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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Information
Följande informationer lämnas vid sammanträdet:
a) Räddningstjänsten
räddningschef Tobias Erdsjö, Västra Mälardalens
Kommunal Förbund
b) Ekonomi
ekonomichef Anette Gårlin
c) Fördjupad samverkan
Kommundirektör Claes-Urban Boström
d) Jämställdhetsrådet
Stellan Lund
e) Integrationsrådet
Mikael Peterson

Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt, kommundirektör

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Motion – Inför ”Bostad först” i Kungsörs
kommun (KS 2019/407)
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att
-

Att snarast införa "Bostad först"-modellen i Kungsörs
kommun.

-

Att söka samarbete med andra kommuner i Västra Mälardalen
för att kunna erbjuda bostäder enligt modellen

-

Att söka samverkan med andra kommuner i Västra Mälardalen
för att utveckla stödteam kring personer som har bostäder
enligt modellen

-

Att vid sidan om "Bostad först"-modellen, erbjuda härbärge i
någon form

Ärendet har varit hos socialförvaltningen och Kungsörs
kommunfastighet AB för yttrande. De 8 grundläggande
värderingarna för bostad först innebär att socialtjänstens och
bostadsbolagets möjlighet att ställa krav på att ta emot insatser och
att följa upp dessa försvinner då den enskilde får ett kontrakt utan
krav på insatser. Vi ser inte heller något behov av att starta ett
härbärge då vi inte har vare sig underlag eller resurser för en sådan
verksamhet. Förslaget är därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson 2019-12-03
• KF protokollsutdrag 2020-01-13 § 18
• Yttrande från socialchef Lena Dibbern och VD KFAB Mats
Åkerlund 2020-03-04
• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström
2020-03-11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige avslår motionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-03.11

Sida 1 (1)

KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Motion – Inför ”Bostad först” i Kungsörs kommun
I Kungsörs kommun arbetar vi väldigt mycket för samverkan för att åstadkomma
så hög service det bara går med de begränsade resurser en liten kommun har. För
att växla upp dessa resurser ytterligare som samverkar vi i hög grad även med
kommunerna Köping, Arboga och Surahammar.
Intentionerna med ”Bostad först” är mycket goda men förhållandena i Kungsör
och möjligheterna till att hitta lösningar i samverkan som redan finns och som
anges i svaret från socialchefen och fastighetsbolagets VD är mycket goda och
kanske den bästa väg som vi kan erbjuda idag.
Som socialchefen Lena Dibbern skriver:
Socialtjänstlagen betonar vikten av hjälp till självhjälp och den enskildes eget
ansvar. Vi menar att de insatser som görs inom ramen för socialt kontrakt är i
linje med denna inriktning. Socialförvaltningen har anställt en bostadssocial
samordnare för att kunna ge personer med socialt kontrakt det stöd som behövs
för att de på sikt ska kunna få de insatser som gör att de komma i fråga för ett
eget kontrakt.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig helt bakom yttrandet från Socialchefen
och fastighetsbolagets VD.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-03-04

Adressat

Vår handläggare

Lena Dibbern

Motion – Inför ”Bostad först” i Kungsörs kommun
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att
-

Att snarast införa "Bostad först"-modellen i Kungsörs kommun.

-

Att söka samarbete med andra kommuner i Västra Mälardalen för att kunna erbjuda
bostäder enligt modellen

-

Att söka samverkan med andra kommuner i Västra Mälardalen för att utveckla
stödteam kring personer som har bostäder enligt modellen

-

Att vid sidan om "Bostad först"-modellen, erbjuda härbärge i någon form

Som ett led i beredningen önskar Kommunstyrelsens förvaltning socialförvaltningens yttrande i frågan. Även KFAB har lämnat synpunkter i denna fråga då
den berör båda verksamheterna. Vi får härmed meddela följande.
De 8 grundläggande värderingarna för bostad först är
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bostad är en mänsklig rättighet
Stöd baserat på skademinskning
Rätten till val och självbestämmande
Aktivt engagemang utan tvång och fostran
Bostad och behandling ska separeras
Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål
Stöd riktas till återhämtning
Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver

De personer som inte kvalificerar sig för ett eget kontrakt, och som är
socialförvaltningens ansvar, är personer som av olika skäl inte klarar de villkor
som gäller för alla hyresgäster. Dessa personer kan idag ansöka om och få ett s.k.
övergångs- eller socialt kontrakt. Kopplat till detta beviljas insatser som behövs
för att personen ska klara ett kontrakt på egen hand. Det kan handla om hjälp
med att betala hyra och/eller hyresskulder eller att klara ett boende utan att störa
grannarna. Om den enskilde avböjer dessa insatser beviljas man inte ett socialt
kontrakt.
De 8 grundläggande värderingarna för bostad först innebär att socialtjänstens och
bostadsbolagets möjlighet att ställa krav på att ta emot insatser och att följa upp
dessa försvinner då den enskilde får ett kontrakt utan krav på insatser.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Motionären skriver att ett samhälle som inte gör sitt yttersta när medborgare
tvingas bo på gatan är inget solidariskt samhälle. I Kungsörs kommun
förekommer inga personer som på daglig basis saknar tak över huvudet, vad
socialförvaltning eller bostadsbolag känner till. I de fall där personer är helt
strandsatta ger socialförvaltningen akut hjälp till tak över huvudet tills ett mer
varaktigt boendealternativ står till buds.
Socialtjänstlagen betonar vikten av hjälp till självhjälp och den enskildes eget
ansvar. Vi menar att de insatser som görs inom ramen för socialt kontrakt är i
linje med denna inriktning. Socialförvaltningen har anställt en bostadssocial
samordnare för att kunna ge personer med socialt kontrakt det stöd som behövs
för att de på sikt ska kunna få de insatser som gör att de komma i fråga för ett
eget kontrakt.
I Kungsörs kommun finns ingen boendetrappa där man behöver kvalificera sig
steg för steg för att få eget kontrakt då vi bara har de sociala kontrakten att
erbjuda. Vi ser inte heller något behov av att starta ett härbärge då vi inte har vare
sig underlag eller resurser för en sådan verksamhet.
Bostadsbolaget har i sina ägardirektiv följande
”KFAB ska arbeta tillsammans med socialnämnden för att skapa boendeformer
och tillhandahålla boende i möjligaste mån för människor med behov av särskilt
boendestöd. Socialförvaltningens åtagande i dessa överenskommelser som träffas
ska hållas och fullföljas”.
Socialförvaltningen och KFAB bedömer att det samarbete som redan pågår bör
utvecklas för att i än högre grad hjälpa hemlösa personer som behöver samhällets
stöd för att få ett eget kontrakt.
När det gäller samverkan mellan kommunerna i KAK finns kontaktvägar
upparbetade med att akut tillgodose skyddsbehövande familjer med tak över
huvudet men även att erbjuda övergångskontrakt i en annan av kommunerna då
man av olika skäl har speciella svårigheter i den egna kommunen.
Förslag till beslut
Motionen avslås
I tjänsten
Lena Dibbern
Socialchef
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Mats Åkerlund
VD KFAB
Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-01-13

§ 18
Motion – Inför ”Bostad först” i Kungsörs
kommun (KS 2019/407)
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att
-

Att snarast införa "Bostad först"-modellen i Kungsörs
kommun.

-

Att söka samarbete med andra kommuner i Västra Mälardalen
för att kunna erbjuda bostäder enligt modellen

-

Att söka samverkan med andra kommuner i Västra Mälardalen
för att utveckla stödteam kring personer som har bostäder
enligt modellen

-

Att vid sidan om "Bostad först"-modellen, erbjuda härbärge i
någon form

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson 2019-12-03

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

19

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Motion – Utveckla musikskolan
(KS 2018/267)
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska utveckla musikskolan så att elever som vill lära sig blåsinstrument
och sång kan göra det i Kungsör.
Ärendet har varit hos barn- och utbildningsnämnden för yttrande
under 2018 och återremitterats under 2019 för komplettering av
det första svaret.
Kommunstyrelsens förvaltning har sedan tagit fram ett förslag till
beslut som bygger på att barn- och utbildningsnämnden får i
uppdrag att undersöka möjligheterna till samverkan inom ramen
för fördjupad samverkan i Västra Mälardalen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson 2018-06-18
• KF protokoll 2018-06-18 § 78
• BUN protokoll 2018-12-19 § 60
• Tjänsteskrivelse från Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik
Lindvall 2018-11-28
• Kompletterande yttrande från Bitr. barn- och utbildningschef
Lars-Erik Lindvall 2019-10-01, inklusive bilagor från 2015
• KS protokoll 2019-11-11 § 170
• BUN protokollsutdrag 2020-02-26 § 20
• Yttrande barn- och utbildningsförvaltningen 2020-02-03
• Tjänsteskrivelse kommundirektör Claes-Urban Boström 202003-11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att utreda möjligheten att få till en utveckling av
musikskolan genom samverkan med övriga kommuner i Västra
Mälardalen förutsatt dessa kommuners intresse av att medverka i
en sådan samverkan. Resultatet ska återrapporteras till
kommunstyrelsen under 2020.
Kommunfullmäktige anser att motionen härmed är besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, BUN

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-03-11

Sida 1 (2)

KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Motion om utveckling av Musikskolan
Kristdemokraterna har genom Jenny Andersson och Arne Olsson skrivit en
motion om önskemålet att musikskolan i Kungsör ska utvecklas. Motionen
skrevs redan 2018 och ärendet har sedan dess varit ute på remiss för yttrande,
varit uppe i Kommunfullmäktige för beslut, återremitterats för kompletteringar
och är nu på väg upp för nytt beslut.
Barn- och utbildningsförvaltningen har gett ett mycket genomarbetat svar på
motionen där Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att ställa sig bakom
förvaltningens förslag till beslut om att motionen ska anses utredd och besvarad.
Samtidigt så öppnar förvaltningen för en fortsatt möjlighet i sitt yttrande och som
Kommunstyrelsen tycker är värt att titta vidare på och det är en utökad
samverkan i Västra Mälardalen inom musik- och kulturskolorna.
Idag går vi mot att samverka betydligt mer inom flera olika områden och därför
kan det vara rimligt att elever med intresse för musik och kultur får chansen att
medverka i vilken musik- och/eller kulturskola som helst inom Västra
Mälardalen. Självklart så ska, i en sådan samverkan, även elever från övriga orter
inom Västra Mälardalen även ges möjlighet att medverka i Kungsörs musikskola
så som en samverkan bör fungera om en sådan samverkan är möjlig.
Detta förutsatt att även Arboga och Köping är intresserade av en sådan
samverkan och möjlighet för våra musik- och kulturskoleelever.
Därför kan inte svaret på motionen bli annat än att motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige kan inte bevilja motionen då vi inte vet om det kan bli en
utveckling av musikskolan genom samverkan och likaså kan inte Fullmäktige
avslå den då det kanske kan bli en utveckling genom samverkan. Så svaret måste
bli att motionen anses besvarad men att ett nytt uppdrag går till förvaltningen och
förhoppningsvis så kan man gemensamt mellan kommunerna finna en lösning
som gör att kanske alla musik- och kulturskolorna utvecklas vilket är i linje med
motionärens önskan.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-03-11

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen härmed är
besvarad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige i motionens anda, att även
utreda möjligheten att få till en utveckling av musikskolan genom samverkan
med övriga kommuner i Västra Mälardalen förutsatt dessa kommuners intresse
av att medverka i en sådan samverkan.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-26

§ 20
Yttrande över motion – Utveckla musikskolan (BUN 2019/154)
Kommunstyrelsens återremitterar den 11 november 2019 motion,
från Jenny Andersson (KD), om utveckling av musikskolan för
vidare utredning kring andra möjligheter att samverka än de som
hittills redovisats av barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsförvaltningen har undersökt ytterligare
möjligheter till samverkan utöver det som redovisades 2019-10-01.
Förvaltningen kompletterar tidigare utredning med alternativa
möjligheter till samverkan samt uppdatering i tidigare uppgifter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förvaltningens förslag till yttrande 2020-02-03
• Remiss – Utveckla musikskolan
• Motion – Utveckla musikskolan

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige ställer sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens utredning och anser därmed motionen utredd och
bevarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten (inklusive förvaltningens yttrande)

Blad

9

Sida 1 (3)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-02-03
2019-11-11
Adressat

Tjänsteskrivelse
KS 2018/267

Vår handläggare

Lars-Erik Lindvall
Bitr. barn- och utbildningschef

Yttrande gällande motion om utveckling av
musikskolan – ytterligare komplettering
Önskad komplettering av tidigare yttrande 2019-10-01 (inkl. bilagor från 2015)
gällande motion om utveckling av musikskolan och då kring andra möjligheter
att samverka än de tidigare redovisade.
Undertecknad har tillsammans med Lina Ekdahl undersökt ytterligare andra
möjligheter att samverka än de tidigare redovisade samt uppdaterat tidigare
uppgifter.
Svenska Kyrkan
Barn och elever har möjlighet att besöka Svenska kyrkan för olika aktiviteter.
För elever i förskoleklass upp till årskurs 2 finns 1 gång i veckan ”Miniorerna”
med gruppverksamhet i skapande, pyssel, lek, sång, drama, läger mm.
För elever i åk 3 upp till åk 5 finns en gång i veckan ”Juniorerna” med
gruppverksamhet i pyssel, lek, sång, drama, läger mm.
Dessutom finns nu en ungdomsgrupp från ca 13 år som bland annat jobbar med
drama.
Centrumkyrkan
Kulturverksamheten för barn och ungdomar är just nu vilande däremot så finns
scouterna kvar.
Uppdatering av samverkan med musikskolan i närliggande kommuner
Om elever skall beredas plats på musikskolan/kulturskolan i Arboga så ska det
enligt ansvarig Jesper Hellqvist ske utifrån de lediga platser som finns. Arbogas
elever går förstås först. Om Kungsörs elever leder till utökade kostnader för
lärare i Arboga så måste Kungsör stå för den utökade kostnaden. Eleverna betalar
annars samma avgift som eleverna i Kungsör gör, alltså 750 kr/termin. Elever
förväntas att själva ta sig till och från musikskolan/kulturskolan i Arboga.
Redan idag sker ett sådant samarbete kring en celloelev som då får spela inom
Arbogas egna resurser, alltså ingen utökad lärartid, och bidrar då till gruppspel
inom deras verksamhet.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Om elever skall beredas plats på musikskolan i Köping så ska det enligt
ansvarige Alexandra Ek även där ske i mån av plats. Köpings egna elever får
plats först. Kostnaden för en elev i Köping är 167 kr för 20 minuters i veckan
vilket är den vanliga lektionslängden. Eleven kan alltså anmäla sig direkt till
Köping och får då betala denna kostnad. Alternativt skrivs eleven in i Kungsör,
betalar ur likvärdighetssynpunkt musikskoleavgiften här (750 kr/termin) och
kommunen får då betala återstående kostnad om ca. 2 000 kr/termin och elev.
Elever förväntas att själva ta sig till och från musikskolan/kulturskolan i Köping.
Samverkan Västra Mälardalen
Ett utökat samarbete mellan kulturskolorna i Arboga och Köping vore önskvärt
ur alla tre kommunernas perspektiv.
Detta behöver dock först utredas noggrant, förslagsvis som en del av utredningen
om KAK-samverkan, så att möjligheter, vinster och kostnader för våra tre
kommuner tydliggörs och att politiska beslut därefter kan fattas.
Förtydligande om samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan enligt
samma princip och upplägg som ”Kultura” i Surahammar.
En bra möjlighet att komplettera musikskolans egen verksamhet med vissa
blåsinstrument och sång finns idag genom Studieförbundet Vuxenskolan enligt
samma princip och upplägg som ”Kultura” i Surahammar.
Lärare för detta finns idag tillgängligt i Kungsör.
Eleverna kan då få spela vissa blåsinstrument eller lära sig sjunga.
För enskild undervisning 25 min/vecka är kostnaden 1650 kr/termin.
Om likvärdighet skall råda för dessa elever jämfört med andra elever inom den
kommunala musikskolan så behöver en del av kostnaden (900 kr/termin och elev)
täckas av kommunala medel vilka i så fall behöver tillföras musikskolans budget.
Undervisningen måste i så fall ske kvällstid i kommunens lokaler och kommunen
har också kvar ansvaret för instrument.
Studieförbundet vuxenskolan kan naturligtvis även ta över övrig
musikskoleundervisning och då till motsvarande kostnader som ovan.
Dock klarar man inte att ta över alla de instrument som eleverna idag spelar.
Digitala lösningar
Som ett led i ”Regionala Kulturskolan i Västmanland” där Kungsör är en av
medlemmarna och deltagarna så påbörjas det nu under våren, med medel från
allmänna arvsfonden, ett utvecklingsprojekt om hur eleverna skulle kunna få
lärarledd musikundervisning digitalt över nätet.
Detta skulle kunna möjliggöra för fler elever att kunna få spela framöver och då
till en betydligt lägre kostnad än idag.
Hur detta utvecklingsprojekt faller ut, vilka framgångsfaktorer och svårigheter
som finns, vet vi förstås idag ingenting om.
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Bidrag från Kulturskolecentrum genom Kulturrådet
Det kommer under vårterminen att gå att söka medel för att bredda
och utveckla musikskolans utbud.
Detta är ett bidrag som kan sökas för att genomföra tidsbegränsade
utvecklingsprojekt (max 3 år) som därefter förväntas fortgå i egen regi.
En del i ansökan är att beskriva hur detta projekt kommer att kunna fortgå efter
projekttidens slut.
Det krävs alltså även egna medel till detta.
Bidraget kan till exempel sökas för att:
• Bredda och utveckla kulturskolans utbud
• Erbjuda eleverna möjligheter till fördjupad undervisning
• Genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper
• Genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning
Det går till exempel inte att söka bidrag för:
• Att ersätta kostnader för redan pågående eller borttagen verksamhet
För att detta skall kunna gå att genomföra så krävs alltså ett tydligt
inriktningsbeslut att kommunen kommer att skjuta till dessa medel när
projekttiden är över och projektet då väntas kunna fortgå med enbart kommunala
medel.

Lars-Erik Lindvall
Bitr. barn- och utbildningschef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-11-11

§ 170
Motion – Utveckla musikskolan
(KS 2018/267)
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska utveckla musikskolan så att elever som vill lära sig blåsinstrument
och sång kan göra det i Kungsör.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson 2018-06-18
• KF protokoll 2018-06-18 § 78
• BUN protokoll 2018-12-19 § 60
• Tjänsteskrivelse från Bitr. barn- och utbildningschef Lars-Erik
Lindvall 2018-11-28
• Kompletterande yttrande från Bitr. barn- och utbildningschef
Lars-Erik Lindvall 2019-10-01, inklusive bilagor från 2015

Beslut

Kommunstyrelsens återremitterar ärendet till barn- och
utbildningsnämnden för vidare utredning kring andra möjligheter
att samverka än de som hittills redovisats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, BUN

Blad
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Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2018-11-28
2018-11-19
Adressat

Tjänsteskrivelse
KS 2018/267

Vår handläggare

Lars-Erik Lindvall
Bitr. barn- och utbildningschef

Yttrande över remiss av motion – Utveckling av
musikskolan
Ett medborgarförslag, Motion om utveckling av musikskolan, har inlämnats till
kommunfullmäktige av Jenny Andersson och Arne Olsson, Kristdemokraterna.
Kommunfullmäktige har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsen önskar därigenom ett yttrande från barn- och
utbildningsförvaltningen/nämnden i ärendet.
Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig mycket positiv till att fortsätta
utveckla musikskolan genom att återinföra möjligheten att lära sig spela
blåsinstrument samt införa möjligheten till sångutbildning inom den kommunala
musikskolan.
Förutsättningarna för detta är att extra medel tillskjuts enligt nedan då något eget
utrymme inte finns i förvaltningens tilltänkta budgetram för 2019.
De ungefärliga kostnaderna för detta bedöms vara:
Anställning av en sångpedagog 100 % med gitarrlärarkompetens. Kostnad ca
500 000 kr/år.
Anställning av två blåslärare om 50 % vardera, en inom bleckblåsinstrument och
en inom träblåsinstrument. Kostnad totalt ca 500 000 kr/år.
Införskaffande av blåsinstrument för uthyrning. Kostnad ca 30 000 kr.
Iordningställande av lämpliga lokaler för detta på övervåningen i fritidsgården.
Kostnadsberäkning för detta måste ske ihop med KKTAB.
Förslag till beslut
Att barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom att fortsätta utveckla
musikskolan med sångverksamhet och undervisning i olika blåsinstrument under
förutsättning att extra medel för detta tillförs förvaltningen.
Ungefärlig kostnad för detta är ca 1 000 000 kr i årliga personalkostnader samt en
engångskostnad för instrumentinköp för uthyrning om ca 30 000 kr och ännu ej
beräknade kostnader för att iordningställa lämpliga lokaler i fritidsgården.
I tjänsten
Lars-Erik Lindvall
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

2018-12-19
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Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

§ 60
Svar på remiss – Utveckling av musikskolan
(BUN 2018/171)
I en motion från Kristdemokraterna önskas utveckling av
musikskolan i Kungsörs kommun.
Som ett led i beredningen önskas Barn- och utbildningsnämndens
förvaltningens/nämndens yttrande i ärendet.
Förutsättningarna för att utveckla musikskolan i Kungsörs
kommun är att extra medel tillförs barn- och
utbildningsförvaltningen.
De ungefärliga kostnaderna för att utveckla musikskolan med
sångverksamhet och undervisning i olika blåsinstrument bedöms
vara:
- personalkostnad per år - ca 1 000 000 kr
- instrumentinköp för uthyrning - ca 30 000 kr (en
engångskostnad)
- kostnader (ännu ej beräknade) i samband med
iordningställande av lämpliga lokaler i fritidsgården.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion om utveckling av musikskolan – Kristdemokraterna,
2018-06-08
• Remiss av motion – Utveckling av musikskolan, 2018-11-19
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-1128

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens
förslag, att utveckla musikskolan under förutsättningar att extra
medel tillförs förvaltningen. Barn- och utbildningsnämndens
yttrande överlämnas till kommunstyrelsen för vidare berdning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Motion – Politiska partiers tillträde till KFABs
låsta entréer 2019 (KS 2019/330)
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att ägardirektivet till
Kungsörs Fastighets AB kompletteras så att de politiska partierna
som finns representerade i kommunfullmäktige i Kungsör ska få
tillgång till portkoder till samtliga trappuppgångar där det finns
boendehyresgäster. Detta för att partierna när de så önskar ska
kunna bedriva politisk verksamhet genom att dela ut material och
bedriva dörrknackning.
Ärendet har varit hos Kungsörs Fastighets AB (KFAB) på remiss.
I sitt yttrande skriver de att KFAB sedan ett antal år är igång med
ett arbete med att öka tryggheten i och omkring sina fastigheter.
Detta arbete genomförs bland annat tillsammans med hyresgäster
genom trygghetsvandringar i områden. De har också erhållit
förslag från sina kunder att inte låta byggnaderna vara tillgängliga
under dagtid. Därför föreslås ett avslag på motionen.
Kommunstyrelsens förvaltning påpekar i sin tjänsteskrivelse att
ägardirektiv inte ska användas på det sättet som föreslås i
motionen. Ett ägardirektiv är ett dokument som används som
utgångspunkt för styrelsens strategiska arbete. Frågan bör därför
hanteras i bolaget och inte från kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson (M)
• KF protokollsutdrag 2019-11-11 § 164
• Yttrande från KFAB 2020-03-05
• Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning 2020-0305

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-03-05

Sida 1 (1)

KS 2020/

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Motion – om tillträde till Kungsörs Kommun
Fastigheter AB:s (KFAB) fastigheter
Niklas Magnusson (m) har i motion yrkat att politiska partier som är verksamma
i Kungsörs kommun ska få tillgång till KFAB:s portkoder där det finns boenden
så att de politiska partierna ska kunna dela ut information och knacka dörr.
Ett ägardirektiv kan inte och ska inte användas på det sättet. Ett ägardirektiv är ett
dokument som används som utgångspunkt för styrelsens strategiska arbete.
I ägardirektivet pekar man ut riktningen, visionen för bolaget men även vilka
restriktioner och förbehåll man är överens om. Riktningen framåt och visionen
ska gälla i 3-5 år framåt.
Frågan som nu ställs om att politiska partier ska få tillträde till KFAB:s
fastigheter för boende är en verksamhetsfråga som ska behandlas inom KFAB.
Kommunstyrelsens förvaltning tar inte ställning till om politiska partier ska
kunna få tillträde till KFAB:s fastigheter. Däremot kan vi inte tycka att frågan
som sådan hör hemma i ett ägardirektiv då det inte pekar ut en riktning och är
inte en vision för de kommande 3-5 åren. Det är heller inte en restriktion eller ett
förbehåll för bolagets verksamhet som ägare och styrelse är överens om.
KFAB:s styrelse har också behandlat frågan och lämnar även de ett förslag på
avslag ur ett trygghetsperspektiv som naturligtvis också måste vägas in i detta.
Självklart är inte politiska partier ett hot mot de som bor i lägenheterna men
otrygghetskänslan av att det är främlingar i huset kan vara tillräckligt.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs Fastighet AB

2020-03-05

Motion – Politiska partiers tillträde till KFABs låsta entréer 2019 (KS2019/330)
KFAB är sedan ett antal år igång med ett arbete med att öka tryggheten i och omkring våra
fastigheter. Detta arbete genomförs bland annat tillsammans med våra hyresgäster genom att vi
vidtar trygghetsvandringar i våra områden. Vi har också, kopplat till våra trygghetsvandringar, erhållit
förslag från våra kunder att inte låta byggnaderna vara tillgängliga under dagtid. Dessa förslag har vi
tagit till oss, och det har inneburit att vi under några år installerat kodlås i många av våra fastigheter.
Vi har samtidigt beslutat att inte acceptera att någon ges tillåtelse att få tillgång till trapphusen.
Genom att fatta detta beslut har KFAB minimerat de tillfällen som de boende kan bli störda och
oroliga genom att de får besök av någon okänd person.
KFAB föreslår därför ett avslag på motionen som skall ge tillträde till KFABs låsta entréer.

Med vänlig hälsning
Mats Åkerlund
KUNGSÖRS FASTIGHETS AB
0227-415 01, 070-315 06 65
mats.akerlund@kfab.kungsor.se
www.kfab.kungsor.se

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2019-11-11

§ 164
Motion – Politiska partiers tillträde till KFABs
låsta entréer 2019 (KS 2019/330)
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att ägardirektivet till
Kungsörs Fastighets AB kompletteras så att de politiska partierna
som finns representerade i kommunfullmäktige i Kungsör ska få
tillgång till portkoder till samtliga trappuppgångar där det finns
boendehyresgäster. Detta för att partierna när de så önskar ska
kunna bedriva politisk verksamhet genom att dela ut material och
bedriva dörrknackning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson (M)

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

32

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Svar på motion – Gemensamt tillagningskök
i Björskogsskolan (KS 2017/41)
Hans Carlsson (M) föreslog i en motion 2017 att kommunen ska
öppna ett gemensamt tillagningskök i Björskogskolan för förskola,
skola och fritidshem.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Ärendet har varit på remiss hos barn- och
utbildningsnämnden som i sitt första yttrande 2017 bland annat
hänvisade till att den nya skolan, Kung Karl, byggdes med
kapacitet att leverera till samtliga för- och grundskolor men att
förslaget var praktiskt genomförbart. Förvaltningen fick då i en
återremiss från kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader
för detta eventuella genomförande. I sitt nya yttrande föreslår
barn-och utbildningsnämnden avslag på motionen efter utredning
är genomförd med hänvisning till att kostnader för ombyggnation
och tillkommande transporter nu utretts och blir alltför höga.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom barn- och
utbildningsnämndens ställningstagande då detta skulle medföra en
tillkommande kostnad på drygt 200 000 kronor årligen.
Kommunfullmäktige återremitterade åter ärendet med hänvisning
till den nya köksorganisationen som planeras. Kommunstyrelsens
presidium har efteråt diskuterat frågan och ser att frågan om ett
eventuellt tillagningskök på Björskogskolan visserligen kommer
att avgöras inom ramen för beslut om den nya kostorganisationen
men att motionen ändå kan avslås.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson 2017-02-02
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-16
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22 § 96
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-27 § 82
• Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-26 § 26
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27 § 2
• Kommunstyrelseförvaltningens yttrande 2019-12-16
• PM kostnader ombyggnation KKTAB 2020-03-02
Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

2020-03-23

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2019-12-16

Sida 1 (1)

KS 2017/41

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Tillagningskök i Björktorps skola, Valskog.
I en motion till Kungsörs kommunfullmäktige har Hans Karlsson ( m ) föreslagit
att mottagningsköket i Björktorps skola ska byggas om till ett tillagningskök.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande föreslagit avslag på motionen
(se bilagt nämndbeslut och tjänsteskrivelse).
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom Barn- och
utbildningsförvaltningens och Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
om avslag.
Vi är på väg mot betydligt tuffare ekonomisk situation där varje krona måste
vägas mot vad man får och i detta fall, även om det är positivt att ha ett
tillagningskök, så är det i detta fall och just nu inte ekonomiskt försvarbart att
öka kostnaden med ca 200 tkr om året.
Maten som levereras till Björktorpsskolan är mycket bra mat till en hög kvalitet
och samma mat som övriga barn får i våra skolor så kvalitetsmässigt går inte
heller kostnadsökningen att riktigt försvara.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020- 03-02

Vår handläggare

Stig Tördahl, Teknisk rådgivare
0227-600115

PM kostnader för ombyggnation av mottagningskök till
tillagningskök i Björskogsskolan i Valskog
Åtgärder och kostnad för att bygga om mottagningsköket i Valskog till ett
tillagningskök.
Kostnader är att betrakta som budgetpriser, för noggrannare kostnadsberäkning
erfordras ytterligare utredning.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fettavskiljare nedgrävd
Vändplan vid lastkaj, 9 m radie
Ombyggnation av lastkaj
Ombyggnation av varuintag
Ny ventilation med svartplåtskanaler
Asbestsanering klinkergolv
Acrydurgolv
Nytt sophus
Väggbeklädnad i kök, kakel
Nytt brandlarm och låssystem
El installation, ev ny servis
Byte belysning
Byte avloppstammar, golvbrunnar
Div ombyggnation, wc, personalrum, omkl
Maskinell utrustning för tillagning
Byggnation av diskrum
Summa

500 000 :200 000 :100 000:150 000 :900 000 :100 000 :400 000 :500 000 :100 000 :100 000 :400 000 :100 000 :
500 000 :800 000 :500 000 :500 000 :5 850 000 :-

Oförutsett 20%

1 170 000 :-

Totalt

7 020 000 :-

Kungsörs KommunTeknik AB

Stig Tördahl
Teknisk rådgivare

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-01-27

§2
Svar på motion – Gemensamt tillagningskök
i Björskogsskolan (KS 2017/41)
Hans Carlsson (M) föreslog i en motion 2017 att kommunen ska
öppna ett gemensamt tillagningskök i Björskogskolan för förskola,
skola och fritidshem.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Ärendet har varit på remiss hos barn- och
utbildningsnämnden som i sitt första yttrande 2017 bland annat
hänvisade till att den nya skolan, Kung Karl, byggdes med
kapacitet att leverera till samtliga för- och grundskolor men att
förslaget var praktiskt genomförbart. Förvaltningen fick då i en
återremiss från kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader
för detta eventuella genomförande. I sitt nya yttrande föreslår
barn-och utbildningsnämnden avslag på motionen efter utredning
är genomförd med hänvisning till att kostnader för ombyggnation
och tillkommande transporter nu utretts och blir alltför höga.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom Barn- och
utbildningsnämndens ställningstagande då detta skulle medföra en
tillkommande kostnad på drygt 200 000 kronor årligen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson 2017-02-02
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-16
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22 § 96
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-27 § 82

KS överläggning

Stellan Lund (M) ställer sig frågande till utredningens svar men att
han i och med att det pågår en översyn gällande organiseringen av
matproduktion enbart kommer att reservera sig mot beslutet.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen

Reservation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M) reserverar sig
muntligt mot beslutet.
Protokollsutdrag till

Motionären, BUN, Akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-10

Blad
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§ 26
Svar på motion – Gemensamt tillagningskök
i Björskogsskolan (KS 2017/41)
Hans Carlsson (M) föreslog i en motion 2017 att kommunen ska
öppna ett gemensamt tillagningskök i Björskogskolan för förskola,
skola och fritidshem.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Ärendet har varit på remiss hos barn- och utbildningsnämnden som i sitt första yttrande 2017 bland annat hänvisade till att den nya skolan, Kung Karl, byggdes med kapacitet att
leverera till samtliga för- och grundskolor men att förslaget var
praktiskt genomförbart. Förvaltningen fick då i en återremiss från
kommunstyrelsen i uppdrag att utreda kostnader för detta eventuella genomförande.
I sitt nya yttrande föreslår barn-och utbildningsnämnden avslag på
motionen efter utredning är genomförd med hänvisning till att
kostnader för ombyggnation och tillkommande transporter nu utretts och blir alltför höga.
Kommunstyrelsens förvaltning ställer sig bakom barn- och utbildningsnämndens ställningstagande då detta skulle medföra en tillkommande kostnad på drygt 200 000 kronor årligen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson 2017-02-02
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-12-16
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22 § 96
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2019-11-27 § 82
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27 § 2

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige avslår motionen.

