskuld). Det positiva resultatet hänförs främst till att kostnader inte debiterats fullt 
ut från olika håll och förskott på projektpengar (sommarlovsaktiviteter). 
 
Barn- o utbildning redovisar ett underskott på 5,6 miljoner kronor till största delen beroende på 
semesterlöneskulden som minskar när semestern tas ut i sommar. Exklusive semesterlöneskuld 
redovisas en blygsam negativ budgetavvikelse på -0,2 miljoner kronor. Grundskolan redovisar -
1,2 miljoner kronor exklusive semesterlöneskuld och förskolan -0,3 miljoner kronor. Övriga 
verksamheter redovisar mindre överskott. Underskottet inom grundskolan är i första hand 
beroende på stora kostnader för stödinsatser (-1,3 miljoner kronor).  
 
Socialförvaltningen redovisar en negativ budgetavvikelse 1,0 miljoner kronor (+1,6 exkl 
semesterlöneskuld). Vårdkostnader för ungdomar och vuxna samt försörjningsstöd redovisar 
negativa budgetavvikelser. 
 
Finansförvaltningen redovisar ett minus på 0,2 miljoner kronor som bland annat beror på en 
budgeterad hyressänkning som inte genomförts ännu. 
 
Prognos per 31 december 
Kommunen har ett budgeterat resultat på plus 5,1 miljoner kronor år 2019. Prognosen för 
helåret är per april att budgeten kommer att klaras.  
 
Det finns i prognosen några orosmoment. Resultatet inom barn- och utbildningsförvaltningen är 
lite svagt för att man ska kunna rymma in löneökningar för året, detsamma kan möjligen också 
gälla socialförvaltningen.  
Inom finansförvaltningen finns en förhoppning inbyggd att skatter och bidrag ska bli lite bättre, 
främst genom att invånarantalet ökar. Detta är inbyggt i budget med ca 2 miljoner kronor men 
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det syns inte i verkligheten än utan snarare har en försämring skett, totalt ligger obalansen i 
storleksordningen 2,5 miljoner kronor. 
På plussidan finns att en del av statsbidragen för att täcka kostnader för invandring över tid har 
lagts undan från resultatet och kan rädda barn- och utbildningsförvaltningens resultat detta år.  
 
Förvaltningarna är också medvetna om att verksamheterna behöver anpassas till budgetnivåerna 
och ett stort arbete genomförs inom både barn- och utbildningsförvaltningen och 
socialförvaltningen för att anpassa verksamheterna inför hösten. 
 
 
Balanskravet 
Årets resultat är budgeterat till +5,1 miljoner kronor och ligger på nivån som 
kommunfullmäktige beslutat som resultatmål på 1,0 procent av skatteintäkter och bidrag. 
Prognosen i april visar på ett resultat i nivå med budgeten. Balanskravet beräknas nås och 
kommunfullmäktiges finansiella mål bör också kunna uppnås. 
 
 
Investeringsredovisning  
 
 

Projekt Utfall april 

Projekt Ringvägen 752 
Inventarier ny skola 506 
Utbyggnad parkering Centralvallen 347 
Investeringar Lärken 124 
Nybyggnad Södergården 97 
RFID självservice Biblioteket 62 
Nyckelfri hemtjänst 47 
Exploatering Skillinge -1 573 
Summa investeringar 363 
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Personal 

Viktiga händelser 
Löneöversyn 
Löneöversynsarbete har pågått under våren för alla avtalsområdena exklusive Vårdförbundet. 
För Vårdförbundet kommer ett nytt centralt avtal. Nya löner gäller fr om 1 april respektive 1 
maj (Kommunals avtalsområde). 
  
Ledarprogram, chefsdag och stöd till chef/ ledare 
Ledarutvecklingen och ledarträningen fortsätter.  
Vid en gemensam chefsdag i mars fick respektive chef presentera sina tankar om 
sitt ledarskap i Kungsör för varandra.  
  
Introduktionsträffar för nya medarbetare 
En introduktionsträff genomfördes i januari. 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.  
 
Arbetsmiljöutbildning  
Den grundläggande arbetsmiljöutbildning för alla chefer och skyddsombud i 
kommunen och bolagen som HR- avdelningen genomförde 2018 har slutförts under 
våren för resterande. Arbetsgivaren ska säkerställa att chefer och skyddsombud har 
de kunskaper som krävs utifrån sina roller. När chefer och skyddsombud får samma 
kunskap samtidigt skapas en gemensam bas som ger förutsättningar för samverkan i 
vardagen kring arbetsmiljöfrågorna. Utbildningen omfattade tre dagar. 
 
Arbete med arbetsbrist och omställning 
HR-avdelningen har under våren arbetat med övertaligheten vid stödboendet för 
ensamkommande ungdomar. 
 
Aspirantprogram för potentiella chefer 
För alla kommuner i länet genomförs nu varje år 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 
deltar två medarbetare. I programmet ingår även en lokal dag om kommunens 
arbete med styrning och ledning vilken genomfördes i april. 
 
Arbete med kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket 
I mars medverkade kommunen på en karriärdag för lärare och förskollärare på 
Mälardalens högskola.  
 
Medarbetarenkät 
Under slutet av april till i början av maj genomfördes medarbetarenkäten som 
återkommer vartannat år. Medarbetarenkäten innehåller frågor som rör arbetets 
värde, mål och resultat, arbetsmiljö, kunskap och utveckling, inflytande och 
delaktighet, ledarskap, hälsa och aktivitet samt bemötande och kommunikation. I 
delar av resultatet jämför vi oss sedan med andra kommuner. Dessa delar  
handlar om medarbetares engagemang, motivation, och ledningens förmåga att 
skapa, tillvarata och upprätthålla detta. Ett av målen för kommunstyrelsen är att 
förbättra sig i denna jämförelse. Resultatet kommer att presenteras längre fram.  
Alla chefer ska tillsammans med sina arbetsgrupper, vidare analysera resultaten för 
att sedan arbeta vidare med förbättringar.  
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Jämställdhetsarbete  
Då kommunens medarbetare till största delen består av kvinnor är alla områden som rör 
arbetsmiljö och villkor viktiga att fortsätta arbeta med ur jämställdhetsperspektiv.  
 
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. 
 
Arbete med att sänka och förebygga sjukfrånvaro 
Till och med mars var den totala sjukfrånvaron 7,6 % varav långtidssjukfrånvaron var 27,3%. 
Under samma period 2018 var den totala sjukfrånvaron 7,66 % varav långtidssjukfrånvaron var 
41,0% av denna. 
Sett till hur många medarbetare som var borta varje dag så var det 83 personer i korttidssjuk-
frånvaro och 31 personer i långtidssjukfrånvaro. 
Motsvarande för 2018 så var 65 personer borta i korttidssjukfrånvaro och 45 personer som var 
borta i långtidssjukfrånvaro. 
Vi ser nu ett resultat med arbetet att sänka sjukfrånvaro när det gäller långtidssjukfrånvaron.  
Procentuellt ligger vi ganska lika som föregående år vid den här tiden med skillnaden att 
långtidssjukfrånvaron har minskat och korttidssjukfrånvaron har ökat. 
En förklaring till korttidssjukfrånvaron kan vara årets lite mer intensiva influensa i februari. Vi 
har dock en utmaning i att få ner korttidsfrånvaron. Arbetet med att sänka och förebygga 
sjukfrånvaro fortsätter under året. Bland annat kommer vi att följa upp med respektive chef hur 
sjukfrånvarorutinerna fungerar inom enheterna samt fokusera på hälsoarbete.  

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. 
 
Insatserna för att sänka och förebygga sjukfrånvaro fortsätter.  
Under 2019 planeras olika hälso- och friskvårdsinsatser. 
 
Arbetet med att öka andelen heltidsanställda fortsätter utifrån överenskommelsen med 
fackförbundet Kommunal.    
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Resultaträkning 
 
(Tkr) Utfall Budget   Utfall Budget 
  2019-04-30 2019-04-30 Avvikelse 2018-04-30 2019 
Verksamhetens intäkter 29 904 33 000 -3 096 39 290 99 000 
Verksamhetens kostnader -214 719 -209 900 -4 819 -214 177 -629 700 
Avskrivningar -1 328 -2 367 1 039 -1 297 -7 100 
Verksamhetens 
nettoresultat -186 143 -179 267 -6 876 -176 184 -537 800  

            
Skatteintäkter 126 926 127 400 -474 123 469 382 200 
Generella statsbidrag, 
skatteutjämning 

55 387 55 267 120 49 951 165 800 

Finansiella intäkter 10 977 9 306 1 671 1 734 27 920 
Finansiella kostnader -11 514 -11 006 -508 -889 -33 020 

 
     

ÅRETS RESULTAT -4 367  1 700 -6 067 -1 919  5 100 
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Balansräkning 
 
(Tkr)  Delårs Budget   Budget 
   rapport t o m Bokslut helår 
   30/4-2019 30/4-2019 31/12-2018 2019 
           
TILLGÅNGAR          
           
Anläggningstillgångar          
Materiella anläggningstillgångar          
Mark, byggnader och tekn.anläggn.  134 609 42 733 127 950 128 200 
Maskiner och inventarier  8 020 4 933 15 440 14 800 
Finansiella anläggningstillgångar  116 999 36 334 108 116 109 000 
Summa anläggningstillgångar  259 628 84 000 251 506 252 000 
       
Omsättningstillgångar 
      

Förråd, lager, exploatering  513  513  
Kortfristiga fordringar  46 952 20 000 55 182 60 000 
Kassa och bank  181 645 63 000 189 208 189 000 
Summa omsättningstillgångar  229 110 83 000 244 903 249 000 
       

SUMMA TILLGÅNGAR  488 738 167 000 496 409 501 000 

       
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR      

OCH SKULDER      
       
Eget kapital      
Eget kapital  310 610 98 994 297 357 296 982 
Årets resultat  -4 367 1 700 13 252  5 100 
Summa Eget Kapital  306 243 100 694 310 609 302 082 
       
Avsättningar      
Avsättningar för pensioner samt 
löneskatt   61 250 19 444 61 089 58 333 

Andra avsättningar  0 0 0 0 
Summa avsättningar  61 250 19 444 61 089 58 333 
       
Skulder      
Kortfristiga skulder  120 975         46 862 124 711 140 585 
Summa skulder  120 975 46 862 124 711 140 585 
       
SUMMA EGET KAPITAL      

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  488 738 167 000 496 409 501 000 

  
Ansvarsförbindelser       756 727   
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Kassaflödesrapport 
 

        
  190430 181231 
      
Den löpande verksamheten:     
Årets resultat -4 367 13 252 
Realisationsvinster 0 0 
Reaförluster 0 0 
Rörelsekapitalförändring avs löpande 
verksamheten 1 760 9 932 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före 
rörelsekapitalförändring 

-2 607 23 184 

      
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapitalet:     

Ökning (-) minskning (+) av 
förråd/exploateringsutg. 0 -513 

Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga 
fordringar 8 230 -3 916 

Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga 
skulder -3 736 3 470 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 1 887 22 225 

      
Investeringsverksamheten:     
Investering i materiella 
anläggningstillgångar -614 -24 510 

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar -29 883 355 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 47 0 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 21 000 60 000 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -9 450 35 845 

      
Finansieringsverksamheten:     
Nyupptagna lån 0 0 
Minskning av långfristiga skulder 0 0 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 0 0 

      
Årets kassaflöde -7 563 58 070 
      
Likvida medel vid årets början 189 208 131 138 
Likvida medel vid årets slut 181 645 189 208 
 



 

 

12 

12 

Kommunstyrelsens verksamhet 

Viktiga händelser 
Politikerutbildningar har hållits i Tillit och styrning liksom en Plandag och en Framtidsdag med 
tema Digitalisering. En övergripande ekonomiutbildning har hållits för kommunens 
ledningsgrupp och kommunstyrelsens förvaltning, i maj kommer utbildningen att ges även för 
kommunfullmäktige. 
 