KF överläggning

Under kommunfullmäktiges yrkar Hans Carlsson (M), med bifall
av Mikael Peterson (S), Madelene Fager (C) och Roland Jansson
(SD) återremiss från i avvaktan på nya köksorganisationen.

Beslut

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet i avvaktan på den nya
köksorganisationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Motionären, barn- och utbildningsnämnden, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-05-22

§ 96
Svar på motion – Öppna tillagningskök i
Björskogsskolan (KS 2017/41)
Hans Carlsson (M) föreslår i en motion att Björskogs skola får blir
ett eget tillagningskök snarast, dock senast januari 2018. Köket ska
enligt motionären laga mat till förskola, skola och fritidshem.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsförvaltningen
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

nuvarande kök i Björskogs skola är ett mottagningskök och
tillagning görs i köket vid Kung Karls skola

-

i den nya skolan son nu uppförs byggs ett kök med kapacitet
för att laga mat till förskolor och samtliga grundskolor i
Kungsörs kommun

-

om ett tillagningskök startas i anslutning till Björskogs skola
blir det lättare att klara de lagstadgade reglerna för varmhållning av mat, något fler arbetstimmar i köket vid Björskogs
skola, minskat antal och kostnad för transporter mellan
Kungsör och Valskog samt krav på en viss upprustning av
köket i Björskogs skola.

Förslaget om tillagningskök i Björskogs skola är praktiskt genomförbart. En grundligare utredning av kostnadsaspekterna bör göras
om kommunfullmäktige väljer att gå vidare med förslaget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Hans Carlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 30
• Yttrande från barn- och utbildningsförvaltningen 2017-05-08

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag
att utreda förutsättningarna för ett tillagningskök vid Björskogs
skola inklusive effekter för effektivisering och minskade transporter.
Med detta förklaras motionen besvarad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-05-22

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Stellan Lund (M)
återremiss för att genomföra utredningen innan motionen
besvaras.

Beslut

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att genomföra en utredning av förutsättningarna för ett tillagningskök vid Björskogs
skola inklusive effekter för effektivisering och minskade transporter innan motionen besvaras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Bokslut och årsredovisning 2019 för Västra
Mälardalens Kommunalförbund
(KS 2020/94)
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens kommunalförbund med protokollsutdrag
• Revisionsrapport gransling av ÅR VMKF

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förlag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna och
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Foto: Anders Geidemark

Årsredovisning 2019
Gemensamt kommunalförbund för kommunerna
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Förbundets ordförande har ordet
Västra Mälardalens kommunalförbund bildades
och sammanfördes med räddningstjänstförbundet
2006 för att samordna ett flertal olikartade
uppgifter i ett och samma förbund. Detta gör att
medlemskommunerna Köping, Arboga, Kungsör
och Surahammar och dess bolag får en effektiv
service och en högre kvalitet.
Inom kommunalförbundet pågår ständigt
processer för att möta krav och förväntningar från
våra medlemskommuner och bolag. Detta för att
utvecklas och bli mer effektiva och ge en snabb
och bra service.

Ekonomiskt har förbundet även haft stora
utmaningar under året. Räddningstjänsten har
stora behov kopplat till att säkra en trygg och
säker arbetsmiljö. Även fordonsparken har behov
av åtgärder. Administrations åtgärdsplan som togs
fram tidigt på året bromsade upp underskottet.
Bland annat har utbildningsinsatser och planerade
utvecklingsprojekt skjutits till 2020-2021 och
rutiner för inköp och fakturering har setts över.
Regelbundna styrgruppsträffar genomförs varje
månad med kommundirektörerna och
förvaltningschefer inom VMKF. I storforum möts
förbundet och kommunernas kommunchefer,
personal- och ekonomichefer samt IT-strateger ett
antal gånger per år. Viktiga frågor på agendan är
att bygga goda relationer, skapa rutiner och
gemensamma processer. Även utveckling av hur
styrningen och uppdrag från kommunerna ska
hanteras är ett viktigt område och en förutsättning
för effektivisering av verksamheter. Dialog förs
löpande med medlemskommunerna om ytterligare
verksamhet som kan vara mer kostnadseffektivt
för helheten att utföras av förbundet.

För Räddningstjänsten har 2019 varit ett år med
många utmaningar. Delar av ledningen slutade
sina anställningar under året vilket innebar att
chef- och ledningsstöd köptes tillfälligt via
avtalssamverkan av Nerikes Brandkår. Det
samarbetet avslutades 31 december 2019.
Arbetsmiljöverket besökte räddningstjänsten för
att följa upp krav kring tidigare inspektioner som
utförts 2017 och 2018. Många krav är ställda för
att trygga en god arbetsmiljö men också för att
öka säkerheten vid räddningstjänstuppdrag. Under
2020 måste mycket tid och resurser ägnas åt att
etablera det systematiska arbetsmiljöarbetet i det
dagliga arbetet vid VMKF.
Direktionen ställde under året en förfrågan till
Nerikes Brandkår och till Mälardalen Brand- och
räddningsförbund (MBR) om ett eventuellt
samgående till deras förbund. Nerikes Brandkår
avböjde senare.

Under året har samtliga medlemskommuner fattat
beslut om ny förbundsordning och fördelningstal.
Inom arbetet med fördjupad samverkan mellan
kommunerna och näringslivet i Västra Mälardalen
finns förbundet med som ett aktiv part. För att
även i framtiden kunna erbjuda en god service
med hög kvalitet och skapa en konkurrenskraftig
region.

Direktionen beslutade att genom avtalssamverkan
köpa chef- och ledningsstöd av MBR från och
med 1 jan 2020. I avtalet ingår även att planera
och genomföra förändringar inom VMKF för ett
samgående med MBR 1 jan 2021.
Det har tillkommit nya verksamheter inom VMKF
administration vilket är positivt.
Detta ställer samtidigt högre krav på hur
kommunalförbundet är uppbyggt för att möta
medlemskommunernas behov.
Medlemskommunerna har initierat en översyn.
Genomlysningen ska resultera i en analys av
VMKF:s utvecklingsområden för att möjliggöra
effektiv samverkan baserat på kommunernas
nuläge och framtida utmaningar inom en 15 års
period. Översynen förväntas vara klar i mars
2020.

Anders Röhfors
Ordförande
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Direktion och revision
Direktion

Jonna Lindman (M), Arboga
Rebecca Burlind (L), Kungsör
Joel Petersson (V), Kungsör
Madelene Fager (C), Kungsör
Johanna Skottman (S), Surahammar

Direktionen har tio ledamöter och är förbundets
beslutande organ. Direktionen fastställer budget
och övriga övergripande program för förbundets
verksamhet. Den beslutar även i övriga ärenden av
större vikt. Direktionen leder och samordnar
planeringen och uppföljningen av förbundets
ekonomi och verksamheter. Direktionen har under
året haft fem sammanträden.

Revision
Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen,
reglemente och med iakttagande av god
redovisningssed granska all verksamhet som
bedrivs inom förbundet. Den kommunala
revisionen kan delas i två huvudområden:
redovisningsrevision samt förvaltningsrevision.

Direktionens ledamöter
Anders Röhfors (M), Arboga, ordförande
Elizabeth Salomonsson, (S), Köping, vice
ordförande
Mikael Peterson (S), Kungsör
vice ordförande
Roger Eklund (S), Köping
Ola Saaw (M), Köping
Anders Cargerman (L), Arboga
Andreas Silversten (S), Arboga
Stellan Lund (M), Kungsör
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör
Leif Carlberg (S), Surahammar

Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att
bedöma om god redovisningssed tillämpas och om
räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om direktionens
beslut efterlevs och om verksamheten, inom
budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår
de politiska målen.

Revisorer

Ersättare

Lars Wigström (S), Kungsör
Göran Nilsson (S), Köping
Per Jörgensen (V), Surahammar
Bertil Bresell (S), Arboga

Börje Eriksson (S), Köping
Andreas Trygg (V), Köping
Jenny Adolphson (C), Köping
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga
Dan Karlsson (V), Arboga

Främre raden från vänster: Linda söder Jnnsson (S), Kerstin Rosenkvist (S), Jonna Lindman (M), Anders Cargerman (L),
Johanna Skottman (S), vice ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Dan Karlsson (V), Bakre raden från vänster: Madelene Fager
(C), Andreas Silversten (S), ), Börje Eriksson (S), Jenny Adolphson (C), vice ordförande Mikael Peterson (S), Roger Eklund (S),
Leif Carlberg (S), ordförande Anders Röhfors (M) På bilden saknas Ola Saaw (M), Joel Petersson (V), Rebecca Burlind (L),
Stellan Lund (M), Andreas Trygg (V).
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Sammanfattning
•

Förbundets resultat 31 dec 2019 uppgick till –2 054 Tkr (-1 931 Tkr samma period
2018).

•

Resultatutjämningsfonden om 8 770 Tkr som ska överföras till VafabMiljö
Kommunalförbund är uppbokad som kortfristig skuld.

•

Resultatet i balanskravsavstämningen uppgår till –2 054 Tkr.

•

Medlemskommunerna har fattat beslut om ny förbundsordning och fördelningstal

•

Surahammars kommun har anslutit sig till bostadsanpassning.

•

En medarbetarenkät har genomförts månadsvis med start i april. Avdelningarna arbetar
aktivt med förbättringsarbete på arbetsplatsträffar där så behövs.

•

Räddningschefen och en avdelningschef slutade sina anställningar under sommaren.
Ledningsstöd har under hösten köpts in från Nerikes Brandkår genom avtalssamverkan.

•

I december månad undertecknades ett avtal om köp av ledningsstöd under 2020 från
Mälardalens Brand & Räddning (MBR). Under kommande år fortsätter utredningen
gällande ett eventuellt samgående med MBR från och med 2021.

Övergripande verksamhetsmål
Politiska mål
Utgörs av uppdrag, vision och värdegrund.
Uppdrag
VMKF är en utförarorganisation som arbetar på
uppdrag åt medlemskommunerna.
Verksamheten ska präglas av: hög kvalitet,
minskad sårbarhet och kostnadseffektivitet.
Vision
VMKF:s arbete ska präglas av hög
servicekänsla och vara det självklara valet för
medlemskommunerna. Organisationen ska ligga
i framkant och utföra ett värdeskapande arbete
för alla parter.
Värdegrund
Alla medarbetare ska känna stolthet i att arbeta i
Västra Mälardalens Kommunalförbund. Det når
vi genom att ha uppdragsgivarna i fokus, ha
respekt för varandra, visa engagemang och
genom allas gemensamma insatser bidrar till ett
gott resultat för helheten.
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SCB:s Kvalitetsmodell med Nöjd - Kund Index (NKI)
Standardiserade indikatorer (frågor) som
ligger till grund för måttet på totalkvaliteten (dvs.
på NKI). Dessa tre indikatorer utgörs av frågor
om:
• hur nöjd man är med verksamheten i dess
helhet
• hur väl verksamheten uppfyller ens
förväntningar
• hur verksamheten är jämfört med en ideal
sådan.
Ord och begrepp gällande måluppfyllelse
Målet är uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt med
minst 80%
Målet bedöms inte vara uppfyllt
Målet har inte kunnat bedömas

Övergripande verksamhetsmål
Administrativa förvaltningen

till stora delar räddningstjänsten på distans. Det
har resulterat i att räddningstjänsten inte har haft
chefer på plats för att arbeta med eller följa upp de
månatliga medarbetarundersökningarna, vilket
avspeglar sig i låga resultat på dessa
undersökningar.

Inom målet kvalitet är den samlade bedömningen
att den administrativa förvaltningen har levererat
tjänster av god kvalitet där NKI (Nöjd Kund
Index) har ökat med 1.7 sedan föregående år.
Särskilt fokus har riktats på att korta
handläggningstider och att öka svarsfrekvensen.
Även kundbemötande har varit ett viktigt område
för att öka servicegraden.

Det har funnits brister i det systematiska
arbetsmiljöarbetet tillsammans med oklarheter och
otydligheter i regler, rutiner och arbetssätt. Detta
har varit kostsamt för personalnöjdheten men även
för ekonomin. Räddningstjänsten har av
ovanstående anledning flera ärenden hos
Arbetsmiljöverket. Under året har räddningstjänsten köpt in nödvändigt materiel för att
uppfylla kravet på god arbetsmiljö inom
Räddningstjänsten. Det har gjort att
räddningstjänsten inte når ekonomimålet utan
påvisar ett underskott.

Inom ekonomi så når inte den administrativa
förvaltningen målet utan påvisar ett underskott.
Redan i februari togs en åtgärdsplan fram vilken
bromsade underskottet.
Sjukfrånvaron har minskat inom hela förbundet
för både kvinnor och för män.
Inom miljö så har målet uppnåtts då
administrativa förvaltningen bland annat har
digitaliserat fakturaflöden. Antalet elektroniska
möten har ökat sedan föregående år.

Räddningstjänsten
Trots minskad sjukfrånvaro så har inte
räddningstjänsten nått ända fram gällande
personalmålen. Två räddningschefer slutade under
året och ersattes med ledningsstöd från Nerikes
Brandkår. Den nya ledningsorganisationen ledde

Område
Ekonomi

Mål
VMKF ska ha en budget i
balans.

Kvalitet

VMKF ska ha nöjda
uppdragsgivare.
VMKF ska vara en attraktiv
arbetsplats med friska
medarbetare.

Personal

Måluppfyllnad

VMKF verksamhet ska
bedrivas med sikte på att bidra
till ett ekologiskt hållbart
samhälle.
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Kommentar
Båda förvaltningarna visar ett
underskott varav
räddningstjänstens är
betydande.
NKI har ökat med 1,7 sedan
föregående år.
Sjukfrånvaron har minskat
men fortsatt arbete krävs
inom det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Fler digitala arbetsflöden,
minskat resande samt ökat
antal miljöanpassade inköp.

Verksamhetsmål administrativa förvaltningen
Avdelning
Ekonomiavdelning

Mål
Förbundet ska generera ett
överskott på minst 50 000
kr för året.

Löneavdelningen

Säkerställa att rätt lön
utbetalas i rätt tid till rätt
person utifrån givna
förutsättningar.

Löneavdelningen

Bedriva verksamheten så att
service och bemötande
skapar förtroende hos
uppdragsgivarna.

IT-avdelningen

Leverera en driftsäker ITmiljö med en tillgänglighet
om 24 timmar per dygn i
enlighet med
basöverenskommelser med
kommunerna.
Erbjuda en kompetent,
serviceinriktad och snabb
kundsupport tillgänglig för
medlemskommunernas
medarbetare.

IT-avdelningen

Måluppfyllnad

Kommentar
Verksamheterna påvisar
underskott för året.
För att säkerställa att rätt lön
betalas ut och att våra kunder
upplever ett bra bemötande
och hög service har vi fortsatt
vårt arbete med att säkerställa
och förbättra rutiner, dels på
löneavdelningen dels i arbetet
tillsammans med
kommunerna.
Arbetet med lönehandboken
för lönehandläggare och
utbildningsinsatser för chefer
och administratörer fortsätter.
Alla lönehandläggare har i
mars 2019 fått utbildning inom
Kollektivavtalet Allmänna
Bestämmelser (AB).
IT-miljön har under året varit
stabil med väldigt få korta
störningar.

NKI genomförd med förbättrat resultat.

IT-avdelningen

Erbjuda en kompetent,
serviceinriktad och snabb
telefonistfunktion.
Specialistavdelningen: Medlemskommunerna ska
Arkivarieverksamhet
ha en god förmåga att
uppfylla arkivlagens
föreskrifter. Plan för tillsyn
samt plan för
utbildningsinsatser för
kommunerna kommer tas
fram.

NKI genomförd med förbättrat resultat.
Tillsyn enligt plan har utförts,
det fortsatta tillsynsarbetet
pågår även under 2020.
Utbildningsinsatser för att
uppfylla arkivlagen
föreskrifter har genomförts.
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Verksamhetsmål administrativa förvaltningen
Specialistavdelningen: Den genomsnittliga
Bidrag och tillstånd
handläggningstiden för
Bostadsanpassning
kompletta ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag
ska inte överstiga femton
arbetsdagar
Specialistavdelningen: Den genomsnittliga
handläggningstiden för
Bidrag och tillstånd
kompletta ansökningar om
Parkeringstillstånd

Mål på handläggningstid
ändrades från 10 till 15
dagar vid halvår 2019. Detta
kopplat till att uppdrag från
andra halvåret även utförs
för Surahammar kommun.
Mål är uppfyllt.
Mål är uppfyllt.

parkeringstillstånd ska inte
överstiga tre veckor.

SpecialistavdelningKrisberedskap

Specialistavdelning:
Upphandling

Specialistavdelning:
Upphandling
Specialistavdelning:
Säkerhet

Medlemskommunerna ska
ha en god
krishanteringsförmåga
genom att uppfylla lag om
kommuners och landstings
åtgärder inför, och vid
extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap
Tillgodose
förbundsmedlemmarnas
behov av
ramavtalsupphandlingar.
80% av genomförda
ramavtalsupphandlingar ska
ha slutförts inom 8 månader
från det att
uppdragsbeställning har
inkommit

Mål är uppfyllt.

Verka för att ramavtal är
kända i medlemskommunernas organisation
Att medlemskommunerna
ska ha ett systematiskt
säkerhetsarbete genom att
uppfylla lagar och
förordningar samt att
medlemskommunerna ska
ha godkända
handlingsprogram enligt
Lagen om skydd mot
olyckor(2003:778)

Mål är uppfyllt.

Mål är uppfyllt.

Mål är uppfyllt.
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Verksamhetsmål räddningstjänsten
Avdelning
Driftavdelningen

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

Driftavdelningen

Att bedriva
externutbildning för att
möjliggöra för
enskilda/kommunens
anställda att bryta ett
oönskat händelseförlopp
såväl på arbetsplatsen som
andra platser.
Driftavdelningen
Att i den mån det är
praktiskt möjligt, hålla rätt
numerär gällande personal
i enlighet med gällande
handlingsprogram.
Förebyggandeavdelningen Vid tillsynsärende enligt
SFS 2003:778 och /eller
SFS 2010:1011 ska
skriftligt beslut i ärendet
meddelas inom 14 dagar
från det att tillsynen
genomfördes.
Förebyggandeavdelningen I ett ärende om tillstånd
enligt SFS 2010:1011 om
brandfarliga och explosiva
varor ska beslut meddelas
av Västra Mälardalens
Kommunalförbund inom
tre månader efter det att en
fullständig ansökan kom in
till kommunalförbundet.
Förebyggandeavdelningen Beslut i sotningsärende
som gäller byte av
skorstensfejarmästare för
sotning och /eller
medgivande om
egensotning på egen
fastighet ska sökande
meddelas beslut inom en
månad från det att
fullständig ansökan inkom
till Kommunalförbundet.
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Måluppfyllnad

Kommentar
Under 2019 har samtliga
fordon/utrustning
genomgått service. Dock
framgår av en undersökning
att en aktuell fordonsplan
inte finns. En del av
fordonsparken följer inte en
godtagbar fordonsplan.
Målet har uppfyllts.
Utbildningar i heta arbeten,
brandskyddskontrollant,
brandskyddsanvarig,
brandskyddsutbildning samt
Hjärt- och lungräddning
(HLR) har genomförts
under verksamhetsåret.
Har inte kunnat utföras i
ordinarie utsträckning då
det varit omsättning av
personal.
Målet har inte uppfyllts.
Förebyggande personal har
använts för annat ändamål
inom organisationen. ITstödet behöver uppdateras.

Beslut i tillståndsärenden
SFS 2010:1011 har under
2019 uppfyllts.

Ärendena gällande
sotningsbeslut har uppfyllts.

Verksamhetsmål räddningstjänsten
Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningen

Förvaltningen ska verka för att
leva upp till de intentioner som
lagen om skydd mot olyckor
beskriver. ”Räddningstjänst ska
planeras och organiseras så att
insatserna kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på
ett effektivt sätt.”
Människor som bor eller vistas
inom förbundets område ska
vara och känna sig trygga och
säkra.

Det skadeavhjälpande arbetet
ska bedrivas med moderna och
säkra metoder av personal med
erforderlig utbildning
Organisationen ska vara flexibel,
med anpassade resurser efter
rådande situation i samhället.
Utrustning och fordon ska
anpassas så att hög tillgänglighet
Förmågan att leda och samverka
ska kunna öka kontinuerligt
efterhand som insatser växer i
storlek och omfattning.
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Under året har ingen utveckling
skett på området. Genom
samarbetet med Nerike Brandkår
har medborgarna i VMKF:s
kommuner haft en slagkraftigare
organisation för att hantera
insatser.
Målet uppfyllts. Det operativa
arbetet ute på skadeplats har
genomförts på ett säkert och
effektivt sätt. Förstärkning med
släckresurser och ledningsresurs
(operativ chef) och tillgång till
inre befäl från Nerikes Brandkår.
Ny metod för släckning av fordon
med alternativa bränslen har
introducerats under året med
teoretisk samt praktisk övning
Har inte kunnat utföras i ordinarie
utsträckning då det varit
omsättning av personal.

Målet uppfyllts.
Befäls/Ledningsövningar har
genomförts i samverkan med
Nerikes brandkår med heldags
utbildning var femte vecka under
året för Insatsledare och
Räddningschef i Beredskap

Året som gått: Räddningstjänsten
Verksamhetsbeskrivning avd. räddning

helikoptrar fanns i beredskap under sommaren.
Dessbättre behövde dessa inte användas tack vare
en svalare och fuktigare sommar. Under 2019
inträffade 26 skogsbränder/markbränder i
jämförelse med 56 - och oftast större - bränder
under 2018.

Avdelningen svarar för samtliga utryckningsstyrkor i förbundet. Avdelningen ansvarar också
för personalens internutbildning. Som ett led i
vidareutvecklingen ansvaras också för
metodutveckling.

Verksamhetsbeskrivning avd. förebyggande

Tillsammans med Nerikes Brandkår har
regelbundna befälsövningar genomförts var femte
vecka för VMKF:s insatsledare. En viktig del som
oftast förbises på andra kårer. Nyanställda
räddningsmän i beredskap (deltidsanställda) har
erhållit kompetensutbildning genom samverkan
med Nerikes Brandkår. Personalen har uppskattat
detta eftersom det har inneburit mindre resor och
att personalen inte har behövt boende på annan
ort.

Den förebyggande verksamheten inom Västra
Mälardalens Kommunalförbund ska verka för att
medborgarna i medlemskommunerna erhåller ett
likvärdigt skydd mot olyckor genom att
informera, utbilda och att ge råd- och stöd i
förebyggande brandskydd.
Den förebyggande avdelningen tillsynar
byggnader eller anläggningar enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor, enligt det
handlingsprogram för förebyggande som antagits
av direktionen. Avdelningen handlägger och
beslutar i ärenden som omfattas av lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
samt tillsynar dessa anläggningar enligt fastställda
frister som antagits av direktionen.

Räddningstjänsten har sex ärenden hos
Arbetsmiljöverket (AV) av dessa är fyra stycken
förelägganden med vite. Åtgärdstiderna för dessa
börjar förfalla under 2020 och rör totalt 650 tkr
ifall åtgärder inte är genomförda till de
förfallodatumen. Ärendena är från 2017-2019.
Några delar av ärendena är åtgärdade under 2019
men fortsatt arbete krävs framöver på stora
övergripande saker som till exempel arbetssätt och
risker vid buller. Detta gäller även det
systematiska arbetsmiljöarbetet samt rutiner och
utbildning av personalen.

Verksamhetsbeskrivning avd. drift
Avdelningen ansvarar för personalplanering,
externutbildning och externa uppdrag. Avdelningen ansvarar även för drift och underhåll av
samtliga fordon, båtar och räddningstjänstutrustning.

Arbete har skett i få delar av punkterna under året,
när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöarbetet är eftersatt inom
räddningstjänsten och mycket lite har skett under
2019. Flera punkter i föreläggandena återkommer
i olika ärenden då AV har genomfört platsbesök i
Köping, Kungsör och Arboga. Från dessa besök
har AV gjort separata ärenden för de tre
stationerna, därför är det sannolikt att flera viten
faller ut samtidigt under 2020 om AV inte är
nöjda med genomförda åtgärder.

Det operativa samarbetet med Nerikes Brandkår
har fungerat mycket bra även under detta år.
VMKF har ständigt haft tillgång till ett inre befäl
som stöttar insatsstyrkorna och dessutom har även
tillgång funnits till ett extra befäl (operativ chef)
för främre ledning. Hela konceptet ligger i linje
med regeringens intensioner om tillgång till
systemledning.
Med erfarenheter av 2018 års skogsbränder
förberedde VMKF och Nerikes Brandkår sig för
att tillsammans hantera dessa på ett bättre vis.
Exempel på detta är att en hel del utbildningar har
genomförts samt att samverkan och förberedelser
har skett med många andra räddningstjänster i
Värmland och Dalarna. Utöver detta organiserade
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap
(MSB) en bättre beredskap med helikoptrar och
vattentunnor samt att modulerna för förstärkningsmateriel fördubblades. Sammanlagt 10 extra
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Utryckningsstatistik
Statistik för de vanligaste händelsetyperna 2017 - 2019
Antal händelser per år.
Köping
Arboga
Kungsör
2017
383
180
200
2018
381
242
147
2019
283
178
118

Summa:
763
770
579

Automatiska brandlarm – ej brand
Arboga
Kungsör
35
47
60
37
52
41

Summa:
172
181
171

2017
2018
2019

Köping
90
84
78

Brand i byggnad. Cirka 90 % av dessa händelser begränsas oftast till mindre skador.
Köping
Arboga
Kungsör
Summa:
2017
26
19
18
63
2018
22
15
10
47
2019
28
13
15
56

2017
2018
2019

Köping
76
66
50

2017
2018
2019

Köping
19
26
16

Trafikolyckor
Arboga
35
41
33

Kungsör
30
28
19

Summa:
141
135
102

Brand i skog eller mark
Arboga
Kungsör
10
14
19
4
3
6

Summa:
43
49
25

2017
2018
2019

Köping
15
21
20

Hjärtstoppslarm
Arboga
9
19
15

2017
2018
2019

Köping
14
17
11

Brand i fordon
Arboga
9
7
10

12

Kungsör
12
6
3

Summa:
36
46
38

Kungsör
7
5
4

Summa:
30
29
25

Året som gått Administrativa förvaltningen
Verksamhetsbeskrivning IT- och
telefoniavdelningen
IT-avdelningen har ansvar för IT-drift med
teknisk support samt telefoni och
växelfunktion för medlemskommuner med
tillhörande bolag. IT-driften är uppdelad på
en kundsupport med användarnära tjänster
och en driftenhet som sköter teknisk drift
och utveckling av systemmiljöer.
Avdelningen förvaltar telefonisystem,
externa och interna webbplattformar,
medlemskommunernas och bolagens
ekonomisystem samt för Köpings del
skolsystemet Extens.

Årets viktigaste händelser IT-Tele
Med en ny klientplattform som
installerades under förra året fortgår
projektet att fasa över merparten av
medlemskommunernas datorpark till
Windows 10 under 2019. Skolornas MACdatorer och iPads har under året lagts in i en
gemensam skoldatabas där konton,
behörigheter och applikationer etc.
administreras på ett mer rationellt sätt än
tidigare. Under våren har avdelningen
genomfört rekrytering till en ny tjänst som
Drift och teknikchef, direkt underställd ITchef. Detta som ett led i den översyn av
organisationen som påbörjades under
hösten förra året. Vidare har en roll som
ärendekoordinator inrättats vilket ska bidra
till att skapa rätt förutsättningar för andra
att leverera högre kvalitet till våra kunder.
Verksamhetsbeskrivning - upphandling
Upphandlingsenheten ska hålla en för
förbundsmedlemmarna gemensam inköps-/
upphandlingsfunktion med uppgift att
samordna förbundsmedlemmarnas
upphandlingar av varor och tjänster samt
tillgodose förbundsmedlemmarnas behov
av specialistkompetens på
upphandlingsområdet.
Upphandlingsenheten genomför enskilda,
gemensamma och samordnade
upphandlingar av varor, tjänster och
entreprenader på uppdrag av
förbundsmedlemmarna. Upphandlings-

enheten hanterar all ramavtalsupphandling
för förbundsmedlemmarna.

Årets viktigaste händelser upphandling
Arbetet med att samordna
kommunkoncernernas upphandlingar har
fortsatt. Antal beställda
upphandlingsuppdrag har ökat tillsammans
med ökad efterfrågan av stöd i upphandling
och avtalsuppföljning. Rättspraxis kopplat
till nya upphandlingslagstiftningen samt
nya lagar visar på ökade krav på offentliga
verksamheter, bland annat avseende
kontroll på hur köp sker, men även
omfattning och värde på avrop från
ramavtal.

Verksamhetsbeskrivningarkivarieverksamhet
Förbundet ansvarar för en gemensam
specialistfunktion för arkivfrågor.
Arkivarien ska vara kommunens resurs och
stöd i arbetet med att efterleva Arkivlagens
SFS 1990:782.

Årets viktigaste händelser
arkivarieverksamhet
Arbete med samordning av styrdokument,
gallringsbeslut och rutiner för hantering av
allmänna handlingar pågår. Frågan om Earkiv har ånyo väckts. Överflyttning av
handlingar från Köpings kommun samt
Arboga kommuns till Arkivcentrum har
skett.

Verksamhetsbeskrivning Krisberedskap
Förbundet ska hålla en för
förbundsmedlemmarna gemensam resurs
för krisberedskapsfrågor som stöd till
förbundsmedlemmarna i deras uppgifter
enligt lagen om extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap hos kommuner
och landsting.

Årets viktigaste händelser
krisberedskap
Revidering av risk- och sårbarhetsanalyser
och styrdokument är genomförda. Kontinuitetsarbetet har genomförts i form av
kartläggning och implementering. Övningar
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Året som gått Administrativa förvaltningen
har genomförts enligt planering. Påbörjat
arbetet med en gemensam
livsmedelsförsörjnings-plan i KAK.
Krigsplacering är klart för kommunerna.
Påbörjat arbetet med uppbyggnaden av det
civila försvaret, signalskyddsorganisation
och säkerhetsskyddet.
Bidrag och tillstånd verksamhetsbeskrivning
Bidrag och tillståndsavdelningen
handlägger och utreder ansökningar om
bidrag enligt lag (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m. samt
ansökningar om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade enligt 13 kapitlet 8 §
trafikförordningen (1998:1276) och
Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS
2009:73) och allmänna råd.

Årets viktigaste händelser bidrag och
tillstånd
Utifrån den nya lagen har åtagande och
återtagande införts till vissa delar i Kungsör
och Arboga. Detta innebär att sökande av
bostadsanpassningsbidrag kan istället för ett
kontantbidrag få åtgärd utförd av
kommunen. Handläggning av ansökningar
om bostadsanpassningsbidrag för
Surahammars kommun påbörjades 201906-17 och kommer enligt nuvarande
överenskommelse att pågå fram till 202006-30.
Verksamhetsbeskrivning säkerhet
Förbundet ansvarar för tjänsten
säkerhetssamordning åt kommunerna
Arboga och Kungsör. Tjänsten
tillhandahåller stöd inom säkerhetsarbete.

Årets viktigaste händelser säkerhet
Utbildning i informationssäkerhet har
genomförts till alla anställda i våra
medlemskommuner samt de helägda
kommunala bolagen. Workshops/övningar
inom hot och våld mot personal har
genomförts. Handlingsprogram för skydd
mot olyckor samt översyn av säkerhetsorganisationen för att effektivisera det
systematiska säkerhetsarbetet har

påbörjats. Lägesbildsarbete i samverkan
med bland annat lokalpolisen genomförs
med gott resultat var 14:e dag (EST,
Effektiv samordning för trygghet).

Verksamhetsbeskrivninglöneavdelningen
Löneavdelningen är en serviceorganisation
och utgör stöd till kommunerna i
löneprocessen. Arbetet pågår kontinuerligt
med att förbättra produkter, tjänster, rutiner
och bemötande gentemot våra uppdragsgivare. Tjänsterna ska hålla samma nivå
kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt som
liknande tjänster som finns på marknaden.
Genom att systematiskt mäta och följa upp
med nyckeltal för att kunna jämföras med
andra aktörer. Förutom att agera som ett
strategiskt stöd i löneprocessen ingår i
uppdraget att kontinuerligt arbeta med att
digitalisera och standardisera arbetssätt och
rutiner.

Årets viktigaste händelser
löneavdelningen
Alla lönehandläggare har genomgått
utbildning inom Kollektivavtalet Allmänna
Bestämmelser (AB). Diskussioner förs med
HR-cheferna i kommunerna angående
fortsatt digitalisering. Löneavdelningen har
bildat en arbetsgrupp för utveckling av
medlemswebben med utförligare och mer
lättläst information.

Verksamhetsbeskrivningekonomiavdelning
Avdelningen är serviceenhet för hela
förbundet. Enheten tar hand om ekonomi,
fakturaskanning, kansli- och informationsfrågor. Arbete sker dessutom med post-och
diariehantering samt sekreterarskap i
förbundsdirektionen.

Årets viktigaste händelser
ekonomiavdelningen
En översyn har gjorts av administrativa
rutiner för att så effektivt som möjligt
omfördela de resurser som förbundet redan
har. En ny modul för budget och prognos
har införts i ekonomisystemet och vilken
tas i full drift under 2020.
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Året som gått
NKI administrativa förvaltningen
Avdelning
IT/Telefoni
Skanning
Lön
Upphandling
Kris
Medel

NKI
2019
79,4
76,4
78,4
78,8
83,7
79,3

NKI
2018
77,6
77,8
70,9
74,8
86,7
77,6

Svarsfrekvens Svarsfrekvens Mottagare
2019
2018
2019
11,08%
8,9%
7 486
12,00%
7,7%
966
11,18%
5,7%
6 460
35,00%
2,8%*
19
29,31%
26,9%
54

Svar
2019
831
116
725
8
18

Upphandling gick ut med enkäten till samtliga datoranvändare 2018. Från och med 2019 riktas undersökningen mer specifikt.

En ökning av totala NKI har skett med 1,7
sedan föregående år.

Väsentliga personalförhållanden
Personalnyckeltal
Lönekostnader (Mnkr) 1)
Tillsvidareanställda män 2)
Tillsvidareanställda kvinnor 2)
Visstidsanställda män 2)
Visstidsanställda kvinnor 2)
Årsarbetare (antalet arbetade
timmar/normal arbetstid inom
branschen)
Sjukfrånvaro i procent av total
arbetstid
- varav män totalt
- varav < 29 år
- varav 30-49 år
- varav > 50 år
- varav kvinnor totalt
- varav < 29 år
- varav 30-49 år
- varav > 50 år
Långtidssjukfrånvaro andel av total
frånvaro
Långtidssjukfrånvaro ≥ 60 dagar
Frisknärvaro (max 5 sjukdagar/år) i
procent
Frisknärvaro (ingen sjukdag) i procent
1)
2)

2015
54,25
55
38
2
3

2016
57,50
59
39
2
3

2017
61,91
61
42
2
2

2018
65,98
60
39
3
3

2019
65,83
60
40
2
2

96,4

100,9

106,8

103,1

102,1

3,24
2,92
0,00
1,39
3,79
3,76
0,48
5,08
3,05

3,89
3,26
0,00
1,98
4,19
4,86
0,84
4,22
5,48

4,10
2,84
0,00
0,65
4,71
5,90
2,24
7,42
5,09

4,80
3,59
2,14
4,15
3,12
6,62
6,80
9,68
3,96

3,61
2,35
2,11
1,69
3,13
5,57
2,76
4,14
7,26

44,44
6,00

43,81
8,00

46,52
9,00

21,76
11,00

28,84
8,00

90,82
67,35

85,44
62,14

71,03
53,27

74,29
51,43

75,00
47,12

Enligt SCB:s definition: lön, pensionskostnader, sociala avgifter, exklusiva skattefria traktamenten.
Siffrorna anges som årssnitt
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Väsentliga personalförhållanden
Personalöversikt
Inom VMKF finns sammantaget ca 150 anställda
inklusive timanställda och vikarier. Den
administrativa förvaltningen inom förbundet
sysselsätter närmare 70 medarbetare och inom
Räddningstjänsten finns ca 80 medarbetare varav
dryga 40 personer är deltidsbrandmän. VMKF ska
vara en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö
som är anpassad efter medarbetarens behov.
Personalen ska hålla en hög kompetens inom sina
verksamhetsområden.

Arbetsmiljöarbete
I början av året avslutades den grundläggande
arbetsmiljöutbildningen för VMKF:s chefer,
arbetsledare samt fackliga ombud. Utbildningen
genomfördes av HR-avdelning, Arboga kommun.
Under april startade genomförande av den nya
medarbetarenkäten. Vi följer sex verksamhetsrelevanta områden som alltid är viktiga för
produktiva och hållbara grupper. Dessa områden
är tydlighet, värde, effektivitet, belastning,
gemenskap och entusiasm. Enkäten sänds ut till
medarbetaren 10 av 12 månader under året.

Kompetensutveckling
Under våren har VMKF administration säkerställt
att medarbetarna har en grundläggande kompetens
inom ”mitt digitala jag” och utbildning i
informationssäkerhet. På arbetsplatsträffar har det
gemensamma diskussionsmaterialet legat till
grund för genomgång av VMKF:s
arbetsmiljöpolicy och temat ” kommunikation på
arbetsplatsen”. Utbildningar för medarbetarna
inom arbetsmiljö och diskrimineringsgrunderna
har inte genomförts på grund av det ekonomiska
läget. Även övrig kompetensutveckling kopplat
till sitt yrke har fått stå tillbaka under 2019 på
grund av det ekonomiska läget.
De senaste åren kan en ökning av kvalificerade
sökanden till våra tjänster ses. Det som bland
annat attraherar är att VMKF kan erbjuda ett brett
uppdrag med många olika organisationer och
verksamheter som förbundet vänder sig till. Som
en del av arbetet med kompetensförsörjning tar
VMKF årligen emot ett antal praktikanter från
olika högre utbildningar.

Respektive chef arbetar med sin avdelning på
bland annat arbetsplatsträffar för att förbättra
resultaten där så behövs. Arbetssättet för
medarbetarenkäten bygger på medarbetarens
engagemang, delaktighet samt egna förslag på
förbättringar. Då räddningstjänsten under stora
delar av året haft bristfällig ledning har inget
utvecklingsarbetet kopplat till enkäten
genomförts. Under 2020 måste mycket tid och
resurser ägnas åt att etablera det systematiska
arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet hos
räddningstjänsten.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat inom hela förbundet
för både kvinnor och för män. Kvinnor är i högre
grad mer sjukskrivna, särskilt i åldern från 30 år
upp till +50 år. Antalet långtidssjukskrivna har
dock ökat. VMKF ändrade arbetssätt under 2018
med att snabbare följa upp personer som har varit
korttidssjukskrivna. En medarbetare som har
upprepad sjukfrånvaro om minst fyra tillfällen
under en sexmånadersperiod ska följas upp av
närmaste chef, detta var tidigare sex tillfällen
under en sexmånadersperiod. Åtgärder har
vidtagits så som arbetsmiljöutbildning för chefer
och arbetsledare samt att företagshälsovården
Avonova finns med som stöd när det gäller både
arbetsmiljö och rehabilitering.
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Verksamhetens utveckling/hantering av risker
Översikt över verksamhetens utveckling
Verksamhetens utveckling (Tkr)
Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Avkastning på totalt kapital (%)
Soliditet (%)
Investeringar
Långfristig låneskuld

2015
97 400
46 010
-133 706
-1 600
86 128
12 643
15,16
14,68
12 477
6 000

Förbundets resultat för de senaste åren visar
negativt resultat och det egna kapitalet minskar
kraftigt. Årets minskning av det egna kapitalet
beror både på det negativa resultatet samt den
kortfristiga skuld som VMKF har till VafabMiljö
Kommunalförbund gällande den resultatutjämningsfond som är kvar från tiden då
renhållningsverksamheten tillhörande KAK:s
abonnentkollektiv. Soliditeten minskar även den
kraftigt sedan föregående år. Investeringarna
håller en fortsatt hög nivå och avser investeringar
för IT-verksamheten. I samband med
investeringarna har nya lån upptagits då de egna
medlen för reinvestering inte finansierar fullt ut.
Den långfristiga låneskulden har ökat med 49 %
sedan föregående år.

Viktiga förhållanden för resultat och
ekonomisk ställning
För räddningstjänstens del har flera faktorer och
händelser påverkat det ekonomiska resultatet
negativt. Personalkostnaderna utgör den största
delen. Flertalet oförutsedda kostnader har uppstått
under året.

2016
99 325
50 957
-145 028
-1 852
94 154
10 791
5,88
11,46
9 097
16 200

2017
105 875
51 282
-145 334
3 641
109 375
14 432
10,88
13,19
24 534
24 600

2018
67 104
52 284
-108 915
-1 931
119 551
12 501
8,75
10,46
28 116
34 150

2019
68 065
53 953
-107 705
-2 054
132 794
1 677
10,94
2,81
20 973
50 930

Hantering av risker
Operativ risk
Räddningstjänsten har haft stora utmaningar under
året. En stor del av ledningen avslutade sina
anställningar och då tecknades ett avtal med
Nerikes Brandkår gällande köp av chef och
ledningsstöd. Under hösten har det framkommit
fel och brister inom organisationen. Avsaknad av
flertalet rutiner och en tydlig arbetsfördelning har
medfört att onödiga kostnader har uppstått.
Samtidigt har räddningstjänsten inoptimerat
intäktsmöjligheterna då rutiner och arbetssätt inte
har hanterats. Det är stora brister inom det
systematiska arbetsmiljöarbetet där även
kompetensutvecklingen av personalen har varit
eftersatt.
Direktionen beslutade i december att genom
avtalssamverkan köpa chef och ledningsstöd av
MBR från och med 1 januari 2020. I avtalet ingår
även att planera och genomföra förändringar inom
VMKF för ett samgående med MBR 1 januari
2021.

Fyra vitesförelägganden är utsända av
Arbetsmiljöverket där den första fristen löper ut
17 februari 2020 och den andra 13 maj 2020.
Totalt 650 Tkr är förelagda med eventuellt vite.
En riskbedömning har gjorts av räddningstjänsten
och 220 Tkr har bokats upp i som en avsättning
post i bokslutet, resterande är upptaget som en
eventualförpliktelse.
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Händelser av väsentlig betydelse
Händelser av väsentlig betydelse
Med anledning av det saknas systematiskt
arbetsmiljöarbete inom organisationen har
Räddningstjänsten anlitat konsulter för att stötta
och bidra med hjälp till detta. Konsulter har stöttat
med utbildning, tvistefrågor med
Arbetsmiljöverket (AV) och skyddsronder på
arbetsplatserna. Konsultkostnader för detta har
ökat betydligt.
Två av räddningstjänstens övningsanläggningar i
Arboga och Kungsör uppfyller inte kraven på god
och säker arbetsmiljö och har därför tagits ur
bruk. Konsekvensen blev att Räddningstjänsten
har fått använda andra utbildningsplatser på annan
ort med ökade personalkostnader/ utbildningskostnader som följd.
Räddningstjänsten har haft vakanta tjänster i
skiftlagen under året, flera långtidsjukrivningar,
andra lagstadgade ledigheter samt oplanerade
utbildningar för personal. Detta har medfört höga

övertidskostnader för att hålla numerär i
styrkorna.
Den förebyggande verksamheten har minskat sin
intäkt till följd av att personal för den
förebyggande verksamheten tagits i bruk för andra
arbetsuppgifter inom organisationen än som var
avsett.
Den externa utbildningsverksamhetens intäkter är
beroende av efterfrågan på utbildning. Under året
har räddningstjänsten sett en minskning jämfört
med tidigare år på samtliga utbildningar som
tillhandahålls.
Under verksamhetsåret har flera stora inköp gjorts
för att uppfylla kravet på god arbetsmiljö inom
Räddningstjänsten. Här kan nämnas utbyte av
rökskyddsutrustning, slangmateriel och övrig
räddningsmateriel.
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Ekonomisk ställning
Ekonomisk ställning
Förbundets intäkter kostnader och resultat
Resultatet efter finansiella poster blev -2 054 tkr
jämfört med –1 931 tkr föregående år. Totalt sett är
intäkterna 2 657 tkr högre än föregående år vilket
bland annat beror på intäkter för framtida
pensionsutbetalningar. Denna intäkt är bokad som
en långfristig fordran mot medlemskommunerna.
Intäkterna för bland annat IT-avdelningen är lägre
än budgeterat och intäkterna för förebyggandeverksamheten inom räddningstjänsten är också lägre
än budgeterat. Kostnaderna har minskat med
1 210 tkr jämfört med 2018. Detta beror på en
reviderad pensionsprognos från KPA gällande
pensionsskulden för brandmannakollektivet där stora
förändringar har skett sedan 2018.
Budgetföljsamhet
Förbundet visar på en budgetavvikelse på
-2 104 tkr. Räddningstjänsten visar ett underskott
om -2 717 tkr. Detta beror främst på ökade
materialkostnader, personalkostnader orsakade bland
annat av nya deltidsmannaavtalet samt även
övertidskostnader. Minskade utbildningsintäkter och
intäkter för tillsyner påverkar resultatet negativt.
Räddningstjänsten kommer under 2020 att ta fram
förslag till en åtgärdsplan för att få en budget i
balans. Detta är av yttersta vikt då ett samgående
med Mälardalens Brand & Räddningsförbund
planeras till 1 januari 2021.
Den administrativa förvaltningen visar en
budgetavvikelse om -648 tkr. VMKF har initierat
och genomfört en omfattande inventering av
medlemskommunernas bestånd av IT/Telefoniutrustning och många enheter har tagits bort ur
befintligt register. Därmed har debiteringen upphört
och även minskat kostnaderna för medlemskommunerna men i samma utsträckning minskat
intäkten för förbundet. Kostnader av
engångskaraktär uppgår till 300 tkr.

Investeringar och finansiering
Investeringar gjordes för 20,9 mnkr för året och
totalt aktiverades investeringar för ett värde om
28 mnkr varav de största investeringar var ITutrustning för 19.1 mnkr, gemensamt
ekonomisystem 1,8 mnkr. Ekonomisystemet
aktiveras i anläggningsregistret i januari 2020 och
debitering för kapitalkostnader startar därmed till
involverade kommuner och bolag.
Egenfinansieringsgraden blev 53,6%.
Ekonomisystemet har bokförts som pågående
projekt under 2017-2019 och aktiveras från och med
januari 2020.
Räntenetto
Kostnadsräntorna om 1 186 tkr utgörs främst av
räntor för pensionsskuld samt räntor på lån från
kreditinstitut. Ränteintäkterna uppgår till 1 tkr för
året.
Soliditet
Soliditeten 2019 uppgick till 2,81 % jämfört med
10,46 % 2018. Tillgångarna har ökat genom de stora
investeringarna de senaste tre åren, men då en allt
större del av finansieringen har skett genom
upptagning av nya lån har även skuldsidan ökat.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden utgörs av kostnaden för
innestående semester och kompenserad övertid.
Semesterlöneskulden uppgick vid årets slut till
3 972 tkr inklusive arbetsgivaravgifter. Föregående
års semesterlöneskuld uppgick till 4 099 tkr.
Pensionsåtagande
Pensionsåtagandet är den beräknade framtida skuld
som förbundet har till arbetstagare och
pensionstagare.
Den särskilda avtalspensionen (SAP-R) samt den
förmånsbaserade ålderspensionen (FÅP) bokas upp
som en långfristig fordran hos medlemskommunerna
(årets förändring inklusive löneskatt). Den faktiska
utbetalningen faktureras medlemskommunerna.

Förvaltningens åtgärder för att få en budget i balans:
•
•

pensionsavgång samt omställning inom
organisationen
effektivisera och digitalisera processer för
att möjliggöra nya uppdrag.
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Ekonomisk ställning
Enligt överenskommelse står medlemskommunerna
för kostnaderna för den särskilda avtalspensionen
SAP-R samt även den förmånsbaserade
ålderspensionen FÅP, och står därmed för hela
kostnaden även framåt i tiden, se not 7.
Den totala avsättningen uppgår nu till 28 761 Tkr.
Den individuella delen har bokförts som kortfristig
skuld och uppgick vid årets slut till 2 824 Tkr
inklusive löneskatt.

Eget kapital
Varav renhållning
Resultatregleringsfond*
Varav slam
resultatregleringsfond**
Summa

2018
12 501
6 112

2019
1 677
0

2 658

0

12 501

1 677

* skuld till abonnentkollektivet avseende renhållningen.
**skuld till abonnentkollektivet avseende slam.

Avräkningskonto renhållningsavveckling*

Eget kapital Tkr
IB Eget kap
Överföring
Vafab
Årets resultat
UB Eget kap

Fördelning Eget kapital Tkr

2018
14 432

2019
12 501
-8 770

-1 931
12 501

-2 054
1 677

Överfört till 2020

313 Tkr

* Kvarvarande kostnader för VMKF t.o.m 2027 för bl.a systemdrift,
arkiv enligt lagkrav. Beräknat enligt försiktighetsprincipen

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunerna/förbundet
ha en ”god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet”. Förbundet ska visa 50 Tkr i överskott
enligt budget. Detta krav uppfyller inte förbundet
för 2019.
Ur ett verksamhetsperspektiv innebär detta att
kommunmedlemmar ska få ut mesta möjliga
verksamhet av sina skattepengar.
Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk
hushållning att förbundet har kontroll över sin
ekonomi på såväl kort som lång sikt. En tillräcklig
ekonomisk buffert ska finnas för att möta naturliga
svängningar i intäkter och kostnader, utan behov av
neddragningar i verksamheten.

balanskravsresultatet. Inriktningen är att
medlemskommunerna skjuter till extra
kommunbidrag för återställande av det negativa
resultatet. Detta är sammankopplat med den
eventuella övergång för räddningstjänsten till annat
förbund från och med 1 januari 2021.
Tkr
Årets resultat
Reavinst
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Resultatregleringsfond
taxefinansierad vht renh
Resultatregleringsfond
Taxefinansierad vht slam
Årets balanskravsresultat

Balanskravsutredning
Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat regleras
och det egna kapitalet återställas. Om ett underskott
uppstår ska det återställas inom tre år.
Direktionen kommer under året att utarbeta ett
förslag till återställande av det negativa
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Bokslut
2019
-2 054
0
-2 054
0
0
-2 054

Finansiella mål kopplade mot verksamhet
Finansiella mål kopplade mot
verksamhet
Räddningstjänsten
Målet är att använda personella och materiella resurser
så effektivt som möjligt.

Måluppfyllelse
När kommunalförbundet bildades lades grunden för
att effektivisera räddningstjänsten. Syftet var dels att
öka servicen till medborgarna och dels få mer
verksamhet för insatta medel. Exempel på detta är
gemensamma fordon, teknik och materiel samt
flexibel samverkan med utryckningspersonalen.
Under senare år har en ömsesidig hjälp även erhållits
i ökad grad från närliggande kårer vilket är mycket
bra för drabbade medborgare. Med en bättre
ledningsorganisation med bakre och främre ledning
effektiviseras också brand- och räddningsarbetet
påtagligt. Under två år har ledningsarbetet skett i
samverkan med Nerikes Brandkår. Motsvarande
ledningsarbete kommer från och med 2020 att
bedrivas med Mälardalens Brand & Räddningstjänstförbund. Däremot finns det all anledning att
göra en genomlysning av verksamheten samt se över
personplaneringen.

Administrativa förvaltningen
Inom kommunalförbundet strävar vi efter att
använda våra resurser effektivt och miljömedvetet.
Vi avser därför att redovisa utförda förbättringar
inom vår organisation.

Måluppfyllelse
•
•
•
•
•
•
•

översyn av tjänster och avtal (SLA) för rätt
prissättning
översyn av intäkter gällande de trådlösa
näten
senareläggning av bilbyten
senareläggning av utbytet av fasta telefonen
till mobiler
minimering antalet vikarier
begränsning av kompetensutveckling för
personal, minimera antalet övernattningar
Senareläggning gällande föreläsning
/utbildning inom förebyggande
friskvårdsarbete samt grundläggande
utbildning inom diskrimineringslagarna.

Styrning och uppföljning
Ny förbundsordning
Under året har samtliga medlemskommuner fattat
beslut om ny förbundsordning och fördelningstal.

Internkontroll
Internkontrollplan har upprättats under året. Fyra
punkter uppvisade avvikelser och samtliga kommer
att åtgärdas genom förändrade arbetsrutiner samt
övningar.
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Förväntad utveckling
Räddningstjänsten
Under året ska VMKF tillsammans med Mälardalens
Brand & Räddningsförbund (MBR) även utreda ett
medlemskap i MBR:s organisation, och vid ett
beslut om denna inriktning ska även de
organisatoriska åtgärderna som behövs för detta
genomföras eller arbetas fram tillsammans med
MBR.
I samverkan med MBR kommer ledningssamverkan
under 2020 att organiseras inom Räddsam
Mälardalen som är ett samarbete mellan MBR,
Eskilstuna, Strängnäs & Flen. Detta för att VMKF
även fortsättningsvis ska erhålla en liknande
ledningsorganisation för räddningstjänst som
tidigare erhölls från Nerikes Brandkår. Nya
larmplaner kommer också tillskapas så att
medborgarna även fortsättningsvis får bästa möjliga
hjälp då olyckshändelser inträffar.
Rekryteringsproblem finns fortfarande vid kåren i
Kungsör. Problemet delas med många andra kårer i
Sverige. Av den anledningen är det extra viktigt att
aktiviteter som exempelvis Öppet Hus och Prova Pådagar anordnas för att locka nya medarbetare till
organisationen.
Nytt eller revidering av handlingsprogram
(förebyggande verksamhet och räddningstjänst)
behöver tas fram tillsammans med MBR. Alternativt
ta fram ett gemensamt handlingsprogram vid ett
medlemskap i MBR:s organisation 2021.

För arkivarieverksamheten pågår tillsyn av
hanteringen av allmänna handlingar. Ny planering
för utbildningsinsatser i medlemskommunerna ska
tas fram.
För krisberedskapsverksamheten fortsätter arbetet
med revidering av krisledningsplaner, implementera
kontinuitetshantering kopplat till risk- och
sårbarhetsanalyserna samt genomföra övningar
enligt plan. Även arbetet med krigsplacering för
bolag och förbund, uppbyggnad av det civila
försvaret, signalskydds-organisation och
säkerhetsskyddet, livsmedelsförsörjningsplan
kommer att fortsätta under 2020. Näringslivet
kommer att involveras i krisberedskapsfrågorna.
För bidrag-och tillståndsverksamheten har antalet
registrerade ärenden ökat med 22% mot föregående
år. Detta kan ses som ett trendbrott.
Säkerhetssamordnaren arbetar vidare med att
implementera och utveckla lägesbildsarbetet samt att
arbeta efter metoden EST (Effektiv samordning för
trygghet). Kommande uppdrag är att ta fram förslag
till ny säkerhetsorganisation, nytt handlingsprogram
för skydd mot olyckor samt genomföra
informationssäkerhetsutbildning för förtroendevalda.
Inom skanningsverksamheten minskar antalet
skannade pappersfakturor men det totala antalet
fakturor ökar. Intäkterna för verksamheten minskar
därmed varav nya tjänster och därmed
intäktsmöjligheter behöver undersökas.

Administrativa förvaltningen
Inom telefoniområdet påbörjas en förstudie i syfte
att gå över från traditionell telefoni till telefoni
som tjänst med full mobilitet till år 2021.
Traditionella bordstelefoner avskaffas och
anknytningar blir helt mobila. Inom IT-området
automatiseras fler och fler processer och
långsiktigt vill IT-avdelningen verka mer
verksamhetsstödjande.

Under 2020 kommer mycket fokus ligga på en
eventuell delning av förbundet. Ett samgående med
MBR kan bli för räddningstjänstförvaltningen vilket
även påverkar den administrativa förvaltningen.
Under kvartal 1 2020 genomförs en översyn av den
administrativa förvaltningen och dess uppdrag i
medlemskommunerna.

Upphandlingsverksamheten blir mer komplext och
tidskrävande över åren. Nya krav kommer att ställas
på offentliga verksamheter. De kommunala
verksamheterna efterfrågar mer upphandlingsstöd
från upphandlingsenheten, samt elektroniskt stöd för
att underlätta de köp verksamheterna behöver men
även IT-stöd för avtalsuppföljning.
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Resultaträkning (Tkr)
Not

2018

2019

Budget

Avvikelse

Verksamhetens intäkter

1

67 104

68 065

68 155

-90

Verksamhetens kostnader

2

-108 915

-107 706

-106 601

-1 105

Avskrivningar

3

-11 319

-15 182

-14 358

-824

-53 130

-54 823

-52 804

-2 019

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Kommunbidrag

4

52 284

53 953

53 944

9

Finansiella intäkter

5

12

1

20

-19

Finansiella kostnader

6

-1 097

-1 185

-1 110

-75

-1 931

-2 054

50

-2 104

ÅRETS RESULTAT

Finansieringsanalys (Tkr)
2018

2019

Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter

67 104

68 065

-108 915

-107 706

-41 811

-39 641

52 284

53 953

12

1

-1 097

-1 185

9 387

13 128

Inköp av materiella tillgångar

-28 116

-20 973

Investeringsnetto

-28 116

-20 973

Utlåning (förändr. långfr.fordran).

-1 895

6 204

Förändring långr skuld

15 000

16 780

Finansieringsnetto

-7 655

22 984

Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga fordringar

-791

457

Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga skulder

-733

13 271

3 291

-5 984

Verksamhetens kostnader exkl. avskrivning
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Verksamhetens netto
Investeringar

Finansiering

Justering för rörelsekapitalets
förändring avseende hela verksamheten

Justering för icke rörelsekapitalpåverkande
poster
Avsättningar pensioner, övr avsättn
Justering EK RUF renhållning

-8 770

Förändring av likvida medel

-9 308

24

14 113

Balansräkning (Tkr)
TILLGÅNGAR

Not

2018

2019

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

8

48 186

61 330

Pågående projekt

9

8 123

769

Långfristiga fordringar

10

26 302

20 098

82 611

82 197

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

11

26 990

26 534

Kassa och bank

12

9 949

24 063

36 940

50 597

119 551

132 794

12 501

1 677

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Avsättningar för pensioner

7

34 965

28 761

Övriga avsättningar

18

0

220

34 965

28 981

Summa Avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

13

34 150

50 930

Kortfristiga skulder

14

37 935

51 206

72 085

102 136

119 551

132 794

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Leasing se not 15
Eventualförpliktelser se not 17
EK se sid 20
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Driftredovisning
Driftredovisning Tkr
Område

Budget 2019

Redovisat

Redovisat

2018

2019

Avvikelse

Netto
Direktion

-118

-77

-89

29

Revision

-140

-157

-206

-66

Summa dir/rev

-258

-234

-295

-37

Administrativ chef

-1 230

-1 214

-1 316

-86

Ekonomiavd.(inkl. skanning)

-1 718

-1 717

-1 861

-143

Löneavdelning+ (PuL 2018)

-9 559

-9 782

-9 639

-80

0

-155

-313

-313

-3 020

-2 703

-2 836

184

0

19

-8

-8

-1 487

-1 439

-1 655

-168

-718

94

-716

2

Bidrag och tillstånd (adm)

-1 317

-1 343

-1 353

-36

Summa specialistavd.

-6 542

-5 372

-6 568

-26

-19 049

-18 240

-19 697

-648

-3 836

-1 741

-4 158

-322

-490

-27 374

-1203

-713

-25 208

-114

-25 998

-790

-5 033

-5 925

-5 925

-892

Summa RT

-34 567

-35 152

-37 284

-2 717

Summa vht drift

-53 874

-53 627

-57 276

-3 402

53 924

51 696

55 222

1 298

50

-1 931

-2 054

-2 104

Administration

IT/Tele

Specialistavdelning
Upphandling
Säkerhetssamordnare
Beredskapssamordning
Arkivarie

Summa adm

Räddningstjänst
Räddningschef
Avd. förebyggande
Avd. räddning
Avd. drift

Finans inkl kostn för oförutsett
(70 Tkr)

Resultat
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisning
Objekt Tkr

Budget 2019
IT (inkl ekonomisyst 2017-2018)*
Tele

Redovisat

Redovisat

2018

2019

16 000

Avvikelse

19 291

26 306

-10 306

500

0

68

432

Skalskydd

0

260

0

0

IT hårdvara (Arboga)

0

3 931

0

0

1 877

0

1 953

-76

0

111

0

0

18 377

23 593

28 327

-9 950

Nytt ekonomisystem

0

4 523

-7 354

7 354

Budget&Prognos

0

0

0

IT övrigt

0

0

0

Nytt ekonomisystem återstående
medel från 2018 (inv 2019)
Inventarier
Summa

Pågående projekt

18 377
28 116
20 973
Totalt inkl. pågående arbeten
* Se sidan 19 under rubrik investeringar angående mer information gällande nya, ekonomisystemet
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-2 596

Noter (Kkr)
2018

2019

Not 1 Verksamhetens intäkter
Försäljning
Taxor och avgifter
Försäljning av verksamhet/

493

182

1 905

1 625

61 745

71 372

Löneskatt
Förmånsbaserad ålderspension+ övr.

entreprenad
SAP-R (återbetalning)
Övrigt
SUMMA

2018

2019

6 826

5 615

Not 7 Avsättning pensioner
6 972

8 661

Särskild avtalspension SAP-R

21 167

14 485

SUMMA

34 965

28 761

-8 303
2 961

3 189

67 104

68 065

Pensionsförpliktelser
Pensionsförvaltning

Not 2 Verksamhetens kostnader

Avsättning för pensioner inkl. löneskatt

34 965

28 761

Löner

47 044

47 022

Totala förpliktelser

34 965

28 761

Arbetsgivaravgifter inkl. avtalsförsäkring

26 302

20 098

8 663

8 663

14 726

14 719

Långsiktig fordran (not 10)

Pensioner

5 009

-3 078

SUMMA Återlånade medel

Lokaler

3 968

4 245

345

0

Licenser

8 721

10 380

Telekommunikation

3 328

3 787

IB

35 912

48 186

Konsulttjänster

1 096

2 906

Nyinvestering/aktivering

23 947

28 327

Förbrukningsinv/mtrl

2 970

4 178

Avyttring/försäljning

Serviceavtal

2 757

6 599

Avskrivningar

Köp av verksamhet

Not 8 Maskiner och inventarier
Nyinvesteringar under året

0

0

-11 673

-15 183

48 186

61 330

IB

3 600

8 123

Avskrivningar maskiner och inventarier

Nyinvestering

4 523

Syftet med avskrivningar är att fördela

Årets aktiverade

anskaffningsvärdet över den beräknade

Avyttring/försäljning

brukningstiden. Avskrivningarna baseras
På anskaffningsvärdet. Avskrivning
påbörjas månaden efter anskaffningen
tagits i bruk

UB

Övrigt
SUMMA

18 951

16 948

108 915

107 706

11 319

15 182

UB
Not 9 Pågående arbeten

Not 3 Avskrivningar

20 973
-28 327

0

0

8 123

769

Not 10 Långfristiga fordringar
Not 4 Kommunbidrag

Fordran medlemskommuner

Förbundsmedlem

28 207

29 001

Köping

15 176

11 449

Köping

14 122

14 551

Arboga

6 865

5 221

Arboga

9 224

9 506

Kungsör

4 261

3 238

26 302

20 098

20 180

15 207

1 773

1 460

21

2 397

1 081

5 590

Kungsör
Surahammar

731

895

52 284

53 953

pensionsåtagande

Sura
SUMMA

190

SUMMA
Not 11 Kortfristiga fordringar
Not 5 Finansiella intäkter
Ränteintäkter avseende rörelsekonto

Kundfordringar
12

1

Momsfordran

samt kundfordringar

Skattekonto
Periodiseringskonto

Not 6 Finansiella kostnader

223

327

Förutbet kostn/upplupna intäkter

Ränta till kreditinstitut

874

858

SUMMA

1 097

1 185

Övrigt (inkl. ränta pensionsskuld)
SUMMA
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3 935

1 880

26 990

26 534

Noter (Tkr)
2018

2019

9 949

24 063

Not 12 Kassa och bank
Checkkonto
Genomgångskonto/renh

2018

2019

Årets kostnader inkl. hyror 2019

6 015

5 666

Framtida utbetalningar inom 1 till 5 år

4 979

13 304

Senare än 5 år

3 874

1 761

Not 15 Leasing
0

0

9 949

24 063

Kommuninvest

34 150

50 930

Resultatregleringsfond renhållning

6 112

0

SUMMA

34 150

50 930

Resultatregleringsfond slam

2 658

0

Kortfr del, långfr skuld

5 450

11 230

0

430

Leverantörsskulder

9 265

7 150

Personalens källskatt

1 081

1 035

Not 18 Övriga avsättningar

Arbetsgivaravgift

1 206

1 181

Vitesföreläggande

0

220

Moms och skatter

5 048

4 421

0

603

0

8 770

2 946

2 855

1 153

1 118

2 238

2 418

SUMMA
Not 13 Långfristiga skulder

Not 16 Fonderingar av eget kapital

Not 14 Kortfristiga skulder

Övrig kortfristig skuld
RUF till VafabMiljö
Kommunalförb.
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avg sem lön
Individuell del pension inkl.
särskild
löneskatt, slutlig skatt
Ej utlösta löner, fritidsklubben
Upplupna räntekostnader
Övriga interimsskulder
Kommunbidrag (jan,feb
efterföljande år)
Periodisering kund/lev
SUMMA

Not 17 Eventualförpliktelser

0

5

99

117

735

1 226

8 714

8 990

0

87

37 935

51 206

Vitesföreläggande
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Redovisningsprinciper
God redovisningssed
Kommunalförbundet följer den Lagen om
kommunal redovisning och tillämpar
rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning.

Avsteg
Finansiella leasingavtal klassificeras som
operationell leasing. Här avses leasing av ITutrustning.