Uppstart av Kungs Barkaröprojektet  har genomförts tillsammans med Länsstyrelsen och 
markägare. Tre LONA-projekt har slutrapporterats. Kommunen har deltagit vid Sveriges EKO 
kommuners årsmöte i Helsingborg och Earth hour aktiviteter har genomförts.  
 
Ekonomienheten använde för första gången en maskinell lösning på en stor del av arbetet med 
kommunens Räkenskapssammandrag och målet var inställt på att det för första gången 
någonsin i Kungsörs historia skulle kunna skickas till SCB på utsatt tid. Dessvärre hickade det 
till med statsbidragen i bokslutet så starten kunde inte ske förrän efter utsatt tid. Själva tiden för 
arbetet med Räkenskapssammandraget blev dock rekordkort och väldigt många mantimmar har 
sparats på den nya metoden. 
 
1 april trädde den nya säkerhetsskyddslagstiftningen i kraft och kommunen förbereder sig med 
hjälp av VMKF för att uppfylla de krav som ställs. Bland annat har en workshop i 
kontinuitetshantering i händelse av kris genomförts för kansliets verksamheter. Arbetet fortgår 
med att förbättra organisationens följsamhet gällande GDPR-lagstiftning. 
 
Upphandlingen av leverantör/support till öppen källkodbaserade bibliotekssystemet Koha för 
alla kommunbiblioteken i Västmanland genomfördes under första kvartalet 2019.   
 
Första april blev Kungsörs bibliotek ett meröppet-bibliotek. Biblioteket är tillgängligt för 
besökare även när personalen inte finns på plats. Biblioteket är meröppet 08:00 – 20:00 alla 
dagar. För att få tillgång till meröppet måste du vara minst 18 år.  
 
Utlåningen för fysiska medier ökade med 5,3 % under de fyra första månaderna. För barn & 
ungdom var ökningen 11,7 %.  
 
Kungsörs bibliotek anslöt sig till Libris-biblioteken i Sverige. Det betyder att det går att hitta 
Kungsörs biblioteksbestånd i den nationella databasen Libris på Kungliga biblioteket och att 
Kungsörs bibliotek hämtar sina katalogposter från Libris. 
 
I år arrangerade Västra Mälardalen ett gemensamt Ung kultur möts. Med 8 scenbidrag och en 
konstnär med totalt ca 30 medverkande ungdomar från alla tre orterna och en publik på ca 130 
personer. I år breddades arrangemanget med en Ungdomsmässa, där man kunde prova på olika 
aktiviteter. I en workshop fick ungdomarna lära sig att Beatboxa. Senare på kvällen visades 
föreställningen Bast Da Breakz för ca 100 personer. 
 
Byggstart av nya toaletter har påbörjats vid Bottens- och Skillingeudds badplatser under april 
månad. 
 
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.  
Kungsörs Facebook-sida fungerar som ett bra komplement till webben. Andelen som följer 
kommunens sida på Facebook fortsätter att stadigt öka.  
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Diskussioner om att byta till ett nytt intranätverktyg pågår tillsammans med Köping, Arboga 
och Surahammar. I Arboga finns ett pågående intranätprojekt och Kungsör deltar i 
referensgruppen. Målsättningen är att alla kommunerna på sikt ska ha samma 
publiceringsverktyg för intranätet, samma som vi idag använder för våra webbar – SiteVision. 
 

Framtidsperspektiv 
Kommunen har detaljplanelagt ett flertal nya småhustomter, en stor del är redan sålda. Under 
de närmsta åren kommer antalet äldre att öka vilket innebär att det behövs nya boendeformer 
för denna grupp.  
 
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. 
 
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. 
 
Näringslivet i Kungsör breddas på sikt, det ger ökad efterfrågan på god infrastruktur (bredband 
och logistik) och nya kompetenser. Kompetensförsörjningen är en direkt avgörande fråga för 
näringslivets förutsättningar att växa. I den fördjupade samverkan med Arboga och Köping är 
kompetensförsörjningen ett av två prioriterade områden, attraktivitet är det andra.  
  
Det strategiska läget med bland annat de större städerna Eskilstuna, Västerås och Örebro inom 
en timme gynnar företagande här. Efterfrågan på mark och lokaler ökar, likväl som boenden. Vi 
ser en växande tjänstesektor, vilket ställer krav på flexibilitet i vårt utbud av 
verksamhetslokaler. 
 
Teknikbaserade trender som digitalisering av kommunens tjänster, ger möjligheter som inte 
funnits tidigare och för att kunna använda detta i våra verksamheter behöver vi förstå vilka de 
är och hur vi ska använda dem på bästa sätt för att möta medborgarnas behov.  
 
Principer för medborgardialog saknas i Kungsör samtidigt som behovet av regelbunden dialog 
och möjligheter till delaktighet för medborgarna är viktigt. Medborgardialog är i Kungsör, ett 
område i behov av utveckling. 
 
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. 
 
Insatserna för att sänka och förebygga sjukfrånvaro fortsätter. Under 2019 planeras olika hälso- 
och friskvårdsinsatser. 
Arbetet med att öka andelen heltidsanställda fortsätter utifrån överenskommelsen med 
fackförbundet Kommunal.    
 
Ärendehanteringen ska digitaliseras och planering pågår för att kunna förebereda detta, med 
plan att införa fullt digitaliserade mötesprocesser vid årsskiftet 2019-2020. Det förutsätter att 
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resurser tillförs för projektkostnader för investering i vårt it-stöd. Planering sker tillsammans 
i KAKS- kommunerna. Vi behöver effektivisera vårt arbete för att kunna möta den ökande 
mängden ärenden som kommer in. Fler blir duktiga på att diarieföra ärenden, vilket är positivt. 
 

Jämställdhetsarbete  
Då kommunens medarbetare till största delen består av kvinnor är alla områden som rör 
arbetsmiljö och villkor viktiga att fortsätta arbeta med ur jämställdhetsperspektiv.  
 
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. 
 
 
 
 
 
  



 

 

15 

15 

Ekonomi 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar per april ett överskott på 753 tusen kronor. Den 
politiska verksamheten redovisar minus 489 tkr i huvudsak beroende på kostnader för 
Fördjupad samverkan som saknar finansiering.  
Övrig politisk verksamhet redovisar +300 tkr på grund av förskotterade intäkter för att täcka 
kostnader för EU-valet.  
Ytterligare några plus och minus finns där periodisering inte stämmer med en jämnt fördelad 
budget. En tråkig och onödig utgift har orsakats av förstörelse på våra fina anläggningar. 
 
Totalt beräknas kommunstyrelsens förvaltning hålla sig inom budget för helåret med ett minus 
för Fördjupad samverkan och ett plus pga vakanser inom ekonomi- och HR-funktionerna.  
 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 2019 Budget Prognos Avvikelse 

(redov i tkr) Utfall Budget Avvik helår helår helår 
        

 
    

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 1 775 1 285 -489 3 856 4 356 -500 

Stöd till politiska partier 122 145 24 436 436 0 
Revision 171 203 32 610 610 0 
Övrig politisk verksamhet 120 422 301 1 265 1 265 0 
Delsumma politisk 
verksamhet 2 188 2 056 -132 6 167 6 667 -500 

              
Fysisk o teknisk planering 345 677 332 2 031 2 031 0 
Näringslivsfrämj åtgärder 1 025 996 -28 2 989 2 989 0 
Turistverksamhet 88 74 -15 221 221 0 
Gator, vägar 2 908 3 000 92 9 000 9 000 0 
Parker 749 663 -86 1 990 1 990 0 
Miljö- och hälsoskydd 1 254 1 432 178 4 296 4 296 0 
Räddningstjänst 1 968 1 993 26 5 980 5 980 0 
Delsumma infrastruktur o 
skydd 8 337 8 836 499 26 507 26 507 0 

              
Allmän fritidsverksamhet 622 650 27 1 949 1 949 0 
Allmän kulturverksamhet 225 432 207 1 296 1 296 0 
Bibliotek 1 629 1 578 -51 4 734 4 734 0 
Anläggningar 4 391 4 160 -230 12 481 12 481 0 
Delsumma kultur- och fritid 6 866 6 820 -46 20 460 20 460 0 
              
Kommunikationer 512 675 163 2 026 2 026 0 
              
Gemensam verksamhet 5 122 5 392 271 16 177 15 677 500 
        

 
    

Kommunstyrelsens 
förvaltning 23 025 23 779 754 71 337 71 337 0 
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Barn och utbildningsnämndens verksamhet 

Viktiga händelser 
En ny förskola och avdelning (Skogsuddens förskola) öppnade i januari. Förskolans nya 
läroplan, ”Undervisning i förskolan” har börjat implementeras. 
De nationella proven har rättats gemensamt av lärare från åk 1-3 på Västerskolan, Hagaskolan 
och Björskog skola, en lyckad kompetensutveckling. Inom grundskolan är samtliga enheter 
involverade i projektet ”Nyanländas lärande” som bland annat innehåller utbildning i Språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt och Ledarskap i klassrummet. 
Matproduktionen för förskola, skola och äldreomsorg har samordnats i det nya 
köket på Kung Karl. 

  

Framtidsperspektiv  
Lokaler och organisation 
Flytten till Kungsörs nya skola har frigjort lokaler på Västerskolan och Hagaskolan 
och medfört att den planerade förändringen av grundskoleorganisation med 
anpassning till gällande styrdokument kunnat genomföras. Det underlättar arbetet 
och bör på sikt ge positiva resultat. Det som återstår är en långsiktigt hållbar lösning 
för förskolans lokalförsörjning. Ett utredningsuppdrag om framtida förskola har 
presenterats för kommunfullmäktige under hösten 2018.  
  
Resurser och kompetens 
Inom grundskolan har andelen behöriga lärare minskat något. Det är tydligt att det 
blir allt svårare att rekrytera behörig personal och med flera pensionsavgångar på 
väg så kan det bli svårigheter att hitta ersättare. Förutom lön kommer arbetsmiljö 
och utvecklingsmöjligheter att vara viktiga argument vid rekryteringarna. 

 
Migration och integration. 
Ökningen av antalet nyanlända har planat ut. Det krävs dock fortfarande stora 
insatser inom både grundskola och gymnasiet, det behovet kommer att finnas kvar 
under flera år framåt.  Det pågår för tillfället ett arbete tillsammans med Skolverket 
för att precisera de mest prioriterade utvecklingsområdena där insatser behöver 
göras inom de två närmaste åren.  
 
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. 
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Ekonomi 
Det ekonomiska resultatet i första delårsbokslutet är inklusive semesterlöneskuld -5 617 tkr för 
barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Resultatet exklusive semesterlöneskuld är -206 
tkr. Prognosen per december är att budgeten ska hålla. Största riskmomentet just nu är 
grundskolan som tvingats ta in extra resurser för att få verksamheten att fungera. 
 