Personbilar. båtar
Datorer
IPADs
IT-infrastruktur
Räddningstjänstmtrl
Tele/datatekn. utr. RT
Inventarier
Räddningstjänstfordon

5 år
4-5 år
4-5 år
5-8 år
5 år
3 år
10 år
15 år

Beloppsgräns för inventarier

Syftet med den finansiella redovisningen är att
den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och finansiella ställning.
Väsentliga poster för bokslutet har periodiserats,
det innebär att utgifter kostnadsförts den period
då förbrukningen skett och inkomster intäktsförts
den period då intäkterna generats.

Huvudregeln för om ett inköp är att betrakta som
investeringsutgift eller driftkostnad har under året
varit att inventariet har en varaktighet/förbrukningstid på 3 år eller mer. Dessutom bör
kostnaden ha överstigit två basbelopp. Inom
räddningstjänsten anses material som används vid
utryckning huvudsakligen vara en driftskostnad
då exempelvis ett larmställ kan förstöras redan
vid första tillbudet.

Materiella anläggningstillgångar

Pensioner

Med anläggningstillgångar avses objekt med en
ekonomisk livslängd om minst tre år och med en
total utgift på två prisbasbelopp exklusive moms.
Anläggningstillgångar har i balansräkningen
upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för
planenliga avskrivningar. I anskaffningsvärdet för
en anläggningstillgång ska, utöver inköpspriset,
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet
räknas in.

Pensionsskuldens förändring, det vill säga
avsättning för avgiftsbestämd respektive
förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt finansiell kostnad, har redovisats
bland verksamhetens kostnader liksom
löneskatten för denna del. Ränteuppräkningen har
redovisats som en finansiell kostnad. Den
avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts
maximalt och redovisats bland verksamhetens
kostnader liksom löneskatten.

Rättvisande bild

Avskrivningar
Förbundet tillämpar linjäravskrivningsmetod, det
vill säga lika stora belopp varje år. De
avskrivningstider som tillämpas har vägledning
av Rådet för Kommunal Redovisnings (RKR)
förslag om maximitider som grund för de egna
bedömningarna av tillgångens nyttjandeperiod.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av
planenligt efter tillgångarnas ekonomiska
livslängd. Avskrivningarna påbörjas månaden
efter anläggningen tas i bruk. Följande
avskrivningstider tillämpas:

Semesterlöneskuld
I skulden ingår okompenserad övertid och jouroch beredskap samt upplupna arbetsgivaravgifter.
Detta redovisas som en kortfristig skuld.

Avsättningar och eventualförpliktelser
Avsättning är en skuld som för VMKF är oviss
vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.
Avsättningarna har tagits upp till det belopp som
bedöms krävas för att reglera förpliktelsen på
balansdagen. Som eventualförpliktelse redovisas
förpliktelser som härrör från inträffade händelser,
men inte redovisas som en skuld eller en
avsättning eftersom det är svårt att bedöma om
utbetalning kommer att krävas, eller att storleken
av utbetalningen inte kan beräknas med tillräcklig
säkerhet.

Övrigt
Kommunalförbundet använder
kontoplanen Kommun-Bas 13.

30

Ord & begrepp
Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Driftredovisningen belastas för
den värdeminskning som anläggningarna genomgått genom att de utnyttjas under året.

Avsättningar är förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till
belopp eller till tidpunkt för infriande.

Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.
Balanskrav lagkrav att intäkterna varje år ska överstiga kostnaderna.

Driftredovisning beskriver utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter.
Finansieringsanalys är den översiktliga sammanfattningen av hur årets driftverksamhet, dvs. den löpande
verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten, där bl. a. låneverksamhet ingår,
har bidragit till likviditetens förändring. Den visar hur förbundet fått in pengar och hur de har använts under
året. Här behandlas ut- och inbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller kostnader och
intäkter.

Investeringsredovisning beskriver hur investeringsutgifterna och inkomsterna har fördelat sig under året.
Kapitalkostnader är benämningen för internränta och avskrivning.
Tkr = tusentals kronor.
Kortfristiga skulder lån och skulder som förfaller till betalning inom ett år.
Långfristiga skulder förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.
Måluppfyllelse
Målet är uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt med minst 80%
Målet bedöms inte vara uppfyllt
Målet har inte kunnat bedömas

Omsättningstillgång är summan av likvida medel och kortfristiga fordringar. Kan på kort sikt omsättas i
likvida medel.

Resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet har förändrats
under året.
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Organisationsschema förbundet

Revision
Direktion

Förv. chef

Förebyggande

Räddning

Förv. chef

Adm stöd till
RT

Räddning

Drift/Planering

Ekonomiavd.

adm.

Löneavd.

IT-Teleavd.

Organisationsschema operativ beredskap
Räddningschef
i beredskap

Insatsledare i
beredskap

Station Kolsva deltid
1 styrkeledare
1 brandman

Station Arboga heltid
1 styrkeledare deltid
4 brandmän

Station Köping heltid dygn
1 styrkeledare
4 brandmän

Station Kungsör
Deltid
1 styrkeledare
4 brandmän

Ön Valen
Hjälmaren
Brandvärn

Specialistavdelning

Revisionsberättelse

Postadress
Telefon
731 85 Köping
0221-670000
e-mail: forbundet@vmkfb.se

Fax
0221-185 98
Org.nr 222000-1578
34

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Bokslut och årsredovisning 2019 för Västra
Mälardalens Myndighetsförbund
(KS 2020/79)
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Förbundsdirektionen har godkänt
årsredovisningen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
• Protokoll från förbundsdirektionen 2020-02-26
• Missiv och revisionsberättelse granskning av bokslut 202003-04

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2019 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund med godkännande till handlingarna
och beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2019.
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1

Förvaltningsberättelse

1.1
Ordförande har ordet
I januari 2011 startades Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Syftet
med att bilda förbundet var att för Kungsör och Arboga tillhandahålla en
rättssäker och effektiv myndighetsutövning av god kvalitét. Direktionens
mål är inriktade på dessa ledord.
2019 är förbundets nionde verksamhetsår och verksamheten står på en
stabil grund. Boksluten har varje år visat ett överskott.
Förbundet har minst två dialogmöten med ägarna per år. Ledamöterna i
direktionen får tydlig och ändamålsenlig information av förvaltningen vid
sammanträdena och därutöver träffas direktionen två halvdagar, där det
finns tid för mer uttömmande information och diskussion. Ledamöterna
känner en stark tilltro till verksamheten och det råder en politisk samsyn i
våra beslut tagna under året.
Förbundet levererar en verksamhet av god kvalitét. Det styrks av den
goda ordningen på måluppföljning och internkontrollerna som görs av
verksamheten och som regelbundet redovisas för direktionen.
Direktionen har fastställda 10 mål att sträva mot. Av dessa är det ett mål
som inte uppnåtts. Redovisar nedan litenheten på avvikelsen.
Mål 8 - Av bygglovenhetens klagomålsärenden är det fyra av 22 som tagit
längre tid än behandling inom 3 veckor.
Under sommaren har Ecos2, som är system för miljö- och
hälsoskyddsärenden, införts och det har tagit mer kraft och tid än
planerat. Det nya systemet kommer att ge förvaltningen flera fördelar i det
framtida arbetet.
Efter halvåret har det flaggats vid de ekonomiska redovisningarna att
förbundet skulle gå mot sitt första bokslut med röda siffror, men så blev
inte fallet. Så på sitt nionde år gör förbundet ett positivt resultat.
Förbundet är starkt och har kraft att skapa sig och bibehålla en ekonomisk
buffert och på så sätt bli mindre sårbar i sin verksamhet åren framöver.
Som ordförande vill jag tacka alla medarbetare i förbundet för väl
genomfört arbete under året.
Gunilla A.Aurusell
Ordförande 2019
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1.2
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
1.2.1 Uppdrag och syfte
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett
kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner som bildades
den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra kommunernas
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet.
Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.
1.2.2 Organisation
Förbundet har en förbundsdirektion med fyra ordinarie ledamöter och
fyra ersättare från Arboga respektive Kungsörs kommun. Till förbundet
hör en tjänstemannaorganisation bestående av 19 personer som leds av en
förbundschef. Inom organisationen finns två enheter, bygglovenheten och
miljö- och hälsoskyddsenheten, samt en central administration som
arbetar åt båda enheterna samt förbundsdirektionen.
1.2.3 Kännetecken
Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av:
 bra bemötande
 god service och tillgänglighet
 effektiv, korrekt, likställd, professionell och rättssäker
handläggning
 att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde
 information och rådgivning som alla kan förstå
1.2.4 Förbundets verksamhet och verksamhetsmål
Direktionen beslutar årligen om en verksamhetsplan samt mål för
verksamheten. I denna årsrapport redovisas i vilken grad direktionens
beslutade mål för 2019 har uppfyllts (se kapitel 1.3) samt redovisning av
vilka aktiviteter som pågått eller genomförts utifrån förbundets
verksamhetsplan 2019.
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1.3
Uppföljning av 2019 års mål
Förbundsdirektionen har beslutat om mål för 2019 års verksamhet. Nedan
redovisas målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda. Symbolerna
nedan visar hur väl målet uppfyllts vid årets slut och innebär följande:
Målet har uppfyllts år 2019
Målet har delvis uppfyllts år 2019
Målet har inte uppfyllts år 2019
Uppföljning av 2019 års direktionsmål den 31 december 2019

Mål 1
Måluppfyllelse: % sjukfrånvaro av arbetstiden =
Total sjukfrånvaro i %
3,1 %
av arbetstiden ska inte
överskrida 7 %.
Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare
och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet. Vid högt sjuktal finns en
betydande risk att verksamheten påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på
den risken.
Kommentar mål 1: Målet har uppfyllts.
Mål 2
Måluppfyllelse:
Användande av 20
Genomförda friskvårdstimmar = 28,31 timmar
friskvårdstimmar per år
per anställd.
och anställd. Gäller för
de som ej nyttjar
friskvårdsbidrag.
Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare
och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet.
Bedömning görs att friskvårdstimmen ger en positiv effekt på personalens hälsa och ger
en positiv effekt för medarbetarna och för förbundets verksamhet. Att mäta ovan angivet
mål ger en bild i vilken omfattning friskvårdstimmarna utnyttjas.
Kommentar mål 2: Målet har uppfyllts.
Mål 3
Måluppfyllelse: Antal pågående ärenden är 455
Antal pågående miljöstycken.
och hälsoskyddsärenden, exklusive
ärenden som rör
avloppsinventeringar,
tillståndsärenden för
avlopp samt
förbudsärenden
gällande avlopp, ska ej
överstiga 600 stycken.
Målets syfte: Det är viktigt att ärenden handläggs och avslutas. Att mäta antalet
pågående ärenden är ett sätt att ha kontroll på att ärenden inte blir gamla utan kommer
till avslut. Ärenden som tillhör avloppsprojektet exkluderas eftersom de ligger öppna
under en längre tid och effekten av det arbetet och dessa ärenden mäts i mål 5.
Kommentar mål 3: Målet har uppfyllts.

Uppföljning av 2019 års direktionsmål den 31 december 2019
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Mål 4
Måluppfyllelse = sju fastigheter har utretts.
Fyra fastigheter med
misstänkt risk för
förorening ska utredas
under 2019
Målets syfte: Mark som misstänks vara förorenad finns på ett antal platser inom Arboga
och Kungsörs kommun. Målet anger ambitionen i takten på utredning av förorenade
områden. Att mäta målet ger ett mått på hur arbetet utifrån ambitionen fortgår.
Kommentar mål 4: Målet har uppfyllts.
Mål 5
33 % av alla gula
avloppsanläggningar i
Arboga och Kungsörs
kommun ska, vid
utgången av 2019, ha
bedömts om de
uppfyller lagstiftningens
krav.

Måluppfyllelse: 36 % är bedömda
(126 stycken).

Målets syfte: Målet är ett delmål och det långsiktiga målet är att 2021 ska alla gula
enskilda avlopp ha bedömts om de uppfyller lagstiftningens krav eller ej. År 2023 ska alla
avloppsanläggningar som bedömts ej uppfylla lagstiftningens krav ha åtgärdats. Att
enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav åtgärdas är viktigt.
Med stöd av tillsynsmyndighetens tillsynsarbete påskyndas detta.
Kommentar mål 5: Målet har uppfyllts.
Mål 6
Fastställd tillsynsplan
för miljö- och
hälsoskyddsenhetens
tillsynsarbete år 2019 har
uppfyllts.

Måluppfyllelse:
Tillsynsplan 394 objekt av 394 objekt = 100 %
Livsmedel: 109 av 109 objekt = 100 %
Receptfria läkemedel, tobak & folköl:
11 av 11 objekt = 100 %
Hälsoskydd: 73 av 73 objekt = 100 %
Miljöskydd: 195 av 195 objekt = 100 %
Naturvård: 6 av 6 objekt = 100 %

*(Enskilda avlopp: 36 av 132 objekt = 27 %)
Målets syfte: Den planerade tillsynsplan/kontrollplan som förbundet årligen fastställer
för miljö- och hälsoskyddsområdet ska följas. Den planerade tillsynen och kontrollen är
en väsentlig del av förbundets uppdrag och att följa upp hur genomförandet av planerna
sker är viktigt. Det görs genom att detta mål mäts kontinuerligt. Samtliga områden inom
den planerade tillsynen har uppfyllts till 100 %.
*Området enskilda avlopp har undantagits i måluppfyllelsen då det inte är planerad
tillsyn och inte relevant att ha med i fastställd tillsynsplan.
Kommentar mål 6: Målet har uppfyllts.
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Uppföljning av 2019 års direktionsmål den 31 december 2019

Mål 7
Måluppfyllelse:
95 % av
99 % har granskats inom två veckor (293 av
bygglovenhetens
295).
inkomna lov- och
anmälningsärenden
förgranskas inom två
veckor.
Målets syfte: För att verka för god service och snabb handläggning av lov- och
anmälningsärenden är det viktigt att granskning görs tidigt i ett ärende, då det har
betydelse för handläggningstiden. I de fall att ett ärende behöver kompletteras ska den
sökande snabbt få beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll på att
lagstiftningens krav på handläggningstider uppfylls.
Kommentar mål 7: Målet har uppfyllts.
Mål 8
Måluppfyllelse:
95 % av
82 % har behandlats inom tre veckor (18 av 22).
bygglovenhetens
klagomålsärenden
(ovårdade tomter med
mera) behandlas inom
tre veckor med
informationsbrev.
Målets syfte: Är att mäta effektiviteten vid behandlingen av klagomålsärenden och ange
en ambitionsnivå inom vilken tid ärenden bör behandlas.
Kommentar mål 8: Målet har delvis uppfyllts. Orsak bedöms vara vakanser under året
samt att inkomna lovärenden har prioriterats.
Mål 9
100 % av gamla
bygglovärenden ska
avslutas under 2019.

Måluppfyllelse:
100 % har avslutats (18 av 18).

Målets syfte: Syftet med målet gällande gamla bygglovärenden är att förbundet ska
arbeta för att 2019 ha avslutat gamla ärenden som inkom före den 2 maj 2011 där tidigare
lagstiftning är gällande. Målet anger ambitionen i takten på det arbetet.
Kommentar till mål 9: Målet har uppfyllts.
Mål 10
Måluppfyllelse: 46 %
Verksamhetens
självfinansieringsgrad är
44 % 2019.
Målets syfte: Finansieringen av förbundets verksamhet är en väsentlig faktor och att följa
i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som är
viktigt att följa. Syftet med målet är ett sätt att mäta ambitionsnivån för vilken
självfinansieringsgrad som ska vara uppfylld 2019.
Kommentar till mål 10: Målet har uppfyllts.
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1.4
Omvärldsanalys
1.4.1 Konjunktur
Den allmänna konjunkturen i samhället påverkar förbundets verksamhet.
Nedgångar och uppgångar i konjunkturen påverkar antalet ärenden vilket
tydligast syns inom verksamheten bygglov. Byggandet nådde sin topp
2017 och har sedan minskat något. Under 2019 har antalet bygglovärenden
legat på samma nivå som 2018. Se vidare under avsnitt 1.5.6.
1.4.2 Energi- och klimatrådgivning
Förbundet samarbetar med Köping om energi- och klimatrådgivningen.
Verksamheten bedrivs med statliga bidrag och mycket tyder på att
regeringen kommer fortsätta göra satsningar på klimat och miljöarbete.
Investeringar behöver göras i hemmen, kommunerna, näringslivet och
inte minst inom svensk industri för att samhället ska kunna ställas om så
att klimatmålen nås.
1.4.3 Avtalsrörelsen
Någon avtalsrörelse för 2019 har inte varit aktuell utan tidigare tecknade
kollektivavtal gäller. Årets lönerevision är klar och ryms inom lagd
budget
1.4.4 Lagstiftning och prejudikat med mera
Den 1 januari 2019 ändrades plan- och bygglagen. Ändringarna gällde nya
regler om att avgift för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan ska
reduceras om tidsfristerna för handläggningen överskrids samt
förändringar i hur tidsfristerna för handläggningen ska beräknas.
Livsmedelslagen ändrades 1 januari 2019 och det infördes strängare straff
och sanktionsavgifter för straff för brott mot livsmedelslagen.
Ny lag om tobak och liknande produkter infördes den 1 juli 2019 och
ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare. Den nya lagen syftar till att minska bruket av tobak
och till att motverka illegal handel med tobak. Det infördes bland annat
tillståndsplikt för handel med tobak. Nuvarande rökförbud utvidgades till
att omfatta vissa allmänna platser utomhus som exempelvis
busshållplatser.
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1.5
2019 års verksamhet
1.5.1 Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen har sammanträtt 11 gånger under 2019.
Administrationen av förbundsdirektionens sammanträden sköts av den
centrala administrationen.
Under året har förbundsdirektionen bland annat tagit beslut om följande:
• Årsredovisning 2018
• Redovisning av intern kontrollplan 2018
• Redovisning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2018
• Yttrande över detaljplaner
• Förhandsbesked gällande bygglov
• Strandskyddsdispenser
• Bygglov för småhus, flerbostadshus och industrier
• Revidering av delegationsordning och förbundsordning
• Förbud med vite gällande enskilda avloppsanläggningar
• Mål och budget för 2020
• Intern kontrollplan för 2020
• Verksamhetsplan för 2020
På direktionsmötena har förbundskontorets personal informerat om olika
delar av förbundets ansvarsområden med syfte att ge
kompetensutveckling till direktionens ledamöter.
Under året har förbundsdirektionen bland annat fått information om
följande:
• Sanktioner i livsmedelskontrollen
• Plan- och bygglagen, ändrade regler kring bygglovprocessen
• Projekt inom hälsoskydd och skolor, elevenkät
• Projekt enskilda avlopp
• Revisorernas grundläggande granskning 2018
• Strandskyddsprojekt
I juni genomförde direktionen tillsammans med förbundets personal en
studieresa för att se de platser och verksamheter där förbundet har beviljat
bygglov. Dagen avslutades vid besökscentret Elden & Skogen i Ramnäs
med guidad tur i det eldhärjade området (skogsbranden i Västmanland
2014).
1.5.2 Dialog med medlemskommunerna
Två dialogmöten (mars och september) mellan förbundet och
medlemskommunerna har genomförts. Förbundet upplever att den
löpande dialogen med medlemskommunerna fungerar på ett bra sätt.
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1.5.3 Förbundsövergripande
Kvalitetsarbete och servicemätningar

Förbundet har ett system för framtagande, utformning och sökbarhet av
styrande rutiner och instruktioner. I detta arbete används genomlysning
av verksamheternas olika processer där behov av rutiner och instruktioner
utreds och arbetas fram. Under året har utvecklingsdagar ordnats och vid
höstens kontorsdagar har detta arbete prioriterats.
Förbundet har varit representerade på Kungsörs kommuns
”Företagsöppet” och förbundskontorets personal har deltagit i
utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som kommunerna i KAK genomfört
under 2019.
Förbundet deltar i serviceundersökningen NKI (nöjd kundindex) som
medlemskommunerna genomför genom SBA (Stockholm Business
Alliance). I den senaste undersökningen har områdena miljö- och
hälsoskydd och livsmedel högt betyg och bygglov har fått betyget högt
och godkänt.
För att ytterligare följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken
har en egen enkätundersökning genomförts under perioden för att se hur
”Vi kan bli bättre”. Målgruppen är de som fått bygglov eller tillstånd inom
miljö- och hälsoskydd. Frågorna är inriktade på förbundets kännetecken,
hur man bland annat upplevt service, tillgänglighet och
handläggningstider. I enkäten ligger medelvärdet för nöjdhetsgraden
totalt på betyget 4,2 och 4,4, (5 = högst betyg) vilket får anses som ett gott
betyg som ligger i samma nivå som förra årets enkät om nöjdhetsgrad.
Frågorna kring tillgänglighet och bemötande får ett bra betyg. Synpunkter
som framförts är efterfrågan på förenklingar som digitala lösningar och etjänster. Det har varit uppskattat med kvällsöppet vid ett par tillfällen
under våren. När det gäller handläggningstid är resultatet oftast som
förväntad eller något snabbare än den förväntade, vilket får ses som
godkänt. Att se över beslutsprocessen ytterligare är aktuellt för att komma
till beslut snabbare utan att rättssäkerheten äventyras. Tydliga och väl
motiverade beslut är viktiga. Förbundet har under året förändrat
utformningen av besluten med målet att det ska bli tydligare och mer
lättförståeligt för mottagaren.
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Nedan redovisas resultat av enkätsvar för bygglov och miljö- och
hälsoskydd.

Enkät bygglov 2019
30
25
20
Nöjdhetsgrad 5

15

Nöjdhetsgrad 4

10

Nöjdhetsgrad 3
Nöjdhetsgrad 2

5

Nöjdhetsgrad 1

0

Miljö- och hälsoskydd 2019
18
16
14
12
10

Nöjdhetsgrad 5

8

Nöjdhetsgrad 4

6

Nöjdhetsgrad 3

4

Nöjdhetsgrad 2

2

Nöjdhetsgrad 1

0

14

Intern kontroll

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

Förbundets administration har fungerat bra. Förbundet har bytt till ett
nyare och modernare ärendehanteringssystem för miljö- och hälsoskydd.
Arbetet har gått bra, dock har det krävt mycket resurser från alla på miljöoch hälsoskyddsenheten. Förbundet har också haft extra resurs inom
administrationen vid övergången till det nya systemet.
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1.5.4 Personal
Kompetensutveckling

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

Västra Mälardalens Myndighetsförbund har 19 tillsvidareanställda
medarbetare. Förbundet har avtal med bygglovarkitekt, bygglovkonsult,
och konsult med juridisk kompetens. Förbundet har också avtal med
Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom IT, telefoni, upphandling
och löneadministration. I början av året anlitades extern konsult för
ekonomiarbetet, sedan maj anlitas ekonom från annan verksamhet inom
koncernen.
Personalomsättning

På bygglovenheten har ny enhetssamordnare och ny byggnadsinspektör
anställts. För att klara de vakanser som varit inom bygglovenheten har
avtal med bygglovkonsult använts. Tre miljö- och hälsoskyddsinspektörer
har slutat sina anställningar för att gå till liknande tjänster och nya miljöoch hälsoskyddsinspektörer har rekryterats inom områdena hälsoskydd,
miljöskydd och livsmedel. Något behov av extra resurs för enskilda
avlopp, som förbundet har haft under flera år, bedöms inte finnas
framöver. Årets lönerevision är genomförd och följer förbundets budget.
Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har under året varit 3,1 % vilket är mycket bättre
än 2018 då sjukfrånvaron var 4,6 %. Förbundets mål med totalt 7 %
sjukfrånvaro har nåtts.
Systematiskt arbetsmiljöarbete

För att skapa en god arbetsmiljö- och en bra arbetsplats har ett arbete med
grupputveckling genomförts där all personal har deltagit. Syftet har varit
att medarbetarna ska få möjlighet att utveckla sig själva som individer och
därmed även ge gruppen möjlighet att utvecklas. Det har gjorts i
samarbete med Arboga kommuns HR och har varit uppskattat av
medarbetarna.
Rutin för eventuell brand har tagits fram och en brandövning har
genomförts. En HLR-utbildning (hjärt- och lungräddning) erbjuds alla
anställda (återkommande vart 3:e år).
Ett arbetsmiljöarbete har startats upp för att fånga upp risker i det dagliga
arbetet. Riskbedömningar och handlingsplaner med förslag på åtgärder
har tagits fram.
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Företagshälsovård

Förbundet har avtal om företagshälsovård med Avonova Mälarhälsa.
Personalaktiviteter

En personaldag genomfördes under våren med inslag av trädgårdmiljö,
kulturhistorisk byggnadsmiljö och friskvårdsaktivitet.
Friskvård

Användandet av friskvårdstimmar har uppgått till 28,3 timmar per
anställd och förbundets mål 20 timmar per anställd har nåtts. På
förbundet finns en hälsoinspiratör utsedd. Stegtävling och deltagande i
”Blodomloppet” är aktiviteter som hälsoinspiratören anordnat.
Aktiviteterna har varit uppskattade av medarbetarna och uppslutningen
har varit mycket god.

17

1.5.5 Miljö- och hälsoskyddsenheten
Antal nya ärenden under 2019

Under året påbörjades 1 257 nya ärenden. Ärendena fördelar sig inom
följande ärendetyper inom respektive kommun. I jämförelse med 2018 har
70 fler ärenden påbörjats under 2019. Variationer i tillsynsplanen ser olika
ut från år till år varför antalet ärenden varierar inom olika
tillsynsområden. Under 2019 redovisades Arboga och Kungsör
tillsammans då det inte gick att särskilja kommunerna i det nya
ärendehanteringssystemet.
2018
Arboga

Kungsör

Totalt

Allmänna ärenden

50

18

68

2019
Arboga + Kungsör
totalt
64

Avlopp

165

60

225

256

Cistern

5

6

11

1

Freon

45

20

65

66

Folköl

9

3

12

5

Hälsoskydd

93

55

148

160

Livsmedel

138

58

196

219

8

0

8

7

Miljöskydd

178

104

282

257

Naturvård

28

18

46

89

Radon

0

0

0

0

Receptfria läkemedel

4

3

7

4

Renhållning/avfall

10

7

17

15

Smittskydd

2

0

2

0

Tobak

27

19

46

60

Värmepump

27

27

54

54

Summa

789

398

1 187

1 257

Ärendetyp

Kemiska produkter
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Ett av direktionens mål är att antalet pågående ärenden inte ska
överskrida 600 stycken exklusive avloppsärenden. Syftet med målet är att
de ärenden som inkommer till förbundet handläggs och avslutas.
Diagrammet nedan visar antalet pågående ärenden vid respektive
månadsslut. Under mars månad kan man tydligt se en ökning av antalet
pågående ärenden vilket beror på att många årsrapporter kommer in från
olika verksamheter. Under hösten ökade antalet ärenden då tillsynsarbetet
för hösten startades upp. En annan förklaring till det ökade antalet
ärenden är det nya ärendehanteringssystemet som gör att vi startar
kortare men fler ärenden än innan. I december gjordes en insats med att
avsluta de ärenden som var färdiga. Målet att antalet ärenden inte ska
överskrida 600 stycken har klarats under hela 2019.

Antal pågående miljöärenden exklusive
avloppsärenden
Direktionsmål = 600 pågående ärenden
December 2019 = 455 st
700
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Övre målgräns

Utifrån krav i lagstiftningen har förbundet en skyldighet att anmäla
misstanke om brott till åklagare/polis och besluta om miljösanktionsavgift
vid överträdelser som har en sanktionsavgift. Under året har fyra
anmälningar gällande misstanke om brott gjorts. Vidare har tre beslut om
miljösanktionsavgift tagits. Totalt har 377 delegationsbeslut fattats.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har som mål att tidsbegränsade
förelägganden som meddelas följs upp inom tre veckor vilket enheten har
uppfyllt till 93 %. De flesta förelägganden åtgärdas av
verksamhetsutövaren vid påminnelse eller kommunicering om
föreläggande/förbud med vite. I vissa fall krävs beslut om
föreläggande/förbud med vite. Totalt har fem vitesbeslut tagits och
flertalet gäller förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bristfällig
avloppsanordning.
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Under perioden har det inkommit och handlagts 62 klagomål.
Klagomålsärendena gäller främst hälsoskydd, livsmedel, lantbruk och
nedskräpningar.
Totalt har 31 nya livsmedelsanläggningar anmält/registrerat sig under
perioden. Nyanmälda/registrerade livsmedelsverksamheter ska få ett
första kontrollbesök inom tre månader från det att anmälan gjorts vilket
har uppfyllts till 67 %.
Vidare har miljö- och hälsoskyddsenheten som mål att efter genomförd
inspektion/kontroll ska inspektionsrapport skickas ut, inom tre veckor,
till berörd verksamhetsutövare. I 76% har målet uppfyllts.
För att nå ökad samsyn och göra likartade bedömningar oavsett
handläggare har tillsyn utförts, gemensamt av två handläggare, på
tillsynsobjekt inom de olika tillsynsområdena.
Livsmedel

Kontroll har genomförts enligt fastställd kontrollplan och 100% av årets
planerade livsmedelskontroll har genomförts. Totalt har 154 kontroller
genomförts. 30 % av kontrollerna har varit föranmäld och 70 % av
kontrollerna har varit oanmäld. I kontrollen har verksamheternas
egenkontroll följts upp och inriktningen har bland annat varit
kontrollpunkterna märkning, spårbarhet, personlig hygien och
temperatur.
Under året har en myndighetsåtgärd krävts med föreläggande om åtgärd
som följd. Två utbrott av livsmedelsburen smitta har förekommit och fyra
anmälningar om matförgiftning.
Ett ”Marknadsprojekt” har genomförts där livsmedelshanteringen har
kontrollerats vid totalt 20 livsmedelsföretag. Marknader som omfattats av
projektet har varit Arbogakarnevalen, Arboga Medeltidsmarknad och
Kungsörs höstmarknad. Kontroll gjordes om verksamheten var en
registrerad livsmedelanläggning, handtvättmöjligheter, temperatur vid
livsmedelsförvaring samt information/märkning. Brister som upptäcktes
var avsaknad av registreringspapper att visa upp och handsprit
rekommenderades vid tre verksamheter som komplement för
handhygien. Sammanfattningsvis görs bedömningen att verksamheterna
har tillfredsställande rutiner och kunskaper om livsmedelshantering. De
senaste årens återkommande kontroller av marknader ger resultat med
färre brister som följd.
De två planerade nationella kontrollprojekten 2019 genomfördes inte på
grund av vakanser.
Förbundet kan konstatera att de senaste årens kontinuerligt
återkommande livsmedelskontroller har effekt med färre brister som
resultat.
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Hälsoskydd

Inom hälsoskydd har 100% av den planerade tillsynen genomförts.
Tillsynen har under perioden omfattat bland annat förskolor,
vårdboenden, idrottsanläggningar, massörer, frisörer och strandbad.
Kommunernas strandbad har besökts under sommaren.
Det har inkommit och handlagts 23 klagomålsärenden. Det har främst
gällt bostads- och bullerklagomål. Tillsyn har genomförts vid ett
flerbostadshus och har främst varit inriktad på fastighetsägarnas
egenkontroll vad gäller OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och
radonmätningar.
Två tillsynsprojekt inom hälsoskyddsområdet har genomförts. Radon i
flerbostadshus där målet är att alla flerbostadshus ska göra en
radonmätning och förhöjda värden ska åtgärdas. 90 % av flerbostadshusen
har uppfyllt detta. Arbetet fortsätter under 2020 och de fastighetsägare
som inte frivilligt genomför mätningar och åtgärder kommer föreläggas
om detta.
Länsstyrelsen genomförde under april-december 2019 ett länsgemensamt
projekt om handläggning av bostadsklagomål där förbundet deltog. Tre
typer av klagomål valdes ut som bedömdes vara vanligast förekommande
och samtidigt svårast att handlägga, röklukt, ventilation samt fukt och
mikrobiell påväxt. Syftet var att ta fram handläggningsstöd för att
underlätta en mer effektiv handläggning av bostadsklagomål.
Under året har de kommunala skyttarna i Arboga varit engagerade i tio
ärenden.
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Tobak, folköl och receptfria läkemedel

100 % av den planerade tillsynen inom området har utförts. En
informationsinsats gjordes till de som säljer tobak då det infördes nya
regler med tillståndsplikt 1 juli 2019. Alla som säljer tobak eller övriga
produkter måste ansöka om tillstånd (tidigare har anmälningsplikt gällt).
Förbundet har fått in 23 ansökningar om tillstånd som har handlagts
under hösten. En anmälan om elektroniska cigaretter samt
påfyllningsbehållare och fyra anmälningar om försäljning av folköl har
handlagts.
Kontrollköp har genomförts som projekt för att kontrollera hur
verksamhetsutövarna följer sin rutin om ålderskontroll vid försäljning.
Kontrollköpet har omfattat 25 verksamheter som säljer tobak och
receptfria läkemedel. Av de 25 verksamheter som kontrollerades var det 7
som brast i ålderskontroll. Efter kontrollköpet informerades
försäljningsställena om resultatet. Bedömning görs att återkommande
kontrollköp som tillsynsmetod behövs har god effekt.
Tillsyn enligt tobakslagen avseende ”Rökfria miljöer” har genomförts i
samband med hälsoskyddstillsynen på skolor.
Enskilda avlopp

Sedan projektet med enskilda avlopp startades år 2010 har drygt 3 000
enskilda avlopp inventerats och bedömts. Projektet med de ”röda
avloppen” är i slutskedet och projekt med ”gula avlopp” har påbörjats och
kommer att fortgå några år framöver. Totalt finns det cirka 246 ”gula
avlopp” och målet är att de ”gula avloppen” ska ha inventerats klart år
2021 och vara åtgärdade 2023.
Förbundets delmål 2019 att 33 % av de ”gula avloppen” ska ha inventerats
har uppfyllts. Vid utgång av 2019 har 36% inventerats. Cirka 50 % av de
”gula avloppen” som inventeras bedöms som bristfälliga och behöver
åtgärdas.
Förbundets arbete innebär bland annat att besluta om förbud att släppa ut
avloppsvatten från bristfälliga enskilda avlopp, följa upp tidigare
meddelade förbud och ta nästa steg i myndighetsutövningen och besluta
om förbud med vite. Totalt har 33 förbud (27 gula och sex röda) och tre
förbud med vite meddelats under 2019. Utdömande av vite har varit
aktuellt för tre fastigheter.
Under perioden har 46 tillståndsansökningar inkommit om att få anlägga
nya avloppsanläggningar. Merparten av ansökningarna gäller för
anläggningar som ska ersätta tidigare bristfälliga avloppsanläggningar
Förbundet deltog i ett kunskapshöjande projekt som anordnades av
Länsstyrelsen med inriktning på tillståndsprocessen. I projektet som även
fortgår 2020, togs nya villkorspunkter fram för tillstånd av enskilda
avloppsanläggningar för att nå samsyn inom länet.
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LOVA-projektet, kvalitetssäkring av små avlopp ställdes in då förbundet
inte fick sökt bidrag.
Förbundet har under våren haft en ”Temadag om små avlopp” där de som
har ”gula” eller ”röda” avlopp var inbjudna. På den föreläsning som
anordnades deltog ett 50-tal fastighetsägare. Representanter från
bygglovenheten, energirådgivning och kommunernas VA fanns med
under dagen. En entreprenörsträff anordnades under maj för de
entreprenörer som anlägger enskilda avloppsanläggningar.
I diagrammet nedan redovisas förändringen av statusen på bedömda
avlopp mellan åren 2012 och fram till 2019.
Beteckningarna i diagrammen innebär följande:
Röd = Uppfyller inte krav
Gul = Uppfyller ej krav. Ny bedömning ska göras
Grön = Uppfyller krav

2012

2019
12%
42%

39%

Gröna

Gröna

17%

Gula

Gula

Röda

Röda
71%

19%
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Miljöskydd

Inom området miljöfarlig verksamhet har tillsyn skett enligt
tillsynsplanen. Av årets planerade tillsyn har 100 % genomförts. Tillsynen
omfattar bland annat egenkontroll, cisterner, avfall, köldmedier, buller,
utsläpp till vatten, mark och luft samt energieffektivisering. Inom
lantbruket kontrolleras även växtskyddsmedel och gödselhantering.
Större förbränningsanläggningar och fjäderfäanläggningar omfattas även
av IED (industriutsläppsdirektivet) som innebär skärpningar i kraven att
tillämpa bästa tillgängliga teknik (BAT).
Miljöfarliga verksamheter
Förbundet har tillsynsansvar för elva B-anläggningar (tillståndspliktiga
enligt miljöprövningsförordningen) inom branscherna täktverksamhet,
metallbearbetning, värmeverk, avloppsreningsverk, skrotningsanläggning
och tankrengöring. Årligt tillsynsprogram har tagits fram för
verksamheterna. Miljörapporter har granskat och tillsyn har utförts.
Tillsyn enligt IED (industriutsläppsdirektivet) har utförts på en
förbränningsanläggning.
Övriga verksamheter C- och U-anläggningar (anmälningspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen eller med årlig avgift) som varit aktuella för
tillsyn under 2019 har varit inom branscherna metallbearbetning,
motorsportbana, betongindustri, avloppsreningsverk,
drivmedelsanläggningar, elektronikåtervinning, skrotningsanläggningar
och fordonstvättar.
Ett projekt med tillsyn på U-anläggningar (mindre miljöfarliga
verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen) har genomförts. Prioriterade branscher har
varit fordonsverkstäder, småbåtshamnar och verksamheter med
metallbearbetning. Tillsynen är inriktad på kemikalieförvaring, farligt
avfall, utsläpp till vatten, luft och mark. Projektet visar att det finns ett
varierat behov av tillsyn hos de mindre verksamheterna. Förbundet
kommer att bedriva liknande projekt kommande år.
Länsprojekten masshantering och oljeavskiljare i fordonsbranschen
ställdes in av Länsstyrelsen.
Lantbruk
Förbundet har tillsynsansvar för en större fjäderfäanläggning som är en
B-anläggning (tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen) och
även omfattas av IED (industriutsläppsdirektivet). Övriga verksamheter
inom lantbruket som fått tillsyn är växtodlare och mindre djurhållare.
Förbundet har nu kommit så långt i lantbrukstillsynen att vissa av de
mindre lantbruken som har tillsynsfrekvens vart fjärde år har fått sitt
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andra tillsynsbesök. Många mindre lantbruk lägger ner sina verksamheter
varför många tillsynsobjekt faller bort.
Hästgårdar
Inventering av mindre hästgårdar del fyra av fyra har flyttats till 2020.
Energi

Inom tillsynsområdet energi finns ett samarbete med förbundets
energirådgivare. Kontaktuppgifter till energirådgivaren har förmedlats till
verksamhetsutövare vid efterfrågan eller när frågor rörande
energiåtgärder uppkommit vid inspektionen.
Förbundet har under 2019 startat upp ett eget projekt, Incitament för
energieffektivisering för fastighetsägare. Projektet är uppdelat över tre år
och syftet är att miljötillsyn ska ske med fastighetsägare till fastigheter där
miljöfarliga verksamheter är inhyrda med fokus på energifrågor. Under
2019 har inventering av fastighetsägare samt informationsutskick gjorts.
Nästa steg under 2020 är att göra tillsyn med fastighetsägare och
tillsammans med energirådgivaren.
Kemiska produkter och biotekniska organismer

Den planerade tillsynen av kemiska produkter och biotekniska
organismer utförs till största delen inom andra tillsynsområden såsom
hälsoskydd, miljöfarliga verksamheter och lantbruk. Tillsynen gäller då
främst cisterner, kemikalier och köldmedia.
Enligt planen för 2019 skulle förbundet delta i lämpligt nationellt projekt
från Kemikalieinspektionen eller Naturvårdsverket. Inget lämpligt projekt
fanns att delta i.
Fem anmälningar om spridning av kemiska bekämpningsmedel har
handlagts.
Köldmedieanläggningar
Under perioden har 53 årsrapporter avseende köldmedia handlagts.
Cisterner
Ett ärende om ny cistern har handlagts.
Under 2019 planerades att uppdatera och korrigera tillsynsregistret för
cisterner där det inte förekommer någon annan verksamhet som kräver
tillsyn. Det har inte hunnits med på grund av vakanser men planeras att
utföras under 2020
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Avfall- och producentansvar

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

Arbetet med målet att utreda fyra fastigheter, där det finns misstanke om
förorening i mark, har pågått under året. Målet har nåtts till 100 %. Totalt
har sju fastigheter utretts under året avseende föroreningssituationen.
Flera fastigheter är under utredning vad gäller ansvarsfrågan, så kallad
ansvarsutredning, som behöver göras innan krav på provtagning och
sanering kan påbörjas.
Tillsynsarbetet med nedlagda deponier pågår och fortsätter med MIFO fas
2 (översiktlig undersökning och provtagning) där förbundet har
tillsynsansvar. Handlingsplaner finns framtagna för sex deponier i Arboga
och fem deponier i Kungsör. Åtta deponier har varit aktuella för
handläggning under året.
Under året har tre olyckor inträffat, en med diesel- eller oljeutsläpp, en
med acetonutsläpp och en med köldbärarvätska, där förbundet varit på
plats som tillsynsmyndighet.
Naturvård/Strandskydd

Planerad tillsyn har genomförts på naturreservatet ”Klämsbo” i Kungsör
och uppföljande tillsyn på fem strandskyddsdispenser som förbundet
beslutat om 2013. Syftet med tillsynen är att se så att åtgärderna följer det
beslut som meddelats. Under perioden har 13 ansökningar om
strandskyddsdispens och sju nedskräpningsärenden handlagts.
Förbundet har yttrat sig till Länsstyrelsen i anmälningsärenden gällande
vattenverksamhet och åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön som
exempelvis ledningsdragning och till Skogsvårdsstyrelsen i ärenden
gällande skogsavverkningar.
Ett strandskyddsprojekt tillsammans med Länsstyrelsen genomfördes
under hösten för att öka kunskap och samsyn gällande tillsyn av
strandskydd.
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1.5.6 Bygglovenheten
Lovhandläggning

Byggandet har hållit i sig i kommunerna 2019 och antalet nya lovärenden
ligger i samma nivå som 2018. Totalt har 309 nya lovärenden registrerats
vilket är fyra fler än 2018. Bygglov för bland annat tre flerbostadshus, två
industribyggnader, två samlingslokaler, 16 transformatorstationer och 24
småhus har beviljats.
Bygglovenhetens arbete har främst varit inriktat på handläggning av de
lovärenden som kommit in och för att klara av vakanser under året har
bygglovkonsult anlitats.
Förbundets mål att 95 % av ansöknings- och anmälningsärenden ska
förgranskas inom två veckor har nåtts till 99 % och målet är uppfyllt. De
lagkrav som finns för handläggningstider har förbundet nästintill klarat. I
fyra ärenden har reducering av avgift varit aktuell, enligt den nya
lagstiftningen som trädde i kraft 2019.
Tabellen nedan visar antalet nya lovärenden varje månad med en jämförelse
över åren 2017-2019.

Inkomna lovärenden 2017-2019

2017 = 380 ärenden
2018 = 305 ärenden
2019 = 309 ärenden

60
50

Antal

40
30
20
10
0

Jan

Feb

Maj

Juni

Juli

Aug

Sept

Okb

Nov

Dec

2017

17

17

39

Mars April
53

39

30

37

18

25

26

29

44

23

2018

21

21

28

35

40

31

35

17

32

25

19

19

12

2019

22

22

36

38

20

49

22

17

17

22

17

37

15

Ett direktionsmål som bygglovenheten arbetet med i flera år är att avsluta
gamla ärenden, vilka är äldre än fem år och beviljade enligt den äldre
plan-och bygglagen. Alla gamla ärenden enligt den äldre lagstiftningen
har avslutats och målet är nått.
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Fördelning av antalet inkomna lovärenden under 2018 och 2019

I tabellen nedan redovisas fördelningen mellan de olika typer av
lovärenden som inkommit under året samt fördelningen av dessa mellan
kommunerna i jämförelse med 2018. 64 % av ärendena är initierade av
privatpersoner och 36 % initierade av företag, bostadsrättsföreningar eller
andra föreningar/organisationer.

Ärendetyp
Bygglov/anmälan
Rivningslov/anmälan
Bygglov/strandskydd
Förhandsbesked
Förhandsbesked/strandskydd
Marklov
Villkorsbesked
Antal ärenden

Arboga
179
5
2
4

2018
Kungsör
109
2
1
3

190

115

Totalt
288
7
3
7

305

Arboga
186
16
3
1

2019
Kungsör
91
6
1
1

Totalt
277
22
4
2

2

2

4

208

101

309

Antal beviljade bygglov och antal bostäder 2019

Under året har 40 bygglov beviljats i båda kommunerna som totalt medför
109 nya bostäder (varav elva fritidshus).

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

Antal
bygglov
3
1
9
6
19

Arboga
Antal bostäder
57
10
9
6
82

Kungsör
Antal bygglov

Antal bostäder

1
15
5
21

7
15
5
27

Tillsyn

Under året har 22 nya tillsynsärenden avseende ovårdade tomter,
fastigheter med bristande underhåll och olovliga byggnationer startats.
Målet med handläggningstid gällande anmälningsärenden har delvis
nåtts. Den riktade uppsökande tillsynen har fått nedprioriterats under året
med anledning av att handläggning av inkomna lovärenden har
prioriterats. Inga byggsanktionsavgifter har varit aktuella under året.
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1.5.7 Energi- och klimatrådgivning
Förbundet har ett samverkansavtal med Köpings kommun för energi- och
klimatrådgivningen inom Köping, Arboga och Kungsörs kommuner.
Avtalet innebär att Köping under 2019 ansvarar för energi- och
klimatrådgivningen i Arboga och Kungsörs kommun. Bidragets storlek
motsvarar en heltidstjänst (1,0 åa) som fördelas enligt nedan.
Energi- och klimatrådgivning (EKR)

KAK-kommunerna har fått bidrag för 2018-2020 som motsvarar 0,5 åa för
EKR. Under perioden har totalt 43 energirådgivningar utförts i Arbogaoch Kungsörsområdet genom personligt möte, telefon och e-post. Av dem
var 37 till privatpersoner, tre till organisationer och tre till företag.
Energirådgivaren har deltagit på Arbogas avloppsmässa, arrangerat en
solsafari med stopp i Kungsör. Under Earth Hour-veckan delades det ut
böcker om natur och klimat till förskolor. Utställningar om transporter och
bränslen har anordnats.
Utöver de större arrangemangen har rådgivaren deltagit på lokala mässor
och marknader, föreläst hos organisationer, samt haft temakvällar med
drop-in besök på bibliotek, för att nå ut till fler målgrupper. Energi- och
klimatrådgivaren har uppmärksammats i lokal media tre gånger, med
allmänna klimattips och om solkartan i Kungsör.
Coacher för energi och klimat (CEK)

För CEK-projektet har KAK-kommunerna bidrag för 0,5 åa fram till
halvårsskiftet 2020.
Projektet gäller för små företag med energianvändning under 300 MWh
och görs i samarbete med näringslivet. Coacher finns tillgängliga i
regionen och kan på plats hjälpa små och medelstora företag med att
effektivisera energianvändning och göra klimatsmarta åtgärder.
Coach för energi och klimat (CEK) programmet har varit representerat
flertalet gånger under företagsfrukostar i Arboga och Kungsör. För att
sprida information om projektet och öka engagemanget kring energifrågor
arrangerades solsafari speciellt för företagare. Under hösten arrangerades
en Solelskväll tillsammans med Framtidens Solels projektet där
lantbrukare och företagare var den största målgruppen. För att nå ut med
projektet till målgruppen café och restauranger deltog Energi- och
klimatrådgivaren vid Köping-Arboga-Kungsörs årliga restaurangråd.
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1.6

Drift- och investeringsredovisning 2019

Driftredovisning
Belopp i tkr

Budget

Intäkt

Kostnad

Nettokostnad

Budgetavvikelse

NettoBudgetkostnad avvikelse

2019

2019

2019

2019

2019

2018

2018

Direktion inkl revision

551

0

528

528

23

433

117

Central administration

1 082

2 258

3 427

1 169

-87

1 372

7

Bygglov

2 138

2 999

4 494

1 495

643

1 225

603

Miljö och hälsoskydd

4 186

3 636

8 377

4 741

-555

4 482

-282

SUMMA nettokostnader

7 957

8 893

16 826

7 933

24

7 512

525

Finansiering nettointäkter

-8 037

11 204

3 178

-8 026

-11

-8 207

170

-80

20 097

20 004

-93

13

-695

615

SUMMA

Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan

Investeringsredovisning
Belopp i tkr

Budget

Utfall Avvikelse

Utfall

Avvikelse

2019

2019

2019

2018

2018

Digitalisering förstudie

150

0

150

Summa bygglov

150

0

150

0

0

Ärendehanteringssystem

350

420

-70

Digitalt arkiv

130

50

80

Summa miljö- och
hälsoskydd

480

470

10

0

0

SUMMA investeringar

630

470

160

0

0

Bygglov

Miljö- och hälsoskydd
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1.7

Nyckeltal

Arboga och Kungsör

2016

2017

2018

2019

Politisk verksamhet

18

22

19

23

Central administration

51

71

61

51

Bygglov

53

35

54

66

Miljö- och hälsoskydd

181

185

199

209

Total kostnad i kr/invånare

303

313

333

349

Vid beräkningen har ett invånarantal på total 22 700 använts för 2019 (Arboga 14 100 och Kungsör 8 600)
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2

Ekonomisk redovisning

2.1

Ekonomisk analys

2.1.1 2019 års resultat
Västra Mälardalens Myndighetsförbund gör 2019 ett positivt resultat på 93
tkr.
Driftbudgeten visar ett överskott med 24 tkr varav 80 tkr är budgeterat
resultat motsvarande 1 % av kommunbidraget.
Den finansiella delen visar ett underskott på 11 tkr.
2.1.2 Driftbudget
Förbundsdirektion inklusive revision

Förbundsdirektionens verksamhet visar ett överskott på 23 tkr. Arvodesoch kurskostnaderna har varit lägre än budget. Kostnader för revision har
följt budget.
Central administration

Den centrala administrationen gör ett mindre underskott på 87 tkr.
Bygglov

Verksamheten visar ett överskott på totalt 643 tkr.
På kostnadssidan görs ett mindre underskott på 56 tkr. Underskottet beror
främst på kostnader för konsulter.
Bygglovintäkterna ger ett överskott på 699 tkr. Flera stora bygglov har
handlagts under året.
Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten visar ett underskott på totalt 555 tkr.
På kostnadssidan görs ett överskott på 92 tkr vilket främst beror på en
positiv semesterlöneskuld.
På intäktssidan görs ett underskott på 648 tkr. Underskottet beror främst
på mindre intäkter för enskilda avlopp och miljötillsyn.
Tillsynsavgifter för områdena hälsoskydd, livsmedel, tobak, folköl och
receptfria läkemedel följer budget.
2.1.3 Finansnettot
Finansnettot visar ett underskott på 11 tkr.
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2.1.4 Investeringar
Investeringar under året uppgår till totalt 470 tkr och har gjorts med eget
kapital. Nytt ärendehanteringssystem och digitalt arkiv för miljö- och
hälsoskyddsärenden har införts under 2019. Det nya
ärendehanteringssystemet har blivit något dyrare än beräknat medan det
digitala arkivet bedöms klaras inom budget. Investeringarna har vid årets
slut ej avslutats. Det beräknas bli klart under första halvåret 2020.
Den planerade investeringen, förstudie av digitalisering inom bygglov,
har inte genomförts.
Investeringsbudgeten uppvisar ett överskott på 160 tkr vilket beror på att
investeringen, förstudie av digitalisering inom bygglov, inte har
genomförts.
2.1.5 Likviditet
Medlemskommunerna betalar in bidrag i förskott varje kvartal till
förbundets bankkonto. Kassa och bank uppgår på balansdagen till 3 848
tkr. Någon kredit har ej nyttjats under 2019.
I diagrammet nedan redovisas likviditetsförändringar under 2018-2019.
Likvida medel
Jämförelse år 2018 och 2019
9000000
8000000
7000000
6000000
5000000
4000000
3000000
2000000
1000000
0

2019
2018
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2.1.6 Pensioner
Nettokostnader för pensioner uppvisar ett mindre underskott på 17 tkr.
Förbundets pensionskostnader för 2019 uppgår till 661 tkr. I
pensionskostnaderna ingår förvaltningsavgifter och försäkringspremier
samt avgiftsbestämd ålderspension och särskild löneskatt.
Försäkringspremier för FÅP (förmånsbestämd ålderspension) har ökat
under året.
2.1.7 Eget kapital
Förbundet har beslutat om riktlinjer för hantering av det egna kapitalet.
Riktlinjerna innebär att det egna kapital som vid årsredovisningen
överskrider 3 000 tkr återbetalas till medlemmarna. Efter 2018 års resultat
återbetalades 695 tkr till medlemmarna.
Det egna kapitalet uppgår 2019 till 3 093 tkr varför återbetalning är
aktuellt med 93 tkr.

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

2015
2 084

2016
2 835

751
2 835

1 193
4 028

2017
4 028
-1 028
943
3 943

2018
3 943
-943
695
3 695

2019
3 695
-695
93
3 093

2.1.8 Balanskravet
Det lagstadgade balanskravet innebär att årets intäkter ska överstiga årets
kostnader och eventuella realisationsvinster vid försäljning av tillgångar
räknas ifrån årets resultat. För år 2019 uppvisar förbundet ett resultat
uppgående till 93 tkr. Några realisationsvinster har ej förekommit.
Årets resultat tkr
Justerat resultat tkr

Tkr
93
93
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2.1.9 Balanskravsutredning
Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att
förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt.
Under 2013 beslutade förbundet om riktlinjer för hantering och
användning av resultatutjämningsreserv (RUR). Förbundet har under åren
2012-2017 avsatt 1 206 tkr till RUR. Riktlinjerna har reviderats i samband
med årsredovisningen. Inga ytterligare medel att avsättas till RUR. Avsatt
medel får användas för att ej behöva återställa balanskravet vid ett
negativt resultat.
Medlemsbidrag
1% av medlemsbidraget
Årets resultat
Realisationsvinster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Medel till RUR
Medel från RUR
Årets balanskravsresultat

2012
7 348
73

2013
7 640
76

2014
7 925
79

2015
7 957
80

2016
7 957
80

2017
8 037
80

2018
8 037
80

2019
8 037
80

335
0

937
0

717
0

751
0

1193
0

943
0

695
0

93
0

335
-260
0
75

937
-860
0
77

717
-69
0
648

751
-4
0
747

1193
0
0
1193

943
-13
0
930

695
0
0
695

93
0
0
93

Förbundet uppnår balanskravet 2019.
2.1.10 Soliditet
Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den visar hur
stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital.
Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer, dels hur det egna
kapitalet förändras och dels hur tillgångarna förändras.
Vid bildandet av förbundet var soliditeten 0 %. I och med årets resultat på
93 tkr uppgår det egna kapitalet till 3 093 tkr vilket ger en soliditet på
53 %.
Soliditet

2017
62 %

2018
52 %
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2019
53 %

2.1.11 God ekonomisk hushållning
För 2019 har förbundet beslutat om ett mål att självfinansieringsgraden
ska vara 44 %. Förbundet har också nedanstående beslutade riktlinjer för
god ekonomisk hushållning:
”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska vara ett kommunalförbund
med en långsiktigt hållbar ekonomi. Alla förbundets verksamheter ska
vara av god kvalitet och vara kostnadseffektiva. En relevant intern
kontroll och ekonomiuppföljning ska säkerställa detta.
Årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med
budget och ska vara minst 1 % av kommunbidrag för året.
De investeringar som görs ska i största möjligaste mån ske genom
användning av egna medel och syfta till att utveckla verksamheten.”
Självfinansieringsgraden för 2019 är 46 % vilket innebär att
självfinansieringsgradsmålet har nåtts. Utifrån riktlinjerna finns en
fungerande intern kontroll. Årets resultat är också positivt och överskrider
1 % av erhållet kommunbidrag.
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2.2
Ekonomisk redovisning
2.2.1 Resultaträkning
Belopp i Tkr

Bokslut

Bokslut

Budget

Avvikelse

2018

2019

2019

2019

Verksamhetens intäkter

1

6 123

6 638

6 327

311

Verksamhetens kostnader

2

-13 356

-14 526

-14 147

-379

Avskrivningar

3

-111

-58

-137

79

-7 344

-7 946

-7 957

11

8 035

8 035

8 037

-2

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Driftbidrag
VERKSAMHETENS
RESULTAT

4

691

89

80

9

Finansiella intäkter

5

8

7

0

7

Finansiella kostnader
RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER

6

-4

-3

0

-3

695

93

80

13

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

7

0

0

0

0

695

93

80

13

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

Not

2018

2019

1

174
174

586
586

2
3

6 925
0
6 925

5 235
0
5 235

7 099

5 821

3 695

3 093

-943
695

-695
93

0
0

0
0

0
3 404
3 404

0
2 728
2 728

7 099

5 821

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

4

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

5
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2.2.3 Noter till resultaträkning
Belopp i tkr

2018

2019

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Från driftredovisningen

8 444

8 893

-2 321

-2 255

6 123

6 638

6 123

6 638

Bidrag

0

0

Försäljning av verksamhet

0

0

6 123

6 638

15 956

16 826

-116

-62

-2 321

-2 255

-163

17

Interna poster
SUMMA EXTERNA INTÄKTER
Fördelas enligt nedan:
Taxor och avgifter

SUMMA
Not 2 - Verksamhetens kostnader
Från driftredovisningen
Kapitalkostnader
Interna kostnader
Pensioner inkl löneskatt
Övriga gemensamma kostnader
SUMMA EXTERNA KOSTNADER

0

0

13 356

14 526

10 203

11 276

600

1 006

475

492

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

65

65

2 013

1 687

13 356

14 526

Planenliga avskrivningar

111

58

SUMMA

111

58

Arboga

4 833

4 833

Kungsör

3 202

3 202

SUMMA

8 035

8 035

Räntor kundfordringar

8

7

SUMMA

8

7

Räntor likvida medel

-4

-3

SUMMA

-4

-3

695

93

Övriga externa kostnader
SUMMA
Not 3 - Avskrivningar

Not 4 - Driftbidrag

Not 5 - Finansiella intäkter

Not 6 - Finansiella kostnader

Not 7 - Årets resultat
Årets resultat
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2.2.4 Noter till balansräkningen
Tkr

2018

2019

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

1 106
0
1 106

1 106
470
1 576

-822
-110
-932

-932
-58
-990

174

586

0

470

561
111
507
5 746
6 925

522
672
193
3 848
5 235

0
0

0
0

3 943
-566
-377
695
3 695

3 695
-417
-278
93
3 093

1 206

1 206

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

410
1
204
230
0
1 072
379
432
0
2 728

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

Not 2 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Skattefordringar
Kortfristig fordran hos koncern
SUMMA
Not 3 - Kassa och bank
Sparbanken
SUMMA
Not 4 - Eget kapital
Ingående värde
Återbetalning kapital bokslut 2018 Arboga
Återbetalning kapital bokslut 2018 Kungsör
Årets resultat
SUMMA
varav:
RUR
Not 5 - Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Momsskuld skatteverket
Personalens källskatt
Arbetsgivaravgift
Skulder till staten
Interimsskulder
Semesterlöneskuld
Uppl pension ind del inkl löneskatt
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA
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2.2.5 Kassaflödesanalys
Utfall
2018

Belopp i tkr

Utfall
2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat

695

93

-944

-695

111

58

före förändring av rörelsekapital

-138

-544

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-619

-208

Ökning/minskning kortfristiga skulder

972

-676

Kassaflöde från den löpande verksamheten

215

-1 428

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

0

-470

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-470

0

0

215

-1 898

Likvida medel vid årets början*

5 531

5 746

Likvida medel vid årets slut*

5 746

3 848

215

-1 898

Justering av eget kapital
Justering för ej likviditetspåverkande poster:
Avskrivningar/nedskrivningar
Medel från verksamheten

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
ÅRETS KASSAFLÖDE

Förändring likvida medel

*Likvida medel består av förbundets tillgodohavanden på koncernkonto
hos banken.
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2.2.6 Redovisningsprinciper
Grundläggande redovisningsprinciper

Förbundet har upprättat delårsrapporten i enlighet med reglerna i Lagen
om kommunal bokföring och redovisning och rekommendationer som
Rådet för kommunal redovisning utger såvida inte annat anges. Syftet
med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av
förbundets finansiella ställning.
Periodiseringar har skett för att ge en så rättvisande bild som möjligt av
förbundets resultat och finansiella ställning för året. Det innebär att
utgifter kostnadsförts det år då förbrukningen skett och inkomster
intäktsförts det år då intäkterna genererats.
Investeringar

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

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

Enligt överenskommelse med medlemskommunerna ligger tidigare
upparbetad pensionsskuld kvar hos kommunerna. Det medför att
förbundet inte har någon ingående upparbetad skuld avseende pensioner.
Förbundet har valt att från och med 2011 trygga dessa framtida kostnader
genom att teckna en försäkring för den förmånsbestämda pensionen (FÅP)
samt efterlevandepension istället för årlig avsättning.
Vad gäller individuella valet (4,5 %) och den särskilda löneskatten
(24,26%) har kostnaden 432 tkr bokförts som interimsskuld 2019 och ligger
med i verksamhetens kostnader. Skulden är baserad på inrapporterad
årslönesumma hos KPA.
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Semesterlöneskuld

Den förändrade semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar
samt okompenserad övertid har bokförts månatligen på 2019. Skulden har
under året minskat med 96 tkr och förändringen har påverkat periodens
resultat positivt.
Löner

Samtliga lönerevideringar har redovisats i 2019 års resultat. Sociala
avgifter och arbetsgivaravgifter har bokförts i samband med att lönerna
bokförts.
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2.3

Ordlista och förklaringar

Anläggningstillgång

Internränta

Fast och lös egendom som är
avsedd att innehas stadigvarande.

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

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar på grund av
ålder och utnyttjande.

Kapitalkostnader

Benämning för avskrivningar och
intern ränta.

Balanskrav

Kassaflödesanalys

Lagkrav att intäkterna varje år ska
överstiga kostnaderna.

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

Balansräkning

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

Kortfristiga fordringar/skulder

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

Betalningsberedskapen på kort sikt

Eget kapital

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

Nettoinvesteringar

Finansiella intäkter och kostnader

Lös egendom som inte är avsett att
stadigvarande innehas.

Investeringsutgifter reducerat med
investeringsbidrag.
Omsättningstillgångar

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

Resultaträkning

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

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella
intäkter och kostnader.

Soliditet

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Årsredovisning 2019 för Gemensamma överförmyndarnämnden (KS 2020/85)
Gemensamma översiktsnämnden har översänt årsredovisning och
verksamhetsberättelse 2019.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör årsredovisning 2019

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Gemensamma överförmyndarnämnden och beviljar ansvarsfrihet för
kommunens ledamot och ersättare i nämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Arsredovrsnrng 201

9

Västra Mälardalens överförmyndarnàmnd

Arsredov¡sning 2019
Västra Mälardalens överförmyndarnäm nd
Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar

1

Arsredovisnrng

20'1

9

Västra Mälardalens overförmyndarnämnd

Arsredovisning 2019,
Västra Mälardalens överförmyndarnäm nd
Aret som gått
Västra Mälardalens överftirmyndarnämnd startade verksamheten den 1 januari. De fem
medlemskommunerna Köping, Arboga, Kungsör (tidigare Gemensamma överformyndarnämnden)
Hallstahammar och Surahammar representeras av en ordinarie ledamot och en ersättare och
nämnden sammanträder varje månad. Överftirmyndarkansliet i Köping bistår nämnden med
sakkunskap, utredningar, handläggning enligt beslutad delegation och utövar tillsyn över
godmanskap, forvaltarskap och ftirmynderskap.
Det nya organisationen har effektiviserat handläggningen och tillsynen samt ökat rättsäkerheten
genom en stärkt kompetens i verksamheten. Verksamheten är även mindre sårbar vid frånvaro och
semester. En helt ny verksamhet har byggts upp under 2018-2019 och arbetet fotskrider under

2020.
Antalet ansökan/anmälan om godmanskap/ftirvaltarskap ökar flor varje år. Den ökade
komplexiteten i ärendena kräver mer handläggningstid och ställer större krav på utredningarna.
En ökning sker av nya ärenden mycket där hjälpbehovet grundar sig på psykisk ohälsa och/eller

missbruksproblem. Många ärenden har även hjälpbehövande med ett annat modersmål än svenska.
Utredningar om den hjälpbehövande upp$ller ftirutsättningarna für att fü hjälp av en god man
eller frrvaltare har blivit mer omfattande och tar längre tid på grund av den hjälpbehövande
typiska situation och lagändringar. Okunskap från andra myndigheter och verksamheter om vad
som krävs for att kriterierna für ett godmanskap upp$lls gör att många ärenden återkommer och
skapar onödigt merarbete.

Även antal byten av sttlllftireträdare i redan befintliga ärenden har ökat dels på grund av en hög
medelålder på ställforeträdare dels då ärendena kräver mycket och man inte orkar eller klarar ett
ärende då man inte är utbildad att hantera personer med svår psykisk sjukdom.

Utöver det krävs det att både ställforeträdare och handläggare kan hantera fastighetsflorsäljningar,
arvsskiften, bolagsfdrsäljningar mm

Överftirmyndarkansliet har i nuläget 1 103 ärenden att hantera. Inom Sveriges överñrmyndarverksamheter finns det utredningar som visar att for att verksamheten ska klara en ändamålsenlig

tillsyn och en rättsäker handläggning bör ftirdelningen av antalet ärenden per handläggare vara inte
mer än 150 ärenden per handläggare. En vidare ftirdelning innebär en stor risk fÌjr att
verksamheten inte kan klara av sitt uppdrag och att arbetsmiljön fürsämras avsev¿ift.

Till överfldrmyndarkansliets handlåiggning och tillsyn tillkommer administrativt arbete som
exempelvis nämndhantering, verksamhetsutveckling och ekonomi.