Barn- o utbildningsförv 2019 Budget Prognos Avvikelse 
(redov i tkr) Utfall Budget Avvik helår helår helår 
              
Politisk verksamhet 68 260 192 780 780 0 
        

 
    

Musikskola/kulturskola 374 310 -64 931 931 0 
Fritidsverksamhet 771 874 103 2 622 2 622 0 
Förskola 19 412 18 267 -1 144 54 802 54 802 0 
Pedagogisk omsorg 256 328 72 984 984 0 
             
Grundskola 38 376 33 315 -5 061 99 944 99 944 0 
             
Gymnasieutbildning 14 132 14 281 149 42 843 42 843 0 
Gymnasiesärskola 4 612 4 772 160 14 316 14 316 0 
             
Vuxenutbildning 904 1 064 160 3 193 3 193 0 
             
Mistelns kök 1 230 1 009 -221 3 026 3 026 0 
             
Flyktingmottagande 377 120 -257 359 359 0 
        

 
    

Förvaltningsledning 2 679 2 975 295 8 924 8 924 0 
        

 
    

Barn- och utbildning 83 192 77 575 -5 617 232 724 232 724 0 
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Socialnämndens verksamhet 

Viktiga händelser 
Övergripande Socialförvaltningen 
Ett omfattande arbete för att komma i ekonomisk ram har fortsatt även under januari månad. 
Förvaltningsorganisationen inom IT har upprättats och beslutats, dvs. roller och rollfördelning 
inom IT har upprättats för verksamhetssystemet VIVA. 
Rekrytering av gemensam MAS har avbrutits och vi behöver gå ut på ny rekrytering. 
Alla chefer och skyddsombud har genomgått en tre dagars utbildning i arbetsmiljö ledd av vår 
HR-avdelning. 
Arbetet med fördjupad samverkan i KAK fortsätter.  

o Vi har fattat beslut om gemensam MAS, medicinskt ansvarig 
sjuksköterska. Vi har haft ute annons vid två tillfällen och intervjuat 
fyra personer. Ingen har dock haft de kvalifikationer som vi sökt. Vi 
har för avsikt att försöka rekrytera vid ytterligare ett tillfälle samtidigt 
som vi inom förvaltningen börjar förbereda oss för att ha kvar 
funktionen inom kommunen. 

o Budget och skuldrådgivning planeras att starta i samverkan mellan 
Arboga och Kungsör i september 2019 varför detta ärende kommer till 
nämnden innan sommaren. 

o Ungdomsmottagningen planeras att ske i samverkan mellan Köping 
och Kungsörs kommun, tidplan för genomförande inte satt ännu.  

Socialchefen har deltagit i ett samverkansmöte mellan KAK-kommunerna, företagarna i KAK:s 
representant Lars-Erik Wige och Arbetsförmedlingen. Syftet med mötet är att stärka samverkan 
mellan dessa parter dels för att hjälpa personer utanför arbetsmarknaden in dels att förse 
företagen och kommunerna med arbetskraft. 
Arbetet med Äldreomsorgsplanen har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden, det har 
varit TV-inspelningar, intervjuer med Bärgslagsbladet och Taltidningen. 
Vi har utsett en avgiftshandläggare som under början av året startat arbetet med att rätta till de 
felaktigheter som upptäcks. Rekrytering av en verksamhetsutvecklare är nu inne i slutfasen. 
 
Vård- och omsorg 
Avtal för TES, trygghet, enkelhet och säkerhet samt nyckelfri hemtjänst, är undertecknat och en 
införandefas påbörjas med ambitionen att vara i skarp drift till sommaren. Utbildning för TES är 
genomfört och inmatning av schema är påbörjat. Vi räknar med ”skarpt” läge i slutet av april. 
Nattpatrullen är sedan 21/1 tjänstgörande vuxen för stödboendet för ensamkommande 
flyktingungdomar. 
Enhetschef till hemtjänsten är rekryterad, Isabella Piva Hultström, som började den 4/3. 
Vårdtyngdsmätningen visar att vi har en bemanning i paritet med behov, dock är det stora 
variationer då vissa enheter är under- eller överbemannade. Utifrån vårdtyngdsmätningen har 
arbetet påbörjats kring att flytta resurser från Rönnen till Lärken. 
Rekrytering av enhetschef för föräldravikariat på Södergården och därefter enhetschef på VFF 
är fortfarande pågående. En tillfällig fördelning där enhetschef på Södergården och Lärken 
delar på arbetsuppgifterna pågår.  
Efter en riskbedömning utifrån arbetsmiljö är nu Solbackens dagliga verksamhet (den som i 
våras bröts loss från Grindstugan) hopslagen med Grindstugan igen. Det innebär att det 
fortfarande är en separat verksamhet men en gemensam personalgrupp för att minska 
sårbarheten. Ansvarig chef blir Karoline Pettersson.  
Nyckelfri hemtjänst har påbörjats på Misteln. Under våren kommer nyckelfritt att installeras 
inom KFABs fastigheter och ett informationsmöte med KFAB kommer genomföras. I slutet av 
augusti kommer ett informationsmöte hållas med eventuella privata fastighetsägare och efter det 
sker installationen där.  
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Avtalet för arbetsresor till och från daglig verksamhet är fördröjt men beräknas vara klart 
under april månad.  
Vi har fått stimulansmedel för habiliteringsersättning så ersättning kommer att ske från 1 april 
och fria arbetsresor upphör från 1 maj.  
Projekt kring ny demensorganisation och intensiv hemgång fortgår enligt planering.  

 
Individ och familjeomsorg 
Kostnader för ekonomiskt bistånd ökar som tidigare förutspåtts utifrån större och mer komplexa 
nya hushåll.  
Fortsatt omställningsarbete på Stödboendet för ensamkommande ungdomar.  
Arbetslösheten bland unga 18-24 år har behovsinventerats tillsammans med 
Arbetsförmedlingen och vuxenutbildningen, där gick man från 82 personer ned till 15 personer 
som skulle kunna vara aktuella för kommuninsats (t ex.studier). Resterande personer befinner 
sig i pågående utbildning/insats via Arbetsförmedlingen. 
Antal ansökningar till feriearbete 2019 var 48 unga födda -02 samt 10 unga födda mellan 99-01 
där flera är ungdomar från Tallåsgårdens stödboende som alla kommer att få arbete.  
Stationskaféet som drevs av AoF sedan juni 2018 har stängt igen under mars eftersom 
verksamheten inte fick in intäkter att nog för att ens finansiera hyreskostnaden. 
IVO avslutade tillsynsärendet på Tallåsgårdens stödboende 190306. 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har gjort en inspektion på Tallåsgårdens stödboende 190306. 
Åtgärdsbehoven som framkom och som kunde åtgärdas är nu åtgärdade och övriga ålades 
fastighetsägaren KKTAB i samband med skyddsronden 190318.  
Socialsekreterare från Utredningsenheten har träffat arbetsgrupp för lärare i syfte att dels 
informera om enhetens utredningsförfarande och arbetssätt och dels att diskutera samarbetet 
gällande konsultation, samråd, anmälningsmöte och uppföljning. Planeringen är att möten ska 
hållas med alla arbetsgrupper med både lärare och förskolepersonal. 

Framtidsperspektiv  
Förvaltningsövergripande 
Den stora utmaningen är att möta den förväntade volymökningen inom vård och omsorg och 
antalet externa placeringar. Inom individ- och familjeomsorgens Utredningsenhet ser vi en stor 
ökning av antalet placerade barn och unga samt vuxna. Inom AoF ser vi stora utmaningar i och 
med ett ökat antal personer till försörjningsstöd med både mer komplexa behov, större behov av 
stödinsatser och längre bidragsperioder vilket medför att kostnaderna stiger markant. 
 
Förvaltningsledningen arbetar med att hitta nya och mer kostnadseffektiva arbetssätt 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. 
 
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 såsom enhetschefer, undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter med flera. Dessutom är det 50 pensionsavgångar de 
kommande fem åren. 
 
Arbetet med att färdigställa planen för Äldreomsorg och inriktningsbeslut för välfärdsteknik är 
inne i ett avslutande skede, planen sträcker sig fram till 2035 och kommer att innebära ett antal 
inriktningsbeslut från nämnd och fullmäktige som kommer att påverka framtida 
utvecklingsarbete inom verksamheten. 
 
Vård- och omsorg 
Inom vård och omsorg är fokus på förändringsarbetet två större projekt: 
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1. Intensiv hemgångsrehabilitering: syftet är att hitta ett teambaserat arbetssätt för 
hemrehabilitering, Syftet är också att minska behovet av hemtjänstinsatser och korttidsvård, 
öka förutsättningarna för äldre att bo kvar hemma samt senarelägga behov av särskilt boende.  

2. Ny demensorganisation: syftet är att säkerställa samma personal oavsett adress, dvs. 
medarbetaren följer brukaren när brukaren byter verksamhet för att öka 
personalkontinuiteten. Dagverksamheten kommer också att erbjudas sju dagar per vecka 
istället för fem.  

Båda dessa projekt är för att kunna möta framtida behov. Enkäten som genomfördes om 
framtida boendeformer visar också att medborgarna önskar att bo kvar i den egna lägenheten så 
länge som möjligt. Antalet personer med diagnosen demenssjukdom fortsätter att öka i 
kommunen så detta är en mycket viktig framtidsfråga för vård och omsorg.  
 
Kungsörs hemtjänst står inför ett större förändringsarbete, i många delar blir det omstart av 
verksamhet. Planeringsverktyget TES infördes under april månad och samma med nyckelfri 
hemtjänst. Detta kommer också innebära helt nya arbetssätt. De serviceinsatser som utförs 
kommer också utredas om det bör ligga på hemtjänsten eller om någon annan verksamhet kan 
utföra dessa, anledningen är att frigöra undersköterskor för omvårdnadsarbete.  
 
En viktig framtidsfråga är servicedeklarationer och hur besluten inom särskilt boende och på 
bostad med särskild service ska se ut. Det skulle underlätta om dessa beslut liknade 
hemtjänstinsatserna.  
 
Individ- och familjeomsorg 
Till följd av den nya gymnasielagen från sommaren 2018 har Kungsörs kommun för 
närvarande sex ungdomar som beviljas dagersättning, som ekonomiskt bistånd, till sin 
försörjning. En svårighet med situationen är att dessa ungdomar inte har varaktiga boenden och 
lever i viss osäkerhet om att få stanna i landet eller inte. 
 
IFO förbereder genom en arbetsgrupp organisationen kring arbetet med att implementera 
barnkonventionen som lag. 
 
Ett ökat behov av dödsbohandläggning har gjort att IFO fått ställa om Utredningsenhetens 
resurser mot handläggningen på Arbetsmarknad och försörjning. 
 
Redan under slutet av förra året konstaterades en volymökning av försörjningsstödet vilket ökat 
arbetstrycket på försörjningsstödshandläggarna. Ett antal större och mer komplexa hushåll är en 
av orsakerna till detta, dessutom ser vi en ökad tillströmning av hushåll med psykiska och 
fysiska funktionshinder som gör att behovet av stödinsatser och därmed bidragstiderna ökar.  
 

Personal 
 
Lite sammanfattande statistik per april 
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Sjukfrånvaron för perioden, i jämförelse med 2017 och 2018, visar: 
 

 
Med undantag av februari har vi ett lägre resultat än tidigare år.  
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Ekonomi 
Socialförvaltningen redovisar ett minus på 980 tkr, per april. Semesterlöneskuld ingår med ca 
2,6 mkr resultatförsämrande så exklusive semesterlöneskulden är resultatet plus 1 648 tkr. Detta 
är ett hyggligt utgångsläge inför sommarens ökande vikariekostnader för att täcka upp 
semestrar men något svagt för att även täcka in löneökningar. 
Större minus redovisas för placeringar LSS (-1,4 mkr) och placeringar SoL(-0,5 mkr), 
försörjningsstöd (0,4 mkr), ensamkommande som ännu inte anpassats till minskad volym (0,4 
mkr) och arbetsmarknad (0,3 mkr) på grund av ökad volym. 
 
Prognosen är att budgeten för helåret sammantaget ska hållas. 
 
Socialförvaltningen 2019 Budget Prognos Avvikelse 
(redov i tkr) Utfall Budget Avvik helår helår helår 
              
Politisk verksamhet 328 218 -110 654 654 0 
              
Vård och omsorg om äldre 30 291 29 141 -1 150 87 423 87 423 0 
Insatser LSS/LASS 19 988 20 437 449 61 312 61 312 0 
Insatser ej LSS/LASS 1 170 1 614 443 4 841 4 841 0 
Färdtjänst 489 493 4 1 480 1 480 0 
              
Individ och familjevård 11 082 9 562 -1 520 28 687 28 687 0 
Ekonomiskt bistånd 3 080 2 678 -402 8 033 8 033 0 
Flyktingmottagande 2 281 1 974 -307 5 921 5 921 0 
Arbetsmarknadsåtgärder 1 705 1 320 -385 3 961 3 961 0 
              
Förvaltningsledning 9 511 11 509 1 998 34 527 34 527 0 
              
Socialförvaltningen 79 926 78 946 -980 236 839 236 839 0 
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Finansenheten 
 
Finansförvaltningen Utfall Budget Avvikelse Helårsbgt Prognos Avvik 
(redov i tkr) 2019 2019   2019   prognos 
  

 
          

Skatteintäkter             -126 926 -127 326 -400 -381 979 -381 579 -400 
Kommunalekonomisk utjämn. -55 388 -55 538 -150 -166 613 -166 213 -400 
Utdelning aktier, andelar -139 -333 -194 -1 000 -1 600 600 
Personalförsäkringar       -7 833 -6 109 1 724 -18 328 -18 328 0 
Pensionskostnader          11 009 10 062 -947 30 186 30 186 0 
Avskrivning                0 333 333 1 000 1 000 0 
Räntekostnader             471 471 0 1 414 1 414 0 
Ränteintäkter              -36 -7 29 -20 -20 0 
Momsbidrag -623 -667 -43 -2 000 -2 000 0 
Borgensavgifter -359 -500 -141 -1 500 -1 200 -300 
Reavinst fastighetsförsäljning -494 0 494 0 0 0 
Interna kapitalinkomster   -391 -400 -9 -1 200 -1 200 0 
Övriga finansiella poster -1 069 -1 987 -918 -5 960 -6 460 500 
  

 
          

Finansförvaltning -181 777 -182 000 -223 -546 000 -546 000 0 
 
Skatteintäkterna är lägre än budgeterat och den kommunalekonomiska utjämningen högre 
beroende på att skattekraften fortsatt minska i kommunen.  
Kommunen räknar med att placera 130 mkr i samverkan med Swedbank för att få någon form 
av avkastning på den likvid som finns, prognosen är att det bör ge minst 600 tkr under andra 
halvåret. 
Borgensavgifterna minskar sedan det fattats politiskt beslut att KKTAB inte ska behöva betala 
borgensavgift. En neddragning av beställningen på motsvarande 1,5 mkr har genomförts för att 
möta den sänkta intäkten. 
Övriga finansiella poster består av drygt 2 mkr i budgeterad justering för att få ihop budgeten. 
Prognosen är att denna osäkerhetspost behöver spädas på med ytterligare en halv miljon kronor 
som betyder att ca 2,5 mkr saknas för att finansbudgeten ska gå ihop. 
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Kommunala bolag 
 
Kungsörs Kommunföretag AB (KKAB)  
Kungsörs Kommunföretag AB har ingen verksamhet. Bolaget betalar ut styrelsearvoden och 
dessa debiteras från döttrarna till ett totalt nollresultat. 
 
Kungsörs Fastighets AB (KFAB) 

Årets viktigaste händelser 
Påbörjat undershållsbesiktningar av samtliga fastigheter i KFAB:s bestånd för att kunna 
bedöma framtida renoveringsbehov 

Framtidsperspektiv 
Arbetet med att ge möjligheter till KFAB att både bygga om Kaplanen 9 och bygga nytt på 
Kaplanen 7 fortsätter. En ny detaljplan kommer förhoppningsvis bli klar under 2019. 
 
Målningsarbeten 
KFAB planerar under 2019 ett flertal stora ommålningsarbeten. 
Bågen – Hamngatan och Thor Modéens Gata 
Stallmästaren – Trädgårdsgatan 
Kv. Häggen 
Dessa underhållsinsatser kommer att totalt belasta oss ca. 3 575 tkr 
 
Sågvägen 
Ombyggnation av lokal till lägenhet 
 
Almen 
Ny detaljplan tas fram för att kunna tillskapa fler parkeringsplatser 
 
Ombyggnation 
Häggens gruppboende (brandskyddsåtgärder) 
 
Kv. Bågen 
Utemiljö, nya staket monteras i området 
 
Kv. Adjunkten och Gropen 
Byte av undercentraler 

Ekonomi 
Resultatet per april är ett plus på 3 207 tkr. Budgeten för 2019 är ett överskott på 2 995 tkr och 
vår prognos landar på ett överskott på 2 250 tkr. Detta ger en avvikelse på - 745 tkr. 
Orsaken är underhållsinsatser som planeras bli större än de budgeterade. 
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Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) 

Årets viktigaste händelser 
Perioden har präglats av en mängd aktiviteter/projekt. Här följer en redovisning av de 
viktigaste händelserna. 

• Byggnation av Nya Skolan i Kungsör. Projektet har pågått i många år och är 
nu förverkligad.  

• 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. 
Radhusbyggnation samt tomtförsäljning pågår. 

• Byggnation av nytt mottagningskök på Västerskolan. 
• Byte av ventilationsanläggning på Vårdcentaralen är genomförd. 
• Byggnation av nytt VA-system på Södergården pågår. 
• Två nya förskoleavdelningar i hus 10 vid Ulvesund är genomförda. 
• Byggnation av infrastruktur för industritomter på Rörgränd (företagspark 

Sliparen) pågår. 
• Detaljplanearbete pågår för bostäder och industri/verksamhet. 

Framtidsperspektiv 
Även kommande år kommer att vara fyllda av aktiviteter, driftåtaganden och av större 
och mindre projekt.  

• Beställningarna utarbetas mot mängdförteckning så att kostnader tydliggörs och 
att nyckeltal kan redovisas. 

• Utarbeta underhållsplaner på lång och kort sikt för våra fastigheter. 
• Energi- och mediauppföljning i våra fastigheter och optimera förbrukningarna. 
• Minska beställarens kostnader genom att använda det utrymme som uppkommer 

genom det låga ränteläget. Räntebanan förutspås hålla låga nivåer även under 
2019. 

• Genomföra renovering av befintlig del av äldreboendet vid Södergården.  
• Genomföra byggnationer av ytterligare etapper i Ortsutvecklingen. 
• Kundundersökningar för interna kunder och för medborgare i kommunen 

kommer att genomföras. 
• Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren. 
• Framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden. 
• Analys av angöring till skolor/förskolor ska genomföras och arbeten med 

riskminimering skall utföras. 
• Färdigställa gatubyggnationer med asfaltering på Skäggdoppingvägen och 

Blåmesgatan. 

Ekonomi 
Resultatet för perioden januari – april 2019 är ett överskott med 26 tkr. Detta trots stora 
kostnader i vinterväghållning, där halkbekämpning varit den stora posten. 
Vinterväghållningen för perioden har kostat – 1 320 t kr mot budget. 

Prognosen för helåret är ett resultat i nivå med budget. 
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Kungsörs Vatten AB (KVAB) 

Årets viktigaste händelser 
Under perioden har större projekt pågått: 

• VA- förnyelsearbeten i ledningssystem på Drottninggatan. 
• Byggnation av helt ny inloppsdel i avloppsreningsverket i Kungsör. 
• Byggnation av VA-utbyggnad till Jägaråsen och Kungs Barkarö. 
• Genomförande av planerat underhåll i Kungsörs avloppsreningsverk. 
• Genomförande av ett mindre antal VA-projekt, anslutning av fastigheter. 
• Säkerhetsgenomlysning av VA-anläggning, vattenverk och avloppsreningsverk. 
• Kvalitetssäkring av dricksvattenförsörjningen. 
• Förnyelsearbete i ledningssystem i Ringvägen och Karlavägen. 
• VA-byggnation i exploateringsområde Runnabäcken 1, anslutning fastigheter. 
• Projektering för VA-utbyggnad till Valskog. 
 
Framtidsperspektiv 
Kommande år, kommer att vara fyllda av aktiviteter, driftåtaganden samt av större och 
mindre projekt. 

• En mängdförteckning för VA-anläggningen har tagits fram och nyckeltal kan 
redovisas. 

• Underhållsplaner på lång och kort sikt för vattenverk, reningsverk, ledningsnät och 
pumpstationer kommer att tas fram samt genomföras. 

• Energi- och mediauppföljning för drift av VA-anläggningarna kommer att tas fram. 
Optimering av förbrukningarna kommer att genomföras.  

• Återinvestera i VA-anläggningarna med det ekonomiska utrymmet som uppkommer 
genom det låga ränteläget. 

• Färdigställa VA-byggnationen Jägaråsen och Kungs Barkarö. 
• Projektera och bygga VA-anläggning för att ansluta Valskogs samhälle. 
• Genomföra VA-byggnation av Centrumutvecklingens resterande etapper. 
• Genomföra förnyelse i VA-anläggningarnas ledningssystem. 
• Fortsatt utveckling av avloppsreningsverket i Kungsör. 
• Fortsatt utveckling av vattenverk och uppföljning av nivåer i grundvattentäkt. 
• Genomföra kundundersökningar för kommunens abonnenter. 
• Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren. 
• Framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden. 

Ekonomi 
KVAB redovisar ett positivt resultat på 193 tkr för första tertialen som huvudsakligen beror på 
lågt ränteläge. Prognosen för helåret är att budget ska hållas. 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, KKTAB, Theres Andersson, Stefan Lejerdahl, 
Johanna Raland 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Redovisning av uppdrag – Utvärdering av 
organisering KKTAB (KS 2015/379) 

 
Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M) förslog i en motion 
2015 att återinföra en teknisk nämnd i stället för att ha ett tekniskt 
bolag. Under 2016 beslutade Kommunfullmäktige att avslå 
motionen och att en utvärdering skulle ske efter 3 år. 
Utvecklingsenheten nu genomfört en utvärdering i form av en 
enkät med 7 frågor. Utifrån enkätsvaren kan konstateras att det är 
genomgående höga medelvärden till fördel för nuvarande 
driftform. Trots de höga medelvärdena framgår det i utvärderingen 
att det finns utrymme för förbättringar.  
 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M) 

2015-10-28 
• KF protokollsutdrag 2016-09-05 § 124 
• Tjänsteskrivelse ”Utvärdering av Kungsörs KommunTeknik 

AB” 2019-05-06 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 73 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att behålla Kungsör KommunTeknik 

AB i nuvarande driftform och betraktar därmed motionen som 
besvarad. 