I budgeten für år 2019 var medel avsatta ftir 6,00 årsarbetare handläggare och 1,00 årsarbetare
assistent. Det uträknade behovet av bemanning innan sammanslagningen var 7,00 årsarbetare och
en assistent, Under året har överformyndakansliet haft reducerad bemanning på grund av mycket

hög sjukfrånvaro då flera handläggare varit sjukskivna. Sammantaget kan sägas att handläggning
har delats päfyra handläggare ,varav två har anställts och utbildats under året, samt en assistent.
Den ansträngda situationen har lett till något längre handläggningstider och en omfattande
arbetsbelastning ft r personalen.
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I november avslutade en av handläggarna, tillika jurist sin tjänst. Avtalet med Västerås
överftirmyndarnämnd fürnyades avseende inköp av juridisk kompetens vid behov.
Extrapersonal har under slutet av året varit inne och hjälpt

till med administrativa uppgifter utöver

handläggning som annars blivit ner prioriterat. En ytterligare handläggare har anställts och

tillträder sin tjänst i mars 2020 med upplärning.

Andra händelser

r

Den frrsta mars varje år ska ställforeträdanas årliga redovisning vara överfürmyndarkansliet
tillhanda. Redovisningarna granskas av assistent och extrapersonal. Under ären 2017 -2018 har
två personer varit anställda på heltid mellan februari och maj für att granska räkningar. Då
ärendemängden ökade markant i samband med sammanslagningen togs ytterligare
extrapersonal .in på 5- l0 tim /vecka under mars och april 2019

Detta gjorde attman granskat
I

85%o av

.

redoviningarna innan midsommar.

Det råder stor brist på kvalificerade ställforeträdare. Det genomsnittliga uppdraget som god
man och fürvaltare blir allt svårare. För att den hjälpbehövande ska kunna

ñ hjälp i sin

komplexa situation krävs det att ställforeträdaren har tid och kunskaper om vilka stödåtgärder
den hjälpbehövande behöver från samhället.

Överftirmyndarkansliet har under året utbildat nya ställforeträdare i hur man ska göra
årsredovisning. Ett mentorskapssystem har upprättats där handläggare kan erbjuda en erfaren
god man som mentor där man anser att det behövs.
a

Överformyndarkansliets arbete med ta fram rutiner och riktlinjer for handläggnings- och
tillsynsarbetet har fortsatt under året.
Handläggare har i möten med tingsrätten satt rutiner for samarbete kring forelägganden och

ftirhandlingar. Antal fdrhandlingar har ökat

till

nästan det dubbla

fritn2017.

Överlormyndarkansliet har besökt boenden och APT möten och informerat om kriterier ftir
anordnande,ställfiÖreträdarnas roll och ärendegången.

I april anordnades

en stor utbildning på Forumteatern i Köping då biståndshandläggare,

socialsekreterare och annan berörd personal bjöds in ftir att utbildas

i samma områden, allt ftir

att minska onödigt arbete ftir alla verksamheter samt att fürbättra samarbetet. Deltagandet från
medlemskommunernas verksamheter var dock lågt.
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Västra Mälardalens ôverförmyndarnämnd

Ekonomisk uppföljning
Driftredovisning, Köping
Västra Mälardalens

D

ndarnämnd

Verksamhet

Avvikelse

Budget

Kostnad

2019
239

202

-37

Admi nistration/överförmyndarkansli

4 759

4 718

-41

Arvoden ställföreträdare

4 645

5 085

440

64t

10 005

362

Överförmyndarnämnd

9

Summa med ramförstärkning

Driftredov

Västra Mälardalens
Nämnd

Kommun

kommun

nd

Administation/

Arvoden

Kostnad

kansli

ställföretrâdare

2019

Avv¡kelse

Budget
201

I

Köping

84

1 665

1 591

3 340

3 326

-14

Arboga

46

904

669

1 619

I

661
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Kungsör

28

571

452

1 051

1 092

41

Hallstahammar

50

000

1 428

2 478

2250

-228

Surahammar

3'1

619

505

1 155

1 677

522

239

4 759

4 645

10 005

362

Summa

I

I

643

Kommentarer t¡ ¡l d riftredovisni ngen
Verksamheten redovisar ett överskottetpâ362 tkr under året.

Personal
Under året har överflormyndarkansliets arbetade tid blivit l5 procent lägre än budgeterat trots att
extra personal varit anställd. Den arbetade tiden motsvarat drygt 6,00 årsarbetare vilket är 1,00
årsarbetare lägre

åin

budgeterat. Sjukfrånvaron på drygt l8 % bidrog

till

att personalkostnaderna

blev lägre än beräknat.

Lokalkostnad
Överformyndarkansliets kostnad flor lokalema blev 55 tkr högre än füregående år.

Övrig kostnad
Lokalerna ftirdigställdes och säkrades for personalen genom säkerhetssluss och larmsystem.
Kontorsmöbler och inredning inforskaffades i början av året. Konsolidering av flera databaser

till

en i verksamhetssystemet Vy'ärna genomfordes, samtidigt som Hallstahammars databas

konverterades.

Nyanstâlld oerfaren personal och ökande komplexitet i verksamheten ledde
kurser och konferenser ökade markant

till

att kostnaden

frr

.

Arvoden ställföreträdare
Kostnaden ftir ställforeträdare blev låigre än beräknat i samtliga kommuner utom Hallstahammar.
Det beror bland annat på att Hallstahammars kommun hade en lägre ersättningsnivå
ställfüreträdare innan man gick med i Västra Mälardalens överftirmyndanämnd
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.

till

sina
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Ärendefördelning
Västra Mälardalens överformyndarnämnd har per 2019-12-31 totalt 1 048 registrerat aktiva
ärenden fordelat enligt floljande:

Fördelat efter befolkningsmängd

Surahammar
Kungsör
Hallstahammar
Köping
Arboga

ärenden
126 ârenden
282 ärenden
354 ärenden
158 ärenden
128

1,27

Yo

1,46

o/o

1,73

o/o

1,35

Yo

1,12%0

Utöver registrerat aktiva åirenden har nämnden 55 ärenden under uppstart och utredning.
Antal utredningar och inkomna ärenden fortsätter att öka varfür ovanstående siffror i jämftrelse
med halvårsrapporten kan verka missvisande. Förklaringen är att det i rapporten per 31 ugusti
redovisades tiven ärenden under utredning vilket idag såirskiljs i statistiken.
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Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen
Gemensam ma överförmyndarnäm nden
Mål

-

En kommun med hög kvalitet

Övefförmyndarkansliet bidrar tiil en effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Så ligger vi

till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsälter med
Verkar för god tillgänglighet i kontakterna med ställföreträdarna

Bra

Effektivisera verksamhetssystemen

Bättre

Nämndens lägeskommentar och årets bedömning
Så làngt har vi kommit med aktiviteterna
Erbjuder och genomför coaching för våra gode män samt utbildningsinsater
Kansliet har arbetat med att uppdatera och ta fram nya blanketter och
uppdaterat hemsidan. Onskvärt är att ställföreträdarna inom kort ska kunna
skicka in ansökningar och handlingar digitalt.

Oversynen av verksamhetssystemen fortsätter i dialog med lT. Nämnden har
under året gett förvaltningen i uppdrag att arbeta med digital utveckling. Som en
del av detta har kansliet undersökt möjligheten att köra lönefiler ifrån
verksamhetssystemet istället förmanuellt. Kansliet har tittat på oika nya
verksamhetssystem som skulle kunna effektivisera handläggningen och ge
ställförerträdarna en möjlighet att lämna redovisning digitalt.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till
måluppfyllelsen?
På grund av tidsbrist har inte personliga uppstartsmöten med samtliga nya
stäklföreträdare kunnat genomföras.

Delvis

Digitalisering har heller inte kunnat uppnås med inlämnande av handlingar
digitalt.

Gemensamma överförmyndarnäm nden
Mål

-

Trygghet i livets alla skeenden

Öveñörmyndatuansliet bidrar till att medborgamas upplevda trygghet ökar.
Så ligger vi

till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsälter med
Stödja ställföreträdarna så de känner sig trygga i sitt uppdrag och genom det
tryggheten för huvudmännen
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Nämndens lägeskommentar och årets bedömning
Så långt har vi kommit med aktiviteterna
Erbjuder och genomför coaching för våra gode män samt utbildningsinsater
Mentorsystem upprättat.
På grund av tidsbrist har inte personliga uppstartsmöten med samtliga nya
stäklföreträdare kunnat genomföras.

Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna och därigenom bidra till
màluppfyllelsen?
Delvis

Se ovan

Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för nämndens egna
indikatorer?
En kommun med hög kvalitet:
Att årsräkningarna är slutgranskade 30 juni

Ja

En kommun med hög kvalitet:
Att huvudman får ställföreträdare inom tre månader från att

Nej

-

ansökan inkommit
Ja

En kommun med hög kvalitet:

-

Att ställföreträdarna är nöjda med tillgängligheten

Framtiden
Västa Mälardalens överfürmyndarnämnd ser en positiv utveckling för 2020

.

Personal är påväg tillbaka från sjukskrivning, ny handläggare påbörjar sitt arbete under våren och
en rekrltering av enhetschefhar påbörjats. Enhetschefen ska även utftira handläggning.

Förhoppningen är att kansliet kan ha full bemanning efter sommaren. Då finns möjligheten att
fortsätta arbeta med verksamhetsutveckling och nya rutiner för att effektivisera arbetet och
rekrytering av îy a ståillftireträde.
Mer personal gör det möjligt att utfldra stöne utbildningsinsatser

ñr

både ställforeträdare och

andra myndigheter. Genom att utveckla samarbete bör effektiviteten ökas i verksamheterna.

Ett nytt verksamhetssystem och inftirande av e-tjänster är ett viktigt moment for att behålla
ställflöreträdare som är vana att kunna arbeta digitalt.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Revidering av riktlinjer för alkoholservering
(KS 2020/81)
Enligt 8 kap. 9§ i alkohollagen ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen av alkohollagen och tillhörande föreskrifter.
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2013 och finns redovisade i kommunens författningssamling
med nr D.28.
Ett förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering låg som
bilaga till förslaget om gemensam alkoholhandläggning i KAK i
fjol. De har antagits av nämnden och senare kommunfullmäktige
under förutsättning av Arboga och Köpings kommuner fattade
motsvarande beslut. Förslaget föll då Arboga kommun beslutade
annorlunda. Förslaget till reviderade riktlinjer behöver därför
lyftas igen för beslut.
Dokumentet innehåller främst redaktionella ändringar med lite
förtydliganden av syfte och mål med riktlinjer.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse 2020-02-03 med bilaga
• SN protokoll 2020-02-25 § 17

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Riktlinjer för alkoholservering i
Kungsörs kommun i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25

§ 17
Revidering av riktlinjer för alkoholservering
(SN 2020/32)
Enligt 8 kap. 9§ i alkohollagen ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen av alkohollagen och tillhörande föreskrifter.
Nuvarande riktlinjer antogs av kommunfullmäktige den 9 december 2013 och finns redovisade i kommunens författningssamling
med nr D.28.
Ett förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering låg som
bilaga till förslaget om gemensam alkoholhandläggning i KAK i
fjol. De har antagits av nämnden och senare kommunfullmäktige
under förutsättning av Arboga och Köpings kommuner fattade
motsvarande beslut. Förslaget föll då Arboga kommun beslutade
annorlunda. Förslaget till reviderade riktlinjer behöver därför
lyftas igen för beslut.
Dokumentet innehåller främst redaktionella ändringar med lite
förtydliganden av syfte och mål med riktlinjer.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse 2020-02-03 med bilaga

Beslut

Socialnämnden förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige reviderar Riktlinjer för alkoholservering i
Kungsörs kommun i enlighet med förslaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten

Blad
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-02-03

Sida 1 (1)

SN 2020/32

Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Alkoholhandläggare Robert Koivunen

Reviderade riktlinjer för alkoholservering i
Kungsörs kommun
Bifogat (bilaga 1) finns förslag till reviderade riktlinjer för alkoholservering i
Kungsörs kommun för beslut i nämnd i februari. Detta förslag låg som bilaga till
förslaget om gemensam alkoholhandläggning i KAK i fjol. De har således
antagits av nämnd men eftersom beslutet föll (Arboga beslutade annorlunda) så
måste de upp i nämnd och antas för sig.
Dokumentet innehåller främst redaktionella ändringar med lite förtydliganden av
syfte och mål med riktlinjer. De tidigare riktlinjerna gällde endast under förra
mandatperioden, därför behöver de tas på nytt (kommunal informationsskyldighet i enlighet med 8 kap. 9 § alkohollagen).

Robert Koivunen

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

(UTKAST 2020-02-03)
Riktlinjer för alkoholservering i
Kungsörs kommun

Antagen av:

Innehåll
Inledning
Syftet med riktlinjer för alkoholservering
Tillämpningen av riktlinjer
Alkohollagen – en skyddslag
Kommunens mål med riktlinjer för alkoholservering

5
5
5
5
5

Ansökan och handläggning
Skriftlig ansökan
Prövningsavgift
Handläggningstider vid ansökan
Kommunens informationsskyldighet med mera
Remissyttranden
Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl
Kommunens tillsynsverksamhet
Tillsynsavgifter

7
7
7
7
8
9
10
10
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Riktlinjer vid servering
Serveringstider
Ordning och nykterhet
Uteserveringar
Gemensamt serveringsutrymme
Villkor vid meddelande av serveringstillstånd
Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap
Cateringverksamhet
Kryddning av snaps
Provsmakning

13
13
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16
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18
19

Etiska överväganden vid servering
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Inledning
Varje kommun ska ta fram och tillämpa riktlinjer för alkoholservering.
Riktlinjerna ska redogöra för vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande
föreskrifter, samt för lokala förhållanden som kommunen tar hänsyn till vid
tillståndsprövning.
I regeringens skrivelse En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobakspolitiken 2016-2020 (Skr. 2015/16:86) anges mål och inriktning för ANDTpolitiken (ANDT står för Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak). Ett mål är
bland annat minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och en
strategi för detta är en samordnad, effektiv och likvärdig alkoholtillsyn. I
skrivelsen konstateras att samarbete mellan kommuner och mellan kommuner och
andra myndigheter är en framgångsrik väg som kan bidra till ökad kompetens och
kvalitet i tillsynen.
Riktlinjerna gäller under innevarande mandatperiod.
Syftet med riktlinjer för alkoholservering
Det primära syftet med att ha lokala riktlinjer för servering av alkohol är att den
som vill etablera en serveringsverksamhet i kommunen på ett överskådligt sätt ska
kunna förutse vad som gäller enligt lagstiftning och enligt kommunal anpassning i
området. Syftet är också att skapa förutsättningar för likabehandling av alla
ansökningar om serveringstillstånd och provsmakningstillstånd inom kommunen.
Den som söker serveringstillstånd ska även känna till vad som förväntas av dem
som sökande.
Tillämpningen av riktlinjer
Riktlinjerna för alkoholservering ska inte ses som normgivande för tillämpningen
av alkohollagen i ärenden som rör serveringstillstånd, utan snarare som ett
förtydligande och en inriktning på hur kommunerna ser på dessa frågor.
Kommunerna kommer inte enbart att luta sig mot formuleringarna i dessa
riktlinjer för exempelvis avslagsbeslut eller beslut om villkor av
serveringstillstånd.
Alkohollagen – en skyddslag
Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt
för kommunen är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska
eller näringspolitiska hänsyn.
Kommunens mål med riktlinjer för alkoholservering
Målen med riktlinjerna för alkoholservering i Kungsörs kommun är att de ska:
 Bidra till minskad överkonsumtion av alkohol. Särskilt fokus ska ligga på
skyddet av barn, ungdomar och unga vuxna.
 Bidra till en förbättrad folkhälsa.
 Förtydliga sambandet mellan matservering och alkoholservering.

 Säkerställa att de som avser att etablera eller bedriver verksamhet med
alkoholservering får ett professionellt och tydligt bemötande från
kommunen.
 Verka för fler alkoholfria ungdomsmiljöer och ungdomsarrangemang.

Ansökan och handläggning
Skriftlig ansökan
Ansökan om serveringstillstånd görs skriftligt på särskild blankett till kommunen
där serveringsstället är beläget. Det är också möjligt att lämna in ansökan via
kommunens webbplats. Serveringstillstånd som avser servering i inrikes trafik på
fartyg, luftfartyg eller järnvägståg (trafikservering), meddelas dock av den
kommun där det företag som vill bedriva serveringen har sitt säte, eller där den
person som vill bedriva serveringen har sin hemvist. Har företaget inte säte inom
landet eller personen inte hemvist inom landet, meddelas tillstånd av Stockholms
kommun.
Prövningsavgift
Alkohollagen medger för kommunerna att ta ut avgift för prövningsärenden
gällande serveringstillstånd. Bilagt till dessa riktlinjer finns en förteckning på de
aktuella avgifterna i Kungsörs kommun. Ingen ansökan anses fullständig innan
prövningsavgiften är betald.
Handläggningstider vid ansökan
Rättsregel

Enligt 5 § alkoholförordningen ska en kommun fatta beslut i ett ärende om
serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har
inkommit till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen får
handläggningstiden förlängas med högst fyra månader. Kommunen ska informera
sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga
tidsfristen har gått ut.
Riktlinjer

Ärenden enligt alkohollagen ska handläggas snabbt, smidigt och rättssäkert.
Handläggningstiden skiljer sig oftast beroende på vilken typ av tillstånd ärendet
gäller. Generellt kan man säga att stadigvarande tillstånd och tillstånd som gäller
servering till allmänheten kräver en mer omfattande prövning än tillfälliga
tillstånd och tillstånd till slutna sällskap. Det är viktigt att observera att
handläggningstiden räknas från och med det datum då en fullständig ansökan
lämnas in till kommunen.
Med hjälp av uppföljning i det ärendehanteringssystem som administrerar
serveringstillstånd har kommunen tagit fram genomsnittliga handläggningstider
för ärenden enligt alkohollagen. Handläggningstiden är i normalfallet:








5-8 veckor för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
4-6 veckor för stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap
4-6 veckor för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten
4-6 veckor för provsmakningstillstånd
3-5 veckor för permanent utvidgning av serveringstillstånd
1 vecka för tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap
1 vecka för stadigvarande utvidgning av serveringstillstånd som ej gäller
uteservering eller serveringstid

 1 vecka för tillfällig utvidgning av serveringstillstånd som ej gäller
uteservering
Rutin vid anmälningsärenden

Vissa typer av tillstånd kräver endast att sökande eller tillståndshavare gör en
anmälan till kommunen, exempelvis kryddning av egen snaps, anmälan av
godkänd lokal för catering till slutet sällskap, anmälan av serveringsansvarig
personal. Anmälningar görs på särskilt avsedda blanketter. I regel gäller anmälan
från och med den dagen den nått kommunen. Som tillståndshavare eller sökande
får du alltid en bekräftelse på att din anmälan lämnats in till kommunen.
Kommunens informationsskyldighet med mera
Rättsregel

Enligt 8 kap 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad
som gäller enligt denna lag och anslutande författningar.
Riktlinjer

Information om vad som gäller för servering av alkohol i Kungsörs kommun går
att hitta på kommunens webbplats. Dessutom är kommunens alkohol- och
tobakshandläggare tillgänglig för information och rådfrågning via telefon, e-post
och på kontoret i Köping, måndag – fredag under kontorstid.
Utbildning

För att tillståndshavare i kommunen ska ges möjlighet att ha en så väl utbildad
personal som möjligt när det gäller servering, samarbetar kommunen med
Länsstyrelsen i arbetet med ansvarsfull alkoholservering. Ansvarsfull
alkoholservering är en utbildning som riktar sig till personal som handhar alkohol
i sin yrkesutövning. Syftet med utbildningen är att öka personalens förståelse för
alkoholens påverkan på kroppen.
Kommunen erbjuder även tillståndshavare i Kungsör att få besök av kommunens
alkohol- och tobakshandläggare för kortare information till exempelvis nyanställd
personal.
Alkohol- och drogpolicy

Kungsörs kommun anser att det är viktigt att personal och gäster kan känna sig
trygga på restauranger i kommunen. Tillståndshavare uppmuntras därför till att ha
en genomtänkt alkohol- och drogpolicy på serveringsstället. I det arbetet kan
kommunen vara en resurs och ett stöd. Det ställs dock inga krav på att en sådan
finns.
Restaurangråd

Ett restaurangråd för samtliga tillståndshavare i de tre kommunerna Arboga,
Kungsör och Köping samordnas varje år. Restaurangrådet träffas en till två gånger
per år och är ett forum för kommunerna att delge tillståndshavare information.

Rådet är också en möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma
förhållningssätt i de tre kommunerna.
Kunskapsprov

Den som söker serveringstillstånd måste ha kunskaper i svensk
alkohollagstiftning. Sökande ska därför avlägga ett kunskapsprov hos kommunen.
Kunskapsprovet är framtaget av Folkhälsomyndigheten men administreras hos
kommunen. För att kunna genomföra ett kunskapsprov måste en ansökan om
serveringstillstånd finnas hos kommunen. Varje ansökan medger tre försök att
klara provet. Därefter måste en ny ansökan lämnas in.
Vem som ska avlägga provet avgörs av vilken företagsform som verksamheten
ska drivas i. Grundprincipen är att minst hälften av de personer som anses ha ett
betydande inflytande i rörelsen ska avlägga kunskapsprov. Det kan därför ställas
krav på att fler än en person ska avlägga godkänt kunskapsprov. I Kungsörs
kommun ingår det första kunskapsprovet i ansökningsavgiften. Prov nummer två
och tre debiteras enligt fastställd taxa.
Remissyttranden
Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 11 § alkohollagen ska kommunen hämta in Polismyndighetens
yttrande vid en prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd, såväl till
allmänheten som till ett slutet sällskap. Kommunen ska också hämta in
Polismyndighetens yttrande vid en prövning av tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten, om det inte rör sig om ett litet arrangemang. Enligt 8 kapitlet 16 §
ska också de lokaler som används för stadigvarande servering vara brandsäkra.
Brandsäkerheten kan också vara något som kommunen behöver beakta när den
prövar en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd.
Riktlinjer

Kungsörs kommun remitterar i regel alltid Polismyndigheten vid
ansökningsärenden för serveringstillstånd. Andra myndigheter som remitteras är
Kronofogden, Skatteverket och kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Om
sökande innehar eller har haft serveringstillstånd i någon annan kommun
remitteras i regel även den kommunen.
Remisserna avser att ge svar på huruvida det föreligger hinder när det gäller
sökandes vandel eller serveringsställets utformning eller belägenhet.
Särskild vikt läggs vid Polismyndighetens och miljö- och hälsoskyddsenhetens
yttranden.
Kommunen remitterar i regel inte Räddningstjänsten för yttrande om brandskydd.
Det är sökandes ansvar att se till så att intyg om godkännande ur
brandskyddssynpunkt lämnas in till kommunen.

Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller andra skäl
Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om
serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra
olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller medföra särskild risk för
människors hälsa. Kommunerna bör i sina riktlinjer ange vilka kriterier de
tillämpar vid bedömningen, för att det ska bli tydligare för dem som ansöker om
serveringstillstånd. Kommunen måste dock alltid bedöma samtliga
omständigheter i det enskilda fallet.
Riktlinjer

Vid varje prövning av nytt serveringstillstånd eller vid varje väsentlig utökning av
befintligt serveringstillstånd ska kommunen beakta risken för olägenheter på
grund av serveringsställets belägenhet eller särskild risk för människors hälsa.
Kommunen fäster stor vikt vid Polismyndighetens och miljö- och
hälsoskyddsenhetens yttranden. Polismyndigheten yttrar sig särskild angående
ordningsfrågor vid och i anslutning till serveringsstället. Miljö- och
hälsoskyddsenheten yttrar sig särskilt angående störning för boende eller andra
berörda på grund av den tänkta serveringsverksamheten.
I Kungsörs kommun betraktas särskilt områden där ungdomar vistas eller samlas,
såsom skolor, ungdomsgårdar eller idrottsanläggningar, som känsliga ur
alkoholsynpunkt. Detta utifrån tanken att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet
till en uppväxt utan alkohol. Andra områden där kommunen kan vara restriktiv
med serveringstillstånd är miljöer där redan etablerade missbruksproblem eller
brottsrelaterade problem konstaterats, samt miljöer där buller eller andra
störningar från serveringsverksamhet kan medföra risker för uppkomst av
alkoholrelaterade olägenheter. Serveringsställets inriktning (nöjeskrog, renodlad
matrestaurang, pub, målgrupp m.m.) är en faktor av särskild betydelse vid
bedömningen av risker för eventuella olägenheter.
Kommunens tillsynsverksamhet
Rättsregel

Kommunens tillsynsansvar för områdena servering av alkoholdrycker och
marknadsföring av alkoholdrycker framgår av 9 kapitlet 2 och 3 §§ alkohollagen.
Riktlinjer

Kungsörs kommun utför tillsyn av serveringsställen enligt alkohollagen. Tillsynen
sker systematiskt och på ett sådant sätt att alkoholpolitiska olägenheter undviks
samt till skydd för folkhälsan. Tillsynen kan rendera i administrativa ingripanden
från kommunernas sida, men är i grunden till för att stödja näringsidkarna i
kommunerna så att de kan driva sin verksamhet i enlighet med de regler som
gäller enligt lagar och förordningar. Det är även av stor vikt för kommunen att se
till att det råder rättvisa konkurrensförhållanden för de näringsidkare som vill
driva verksamhet i kommunen.

I Kungsörs kommun tillämpas tillsynen när det gäller serveringstillstånd på ett
sådant sätt att de ställen som säljer mest alkohol och därmed också betalar mest
tillsynsavgift, ska få den mest frekventa tillsynen.
Förutom de inplanerade tillsynerna genomför kommunerna också påkallade
tillsyner. Tillsynerna är i regel alltid oanmälda men inte dolda. Dold tillsyn kan
dock förekomma.
Kommunerna har ett gemensamt tillsynsansvar med Polismyndigheten när det
gäller tillsyn enligt alkohollagen. Kommunen strävar efter att utöva tillsynen i
samverkan med andra myndigheter i så stor utsträckning som möjligt.
Tillsyn enligt alkohollagen sker på två sätt. Dels genom så kallad inre tillsyn och
dels genom så kallad yttre tillsyn.
Inre tillsyn

Kommunens inre tillsyn av verksamheten sker i syfte att se till att de
förutsättningar som krävs för erhållande av tillstånd, när det gäller personlig och
ekonomisk lämplighet för tillståndshavare, fortfarande gäller. Den inre tillsynen är
rent administrativ och genomförs med hjälp av kreditupplysningstjänster, remisser
och förfrågningar till andra myndigheter. Exempelvis skickas förfrågningar till
Skatteverket, Kronofogden, Polismyndigheten och Bolagsverket.
Tillståndshavarna lämnar även in en restaurangrapport där de redovisar inköp och
försäljning av alkoholdrycker. Inre tillsyn av tillståndshavare sker löpande under
året.
Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär besök på serveringsstället. Denna tillsyn sker i syfte att
kontrollera att tillståndshavaren sköter serveringen i enlighet med alkohollagens
regler. Den yttre tillsynen omfattar även kontroll av ordningsläget utanför
serveringsstället. Den yttre tillsynen samordnas i regel alltid med
Polismyndigheten. I största möjliga mån samverkar kommunen även med
Skatteverket, Kronofogden och Räddningstjänsten eller andra berörda
myndigheter. Yttre tillsyn sker i regel alltid oanmält och kan äga rum närsomhelst
under serveringsställets öppettider.
Kommunen upprättar varje år en särskild tillsynsplan för tillsynen av
serveringsställen med tillstånd.
Tillsynsavgifter
Rättsregel

Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn
av den som har provsmaknings- eller serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av
kommunfullmäktige och baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som
regleras närmare i kommunallagen (2017:725).
Riktlinjer

Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn. I Kungsör är det
de restauranger där tillsynsbehovet är som störst, som också får betala de högsta

tillsynsavgifterna. Utgångsvärdet för beräkning av tillsynsavgiften är
prisbasbeloppet som räknas om varje år. År 2020 är prisbasbeloppet 47
300 kronor. För att beräkna tillsynsavgiften placeras restaurangens
alkoholomsättning in i intervall. Varje intervall har ett indextal som ökar med
alkoholomsättningen. Prisbasbeloppet multipliceras med indextalet och man får
ett tal som i sin tur multipliceras med procentsatsen för alkoholomsättningen på
serveringsstället, resultatet utgör tillsynsavgiften.
Indexberäkning
Nedan förklaras indelningen av intervaller för alkoholomsättningen samt indexberäkning.

Alkoholomsättning (kr)
0 - 200 000
200 001 - 400 000
400 001 - 600 000
600 001 - 800 000
800 001 - 1 000 000
1 000 001 - 2 000 000
2 000 001 - 3 000 000
3 000 001 - 4 000 000
4 000 001 - 5 000 000
5 000 001 - 6 000 000
6 000 001 - 7 000 000
7 000 001 - 8 000 000
8 000 001 - 9 000 000
9 000 001 -

Index
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7

Räkneexempel

En restaurang har en totalomsättning på 500 000 kronor och en alkoholomsättning
på 70 000 kronor, vad blir tillsynsavgiften?
Enligt tabellen får restaurangen ett index på 0,6 för alkoholomsättningen
70 000 kr. Indexvärdet (0,6) multipliceras därefter med prisbasbeloppet som är 47
300 kronor (år 2020), detta ger resultatet 28 380 kronor.
Alkoholomsättningens del av totalomsättningen är 14 procent
(70 000/500 000=0,14).
14 procent av 28 380 kronor är 3 973 kronor, vilket utgör tillsynsavgiften.
Avgiften är dock aldrig lägre än 3 000 kronor eller högre än 35 000 kronor.
Det betalar tillståndshavare för

I tillsynsavgiften ingår den tillsyn som görs av kommunen. Utöver detta så
tillkommer service till krögare, rådgivning, utbildning i Ansvarsfull
Alkoholservering, administration, arkivering och diarieföring, samverkan med
andra myndigheter och kommuner, intern utbildning, löner, lokaler och andra
kostnader knutna till verksamheten.

Riktlinjer vid servering
Serveringstider
Rättsregel

Bestämmelsen i 8 kapitlet 19 § alkohollagen om serveringstider syftar främst till
att motverka olägenheter som onykterhet och oordning. Bestämmelsen om
serveringstider är en viktig del av den svenska alkoholpolitiken, och social hänsyn
ska därför gå före affärsmässiga eller konkurrensmässiga hänsyn. Att en
konkurrerande restaurang redan har fått längre serveringstid behöver därför inte
motivera bifall till en annan ansökan. När kommunen prövar en restaurangs
serveringstid ska man beakta om serveringstiden kan medföra olägenheter i fråga
om ordning och nykterhet, eller om den kan innebära särskild risk för människors
hälsa. Skyddet för människors hälsa och intresset av att upprätthålla ordning,
nykterhet och säkerhet ska alltså stå i förgrunden när kommunen prövar sena
serveringstider.
Riktlinjer

En restaurangs öppethållningstid har betydelse för boende i serveringsställets
närhet och för polisens arbete med att upprätthålla ordning och säkerhet. Frågan är
central såväl ur folkhälsoperspektiv som ur alkoholpolitiskt perspektiv. Det finns
en koppling mellan alkoholkonsumtion och våldsproblematik.
Normaltiden för serveringstillstånd är mellan klockan 11.00 och klockan 01.00. I
Kungsörs kommun kan man söka tillstånd för öppethållande till klockan 02.00,
detta måste dock motiveras särskilt i ansökan. För att erhålla senare
öppethållningstid än normaltiden krävs att varken Polismyndigheten eller miljöoch hälsoskyddsenheten avstyrker en sådan ansökan. Serveringsstället ska vara
utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.
Det bör understrykas att det inte föreligger någon generell rättighet att erhålla
serveringstider utanför normaltiden, utan att en individuell prövning alltid ska ske
i det enskilda fallet. Remissyttranden från Polismyndigheten och miljö- och
hälsoskyddsenheten tillmäts stor betydelse. Kommunen förbehåller sig rätten att
medge olika serveringstider till olika serveringsställen beroende på exempelvis
serveringsställets inriktning eller belägenhet.
Tillfälliga arrangemang, såsom festivaler eller utomhuskonserter, där servering av
alkohol sker under tillfälliga och provisoriska former ska bedömas på samma
grunder som stadigvarande tillstånd när det gäller serveringstider.
Kommunen kan tillämpa så kallad prövotid vid beslut om utökad serveringstid.
Det innebär att serveringsstället under en period får ha den sökta längre
öppethållningstiden men att detta beslut kan omprövas av kommunen om det
framkommer att beslutet medfört omgivningsstörningar eller
ordningsproblematik. Kommunen kan också behäfta beslut om utökad
serveringstid med villkor i form av exempelvis antalet ordningsvakter som ska
finnas på serveringsstället vid senare serveringstider. (läs mer om villkor under
rubriken ”villkor vid meddelande av serveringstillstånd” s. 16).

Ordning och nykterhet
Rättsregel

Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kapitlet i alkohollagen, och
bestämmelser om servering av alkoholdrycker finns i 8 kapitlet. I lagens 1 kapitel
11 § andra stycket står det att servering är en typ av försäljning där drycken
förtärs på stället. Bestämmelserna i 3 kapitlet om försäljning är därför tillämpliga
även vid servering. 3 kapitlet 5 § och 8 kapitlet 20 § handlar båda om att se till att
hålla ordning där man säljer och serverar alkoholdrycker. Enligt 3 kapitlet 5 § ska
skador i möjligaste mån förhindras vid försäljning, och den som säljer
alkoholdrycker ska se till att det råder ordning och nykterhet på försäljningsstället.
Enligt 8 kapitlet 20 § ska personal vid servering se till att måttfullhet iakttas och
att störningar på grund av oordning och onykterhet undviks.
Riktlinjer

Kungsörs kommun utgår från att krögarnas inställning och förhållande till
servering av alkoholdrycker är ansvarsfull och präglas av måttfullhet.
Tillståndsinnehavare i Kungsörs kommun bör ha fokus på återhållsamhet vid
servering, se till så att skadeverkningar av alkohol ska förhindras samt att kravet
på ordning och nykterhet gäller såväl på serveringsställena som i dess direkta
närhet. Även annan oordning som inte är direkt orsakad av alkoholförtäring ska
undvikas.
Ett sätt att öka kontrollen av ordning på serveringsstället är att anställa
ordningsvakter, det finns utrymme för kommunen att ställa krav på
serveringsstället att ha ordningsvakter, en typ av villkor som kan meddelas i
samband med tillståndsgivning. Andra villkor som kan ställas är exempelvis att
inskränka vilka drycker som får serveras, om serveringen ska begränsas vid vissa
tidpunkter eller vid särskilda arrangemang.
Kungsörs kommun anser det inte förenligt med alkohollagens krav på måttfullhet
att servera större mängder alkohol vid ett och samma tillfälle till en gäst eller en
mindre grupp människor. Servering av alkohol ska ske av serveringspersonal som
är anställd av tillståndshavaren och får inte överlåtas till gäster för självservering.
Detta innebär att servering av helflaskor spritdryck s.k. helrör, ölhinkar,
shotsbrickor och användande av drinkvagnar eller liknande inte är tillåtet.
Det är heller inte tillåtet med tillfälliga prissänkningar på alkoholdrycker, s.k.
happy hour, där drycker med högre alkoholhalt främjas. Om tillståndshavare vill
sänka priset tillfälligt på exempelvis spritdrycker så ska även andra drycker
(inklusive lättdrycker) och mat sänkas i motsvarande grad.
Mängdrabatter på alkohol är inte tillåtet, vilket innebär att exempelvis en starköl
ska kosta lika mycket oberoende på om gästen köper en eller flera. Priset på
spritdrycker ska anges i centiliter. Centiliterpriset ska vara detsamma oavsett
mängd eller storlek på shot eller drink.

Uteserveringar
Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse
ett visst avgränsat utrymme, exempelvis en uteservering som finns i anslutning till
serveringsstället. Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare
serveringstider på en uteservering än inomhus. Vid ett beslut om
serveringstillstånd kan kommunen även villkora tiderna för när uteserveringen ska
vara utrymd. Anledningen är att verksamheten inte får störa omgivningen, till
exempel dem som bor i närheten av restaurangen. Om kommunen inte har
villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller
serveringsställets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den serveringstid
som gäller för serveringsstället i övrigt. Se 8 kapitlet 19 § i alkohollagen samt
regeringsrättens dom Mål nr 7544-07.
Riktlinjer

För att få utnyttja en yta som uteservering krävs det tillstånd från markägaren, om
det är frågan om offentlig plats krävs ett tillstånd, tillstånd om begagnande av
offentlig plats, från Polismyndigheten.
Enligt alkohollagen gäller samma regler för alkoholservering utomhus som
inomhus. Det betyder att uteserveringen ska vara överblickbar för
serveringspersonalen så att det enkelt kan kontrolleras vilka gäster som får
tillgång till alkoholdrycker samt om olägenheter uppstår.
Eftersom risken för omgivningsstörningar är större på uteservering än vid
servering inomhus kan kommunen besluta om olika serveringstider utomhus och
inomhus på ett och samma serveringsställe. En individuell prövning görs dock
alltid i det enskilda ärendet.
Utrymningstiden för en uteservering är 30 minuter efter serveringstidens utgång.
Gemensamt serveringsutrymme
Rättsregel

I 8 kapitlet 14 § andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare
att utnyttja ett gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd
kan beviljas för att servera på samma yta. En förutsättning är att de som ansöker
om gemensamt serveringsutrymme har ett eget serveringstillstånd. Särskilda
villkor kan meddelas i samband med beslutet om tillstånd för ett gemensamt
serveringsutrymme.
Riktlinjer

Det finns möjlighet för flera tillståndshavare att tillfälligt eller stadigvarande söka
tillstånd för gemensamt serveringsutrymme. En förutsättning är att de som
ansöker har ett eget serveringstillstånd. Det är viktigt att känna till att om det
uppstår överträdelser mot alkohollagen eller om andra missförhållanden kring det
gemensamma serveringsutrymmet uppdagas så kan tillståndet för det

gemensamma serveringsutrymmet återkallas. Om överträdelserna enbart gäller det
gemensamma utrymmet påverkas inte det enskilda tillståndshavarnas tillstånd.
Det är möjligt att ansöka om serveringstillstånd och gemensamt
serveringstillstånd vid ett och samma tillfälle. Kommunen kommer dock att
behandla detta som två olika ansökningar. Handläggningstiden för denna typ av
ärenden är 5-8 veckor.
Villkor vid meddelande av serveringstillstånd
Rättsregel

Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar
tillstånd också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska
skadeverkningar. Villkoren kan alltså endast meddelas vid beslut om
serveringstillstånd. Dit räknas också beslut om utökning av ett gällande tillstånd,
till exempel förlängd serveringstid och utökning av serveringslokal eller annat
serveringsutrymme. Villkoren får inte vara generella utan behovet ska bedömas i
varje enskilt fall. Kommunen kan däremot i sina riktlinjer beskriva under vilka
förutsättningar ett beslut kan komma att villkoras.
Riktlinjer

Kungsörs kommun använder sig av möjligheten att besluta om villkor i främst
följande fall:
 Villkor om att det ska finnas ordningsvakter på serveringsstället samt
klockslag för när dessa ska vara på plats
 Villkor om att enbart tillåta bordsservering på hela eller delar av
serveringsstället
 Villkor om att serveringspersonal måste tjänstgöra på uteservering
 Villkor om spelning av musik på uteservering
Tillfälliga tillstånd till allmänheten och slutna sällskap
Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för
servering till allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande
eller avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt
serveringstillstånd).

Riktlinjer
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Tillfälliga tillstånd till allmänheten förekommer oftast i samband med någon form
av kulturellt, musikaliskt eller idrottsligt arrangemang. Inte sällan sker
serveringen i provisoriska lokaler, till exempel tältarrangemang.
Alkoholserveringen bör ingå som en del i arrangemanget och inte utgöra det
huvudsakliga syftet.
Kungsörs kommuns inställning är att idrott och alkohol inte hör ihop.
Kommunerna värnar också om att bevara alkoholfria miljöer i så stor utsträckning
som möjligt i syfte att värna folkhälsan. Kommunen är därför restriktiv vid
meddelande av tillstånd till arrangemang där alkoholservering kan utgöra ett
onaturligt inslag i miljön samt på idrottsplatser eller i samband med
idrottsevenemang eller arrangemang riktade till ungdomar.
Ansökningar om tillfälliga tillstånd till allmänheten prövas i samma ordning som
stadigvarande tillstånd. Kravet på sökandes lämplighet är lika stort som på ett
stadigvarande tillstånd. Tillredd mat ska tillhandahållas under restaurangliknande
former, krav på eget kök i anslutning till serveringen föreligger dock inte.
Vid bedömningen av eventuella villkor eller serveringstider ska
Polismyndighetens och miljö- och hälsoskyddsenhetens remissyttranden tillmätas
stor betydelse.
Tillfälliga tillstånd ges högst 12 gånger per år eller för en sammanhängande
period om maximalt två månader. Om kommunen bedömer verksamheten som
permanent eller årligen återkommande krävs ett stadigvarande tillstånd, så kallad
säsongsrättighet.
Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av
gemensamt intresse eller annat innehållsmässigt samband mellan deltagarna,
utöver den tillställning som tillståndet söks för. Verksamhet som betraktas som
offentlig enligt 2 kap. 3 § Ordningslagen (1993:1617) kan inte meddelas tillstånd
till slutet sällskap. Slutna sällskap kan inte bildas på stället och medlemskap ska
inte kunna förvärvas i entrén.
Ansökningar om tillfälliga tillstånd till slutet sällskap prövas i samma ordning
som stadigvarande tillstånd. Kravet på sökandes lämplighet är lika stort som för
ett stadigvarande tillstånd. Tillredd mat ska tillhandahållas under
restaurangliknande former, krav på eget kök i anslutning till serveringen
föreligger dock inte.
Vid prövningen av ansökningar av serveringstillstånd till slutet sällskap beaktas
särskilt hur medlemskap i det slutna sällskapet förvärvas, om det finns något
innehållsmässigt samband mellan medlemmarna, omfattningen av det slutna
sällskapet samt hur annonsering för arrangemanget gått till.

Tillfälliga tillstånd ges högst 12 gånger per år eller för en sammanhängande
period om maximalt två månader. Om kommunen bedömer verksamheten som
permanent eller årligen återkommande krävs ett stadigvarande tillstånd, så kallad
säsongsrättighet.
Undantag från krav om serveringstillstånd

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:
 avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, och
 sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden
för inköp av dryckerna, och
 äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholeller lättdrycker
Observera att samtliga kriterier ska vara uppfyllda för att undantag från
krav på serveringstillstånd ska gälla.

Cateringverksamhet
Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 4 § alkohollagen kan den som bedriver cateringsverksamhet för
slutna sällskap meddelas stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att
den lokal där serveringen äger rum för varje tillfälle anmäls till och godkänns av
kommunen. Den som bedriver cateringverksamhet ska ha ett eget kök för
tillredning av mat för att få stadigvarande serveringstillstånd
Riktlinjer

Ett stadigvarande serveringstillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet
förutsätter att det ska finnas ett väl utrustat kök för tillredning av mat. På menyn
ska det finnas ett varierat utbud av för-, huvud- och efterrätter. Tillståndet gäller i
den kommun där tillståndet meddelats. Om verksamhet ska ske i annan kommun
måste en ansökan göras i den aktuella kommunen.
För varje tillfälle som tillståndshavaren ska servera mat och alkoholdrycker ska en
anmälan på särskild blankett lämnas till kommunen. Tillståndshavaren ska även
lämna in ett godkännande från Räddningstjänsten för lokalen ur
brandsäkerhetssynpunkt. Ett sådant godkännande krävs dock inte om serveringen
ska ske i privat bostad.
Kryddning av snaps
Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 3 § alkohollagen får den som har ett stadigvarande tillstånd att
servera spritdrycker, efter anmälan till kommunen, rätt att krydda spritdryck för
servering som snaps i den egna serveringsrörelsen.

Riktlinjer

Lagstiftarens avsikt med paragrafen är att den tradition som finns i Sverige med
kryddning av okryddat brännvin som snaps ska kunna bevaras och fortleva på
serveringsställen runt om i landet. Verksamheten ska vara i liten skala för
servering på det egna serveringsstället. Av den anmälan som ska göras till
kommunen ska det framgå vilka kryddor som används, vilken spritdryck som
avses och vilken mängd som ska kryddas. Tillståndshavaren redogör också i
restaurangrapporteringen till Folkhälsomyndigheten för mängden egenkryddad
snaps. Kryddningen ska ske i originalbutelj.
Provsmakning
Rättsregel

Av 8 kapitlet 6 § framgår att provsmakning av spritdrycker, vin, starköl eller
andra jästa alkoholdrycker kan anordnas vid arrangemang riktade till allmänheten
under förutsättning att arrangören har ett stadigvarande serveringstillstånd som
omfattar de drycker som provsmakningen avser samt den lokal där
provsmakningen ska ske. De partihandlare som deltar enskilt eller gemensamt
ansöker om och erhåller ett tillfälligt tillstånd för provsmakning av de drycker
som avses erbjudas.
Enligt 8 kapitlet 7 § har den som tillverkar alkoholdrycker från råvaror som
produceras på den egna gården och som har ett stadigvarande serveringstillstånd
rätt att, efter anmälan till kommunen, vid tillverkningsstället erbjuda
provsmakning av de egenproducerade dryckerna. Om sådant tillstånd saknas, får
tillverkaren erbjuda provsmakning av egentillverkade alkoholdrycker vid
tillverkningsstället efter beviljande av särskilt tillstånd för provsmakning.
Riktlinjer

Provsmakning av alkoholdrycker är ett avsteg från alkohollagens krav på
matservering i samband med alkoholservering. Vid de olika formerna av
provsmakning som kan sökas eller anmälas finns således inget mat- eller
kökskrav. Provsmakning avser en mindre mängd alkohol per serveringstillfälle i
syfte att skapa en uppfattning om kvalitet och smak, inga hela glas ska serveras
vid provsmakning.
Provsmakning kan ske vid tre olika typer av arrangemang:
 En tillståndsinnehavare kan inom ramen för sitt serveringstillstånd på sitt
serveringsställe anordna provsmakning av alkoholdrycker. Innan
arrangemanget ska en anmälan göras till kommunen.
 Partihandlare kan enskilt eller gemensamt ansöka om tillfälligt tillstånd för
provsmakning av alkoholdrycker till allmänheten vid tillfälliga
arrangemang. Provsmakningen bör vara en del av ett större arrangemang
såsom exempelvis mässor för mat och dryck.
 Producenter av alkoholdrycker från råvaror kan på sitt tillverkningsställe
ansöka om särskilt tillstånd för provsmakning av de egentillverkade
dryckerna.

Etiska överväganden vid servering
Kungsörs kommun är en plats där människor med olika bakgrunder,
förutsättningar och egenskaper lever och verkar. Alla ska känna sig trygga och
säkra i offentliga miljöer och i det lokala nöjes- och restauranglivet.
Kungsörs kommun vill att de krögare som verkar i kommunen delar de etiska
grundprinciperna om alla människors lika värde och aktivt arbetar för att alla ska
känna sig välkomna på serveringsställen i kommunen. Kommunen har
tillsammans med restaurangrådet Västra Mälardalen tagit fram gemensamma
trivselregler för restauranger med serveringstillstånd. Trivselreglerna gör det
tydligt för både krögaren och gästen vad som förväntas av respektive part vid ett
restaurangbesök. Trivselreglerna ska finnas tydligt uppsatta på serveringsstället.
Tillståndshavare i kommunen ska sträva efter att motarbeta alla former av
diskriminering. Evenemang av sexistisk karaktär eller som på annat sätt kan
uppfattas som stötande utifrån diskrimineringssynpunkt får inte förekomma i
samband med alkoholservering.
Erkänt eller lagakraftvunnet diskrimineringsbrott bedöms allvarligt och innebär
normalt att serveringstillståndet ifrågasätts.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Revidering av priser för måltider i Avgifter
för socialtjänsten (KS 2020/361)
Nya avgifterna för socialtjänsten gäller från den 1 januari 2020
efter ett beslut i kommunfullmäktige den 25 november 2019.
Priserna för måltider förlängdes dock till den 31 mars 2020.
Socialchefen har tillsammans med kostchefen arbetat fram ett
förslag till nya måltidsavgifter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialchefens och kostchefens tjänsteskrivelse 2020-01-28
med bilaga
• Socialchefens protokoll 2020-01-28 § 3

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige reviderar måltidsavgifterna inom vård och
omsorgsverksamheten i dokumentet Avgifter för socialtjänsten från
och med den 1 april 2020 i enlighet med socialchefens och kostchefens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till
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Blad
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2020-01-24
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Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Lena Dibbern

Taxor och avgifter för måltider 2020
Socialnämnden beslutade att förlänga 2019 års avgifter till 2020-03-31 då förvaltningen tillsammans med måltidsavdelningen behövde förlängd tid för att ta
fram underlag för avgifterna. För att avgifterna ska bli så rättvisande som möjligt
kan nämnden utgå från att den enskilde ska betala ett självkostnadspris.
Det finns nu politiskt uppdrag att se över om måltidsavdelningen ska överföras
till kommunstyrelsen. Eftersom detta uppdrag kommit har frågan om äldrematens
faktiska kostnader legat på is. Matpriserna har under 2019 ökat markant, 30
procent mer än föregående år och ca 4 procent på bara ett år. Detta tillsammans
med att matpriserna inte justerats mer än marginellt under senare år innebär
intäktsförluster för måltidsavdelningen. Dessutom tillkommer kostnader för
leverans, dvs. utkörning, av mat som inte debiteras brukaren. Av dessa skäl
behöver matpriserna justeras även om vi inte har de faktiska kostnaderna.
Ett annat bekymmer är att debiteringen av måltiderna blir lidande p.g.a. bristfälliga rutiner vid utlämning av mat fram för allt på Mistelns restaurang. En rutin
för att säkerställa att maten som levereras faktureras rätt brukare är upprättad och
innebär att möjligheten att skriva upp på lista i restaurangen tas bort då det inte
går att säkerställa att maten skrivs upp på rätt brukare.
För att underlätta för personer som har svårt att hantera kontanter kommer olika
former av abonnemang att införas. Man kan abonnera på enbart lunch, endera att
äta i restaurangen eller varm matlåda att tas med eller kall matlåda alternativt kan
abonnemanget avse både lunch, middag och då ingår även kaffe och kaka på
eftermiddagen. Priserna för abonnemangen på Misteln ligger i paritet med
priserna för matabonnemang på Södergården även om inte frukost ingår och detta
beror på att kostnaden per måltid blir högre vid restaurangservering.
Frukosten behöver tas bort då de facto ingen äter frukost i restaurangen. Två
personer kommer mer eller mindre dagligen till restaurangen på förmiddagen.
Den ena köper alltid en dricka och ev. en smörgås den andra köper alltid en kaffe
och ev. en smörgås. Dessutom kommer två personer sporadiskt. Att upprätthålla
öppettider i restaurangen för dessa personer krävs en årsarbetare vilket inte kan
anses försvarbart. Öppettiderna på Misteln kommer därför att ses över. Men för
att möjliggöra för dem som vill ha förmiddagskaffe kommer en kaffeautomat att
installeras.
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Servicen som Misteln erbjuder, även utan frukost, är mycket högre än normalt på
Trygghetsboenden 1.
På Misteln arrangeras vissa speciella arrangemang så som sillsexa, Nobelmiddag,
julbord, grillkvällar och pubaftnar. Vid dessa tillfällen kommer priset för måltiden att vara varierande men aldrig högre än självkostnadspris.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden besluta minska öppettiderna vid Mistelns restaurang till 11.00 17.30.
Socialnämnden beslutar vidare rekommendera kommunfullmäktige att revidera
måltidsavgifterna inom vård och omsorgsverksamheten i dokumentet Avgifter
för socialförvaltning från och med den 1 april 2020 i enlighet med bifogat
förslag.

Lena Dibbern
Socialchef

Felipe Rivera
Kostchef

Skillnader mellan trygghetsboende och äldreboende: Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service,
omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha
gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Flera trygghetsboenden har personal/bovärd på plats på
angivna tider.

1
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Org. nummer
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1. Måltidsavgifter
Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.
Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, pensionärer
Alla måltider måste betalas kontant, via swish eller via kortbetalning. Inga måltider kan
från 2020-04-01 skrivas upp på lista i restaurangen.
Med dryck avses dricka/lättöl/mjölk/måltidsdryck
Frukost
Lunch, inkl. smör, bröd och dryck

25 kr/måltid
60 kr/måltid
65 kr/måltid
50 kr/måltid
40 kr/måltid
50 kr/måltid
10 kr/styck

Lunch, exl. Smör, bröd och dryck
Kvällsmat
Middag
Kaffe, kaka, smörgås, glass
Måltidsavgift för mattjänst i hemtjänsten, matlåda
Biståndsbeslut vid behov av matleverans.
Kyld matlåda (exkl alla tillbehör, ink utkörning)

50 kr/måltid
60 kr/matlåda

Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej pensionärer
Lunch och middag, inkl. smör, bröd och dryck

80 kr/måltid
85 kr/måltid
70 kr/måltid
70 kr/måltid
75 kr/måltid
10 kr/styck

Kvällsmat, inkl. smör, bröd och dryck
Varm lunchlåda, inklusive råkost
Kaffe, kaka, smörgås, glass

Måltidsavgifter för personer i daglig verksamhet LSS samt bostad med
särskild service
Lunch, inkl. smör, bröd och dryck
Varm Kyld lunchlåda matlåda exkl. smör, bröd och
dryck
Kvällsmat Middag exkl smör bröd och dryck fixar
verksamheten själv?

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

65 kr/måltid
50 kr/måltid
60 kr/matlåda
40 kr/måltid
50 kr/måltid

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Måltidsavgifter LSS – Karlavagnens fritidsverksamhet och stödfamilj
a) Måltider för barn och unga
Ålder 0-5 år
Frukost

7:50 kr/måltid
8:00 kr/måltid
11:00 kr/måltid
11:50 kr/måltid
7:50 kr/måltid
8:00/ kr/måltid
11:00 kr/måltid
11:50 kr/måltid

Lunch
Mellanmål
Middag
Ålder 6-9 år
Frukost

11:50 kr/måltid
12:00 kr/måltid
17:00 kr/måltid
17:50 kr/måltid
11:50 kr/måltid
12:00kr/måltid
17:00 kr/måltid
17:50 kr/måltid

Lunch
Mellanmål
Middag
Ålder 10-13 år
Frukost

13:50 kr/måltid
14:00 kr/måltid
19:50 kr/måltid
20:00 kr/måltid
13:50 kr/måltid
14:00 kr/måltid
19.50 kr/måltid
20:00 kr/måltid

Lunch
Mellanmål
Middag
Ålder över 14 år
Frukost

16:50 kr/måltid
17:00 kr/måltid
24:00 kr/måltid
24:50 kr/måltid
16:50 kr/måltid
17:00 kr/måltid
24:00 kr/måltid
24:50 kr/måltid

Lunch
Mellanmål
Middag

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Måltidsavgifter Gillestugan Juvelen
Mat i samband med dagverksamhet (mer än 4
timmar)

95 kr/dag

Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård, Socialtjänstlagen
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten avbeställs
senast kl. 8.00 två dagar innan planerad frånvaro.
Vid akut inläggning på vårdinrättning debiteras ingen avgift.
Måltidskostnad korttidsboende

120 kr/dygn

Måltidsavgifter i särskilt boende och Misteln
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen.
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten avbeställs
senast kl. 8.00 två dagar innan planerad frånvaro.
Vid akut inläggning vid vårdinrättning debiteras ingen avgift.
För att få tillgång till matabonnemang krävs ett biståndsbeslut
Matabonnemang för den som bor i särskilt boende
(frukost, lunch, middag och mellanmål)
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch eller
middag)
Matabonnemang varm matlåda på Misteln
Matabonnemang kall matlåda på Misteln
Matabonnemang för den som äter på Misteln (lunch,
middag samt kaffe och kaka)

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

3 250 kr/mån
3 450 kr/mån
1 725 kr/mån
1 725 kr/mån
1 725 kr/mån
3 450 kr/mån

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-01-28

§3
Revidering av priser för måltider i Avgifter
för socialtjänsten (SN 2019/143)
Nya avgifterna för socialtjänsten gäller från den 1 januari 2020
efter ett beslut i kommunfullmäktige den 25 november 2019.
Priserna för måltider förlängdes dock till den 31 mars 2020.
Socialchefen har tillsammans med kostchefen arbetat fram ett
förslag till nya måltidsavgifter. Av förslaget framgår bl.a.
- förslag till reviderade avgifter
- olika former av måltidsabonnemang på Misteln
- nya regler för betalning av mat
- möjligheten till frukost vid Mistelns restaurang tas bort och
ersätts av en kaffeautomat. Efterfrågan är liten och personalens
tid kan istället användas för kvällsaktiviteter
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialchefens och kostchefens tjänsteskrivelse 2020-01-28
med bilaga

Beslut

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige reviderar måltidsavgifterna inom vård och
omsorgsverksamheten i dokumentet Avgifter för socialtjänsten från
och med den 1 april 2020 i enlighet med socialchefens och kostchefens förslag.
Socialnämnden beslutar vidare att minska öppettiderna vid
Mistelns restaurang till 11.00 – 17.30.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Ny kostorganisation – konsekvensanalys
(KS 2020/95)
I samband med budgetbeslut 2020 den 28 november så beslutade
kommunfullmäktige att se över kostverksamheten i kommunen
gällande dess organisering samt eventuellt inrätta den under
kommunstyrelsen med tillhörande konsekvensanalys
Konsekvensanalysen är nu genomförd och det analysen visar är
att det är få eller ens någon negativ effekt av att flytta
kostorganisationen från barn- och utbildningsförvaltningen till
Kommunstyrelsens förvaltning. Det får heller inte några
negativa konsekvenser för barnen. Analysen visar däremot på
flera positiva effekter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Rapport konsekvensanalys 2020-03-09
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner konsekvensanalysen av
kostverksamhetens organisatoriska flytt från barn- och
utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunfullmäktige flyttar kostverksamheten från barn- och
utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunfullmäktige flyttar måltidsverksamheten på Malmberga
förskola till kommunens kostverksamhet. Måltidsproduktionen ska
dock vara kvar i köket på Malmberga förskola.
Kommunfullmäktige slår samman kostverksamheten med den
sammanslagna städverksamheten och bildar en ny enhet, kost- och
städenheten. Denna enhet ska organisatoriskt finnas i
kommunstyrelsens förvaltning.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

Kommunfullmäktige beslutar att den nya kost- och städenheten ska
vara i drift från och med den 1 augusti 2020 och att alla
nödvändiga åtgärder vidtas för dess verkställande under
våren/sommaren 2020.

Justerandes sign
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1. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
1.1

B E S T Ä LL A R E

OC H K ON T A K T P E RS ON

Kungsörs kommun
Claes-Urban Boström, Kommundirektör, claes-urban.bostrom@kungsor.se, 0227-600104

1.2

U P P D R A GE T

Enlig kommunens beställning är uppdraget följande:
”Uppdraget är att se över kostverksamheten i kommunen gällande dess organisering samt eventuellt
inrätta den under kommunstyrelsen med tillhörande konsekvensanalys minst innehållande positiva och
eventuellt negativa effekter en flytt skulle ha. Vilket ska presenteras i en rapport samt föredras för
beställaren.”
Således ska uppdraget synliggöra eventuella förändringar för verksamheterna och personalen.
Dessutom ska arbetet beskriva eventuella positiva och negativa effekter med en flytt av
måltidsenheten till kommunstyrelsens förvaltning.
Finns det behov ingår det i arbetet att göra enklare analyser, synliggöra behov av åtgärder samt lyfta
in behov av ytterligare ledningsstruktur och ledningsbehov vid en sammanslagning mellan kost och
lokalvård.

1.3

G E N OM F ÖR A N D E

Boragos arbete omfattar:
•
•

Möten och intervjuer på plats.
Analys av intervjuer och vid behov analys av relevanta handlingar.

I bilaga 1 framgår frågeställningar som utgjort underlag vid intervjuerna.
Följande personer har intervjuats:
Claes-Urban
Anne-Britt
Fredrik
Felipe
Gun
Lena
Kenneth

Boström
Hanson Åkerblom
Bergh
Rivera
Åslund
Dibbern
Pettersson

Christer

Zegarra Eriksson

kommundirektör
HR-chef
barn- och utbildningschef
kostchef
verksamhetschef förskola
socialchef
vård- och omsorgschef
chef för individ och
familjeomsorg
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1.4

P RO J E K T O R GA N I S A T I O N

Borago Konsult har ansvaret för genomförande av uppdraget. Genomgående ska arbete utföras
oberoende och objektivt.
Projektledning/konsulter
Borago Konsult AB
Karl Henriksson, projektledare och utredare, 0709-17 45 40, karl.henriksson@borago.se.
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2. N ULÄGE

KOST

Måltidsenheten ansvarar för alla kost inom kommunen och den tillhör organisatoriskt barn- och
utbildningsförvaltningen. De servar alla kommunens enheter med måltider bortsett från Malmberga
förskola som har en egen kock. Enheten har två förvaltningar som interna kunder, barn- och
utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen.
Enheten mäter och uppnår idag målen, 80 %, matlagning från grunden samt målet med 30 %
ekologiskt.
Måltidsenheten består av 20 medarbetare, 11 kockar, 7 måltidsbiträden, 1 kökschef och 1 kostchef.
Måltidsbiträden jobbar inom kommunens skolors mottagningskök. Inom förskolor och inom
socialförvaltningens boenden är det verksamhetens personal som serverar måltider.
Kommunen har två tillagningskök, ett på Kungs Karls skola och ett på Malmberga förskola.
Måltidsenheten bemannar även restaurang Misteln som ligger under socialförvaltningen.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen servas de cirka 10 förskolornas (30 avdelningar), 4
grundskolor samt gymnasiet vid Ulvesund.
I köket på Kung Karls skola lagas det dagligen cirka 1900 portioner i köket. Av dessa levereras 420
portioner ut till förskolorna, 600 portioner levereras till mottagningsköken på Hagaskolan,
Västerskolan, Björskogsskolan och till gymnasiet vid Ulvesund. 600 portioner serveras i
skolrestaurangen på Kung Karls skola.
Inom socialförvaltningen servas vård och omsorg. Vård och omsorg köper kost till äldreboenden (fyra
avdelningar), matlådor samt måltider till och bemanning av restaurang Misteln. Totalt omfattar det 260
portioner per dag, sju dagar per vecka.
Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg har en heltidsanställd på arbetsmarknadsenheten som
kör en av kommunens mattransporter.
Mäter och uppnår idag målet (80 %) matlagning från grunden
Uppnår även målet med 30 % ekologiskt
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3. K ONSEKVENSANA LYS
Vilka förändringar innebär omorganisationen
För förvaltningarna och verksamheterna
De intervjuade ser inga eller endast mindre förändringar för sin förvaltning. Det gäller såväl
ledningsfunktionerna som verksamhetens elever och brukare.
Med koppling till barnkonventionen så innebär omorganisationen ingen påverkan på barnen i
verksamheten.
För personal inom måltid
Kostchefen byter chef från barn- och utbildningsförvaltningens chef till kommundirektören.
För personalen som idag är anställd i måltidsenheten innebär omorganisationen ingen förändring.
Om kocken på Malmberga förskola omfattas av omorganisationen innebär det byte av
organisationstillhörighet. Tillagningsköket på Malmberga ska vara kvar, vilket sannolikt innebär att
kocken har kvar samma arbetsställe.
För en anställd inom arbetsmarknadsenheten som kör mattransporter innebär det sannolikt en
organisatorisk flytt till måltidsenheten.

Positivt/möjligheter
Det är flera av de intervjuade som ser positivt eller mycket positivt på en central placering av
måltidsenheten. Det blir tydligare att måltidsenheten servar kommunens förvaltningar.
En möjlighet som flera lyfter är att det sannolikt går att skapa ännu tydligare mål och uppföljning av
dessa gällande kvalitet och hållbarhet.
Det går även att stötta och skapa säkrare drift av Malmberga förskola gällande bland annat
vikarietillsättning, inköp (samma meny och samma råvaror som de andra förskolorna inom kommunen)
och kompetensutveckling.
Oberoende av varandra lyfter kostchefen samt företrädare för socialförvaltningen behovet av att
samordna ansvaret för transporterna av mat inom kommunen. Idag finns det två bilar för
mattransporter. Bemanning av bilarna sker idag av en anställd på måltidsenheten samt en anställd på
arbetsmarknadsenheten inom individ- och familjeomsorg. Det mest naturliga är att måltidsenheten tar
över ansvaret.
Negativt och risker
Det är ingen av de intervjuade som lyft något negativt med omorganisationen. Undantaget
tillagningsköket och kocken på Malmberga förskola som är viktig för förskolan.
Flera av de intervjuade lyfte behovet av att jobba förebyggande med arbetet för kommunens bästa.
Inom skolan är det tydligt att måltid bidrar med vuxennärvaro som är viktig för verksamheten. Det
kommer vara viktigt även när skolan och måltid tillhör olika förvaltningar.
Det är också av vikt med en tydlig och transparent kostnadsfördelningsmodell för alla som köper
måltider och tjänster.
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Behov av åtgärder inom kost
Måltidsenheten
Skapa tydligare kommungemensamma styrdokument gällande bland annat; mål, ersättningsmodeller
(köp och sälj) och regler för pedagogiska luncher.
Samordna mattransporter på ett effektivt sätt med måltidsenheten som ansvarig för alla transporter.
Gemensam ledningsfunktion för kost och lokalvård
Det är troligt att måltidsenheten organiseras i en gemensam kost- och lokalvårdsenhet. Enhetschef
skulle sannolikt bli kostchefen. Under sig får kostchefen en kökschef med ansvar för måltider samt en
arbetsledare för lokalvård med ansvar för lokalvården inom kommunen.
För att få en effektiv process i omorganisationen är det viktigt med beslut gällande en gemensam
måltids- och lokalvårdsenhet. Oavsett slutligt beslut krävs det en rekrytering av ansvarig arbetsledare
för lokalvårdsenheten. Den tjänsten behövs för att leda den centraliserade lokalvårdsenheten. Den
kommer bestå av cirka 20 medarbetare som idag är lokalt anställda inom de olika förvaltningarna.