 

 
 Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-05-06  

  
  

 Adressat 
 Kommunstyrelsen 
  
Vår handläggare 

Utvecklingsenheten 
 

  
  
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Utvärdering av Kungsörs KommunTeknik AB 
Utvecklingsenheten har fått i uppdrag att utvärdera en motion från 2015, där 
motionärerna (m) yrkar på att återinföra teknisk nämnd istället för tekniskt bolag.  

Under 2016 beslutade Kommunstyrelsen avslå motionen och att en utvärdering 
skulle ske efter 3 år. 
 
Utvärderingen bestod av en enkät med 7 frågor som bifogas. 

 
Resultat av utvärderingen 
Enkäten skickades ut till 35 respondenter varav 23 svarade. Av de svarande ingår 
12 i Kommunstyrelsen, 7 i KKTAB styrelse och 5 i centrala ledningsgruppen.  
 
Fråga 2 handlade om hur väl samarbetet mellan KKTAB och kommunen 
fungerar. På en skala mellan 1-10 är medelvärdet 7,74. Noterbart är att 
majoriteten har värderat samarbetet högt. 
 
Fråga 3 handlade om förtroendet för KKTAB:s verksamhet. På en skala mellan 
1-10 är medelvärdet 8,09. Noterbart är att 56,52 % har värderat förtroendet till 
det högsta värdet, 10. 
 
Fråga 4 handlade om styrningen av KKTAB:s verksamhet. På en skala mellan 1-
10 är medelvärdet 7,96. Noterbart är att 69,56 % av de svarande har värderat 
styrningen från 8 till 10. 
 
Fråga 5 handlade om öppenhet och transparens gällande av KKTAB:s 
verksamhet. På en skala mellan 1-10 är medelvärdet 7,68. Noterbart är att 63,63 
% anser att KKTABs verksamhet är öppen och transparent och att 27,8 % inte 
tycker verksamheten är öppen och transparent. 
 

  



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Fråga 6 gav möjlighet till att lämna övriga synpunkter. Sammanfattningsvis 
handlade kommentarerna om: 
• Bristande insyn och kontroll samt svårt att få grepp om ekonomin 
• Bristande politisk insyn och delaktighet 
• För få styrelsemöten 
• En nämnd skulle förenkla och tydliggöra för politiken 
• Kommunekolog saknas 
• Bra styrning och transparens 
• Bra VD bra styrelse 
• Bra samarbete mellan kommunen och KKTAB 
• Det är inte verksamhetens driftform som avgör hur bra samarbetet blir 
 
Slutligen handlade fråga 7 om huruvida de svarande vill behålla KKTAB:s 
verksamhet i bolagsform eller återinföra en teknisk nämnd i enlighet med 
motionen. Av de 22 som svarat på fråga 7 vill 73 % behålla KKTAB:s 
verksamhet i bolagsform. 
 
Utifrån enkätsvaren kan vi konstatera att det är genomgående höga medelvärden, 
från 7,68–8,09, till fördel för nuvarande driftform. Trots de höga medelvärdena 
framgår det i utvärderingen att det finns utrymme för förbättringar.  
 
 
Utvecklingsenheten lämnar över utvärderingen till kommunstyrelsen. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att behålla Kungsör 
KommunTeknik AB i nuvarande driftform 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 
 
 
 
Theres Andersson Stefan Lejerdahl Johanna Raland 
Miljöstrateg  Utvecklingsstrateg Kvalitetsstrateg 
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Utvärdering - Kungsör Kommun Teknik AB 
 

Totala antalet respondenter: 23 
 

1. Jag ingår i (flera svarsalternativ är möjliga) 
Antal svar: 22 

 
 
 

2. Jag tycker att samarbetet mellan KKTAB och kommunen fungerar 
Antal svar: 23 

Min värde Maxvärde Medelvärde 

2 10 7,74 

 

Slider value quantity n Procent 

0 0 0% 

1 0 0% 

2 2 8,69% 

3 1 4,35% 

4 1 4,35% 

5 1 4,35% 

6 1 4,35% 

7 1 4,35% 

8 4 17,39% 

9 3 13,04% 

10 9 39,13% 
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3. Mitt förtroende för KKTAB:s verksamhet är 
Antal svar: 23 

Min värde Maxvärde Medelvärde 

2 10 8,09 

 

Slider value quantity n Procent 

0 0 0% 

1 0 0% 

2 2 8,69% 

3 1 4,35% 

4 1 4,35% 

5 0 0% 

6 2 8,7% 

7 0 0% 

8 3 13,04% 

9 1 4,35% 

10 13 56,52% 

 

4. Jag tycker att styrningen av KKTAB fungerar 
Antal svar: 23 

Min värde Maxvärde Medelvärde 

1 10 7,96 

 

Slider value quantity n Procent 

0 0 0% 

1 1 4,35% 

2 1 4,35% 

3 0 0% 

4 2 8,69% 

5 1 4,35% 

6 1 4,35% 

7 1 4,35% 

8 2 8,69% 

9 2 8,7% 

10 12 52,17% 
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5. Jag tycker KKTAB:s verksamhet är öppen och transparent 
Antal svar: 22 

Min värde Maxvärde Medelvärde 

2 10 7,68 

 

Slider value quantity n Procent 

0 0 0% 

1 0 0% 

2 2 9,09% 

3 1 4,55% 

4 1 4,55% 

5 2 9,09% 

6 0 0% 

7 2 9,09% 

8 2 9,09% 

9 2 9,09% 

10 10 45,45% 

 

6. Övriga synpunkter 
Antal svar: 9 

Svar 

Övriga synpunkter innehöll sammanfattningsvis kommentarer om: 

 Bristande insyn och kontroll samt svårt att få grepp om ekonomin 

 Bristande politisk insyn och delaktighet 

 För få styrelsemöten 

 En nämnd skulle förenkla och tydliggöra för politiken 

 Kommunekolog saknas 

 Bra styrning och transparens 

 Bra VD bra styrelse 

 Bra samarbete mellan kommunen och KKTAB 

 Det är inte verksamhetens driftform som avgör hur bra samarbetet blir 
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7. Jag vill 
Antal svar: 22 

 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige  2019-06-10    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

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

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Ny förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund (KS 2019/189) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som ett 
Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då 
ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom administration 
tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 
De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att 
inrätta en ledningsgrupp bestående av kommundirektörerna/cheferna 
från respektive organisation. Kommundirektörerna/cheferna får i 
uppdrag att tillsammans med VMKF:s ledning utgöra ledningsgrupp i 
förbundet. Uppdraget innebär att samordna budgetprocess, bereda 
ärenden samt vara den sammanhållande instansen för att samordna 
dialog och kommunikation mellan medlemskommunerna och förbundet. 
Förbundsordningen tydliggör också den så kallade basöverens-
kommelsen som beskriver åtaganden och ersättningar mellan 
kommunerna, bolagen och VMKF. Finansiering av gemensam 
administration exempelvis Direktion och ekonomifunktion fördelas ut på 
respektive tjänst inom hela förbundet. Om inte annat anges fördelas 
ersättningen för övriga tjänster efter befolkning eller pris per styck.  
Smärre ändringar har även gjorts i revisionsreglementet enligt utkast. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Missiv från VMKF förslag reviderad förbundsordning 
• Bilaga 3 fördelningstal 
• Reviderad förbundsordning, utkast 20190502 
• Direktionsreglemente VMKF (oförändrat) 
• Utkast nytt Revisionsreglemente för VMKF  
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 74 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning och 

revisionsreglemente för Västra Mälardalens Kommunalförbund att gälla 
från och med den 1 juli 2019, och bilaga 3 fördelningstal att gälla från 
och med 1 januari 2020. Utgångspunkten är att beslut ska fattas i 
enighet, 10 §. Vid avtal om utträde skall de kvarvarande medlemmarna 
anta de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet.  

 Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga 
medlemskommuner. 

  
                                           Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr 15/2019.  



Reviderad förbundsordning Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som ett 
Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då ytterligare en förvaltning med 
olika verksamheter inom administration tillkom samt 2012 då Surahammars kommun tillkom. 

Förbundet och dess medlemskommuner har sedan en tid identifierat ett behov av att utveckla 
förbundsordningen utifrån styrning, ledning och finansieringsprinciper.  

De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att inrätta en ledningsgrupp 
bestående av kommundirektörerna/cheferna från respektive organisation. 
Kommundirektörerna/cheferna får i uppdrag att tillsammans med VMKF:s ledning utgöra 
ledningsgrupp i förbundet. Uppdraget innebär att samordna budgetprocess, bereda ärenden 
samt vara den sammanhållande instansen för att samordna dialog och kommunikation mellan 
medlemskommunerna och förbundet. 

Förbundsordningen tydliggör också den så kallade basöverenskommelsen som beskriver 
åtaganden och ersättningar mellan kommunerna, bolagen och VMKF. Finansiering av 
gemensam administration exempelvis Direktion och ekonomifunktion fördelas ut på 
respektive tjänst inom hela förbundet. Om inte annat anges fördelas ersättningen för övriga 
tjänster efter befolkning eller pris per styck.  

 
xxxx föreslår kommunfullmäktige besluta 

att, under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga medlemskommuner, godkänna 
förslag till reviderad förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund. 
Förbundsordningen gäller från och med  1 juli 2019 och bilaga 3, fördelningstalen, gäller från 
och med 1 januari 2020. 
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Datum 

 2019-03-29 
  
     

  

  
 

  
 

Senast ändrat: 2019-06-03 
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Bilaga 3 Fördelningstal 
 
 
 
 
Beräkningsmodeller: 
 

• Befolkningstal  
 

• Där ett tydligt antal av en exempelvis produkt finns att utgå ifrån används 
styckepris 

 
• Övriga modeller tillämpas där fördelningsgrunden delas mellan 

exempelvis kommunerna och dess bolag. 
 
 
 
Beräkningsmodellerna tillämpas för att räkna kostnaden för VMKF:s 
verksamheter för respektive kommun, bolag eller kommunalförbund. 
Kommunen bestämmer hur kostnaden ska fördelas inom sin kommunkoncern. 
 
Avstämningar inför nytt budgetår 
Inför varje budgetår stämmer VMKF av antalet organisationer som ska dela på 
kostnaden, befolkningsmängd, beräkningsgrunden till styckepris samt 
volymnyttjandet av tjänst.  
 
Moderbolag som ej bedriver egen verksamhet finns inte med som finansiär. 
 
Befolkningsmängd som beräkningsgrund 
 

• Krisberedskap 
• Bostadsanpassning och parkeringstillstånd 
• Säkerhetssamordnare 
• Arkivverksamhet 
• Räddningstjänst * 

 
 
*Räddningstjänstens fördelningstal justeras under en treårsperiod med 
start 2019 (fel ändrat till 2020 i nytt original). Från nuvarande fördelning 
2019 Köping 57,7% Arboga 26,1 % och Kungsör 16,2 % till 2021 då 
befolkningsmängd gäller som beräkningsgrund. 
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Datum 

2019-03-29 
 

 
Styckepris som beräkningsgrund: 
 

• IT  
• Telefoni 
• Lön 
• Skanning 

 
 

Övrigt: 
 
 

• Upphandling: Kostnad fördelas 60/40 mellan kommun och bolag. 
Kommunens 60% fördelas utifrån befolkning. 
Av bolagens 40% fördelas 20% på en fast del samt 20% på 
volymnyttjande bolag. 
 

• Systemförvaltning Kommungemensamma system 
Kommun: Kostnaden för kommungemensamma system och dess 
investeringskostnader fördelas enligt befolkningstal.  
Kommun + bolag, kommunalförbund: Deltar även bolag fördelas 
kostnaden enligt antal PC på bordet som respektive organisation har. 
Investeringskostnader fördelas enligt principen att kommunerna står för 
två andelar och bolag en andel.  

  
Tillkommer ett bolag och det blir fler organisationer som ska dela på 
kostnaden läggs organisationen till i beräkningsmallen. Nytt bolag som 
träder in betalar del av investering enligt aktuellt restvärde som avstäms 
31/12 året innan inträde. 

 
Definition av Kommungemensamt system: Där kommunalförbundet 
VMKF tar ansvar för system och där flera kommuner deltar så ska dessa 
kallas för kommungemensamma system.  

 
 
 

• Verksamhetssystem:  Kostnader fördelas direkt till respektive 
kommun/förvaltning. 

 
• Direktion, ledning och stödfunktioner, kostnader för oförutsett: 

Nuvarande kommunbidrag fördelas ut på respektive verksamhet.  
Avdelningarna betalar sedan OH till ovanstående enligt separat nyckel. 
 

• Revision: Fördelas 25% per medlemskommun. 
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Datum 

2019-03-29 
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Antagen av Köpings kommunfullmäktige den 28 maj 2012, § 46 Antagen av Arboga kommunfullmäktige 
den 31 maj 2012, § 86 Antagen av Kungsörs kommunfullmäktige den 7 maj 2012, § 57 Antagen av 
Surahammars kommunfullmäktige den 14 maj 2012, § 53 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 24 februari månad 2014, § 16 i Köping, den 20 februari 
2014, § 14 i Arboga och den 10 februari 2014, § 15 i Kungsör. 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 28 april 2014, § 37 i Köping, den 24 april 2014, § 61 i 
Arboga. 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 26 maj 2014, § 48 i Köping, den 22 maj 2014, § 71 i 
Arboga och den 12 maj 2014, § 64 i Kungsör. 

Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 15 juni 2015, § 74 i Köping, den 21 maj 2015, § 79 i 
Arboga och den 8 juni 2015, § 90, i Kungsör. 

 

Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Nedanstående förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund som antogs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige att gälla från och med den 1 
juli 2012. Förbundsordningen har reviderats med anledning av ny mandatperiod och översyn av 
fördelningstal 2019. 

 

Namn och Säte 

1.§ Kommunalförbundets namn är Västra Mälardalens Kommunalförbund, nedan kallat förbundet. 
Förbundet har sitt säte i Köping. 

Medlemmar 

2.§ Medlemmar i kommunalförbundet är Köping, Arboga. Kungsörs och Surahammars kommuner 
(förbundsmedlemmar). 

Förbundets ändamål mm 
Räddningstjänst 

3.§ Förbundet ansvarar för en för förbundsmedlemmarna gemensam organisation för den 
räddningstjänst som enligt lagen om skydd mot olyckor med följdförfattningar åvilar var och en av 
förbundsmedlemmarna. 

Om räddningsinsats inom en medlemskommun medför betydande kostnader för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund, utgår ersättning från den kommun där olyckshändelsen inträffat, för den del av 
räddningskostnaden som överstiger 1,5 gånger gällande prisbasbelopp. 
 
Förbundet ska också ansvara för den räddningstjänst under höjd beredskap samt den olycks- och 
skadeförebyggande verksamhet som åligger förbundsmedlemmarna enligt lagen om skydd mot 
olyckor med följdförfattningar, dock med nedanstående begränsning: 
 
Förbundet ansvarar för den samlade sotningsverksamheten i medlemskommunerna innefattande 
fastställande av sotningsfrister, erforderlig tillsyn samt beslut om dispens för fastighetsägare att själva 
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utföra, eller låta någon annan utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten enligt lagen om skydd 
mot olyckor 3 kap 4 § andra stycket. 
Förbundet beslutar också om brandskyddskontroll i särskilda fall enligt förordningen om skydd mot 
olyckor 3 kap 1 § andra stycket. Förbundet har att fullfölja de entreprenadavtal för 
sotningsverksamheten som respektive medlemskommun tecknat. 
 
Taxor för tillsyn, sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor bereds av 
förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med beslut om budget. 
 
Förbundet ska vidare svara för de uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor som 
åvilar var och en av medlemskommunerna. Det ankommer därvid på förbundet att med stöd av lagen 
bl. a. meddela tillstånd, utöva tillsyn, meddela förelägganden och förbud i förekommande fall. 
 
Taxor för tillståndshantering och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor bereds av 
förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med beslut om budget. 
 

4.§Förbundet är huvudman för verksamheterna och ska upprätta handlingsprogram i enlighet med 
lagen om skydd mot olyckor 3 kap 3 och 7 §§. 

 
Handlingsprogram ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. Innan program antas ska 
förbundsmedlemmarna beredas tillfälle att yttra sig över förslaget. Motsvarande förfarande gäller även 
vid förändringar eller tillägg i handlingsprogram. 
 

5.§Förbundet får i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till de lagstadgade uppgifterna som 
restvärdesräddning, larmförmedling, teknisk service, säkerhetsvakttjänst och utbildning. 

 

Administration 

6.§Förbundet ska ansvara för driftfrågor, administrativ service, handläggning och konsultativt stöd till 
förbundsmedlemmarna inom nedanstående områden. Förbundet ska teckna överenskommelser med 
respektive medlemskommun som beskriver åtaganden och ersättningar mellan kommunerna, VMKF 
samt ersättningar för dessa tjänster. 

IT – drift, support 
Förbundet ansvarar för en gemensam organisation för teknisk utrustning, drift och support. 
 
 
Systemförvaltning 
Förbundet ansvarar för en organisation som förvaltar de kommungemensamma systemen. 
 
 
Telefoni 
Förbundet ansvarar för en organisation för telefoni innefattande teknisk utrustning inklusive support, 
växel och reception. 
 
  



3  

Personal- och löneadministration 
Förbundet ansvarar för personal- och löneadministration, systemförvaltning av system kopplade 
till lönehantering och pensionshandläggning samt support och utbildning avseende dessa 
processer och system.  
 
 

Ekonomiadministration 
Förbundet ansvarar för en gemensam organisation gällande skanning av leverantörsfakturor 
(fakturaskanning) 
 
 

Inköp och upphandling 
Förbundet ansvarar för en gemensam inköps- och upphandlingsfunktion med uppgift att samordna 
upphandlingar av varor och tjänster samt tillgodose behov av specialistkompetens inom 
upphandlingsområdet. Upphandlingsfunktionen kan agera inköpscentral där så är lämpligt. 
 
 
Arkiv 
Förbundet ansvarar för en gemensam specialistfunktion för arkivfrågor. 
 
 

Säkerhet och krisberedskap 
Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensamma resurser för säkerhets- och 
krisberedskapsfrågor som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen (2002:833) 
om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting m. m. 
 
 
Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för personer med en funktionsnedsättning 
Förbundet ansvarar för handläggning och beslut i ärenden om bostadsanpassningsbidrag. 
Förbundet ansvarar för handläggning och beslut vad avser parkeringstillstånd. 
 
 
Tillkommande uppgifter 
Förbundet får tillhandahålla ytterligare tjänster med nära koppling till ovanstående områden eller 
andra administrativa tjänster för att tillgodose förbundsmedlemmarnas specifika behov. 
 
 
Övrigt 

7.§ För kommunalförbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de lagar 
och andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning, bilagda reglemente 
för förbundsdirektionen (bilaga 1) samt bilagda revisionsreglemente (bilaga 2). 
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8.§ Enligt lag om extraordinär händelse i fredstid hos kommunerna, har krisledningsnämnden rätt att 
överta hela eller delar eller verksamhetsområden i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till 
den extraordinära händelsens art och omfattning. Vid en sådan händelse ska kommunalförbundet 
VMKF ställa sina resurser till förfogande.  

 

Är fler av medlemskommunerna drabbade så avgör förvaltningscheferna i VMKF i samråd med 
medlemskommunerna hur resurserna ska prioriteras.   

 

• VMKF ska medverka i kommunernas krisberedskapsarbete och totalförsvarsplanering. 
 

• VMKF ska bedriva kontinuitetshantering i de verksamheter som kommunerna är beroende 
av för att deras samhällsviktiga verksamheter ska fungera. 

• VMKF ska ställa sina resurser till förfogande vid en samhällsstörning och extraordinära 
händelse. 

 

Organisation 

9.§ Förbundet ska vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen ska likväl vara en 
sådan nämnd som sägs i lagen om skydd mot olyckor 3 kap 3 och 8 §§. 

 

10.§ Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Förbundsmedlemmarnas fullmäktige 
väljer representanter i direktionen för en mandatperiod på fyra år räknat från och med den 1 januari 
året efter det val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Platserna i direktionen fördelas enligt 
följande: 

 
Köpings kommun  3 ledamöter och 3 ersättare.  
Arboga kommun  3 ledamöter och 3 ersättare.  
Kungsörs kommun  3 ledamöter och 3 ersättare  
Surahammars kommun  1 ledamot och 1 ersättare 
 
Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av direktionen. Posterna som 
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska rotera vartannat år mellan 
medlemskommunernas företrädare från Köping, Arboga och Kungsör.  
 
Utgångspunkten är att beslut ska fattas i enighet. 
 
Direktionens beslut fattas enligt majoritetsbeslut i samtliga ärenden. Förutsättningen för att delta i 
votering är att medlemskommunen representeras i berörd verksamhet.  
 

11.§ Bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 23 och 24 §§ samt 4 kap 23 a § om valbarhet och sättet 
att utse ledamöter och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val av 
direktion. 
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12.§ Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den ordning i vilken ersättarna ska 
inkallas till tjänstgöring i direktionen. 

 

13.§ Förbundets verksamhet ska organiseras i två förvaltningar; en för räddningstjänst och en för 
driftfrågor, övriga överlämnade myndighetsuppgifter, administrativ service, och konsultativ 
stödverksamhet. Den senare förvaltningen ska även ansvara för förbundets interna administration. 

 

14.§ Stödfunktioner exempelvis HR-stöd till förbundet kan samordnas via medlemskommunerna.  

 

Ledningsgrupp 

15.§ Medlemskommunerna ska inrätta en ledningsgrupp bestående av kommundirektörer/chefer från 
respektive kommun. Uppdraget innebär att samordna budgetprocess, bereda ärenden samt vara den 
sammanhållande instansen för att samordna dialog och kommunikation mellan medlemskommunerna 
och förbundet. Kommundirektören/chefen i ordförandekommunen har ett särskilt ansvar att förbereda 
ärenden till direktionen tillsammans med förvaltningscheferna inom förbundet. 

 

Revision 

16.§ För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och 
revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommun utser en revisor. Valet ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar. 

 
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen.  
 

Initiativrätt 

17.§ Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem genom 
framställning av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 

 

Närvarorätt 

18.§ Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare har rätt att närvara 
och yttra sig vid direktionens sammanträde. 

Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun har dock alltid rätt att närvara och yttra 
sig vid direktionens sammanträden. 
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Kungörelser och tillkännagivanden 

19.§ Förbundets kungörelser, tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets officiella anslagstavla samt för kännedom även på övriga 
förbundsmedlemmars officiella anslagstavlor. 

I ett kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt 9 kap § 10. kommunallagen det sammanträde 
vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Utöver vad som ovan sägs ska direktionen kungöra sådant 
sammanträde genom annons i lokalpressen en vecka före sammanträdesdagen. 
 

Lån, borgen och andra ansvarsförbindelser 

20.§ Förbundet får ta upp lån för sina investeringar. 

21.§ Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte ingå andra ansvarsförbindelser utan 
förbundsmedlemmarnas godkännande. 

 

 Andel i förbundets tillgångar och skulder 

22.§ Envar förbundsmedlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till vad förbundsmedlemmen tillskjutit i bidrag till verksamheterna. Vid skifte av 
förbundets behållna tillgångar ska samma grund som sägs i första stycket tillämpas. 

 

 Finansiering av verksamheten 

23.§ Kostnaderna för förbundets verksamheter enligt §§ 3–6 ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, 
finansieras genom ersättning från förbundsmedlemmarna.  

Förbundet ska teckna överenskommelser med respektive medlemskommun som beskriver åtaganden 
mellan kommunerna och VMKF samt ersättningar för dessa tjänster. I det fall de kommunala bolagen 
eller förbund köper tjänster från VMKF ska det upprättas en överenskommelse med aktuell/aktuellt 
bolagskoncern/bolag. 

 
Kostnaderna fördelas utifrån de principer som redovisas i bilaga 3. 
 
Respektive medlemskommun ska fullt ut svara för kostnaderna för beviljade bostadsanpassningsbidrag 
hänförliga till den egna kommunen. 
 
 

Budget och ekonomisk styrning 

24.§ Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram för respektive enhet 
enligt § 13 som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de angivit före juni 
månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 
samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. 
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Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 § 
kommunallagen. 

 
Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad. 
 
När budgeten fastställs bestäms storleken på ersättningen som förbundsmedlemmarna ska erlägga till 
förbundet enligt grunderna i bilaga 3, fördelningstal. 
 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd ske med 
förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 

Direktionen ska avlämna delårsbokslut över verksamheten till förbundsmedlemmarna. 

 

Ersättningar till förtroendevalda 

25.§ Sammanträdesarvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen 
samt till revisorerna och ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i 
Köpings kommun. 

 

Varaktighet och likvidation 

26.§ Förbundet är bildat för obestämd tid. 

För förbundsmedlem som önskar utträda ur förbundet är uppsägningstiden två år räknat från det 
årsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen. Vid avtal om utträde skall de kvarvarande 
medlemmarna anta de ändringar i förbundsordningen som föranleds av utträdet. I övrigt ska 
kommunallagens föreskrifter om likvidation, utträde och upplösning tillämpas. 
 

Tvister 

27.§ Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska, om parterna inte kan nå en 
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS 1999:116). 
Meningsskiljaktigheter mellan förbundsmedlemmarna ska i möjligaste mån lösas i samförstånd och 
via beredning av ledningsgruppen (se § 15). 

 

Bildandet och ändringar i förbundsordningen 

28.§ Förbundet är ombildat från och med den 1 juli 2012. Förbundsordningen har reviderats med 
anledning av ny mandatperiod samt översyn av fördelningstal 2019. Ändring eller tillägg till 
förbundsordningen beslutas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige. 
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Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos 
förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna. 
 
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem/ kommunstyrelse, ska 
direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen. 
 

Ikraftträdande 

29.§ Denna förbundsordning träder i kraft från den 1 juli 2019 och bilaga 3, fördelningstalen gäller från 
och med 1 januari 2020 när den beslutats av samtliga förbundsmedlemmar. 

 

 

 
 
 
 
 

   
   

 



Reglemente för förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund 

Antaget av Köpings kommunfullmäktige den 28 maj 2012. § 46 
Antaget av Arboga kommunfullmäktige den 31 maj 2012, § 86 
Antaget av Kungsörs kommunfullmäktige den 7 maj 2012, § 57 
Antaget av Surahammars kommunfullmäktige den 14 maj 2012, § 53 
 
Allmänna bestämmelser 
1 § Förbundsdirektionen (direktionen) är Västra Mälardalens Kommunalförbunds 

beslutande, förvaltande och verkställande organ. 
 

Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer på både kommunfullmäktige och 
sådana nämnder som föreskrivs i de lagar och författningar som reglerar förbundets 
verksamhet. 

 
2 § För direktionen gäller förbundsordningen och detta reglemente. 

 
3 § Direktionen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling 

och ekonomiska ställning samt hos förbundsmedlemmarna och statliga myndigheter 
göra de framställningar som direktionen anser påkallade. 

 
Det åligger vidare direktionen att 
 
1. Fastställa mål och planer för förbundets verksamhet, personalbehov och ekonomi, samt 

redovisa detta för förbundsmedlemmarna / kommunstyrelserna. 
 
2. Övervaka att de fastställda målen och planerna efterlevs. 
 
3. Informera förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna om den allmänna planläggningen av 

förbundets verksamhet samt om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. 
 
4. Till förbundsmedlemmarnas kommunstyrelser lämna redovisningar och prognoser om 

verksamheten och ekonomin. 
 
5. Se till att förbundets organisation är ändamålsenlig och att verksamheten bedrivs effektivt. 
6. Planera för förbundets verksamhet under höjd beredskap eller liknande förhållanden, samt 

samordna förbundets planering med den planering som sker hos förbundsmedlemmarna vad 
gäller det civila försvaret. 

 
7. Verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas kontakter med 

förbundet. 
 
8. Informera allmänheten och förbundets anställda om den egna verksamheten. 
 

 
Ekonomisk förvaltning 
Budget 
 
4 § Direktionen ska varje år fastställa en plan för verksamheten och ekonomin (budget) för 

nästa kalenderår (budgetåret). Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för 
en period av tre år. Budgetåret ska därvid alltid vara planeringsperiodens första år. 

 
 Samråd ska ske mellan förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna och direktionen före 

utgången av maj månad inför förbundsmedlemmarnas fastställande av budgetram i 
enlighet med förbundsordningens § 21. 

 



 
 
 

 
 
 
 

5 § Direktionen ska under budgetåret lämna de upplysningar om prognoser för det 
ekonomiska utfallet av verksamheten som förbundsmedlemmarna / kommunstyrelserna 
begär. 

 
6 §  Om direktionen under budgetåret konstaterar eller förväntar kostnadsöverskridanden 

eller andra betydelsefulla avvikelser från budgeten ska direktionen till 
förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna redovisa orsakerna till avvikelserna och de 
korrigeringar som har vidtagits eller kommer att vidtas. 

 
 
Medelsförvaltningen 
 
7 § Direktionen ska sköta förbundets medelsförvaltning så att krav på god avkastning och 

säkerhet tillgodoses. 
 
8 § Direktionen ska se till att förbundets inkomster inflyter i rätt tid och vidta de åtgärder 

som behövs för att driva in obetalda och förfallna fordringar. 
 
9 §  Direktionen ska meddela föreskrifter om medelsförvaltningen. 
 
 
Räkenskapsföring och redovisning 
 
10 § Direktionen ska fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den förvaltar. 
 
11 §  Direktionen ska avsluta räkenskaperna med ett årsbokslut och sammanfatta detta i en 

årsredovisning. 
 
 Årsredovisningen ska upprättas med iakttagande av god redovisningssed. 
 
12 § I årsredovisningen ska upplysning lämnas om utfallet av verksamheten, verksamhetens 

finansiering och den ekonomiska ställningen vid årets slut. 
 
13 §  Sedan årsredovisningen godkänts av direktionen ska den snarast överlämnas till 

förbundets revisorer och senast den 1 april till varje förbundsmedlem/ kommun-
styrelserna. 

 
14 § Direktionen ansvarar för att årsredovisningen finns tillgänglig för allmänheten på 

kommunkanslierna i de tre medlemskommunerna. 
 
 Direktionen ansvarar för att det på varje förbundsmedlems officiella anslagstavla 

kungörs var årsredovisningen finns tillgänglig. 
 
 
Egendomsförvaltning 
 
15 § Direktionen ska vårda och förvalta förbundets egendom väl. 
 
16 § Direktionen ska se till att förbundets behov av försäkringsskydd är tillgodosett. 



 
 
 

 
 
 
 

Personalpolitik 
 
17 §  Direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och 

pensionsmyndighet. 
 
18 § Direktionen ska följa de förhållanden som kan inverka på förbundets personal- och 

lönepolitik, och hos förbundsmedlemmarna samt myndigheter och organisationer göra 
de framställningar som är påkallade. 
 

Arbetsordning 
Tjänstgöring 
 
19 § Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan närvara vid 

ett sammanträde med direktionen, utser direktionen en annan ledamot att för tillfället 
vara ordförande. Tills valet har förrättats, fullgör den till levnadsåren äldste ledamoten i 
direktionen ordförandens uppgifter. 

 
20 § Om ordföranden på grund av sjukdom eller annars för längre tid är förhindrad att 

fullgöra uppdraget, får direktionen utse en annan ledamot att ersätta ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 
21 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde, ska snarast anmäla detta till direktionens kansli som kallar in den 
ersättare som står i tur att tjänstgöra. 

 
 Om tiden medger ska ersättaren kallas skriftligen. 
 
 Det som sägs i första stycket gäller också för en ersättare som har kallats att tjänstgöra. 
 
22 §  Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra 

under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det, bör 
dock inträde ske under pågående behandling av ett ärende. 

 
 
Sammanträden 
 
23 §  Direktionen bestämmer sammanträdesdagarna för varje år. Direktionen sammanträder 

också när ordföranden anser att det behövs eller när minst två av ledamöterna begär det. 
 
24 § En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen, ställas till ordföranden och 

ges in till direktionens kansli. 
 

En sådan begäran ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som ledamöterna önskar 
att direktionen ska behandla. 
 
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med 
1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden. 

 



 
 
 

 
 
 
 

25 § Om det föreligger särskilda skäl för det får ordföranden, efter samråd med 1:e vice 
ordföranden och 2:e vice ordföranden, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för ett sammanträde. 

 
 Om ordföranden beslutar att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för 

ett sammanträde, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om 
beslutet. 

 
26 § Om direktionen inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i samråd med 1:e vice 

ordföranden och 2:e vice ordföranden plats för sammanträdena. 
 
 Sammanträdena bör förläggas omväxlande till orter inom de kommuner som är 

förbundsmedlemmar. 
 
27 § En ersättare som är närvarande vid ett sammanträde utan att tjänstgöra har rätt att delta i 

överläggningarna men inte i besluten. 
 
28 § Om direktionen inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning de 

personer får delta i överläggningarna som har kallats att närvara vid ett sammanträde för 
att lämna upplysningar. 

 
29 § Ordföranden låter kalla till varje sammanträde. Kallelsen ska vara skriftlig, om inte 

särskilda skäl föranleder annat. 
 
30 § Inför varje sammanträde låter ordföranden i en föredragningslista förteckna de ärenden 

som direktionen ska behandla på sammanträdet. 
 
 Föredragningslistan ska bifogas kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl 

föranleder annat. 
 
31 § De handlingar som hör till ärendena på föredragningslistan ska tillställas ledamöterna 

och ersättarna före sammanträdet, om inte särskilda skäl föranleder annat. 
 
32 § Om direktionen inte beslutar något annat, behandlar direktionen ärendena i den 

turordning som de har tagits upp i föredragningslistan. Om direktionen inte beslutar 
annat, bestämmer ordföranden när ett ärende som inte är upptaget på föredragningslistan 
ska behandlas under ett sammanträde. 

 
 
Protokoll 
 
33 § Vid ett sammanträde med direktionen ska ordföranden på sitt ansvar låta föra protokoll. 
 Protokollet ska justeras av ordföranden och minst en annan ledamot som direktionen 

utser vid början av varje sammanträde. 
 

Om flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, ska varje 
ledamot justera de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna 
som ledamoten varit ordförande för. 

 



 
 
 

 
 
 
 

34 § Direktionen får besluta att en paragraf i protokollet ska förklaras omedelbart justerad. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt, innan direktionen justerar den. 

 
35 § Om direktionen beslutar att vid ett sammanträde justera protokollet från ett föregående 

sammanträde, bestämmer direktionen för varje sådant tillfälle hur justeringen ska gå till. 
 
36 § Om en ledamot som har reserverat sig mot ett beslut vill motivera reservationen, ska 

ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas till direktionens kansli inom en 
vecka efter sammanträdet. Om direktionen beslutar att omedelbart justera den paragraf i 
protokollet som upptar det beslut som reservationen gäller, ska motiveringen lämnas 
innan sammanträdet avslutas. 

 
37 § En ledamot har rätt att anteckna sin mening till protokollet (särskilt uttalande). Anmälan 

om anteckning ska göras, innan sammanträdet avslutas. 
 
38 § Protokollet från varje sammanträde ska tillställas kommunstyrelsen i respektive 

medlemskommun och förbundets revisorer. 
 
 Utdrag ur protokoll ska tillställas de kommunala nämnder, andra myndigheter och 

enskilda som berörs av besluten i protokollet. 
 
 
Delegering av beslutanderätt 
 
39 § Direktionen beslutar om delegering av beslutanderätt. 
  
 Direktionen bör i ett särskilt beslut förteckna de beslutsuppdrag som direktionen lämnar 

till förtroendevalda och anställda (delegeringsordning). 
 
Delgivning 
 
40 § Delgivning med direktionen sker med ordföranden eller med någon anställd i förbundet 

som direktionen bestämmer. 
 
 
Undertecknande av handlingar 
 
41 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som utfärdas i direktionens namn ska 

undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den eller de anställda som 
direktionen bestämmer. 

 
Vid förfall för ordföranden ska 1:e vice ordföranden underteckna de handlingar som 
sägs i första stycket i ordförandens ställe. Vid förfall för både ordföranden och 1:e vice 
ordföranden ska 2:e vice ordföranden fullgöra uppgiften. 

 



 

 

Revisionsreglemente för Västra Mälardalens Kommunalförbund 
Antaget av kommunfullmäktige i Köping den 28 maj 2012, § 46 
Antaget av kommunfullmäktige i Arboga den 31 maj 2012, § 86 
Antaget av kommunfullmäktige i Kungsör den 7 maj 2012, § 57 
Antaget av kommunfullmäktige i Surahammar den 14 maj 2012, § 53 

Revisionens formella reglering 
§ 1 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, förbundsordning samt detta 
reglemente. 

God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i förbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som senast är 
uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges kommuner och 
landsting). 

 

Revisorernas antal och organisation 
§ 2  

I förbundet ska finnas fyra revisorer. För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i 
kommunallagen och revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i 
respektive medlemskommun utser en revisor. Valet ska föregås av samråd med övriga 
förbundsmedlemmar. Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
direktionen.  

Kommunfullmäktige i Köpings kommun utser revisorerna efter samråd med övriga förbundsmedlemmar 
och med utgångspunkten att varje förbundsmedlem ska ges möjlighet att var företrädd med en revisor. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som gäller för ledamöterna och ersättarna i 
förbundsdirektionen. 

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det 
fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför 
med dubbla grupper revisorer. 

§ 3 

Revisorerna ska, för den tid man själva bestämmer, välja en sammankallande och en vice 
sammankallande. Rollen är att leda gemensamma sammankomster och sammanträden 

§ 4 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 

 

Revisorernas ekonomi och förvaltning  
§ 5 

Revisorernas budget skall beredas av en grupp bestående av kommunfullmäktiges ordförande i 
samtliga medlemskommuner. 

§ 6 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som 
gäller för kommunal nämnd. 



 

 

§ 7 

Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som fullmäktige utsett för 
revisorernas budget. 

Revisorernas sakkunniga biträden 
§ 8 

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att fullgöra 
granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas förbundets upphandlingsregler. 
Revisorerna beslutar själva om upphandling. 

§ 9 

Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga 
som biträder revisorerna. 

 

Revisorernas arbetsformer  
§ 10 

Sammankallande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i 
ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt 
förtroendevalda i direktionen till dessa sammankomster. 

§ 11 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Sammankallande 
ansvarar för att anteckningar upprättas. 

§ 12 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av sammankallande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i 
protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den. 

§ 13 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är 
eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande och av ytterligare en person som 
revisorerna utser. 

 

Revisorernas rapportering 
§ 14 

Revisionsberättelsen lämnas till samtliga medlemmars fullmäktige senast den 1 april varje år. 

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning. 

§ 15 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen senast två veckor efter att den 
upprättats. 

§ 16 



 

 

Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till direktionen. De sakkunnigas 
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium i samtliga 
medlemskommuner så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare 
spridning till fullmäktiges alla ledamöter. 

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och 
som formellt hör till revisionsberättelsen. 

 

Revisorerna och direktionen 
§ 17 

Revisorerna och företrädare för direktionen har regelbundna överläggningar, minst en gång varje år. 

§ 18 

Revisorerna kan initiera ärende i direktionen i anledning av sin granskning och om sin förvaltning, när 
de bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart möjligt efter att beredning har skett. 

 

Revisorernas arkiv 
§ 19 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av direktionen fastställt 
arkivreglemente. 

 

Reglementets giltighet 
§ 20 

Detta reglemente gäller från och med den 1 juli 2019 och tills dess fullmäktige i medlemskommunerna 
fattar annat beslut. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10  
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, Arboga Kommun, Köpings Kommun, 
Surahammars Kommun, VMKF 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Utökad borgen till Västra Mälardalens Kom-
munalförbund (KS 2019/190) 
Västra Mälardalens Kommunalförbund önskar att medlemmarna i 
förbundet ska gå i borgen för lån om 100 miljoner kronor. 
Borgensåtagandet föreslås fördelas utifrån andel av 
befolkningsmängden per den 31 december 2018 och vara såsom 
före egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
Det utökade borgensåtagandet gäller upplåning till investeringar 
under åren 2019 - 2021, främst årliga hårdvaruinvesteringar av IT-
utrustning. 
 
Kungsörs andel av borgenssumman föreslås till 14,6 procent, 
vilket är 14 600 000 kronor.  
 
Tidigare borgensåtagande är på sammantaget 68 miljoner kronor. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Västra Mälardalens Kommunalförbunds skrivelse 2019-04-30 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-10 § 85 

 
KS förslag till beslut Kommunfullmäktige utökar sitt borgensåtagande till Västra Mä-

lardalens Kommunalförbund till 14 600 000 kronor. Borgen ingås 
såsom för egen skuld jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 
 Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner 

utökar sitt borgensåtagande med sina respektive andelar. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Rinken i Valskog (KS 2019/196) 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att riva rinken i 
Valskog och bygga en plan likt den som finns vid Kung Karls 
skola. Motionären menar att skaderisken är stor med en rink i 
dåligt skick och att det föreslagna alternativet kan användas hela 
året.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD) 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Torget i Valskog (KS 2019/197) 

Lars-Gunnar Andersson (SD) föreslår i en motion att avlägsna  
kabeltrummorna på torget i Valskog och ställa en till bänkgrupp 
bredvid den redan befintliga.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Lars-Gunnar Andersson (SD) 2019-05-22 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Utmärkning av ändplatser och 
gränser (KS 2019/202) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att  
 
• Kungsörs kommun märker ut sin nordligaste, sydligaste, 

västligaste och ostligaste plats med ett trevligt märke som lätt 
kan uppmärksammas. Även att ett märke på Drottningtorget 
anläggs som pekar ut platserna samt grannkommuner med 
avståndsmarkering. Vi begränsar oss till platser på land.  

 
• Kungsörs kommun ser över och förbättrar kommunens 

markeringar längs vägar vid gränserna till andra kommuner. 
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Bullervall vid E20 (KS 2019/203) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att  
 
Kungsörs kommun anlägger en bullervall längs E20 så att boende 
vid Skyttegatan och Myrstigen får en reducerad bullernivå från 
trafiken på E20. Denna bullervall får gärna förlängas i sydöstlig 
riktning när mer fyllningsmassor frigörs.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Niklas Magnusson (M) 2019-05-27 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Inhägnad hundrastplats i Valskog 
(KS 2019/207) 

Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) föreslår i en motion att 
inrätta en inhägnad hundrastplats i Valskog. Motionärerna menar 
att det finns många hundar i Valskog och att de har oss människor 
ett behov att få motion och umgås socialt. Många kopplade hundar 
får inte den rörelsefrihet de behöver.  
 
Motionärerna yrkar att Valskog får en inhägnad hundrastplats i 
paritet med den som finns i tätorten. 
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Hans Carlsson (M) och Stellan Lund (M) 2019-

05-28 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Madelene Fager, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Interpellation – Busstrafiken i Kungsör (KS 
2019/XX) 
Madelene Fager (C) skriver i en interpellation att Kungsörs 
busstation vid Stortorget i centrum flyttas till tågstationen från och 
med december 2019. Hösten 2018 föreslog Centerpartiet, efter en 
namninsamling, att Kungsörs kommun skulle föreslå en om-
prövning av tidigare beslut att sluta trafikera Kungsörs centrum. 
Det resulterade i att en skrivning skickades in till Kollektivtrafik-
nämnden. Kollektivtrafiknämnden beslutade därefter att en lösning 
skulle diskuteras fram i dialog. Centerpartiet deltog i ett möte 
under våren 2019 i frågan. Vad som hände därefter är dock högst 
oklart. På kollektivtrafiknämnden den 23 maj fastslogs återigen det 
tidigare beslutet utifrån nämndens planeringsprinciper. 
 
Hon frågar Mikael Peterson, ordförande: 
 
• Hur har dialogen förts mellan Kungsörs kommun och Region 

Västmanland? Och vad har dialogen resulterat i? 
 

Beslutsunderlag Interpellation från Madelene Fager 2019-06-03 
 
Svar 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västmanlands Tingsrätt, de valda, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Val av nämndemän 2020-2023 (KS 2019/117) 
Västmanlands tingsrätt har meddelat att sex nämndemän ska väljas 
av Kungsörs kommun för tiden 1 januari 2020– 31 december 2023.  
 
Bestämmelser om nämndemän finns i rättegångsbalkens 4 kapitel. 
En allsidig sammansättning ska eftersträvas med hänsyn till ålder, 
kön och yrke. De personer som inte tidigare tjänstgjort som 
nämndemän eller tjänstgjort kortast tid ska prioriteras. Uppdraget 
är opolitiskt.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Västmanlands Tingsrätts skrivelse 2019-04-04 
 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige utser följande nämndemän 2020-01-01 till 

och med 2023-12-31 
 

Nämndemän: 
Lars Söder (S) 
Landvägen 12 
736 92 Kungsör 
Maija-Liisa Åsenbrygg (S) 
Eddavägen 20 
736 36 Kungsör 
Monica Wastelius (C) 
Rabostan 201 
736 91 Kungsör 
XX 
XX 
XX 
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