Linköping den 9 mars 2020.

Karl Henriksson, projektledare, Borago Konsult AB
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Konsekvensanalys gällande flytt av
kostorganisationen.
I samband med budgetbeslut 2020 den 28 november så beslutade
kommunfullmäktige att:
• Se över kostverksamheten i kommunen gällande dess organisering samt
eventuellt inrätta den under kommunstyrelsen med tillhörande konsekvensanalys
Konsekvensanalysen är nu genomförd och det analysen visar är att det är få eller
ens någon negativ effekt av att flytta kostorganisationen från Barn- och
utbildningsförvaltningen till Kommunstyrelsens förvaltning. Det får heller inte
några negativa konsekvenser för barnen.
Analysen visar däremot på flera positiva effekter. Det är flera av de intervjuade som

ser positivt eller mycket positivt på en central placering av måltidsenheten. Det blir
tydligare att måltidsenheten servar kommunens förvaltningar. En möjlighet som flera
lyfter är att det sannolikt går att skapa ännu tydligare mål och uppföljning av dessa
gällande kvalitet och hållbarhet. Det går även att stötta och skapa säkrare drift av
Malmberga förskola gällande bland annat vikarietillsättning, inköp (samma meny och
samma råvaror som de andra förskolorna inom kommunen) och kompetensutveckling.
Oberoende av varandra lyfter kostchefen samt företrädare för socialförvaltningen
behovet av att samordna ansvaret för transporterna av mat inom kommunen. Idag finns
det två bilar för mattransporter. Bemanning av bilarna sker idag av en anställd på
måltidsenheten samt en anställd på arbetsmarknadsenheten inom individ- och
familjeomsorg. Det mest naturliga är att måltidsenheten tar över ansvaret.

Inom Barn- och utbildningsförvaltningens förskoleverksamhet finns ett
tillagningskök i Malmberga förskola som organisatoriskt lyder under Malmberga
förskola och Barn- och utbildningsförvaltningen. Jag kommer i detta
beslutsunderlag även att föreslå att den verksamheten flyttas in under
kostorganisationen. Det finns både positiva och negativa effekter av en sådan
flytt men verksamhetsmässigt är det utan tvekan mest positivt. Det negativa
skulle kunna vara att den anställda kocken på Malmberga förskolas tillhörighet
flyttas från den arbetsplats hen befinner sig på till kostorganisationen men här
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www.kungsor.se
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handlar det mer om att personalen och ledningen på Malmberga förskola får
försöka se kocken som en naturlig medarbetare inom förskolan även om
tillhörigheten finns i annan organisation. De positiva effekterna är större för
verksamheten är de negativa så en övergång från Barn- och
utbildningsförvaltningen till Kommunstyrelsens förvaltning även för
kostverksamheten på Malmberga förskola känns som det rätta. Att det finns
naturliga ersättare vid exempelvis semester eller sjukdom är en mycket positiv
faktor. Inköp och planering samt kompetensutveckling är andra faktorer som talar
för en flytt av tillhörigheten.
Det ska poängteras i detta sammanhang att det inte ska bli en flytt av tillagningen
av maten. Maten ska även fortsättningsvis tillagas på Malmberga förskola. Det
har inte ingått i uppdraget att se över om produktionen av mat ska flyttas utan den
föreslås även fortsättningsvis finnas kvar på Malmberga förskola men i annan
regi.
På samma kommunfullmäktigemöte beslutades att:
Kommunfullmäktige beslutar att lokalvårdsorganisationen ska vara en
sammanhållen organisation. En projektledare anställs eller köps in för själva
övergången och skapandet av den nya organisationen inom befintliga ramar.
Organisationen ska ligga under kommunstyrelsen.
Politiskt så framförde man då också, även om det då inte fattades ett beslut, att
kostorganisationen skulle slås ihop med den sammanhållande städorganisationen
till en gemensam enhet, kost- och städenhet under kommunstyrelsen förutsatt att
konsekvensanalysen gav svar som medgav en flytt av kostverksamheten till
Kommunstyrelsens förvaltning.
Så för att kunna gå vidare med detta och i det tempo som vi vill genomföra denna
omorganisation bör även beslut fattas gällande den nya enheten kost- och städ.
Tidsplanen är att Kommunstyrelsen fattar nedan föreslagna beslut den 23 mars
och sedan beslut i Kommunfullmäktige den 6 april. Planen för den nya kost-och
städenhetens organisation ska vara klar den 30 april för MBL förhandling den 15
maj så KS kan fatta beslut den 25 maj och Kommunfullmäktige den 8 juni.
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
konsekvensanalysen av kostverksamhetens organisatoriska flytt från Barn- och
utbildningsförvaltningen till Kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att organisatoriskt flytta
kostverksamheten från Barn- och utbildningsförvaltningen till
Kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att måltidsverksamheten på
Malmberga förskola flyttas organisatoriskt från Malmberga förskola till
kommunens kostverksamhet men att måltidsproduktionen ska vara kvar i köket
på Malmberga förskola.
Kommunstyrelsen föreslår även kommunfullmäktige att slå samman
kostverksamheten med den sammanslagna städverksamheten och bilda en ny
enhet, kost- och städenheten som organisatoriskt ska finnas under
Kommunstyrelsens förvaltning.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att den nya kost- och
städenheten ska vara i drift från och med den 1 augusti 2020 och att alla
nödvändiga åtgärder vidtas för dess verkställande under våren/sommaren 2020.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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§
Årsredovisning och verksamhetsberättelse
2019 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden
(KS 2020/91)
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisning
och verksamhetsberättelse för 2019.
Årets redovisade resultat är 1,5 miljoner kronor. Resultatet före
återbetalning till kunder är 7,7 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokollsutdrag 202002-28 § 12-13 jämte handlingar

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2019 för Gemensamma hjälpmedelsnämnden och beviljar ansvarsfrihet för kommunens ledamot och ersättare i nämnden.
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten, gemensamma hjälpmedelsnämnden

Blad
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Årsredovisning 2019

Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum
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SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING
Sammanfattning av åtgärder och resultat
Tillgängligheten till utprovningar, telefon och reparation av hjälpmedel har förbättrats.
Antalet beställningar har ökat marginellt vilket är ett trendbrott jämfört mot tidigare års ständigt ökade
beställningar.
Arbetet med att effektivisera verksamheten genom ändrade arbetssätt med digitalt stöd har påbörjats och
beräknas omfatta flera år framåt. En effekt är att produktionen ökat på enheterna Teknik och Logistik.
En ny överenskommelse om hjälpmedel i förskola, grundskola och gymnasieskola mellan regionen och
skolhuvudmän i Västmanland är en viktig grund för att försäkra eleverna om det stöd som de behöver.
Patientsäkerhetskulturen och miljöfokus har förbättrats med ökad medvetenhet om betydelsen av
proaktivt arbete.
Hjälpmedelscentrum har goda resultat på medarbetarenkät, har låga sjuktal och har fått utmärkelsen
”Bästa hälsoindex bland regioner”, ett resultat av arbete för en hälsofrämjande arbetsplats.
Årets redovisade resultat är 1 554 tkr. Resultatet före återbetalning till kunder är 7 769 tkr.
Framtidsbedömning
Allt tyder på hjälpmedelsbehoven ökar till följd av en ökande och åldrande befolkning i Västmanland.
Gruppen 85+ år förväntas öka med nära 4 000 personer till och med 2030. Samtidigt ger den
medicintekniska utvecklingen ökade stöd vid egenvård och vid vård i hem och särskilt boende. Fler
avancerade hjälpmedel för säkra förflyttningar är angeläget då personförflyttningar är en risksituation för
arbetsskador, liksom för skada hos patient.
Identifierade utmaningar
En ökad press på hushållning till följd av att Hjälpmedelscentrum ska minska sina kostnader med 3,7 mkr
under 3 år, samtidigt som leverantörers priser höjs och behoven i befolkningen ökar.
För att behålla en hög tillgänglighet och en kostnadseffektiv verksamhet är effektiviserade arbetssätt med
stöd av digital teknik en kritisk framgångsfaktor som i vissa fall kräver nationell samverkan mellan
hjälpmedelsverksamheter, liksom med Inera och leverantörer.
Den snabba medicintekniska utvecklingen kräver en utvecklingsinriktad verksamhet som har ekonomiskt
utrymme att ta in nya hjälpmedel i sortiment.
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INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål
Indikator
Målvärde

Utfall 2019

God patientnöjdhet och delaktighet
”

87,9,
Se nedan

Upplevd nöjdhet hos patient
Upplevd delaktighet hos patient

>90%
>90%

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Patientenkät
Hjälpmedelsutprovning på Hjälpmedelscentrum ingick för första gången i den nationella patientenkäten. Av
81 utskickade enkäter besvarades 34, en svarsfrekvens på 42 %. Resultatet på indikatorn respekt och
bemötande var 87,9 %.
Tillgänglighet
Andelen utprovningar som erbjudits inom 15 dagar är 78,8 % en ökning med 1,1 procentenheter jämfört
med 2018.
Andelen slutförda reparationer inom 5 dagar har ökat med 2,2 procentenheter jämfört med 2018,
samtidigt som antalet ärenden har ökat. Ett resultat av förbättrade arbetssätt genom omfördelning av
arbetsordrar, mobila arbetssätt och uppföljning av nyckeltal på gruppnivå.
Andelen besvarade telefonsamtal har ökat med 0,7 procentenheter jämfört med 2018, trots ökad
belastning i kundtjänst.
Andelen leveranser enligt planerad leveransdag är på samma goda nivå som 2018.
Jämställhet
Medarbetare som utbildar förskrivare har kompetensutvecklats i jämställhet för att medvetandegöra
skillnader, vad som skapar dem och hur jämställdhet kan integreras i förskrivarutbildningar och
studiebesök. Socialstyrelsen1 lyfter detta som ett lärandeexempel för Sverige.
Utveckling för att hjälpmedels potential ska öka stödet för kvarboende, vård och omsorg i hemmet
Innovationsteamet har deltagit i ett kunskapsseminarium med fokus på att stötta innovatörer med kunskap
om offentlig sektors regelverk för inköp, samt utvärderat produkt tillsammans med RV innovation.
Hjälpmedelscentrum har testat SKR:s innovationstest.
I samarbete med Västerås stad har GPS-larm tillgängliggjorts till person som erhållit biståndsbeslut på GPSlarm. Hjälpmedelscentrum har förenklat beställningsprocess och utbildat berörd personal.
Flera ärenden har inkommit om avancerat arbetstekniskt hjälpmedel avseende säng med uppresningsfunktion och avancerad medicinpåminnare (se sid 9). Omvärldsbevakning har genomförts liksom workshop
om läkemedelsautomater.

1

Systematiskt jämställdhetsarbete inom Hjälpmedelsområdet, Socialstyrelsen juni 2019
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Hälsofrämjande och förebyggande insatser
Hälsofrämjande och förebyggande insatser har skett i flera aktiviteter till befolkningen, rullatorcaféer,
hjälpmedelsdag med öppet hus för allmänheten samt i flera kommuner under Balansera mera-veckan eller
seniordagar.
En ny överenskommelse för hjälpmedel i förskola, grundskola och gymnasieskola mellan regionen och
skolhuvudmän i Västmanland har slutförts i samarbete med partnerna.
Åtgärder
Arbetssätt vid utprovningar ska utvecklas för att öka patientens delaktighet.
Fortsatt arbete för att öka tillgängligheten vid utprovning.
Implementering av jämställhet i förskrivarutbildningar på sortimentsnivå ska ske.
Överenskommelsen om hjälpmedel i förskola, grundskola och gymnasieskola ska kommuniceras och
implementeras.
Samlad bedömning
Tillgängligheten till utprovningar, telefon och reparation av hjälpmedel har förbättrats.
Verksamheten arbetar aktivt för att möta patienters, befolkningens och kundernas behov.
Överenskommelsen om hjälpmedel i förskola, grundskola och gymnasieskola mellan regionen och
skolhuvudmän i Västmanland är en viktig grund för att försäkra eleverna om det stöd som de behöver.
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål

Indikator

Målvärde

Utfall

Ökad användning av e-tjänster

Öka antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Öka 10%

24 %

Kortare ledtider (väntan)

Andel som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar

80 %

78,8 %

83%

87,1 %

”

Andel patienter som fått service/reparation slutförd inom 5
arbetsdagar
Andel besvarade telefonsamtal i kundtjänst

95%

92,0 %

”

Andel leveranser enligt planerad leveransdag

95%

96,1 %

Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag
Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund

90 %

41%
91,6 %

”

Löpande uppföljning

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
För redovisning av tillgänglighet hänvisas till patient/invånarperspektiv på sidan 3.
Digitalisering
Antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat med 24 % jämfört med 2018.
Förstudien ”Förbättrat arbetssätt med stöd av digital teknik” har genomförts. Förstudien har beskrivit fem
processer med potential att nå 25 %-effektiviseringar varav tre kräver nationellt samarbete, en av dessa
med Inera. Ett program har startats för att driva projekt, flera uppdrag och för att hålla samman den
digitala transformationen. Flera mindre förbättringsarbeten har genomförts.
Sortimentsarbetet har förtydligats för att säkerställa att beställningssystemet Sesam är uppdaterat.
I uppladdningstjänsten har 3 566 ärenden inkommit. Uppladdningstjänsten och nya tjänster i webSesam
har ökat patientsäkerheten.
Miljö
En förstudie har utrett förutsättningar för ökad återanvändning, ökad resurseffektivitet och minskad miljöoch klimatpåverkan2. Resultatet visar en signifikant minskning av både klimatpåverkan och kostnader när
ett hjälpmedel används mer än en gång. Beslut har fattats om delinförande av förstudiens
rekommendation. Ett miljöteam har etablerats och medvetenhet och engagemang har ökat.
Riskanalyser av kemikalier har gjorts.
Medverkan i forskning
Hjälpmedelscentrum medverkar i forskning inom hälsa och välfärd. Dels genom ett projekt som utvärderar
effekten av behandlingshjälpmedlet Mollii i samarbete med Mälardalens högskola, Habiliteringscentrum i

2

Livscykelanalys har använts (LCA) som tar hänsyn till material och energiflöden från råvarutillverkning till
avfallshantering
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Västmanland och Sörmland, och stöd till projektet Hälsa och välfärd i tre dimensioner som är ett samarbete
mellan Mälardalens högskola och hjälpmedelsverksamheter i Sverige.
Utbildning och studiebesök
Hjälpmedelscentrum informerat om verksamhet, ny teknik och sortiment vid 30 studiebesök.
50 förskrivarutbildningar har genomförts.
På Förskrivarens dag erbjöds föreläsningar för förskrivare och 24 leverantörer deltog.
Hjälpmedelscentrum medverkar i Mdh:s fysioterapeututbildning.
Hjälpmedelscentrum informerade om hjälpmedel på Västerås stads utbildningsdagar för all personal inom
vård och omsorg.
I samarbete med Edströmska gymnasiet har praktikplats erbjudits inom Teknik.
Övrigt
Serviceavtalen har anpassats till dagens förhållanden och kommer slutföras under kvartal 1 2020.
Produktion
Produktion, inklusive MBH3
Antal beställningar
Antal returer
Antal arbetsordrar rekonditionering
Antal konsulentremisser (utprovning)
Antal arbetsordrar teknisk service (AU och FU)
Antal kundtjänstsamtal4
Antal hämtordrar

2018
45 102
31 453
17 319
1 195
11 384

2019
45 618
32 376
18 291
1 205
12 701
22 048
19 419

Kan ej redovisas

19 215

Förändring
1,1 %
2,9 %
5,6 %
0,8 %
11,6 %
1,1 %

Både antalet beställningar och hämtordrar har ökat 1,1 % jämfört med 2018. Den måttliga ökningen kan
delvis förklaras av brist på förskrivare i flera delar av länet.
Kundtjänstsamtal beräknas från 2019 på ett nytt sätt till följd av brister i statistikverktyget tidigare år.
Antalet samtal kan inte jämföras med 2018.
Antal returer har ökat med 2,9 % och antal arbetsordrar för rekonditionering har ökat med 5,6 % jämfört
med 2018 till följd av ökad hushållning.
Antalet konsulentremisser är i stort sett oförändrat jämfört med 2018.
Antalet arbetsordrar för teknisk service har ökat med 11,6 % jämfört med 2018, varav 3 procentenheter
kommer från det nya sortimentet medicinska behandlingshjälpmedel. Orsaken är effektivare arbetssätt och
inhämtning av uppdämt behov.

3
4

Medicinska behandlingshjälpmedel i det sortiment som infördes 2018
Redovisas inte på grund av statistikproblem.
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Antalet ärenden till arbetsplatsbrevlåda har ökat med 3 % jämfört med 2018.
Hjälpmedelscentrum har haft god tillgänglighet för snabb utskrivning från sjukhus genom aktiv prioritering
av rekonditionering. Ekonomisk analys av hjälpmedelskostnader i samband med detta kan inte genomföras
av systemtekniska skäl.
Volymutveckling antal uthyrda hjälpmedel
Volym uthyrda hjälpmedel (exkl. MBH)
Volym individmärkta hjälpmedel
Volym huvudhjälpmedel

Utfall 2018
56 949
73 077

Utfall 2019
59 420
75 553

Förändring
4,3 %
3,4 %

-varav regionfinansierat (individmärkt)
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)
Vårdval Västmanland (centralt konto)
Habiliteringscentrum
Övriga regionenheter

46 905
30 701
8 694
6 715
795

49 344
32 831
8 646
7 099
768

5,2 %
6,9 %
- 0,6 %
5,7 %
-3,4 %

-varav kommunfinansierat (individmärkt)
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

9 924
432
468
654
288
1 135
177
693
59
371
5 647

9 935
524
462
668
271
1 239
180
760
122
348
5 361

0,11 %
21,3 %
-1,3 %
2,1 %
-5,9 %
9,2 %
1,7 %
9,7 %
106,8 %
-6,2 %
-5,1 %

Volym uthyrda medicinska behandlingshjälpmedel5
(MBH)
Volym individmärkta MBH

Utfall 2018

Utfall 2019

Förändring

3 532

3 884

10,0 %

Antalet uthyrda individmärkta MBH har ökat med 10,0 % vilket är en större ökning än ökningen för övrigt
sortiment.
Antalet förskrivningar av individmärkta MBH har ökat med 28 % (1151 till 1479) jämfört med 2018. Under
året har 6 804 tillbehör/förbrukningsartiklar levererats, i jämförelse med 5 721 artiklar 20186.
5

6

Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes till Hjälpmedelscentrum 2018.
Begränsad jämförelsebarhet, under delår 1 2018 hanterades endast CPAP-sortimentet.
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Patientsäkerhet
174 avvikelser7 har registrerats i Synergi jämfört med 147 under 2018, en ökning med 18 %.
156 av dessa har registrerats internt och 18 har inkommit till Hjälpmedelscentrum.











20 avser tillbud/iakttagelser med inblandade hjälpmedel jämfört med 11 år 2018, en ökning med 81 %.
Alla har anmälts till Läkemedelsverket. En händelseanalys har genomförts i samverkan med Västerås stad.
70 avser sen anmälan av ändrad betalare till särskilt boende, en ökning med 7 % jämfört med 2018.
16 avser felaktiga leveranser.
6 avser förskrivningsprocessen av elrullstol.
6 avser klagomål från kunder.
9 förslag till förbättringar har skickats till förskrivarna jämfört med 3 år 2018.
5 avser upphandlingen av inkontinenshjälpmedel.
24 avser arbetsmiljö och redovisas under medarbetarperspektiv.
8 avser inspektioner/egenkontroller och riskbedömningar.
4 övriga.

426 avvikelser har registrerats i webSesam jämfört med 412 år 2018, en ökning med 3 %.






347 avser felaktiga leveranser av hjälpmedel/tillbehör, en ökning med 2,6 % jämfört med 2018.
48 avser fel från leverantör, en ökning med 81 % jämfört med 2018.
32 avser delprocesserna fakturering, förskrivning, handhavandefel, inköp, IT, kundtjänst, medicinska
behandlingshjälpmedel och teknisk service. En minskning med 31 % jämfört med 2018.
10 har skickats till kund, en minskning med 76 % till följd av uppladdningstjänsten.
4 negativa händelser har överförts till Synergi.

Hantering påbörjas alltid med omedelbara åtgärder och inom en månad med analys och förbättringar.
Processen vid avvikelsehantering som gäller medicintekniska produkter har utvecklats för att följa
Patientsäkerhetslagen (2010:659). Resultatet av arbetet har inneburit ett ökat antal anmälningar till
leverantörer, Läkemedelsverket samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det har även inneburit en
ökad medvetenhet hos Hjälpmedelcentrums medarbetare.
Vidtagna förbättringsåtgärder:













7

Frekventa dialoger med en leverantör av nutritionspumpar har genomförts och inköpsstopp har införts.
Införande av uppladdningstjänst som ersatt faxen.
Leveransställen har kontaktats.
Förtydligande i Sesam.
Införande av ny plocklista.
Lyftutbildning för all berörd personal.
Instruktion gällande lyft av patient i väntrummet.
Förbättrad introduktion för vikarier.
Stöd för att hantera hotfulla samtal i kundtjänst.
Förbättrade rutiner och instruktion i samband med taklyftsmontering och demontering.
Inköp av skyddsskärm med inbyggda hörselskydd.
Avvikelser och tillbud kan sändas in digitalt.

Inkl. inspektioner/egenkontroller och riskbedömningar
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Förbättrad process för hantering av avvikelser, förskrivare ska nu skicka avvikelserna digitalt med ökad
spårbarhet och säkerhet till följd.

238 avvikelser har skickats till leverantörer gällande leveransförsening, felleverans eller produktavvikelse i
jämförelse med 151 avvikelser 2018, en ökning med 58 %. Benägenheten att rapportera avvikelser har ökat
till följd av förbättrad patientsäkerhetskultur.
Arbetsmiljöförbättringar redovisas under arbetsmiljö.
Inkontinenshjälpmedel
Antal personer som förskrivits inkontinenshjälpmedel 2019
Åldersintervall
Kvinna

Man

Totalt

-19
20-64
65-79
80Totalt

221
500
1 165
1 117
3 003

359
1 349
2 650
3 586
7 944

138
849
1 485
2 469
4 941

Färre personer har förskrivits inkontinenshjälpmedel jämfört med 2018, en minskning med 12 %.
60 676 beställningar har genomförts, en minskning med 1 517 beställningar (2,5 %) jämfört med 2018. En
orsak är att möjligheten att beställa utan personnummer är borttagen sedan den 1 april.
Den totala kostnaden för inkontinenshjälpmedel blev 28 825 753 kr, en ökning med 5,45 % jämfört med
2018. En anledning till detta är distributörens ökade distributionskostnad liksom att förskrivningar av allt-iett-skydd har ökat med 7,49 %. Även kostnaden för tappningskatetrar har ökat med 3,99%.
Inkontinenssamordnaren har i samarbete med Högskolan i Dalarna anordnat utbildning för att höja
kompetensen kring utredning av blåsdysfunktion. Fyra förskrivare läste grundläggande kunskap inom
inkontinensvård, 4,5 hp. Elva förskrivare har genomfört utbildningarna Vård vid tarmdysfunktion 1,5 hp och
Katetervård och behandling 1,5 hp.
Regelverket för inkontinenshjälpmedel har överförts till den webbaserade Hjälpmedelshandboken för att
förtydliga, samordna och stödja förskrivarna. Vissa specifika riktlinjer som saknats har tillkommit.
Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk
Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk
Kostnad kr
Rullstol Kelvin, 2 st
Ventilator Vivo
Brukarstyrt påhängsaggregat med styre, 3 st
Arbetsstol, stå-stol
Vårdsäng Rotobed
Inhalator Aurogen Solo
Kylväst, 2 st
Arbetsstol/sadelstol, 3 st
BiLevel
Freewheel, 3 st
Racerunner

Utfärdad av:
Godkänd av:
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Fotlyft
Sara Stedy, 2 st
Ripcap (hjälm)
Armbandsklocka med larm*
Uppresningshjälpmedel Razer*
Arbetsstol Krabat*

5 500
12 850 x 2
2 467
425
36 900
39 400

26 ärenden har beviljats och 3 ärenden (markerade med *) är under handläggning. 4 ärenden har avslagits.
Antalet ärenden har minskat jämfört med 48 ärenden föregående år. En orsak är att flera produkter nu
ingår i sortiment.
Åtgärder
Programmet Ökat digitalt stöd innehåller aktiviteter som ska genomföras under flera år. Arbete pågår för
att skapa en nationell samarbetsmodell för att utveckla självservicetjänster, effektivisera inköpsprocessen
samt utveckla en app för teknisk service. Arbete pågår för att införa automatisk fakturakontroll och
förenkla digital rapportering och fördelning av tekniskt arbete.
Sortimentskatalog kommer att implementeras i webSesam för att underlätta för förskrivare.
Under 2020 är avsikten att process för två försäljningshjälpmedel att utvecklas för att möjliggöra
återanvändning.
Riskanalyser av kemikalier kommer slutligt att färdigställas under kvartal 1 2020.
Utvecklingen av nya webSesam har försenats och införande planeras ske under 2022.
Samlad bedömning
Antalet beställningar har endast ökat marginellt, vilket är ett tydligt trendbrott.
Produktionen har ökat i teknisk service som effektiviserat sitt arbetssätt och inom logistiken som ökat
rekonditioneringen av hjälpmedel.
Arbetet med att effektivisera verksamheten genom ändrade arbetssätt med digitalt stöd har påbörjats och
beräknas omfatta flera år framåt.
För att öka patientsäkerheten har processen vid negativ händelse eller tillbud med medicintekniska
produkter utvecklats. Patientsäkerhetskulturen har förbättrats med ökad medvetenhet om
patientsäkerhetsrisker och betydelsen av att arbeta proaktivt.
Miljöfokus har ökat i verksamheten.
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MEDARBETARPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål

Indikator

HMC ska vara en attraktiv arbetsgivare
”
”

Hållbart medarbetarengagemang (HME)
Sjukfrånvaro
Andel avgångar (med fokus på prioriterade bristyrken)

Målvärde

Löpande uppföljning

Sjukfrånvaro
Antal rehabiliteringsärenden
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt
Antal specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador,
hot/våld)

<6%
<8,5%

Utfall 2019
83,3
5,4
5,14 % extern
avgång
5,4
16
24
1, 5

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Hållbart medarbetarengagemang HME
Medarbetarenkäten visade ett gott resultat med HME 83,3. Åtgärder enligt handlingsplaner har genomförts
i dialog med medarbetarna. En gemensam bild av utmaning, vision och mål och målstyrningen ”den röda
tråden” har visualiserats i verksamhetsplan och i olika dialoger.
Hjälpmedelscentrum tilldelades utmärkelsen Bästa Hälsoindex inom regioner 20188.
Digitalisering.
Kompetensutveckling i olika digitala verktyg har påbörjats. Hjälpmedelscentrum har sökt och erhållit TLOmedel9 för att kunna genomföra kompetensutveckling under 2020.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöförbättringar har genomförts i Hjälpmedelscentrums lokaler med bland annat fler arbetsplatser
på logistiken, förbättrad belysning i kontorsrum, ridåfläkt i entré. Nya utrymningsområden och
utrymningsplaner har tagits fram.
Översyn av arbetssätt har skett i kundtjänst och förbättrade arbetssätt har införts på teknik.

8

Hälsoindex beskriver hur hälsoläget och arbetsmiljön ser ut i organisationen och avser följande områden: frisktal, sjukfall,
rehabrisk - inflöde och -resultat, kort- och långtidssjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.
9
TLO-medel Med tidig lokal omställning kan arbetsgivare möta förändrade kompetens- och rekryteringsbehov och få ett
framgångsrikt omställningsarbete som är till nytta för både arbetsgivare och medarbetare.
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Sjukfrånvaron är 5,4 % vilket är en minskning med 0,5 % jämfört med 2018. Hjälpmedelscentrum arbetar
med att stödja medarbetare vid sjukdom och att identifiera tidiga signaler på ohälsa för att förebygga
sjukskrivning. Aktiviteter för att minska sjukfrånvaron genom tidig uppföljning och rehabiliteringssamtal
med medarbetare som har tendens till ökad sjukfrånvaro har genomförts.
13 av 16 rehabiliteringsärenden har avslutats under året.

24 avvikelser gällande arbetsmiljö har registrerats jämfört med 13 under 2018. Ökningen består av tillbud
och risk/iakttagelser. De negativa händelserna har inte medfört allvarliga personskador. Flera åtgärder har
genomförts för att förebygga olycksfall. Benägenheten att rapportera risker och tillbud har ökat, vilket är en
följd av det allmänna säkerhetsarbetet.
Åtgärder
Kompetensutveckling för att öka den digitala kompetensen ska genomföras under 2020.
Fortsatta åtgärder för förbättrad psykosocial arbetsmiljö i kundtjänst.
Samlad bedömning
Goda resultat på medarbetarenkäten och utmärkelsen Bästa hälsoindex är resultatet av arbete för en
hälsofrämjande arbetsplats. Tidiga insatser är framgångsfaktorer för bra rehabilitering och låga sjuktal.
Rapporterade risker och tillbud har ökat till följd av ökad benägenhet att rapportera, vilket är positivt då
avvikelserapportering är ett viktigt instrument i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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EKONOMIPERSPEKTIV
Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter
Årets resultat – översikt
Årets redovisade resultat är 1 554 tkr. Resultatet före återbetalning till kunder är 7 769 tkr.

Bokslut 2018 tkr

Budget 2019 tkr

Bokslut 2019 tkr

INTÄKTER
108 562

115 842

114 402

Återbetalning av resultat

-6 575

0

-6 215

Försäljning

17 354

18 107

18 279

Hyra

Egenavgifter

337

340

341

Serviceavtal

2 536

2 574

2 592

984

1 018

1 018

Inkontinenssamordning

1 723

2 107

1 953

124 921

139 988

132 370

Personalkostnader

40 082

44 613

42 121

Tekniska hjälpmedel

33 093

38 215

34 007

Övriga verksamhetsintäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER

359

185

181

Lokaler

6 472

6 643

6 573

Frakt och transport

1 353

1 235

1 309

28 655

31 102

31 376

706

1 747

717

Övriga material, varor

Avskrivningar hjälpmedel
Avskrivningar övrigt
IT-kostnader

3 209

4 122

3 661

Övriga kostnader

7 646

10 123

9 062

Finansiella kostnader

1 702

2 003

1 809

SUMMA KOSTNADER

123 277

139 988

130 816

1 644

0

1 554

RESULTAT
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Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling
• Intäkter
– Total intäktsökning jämfört med föregående år är 7 449 tkr och 6,0 %.
– De totala intäkterna är 1 403 tkr lägre än budgeterat innan kundåterbetalning.
– Avvikelsen på 1 403 tkr beror framför allt på följande händelser:
•
Dämpad beställningstakt från kunder medför lägre intäkter för främst försäljning av
hjälpmedel. Ca 80 % av en planerad sängorder från Sala kommun har förskjutits till
2020 vilket medför lägre intäkter 2019.
•
Beviljade medel från portföljutskottet för en projektledare för att öka digitaliserade
arbetssätt har avropats löpande under året med start i maj 2019. I budgeten
beräknades programstarten ske tidigare.
• Kostnader
– Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 7 539 tkr och 6,1 %.
– De totala kostnaderna är 9 172 tkr lägre än budgeterat.
– Avvikelsen på 9 172 tkr beror framför allt på följande händelser:
• Lägre personalkostnader p.g.a. vakanta tjänster under delar av året samt
föräldraledigheter.
• Dämpad beställningstakt från kunder, något ökad returtakt från kunder samt högre
andel rekonditionerade hjälpmedel medför lägre behov av inköp av nya hjälpmedel
och tillbehör.
• Ca 80 % av en planerad sängorder på drygt 100 sängar totalt från Sala kommun har
förskjutits till 2020 vilket medför lägre inköpskostnader för sängar.
• Lägre kostnader för IT-konsulttjänster, dels för att leverantören är underbemannad
och har svårt att leverera beställda tjänster, dels för att arbetet för att förbättra
processerna med stöd av digital teknik precis har påbörjats.
• Lägre kostnader för programvara i Sesam därför att budgeterade förändringar som
ingår i digitaliseringsarbete fortfarande pågår.
• Tre mindre planerade investeringar blev billigare än budgeterat och ett par
investeringar har flyttats fram i tiden, vilket har medfört lägre avskrivningskostnader. Störst påverkan har minskat behov av investeringar i nya hjälpmedel.
• Arbetad tid
Den arbetade tiden har ökat jämfört med föregående år vilket främst beror på att en tidigare
utvecklingsanställning (extratjänst) ändrades till en visstidsanställning i februari. Dessutom har en
projektledare anställts under året för program ”Ökat digitalt stöd” och dess projekt.
Allt oftare begär leverantörer att få justera priser under pågående avtal. 2019 höjdes priserna i mer än
dubbelt så många avtal som under 2018.
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Analys av årets resultat i relation till budget – händelseöversikt
Resultatet beror framförallt på följande händelser:


Dämpad beställningstakt från kunder medför lägre intäkter för främst försäljning av hjälpmedel,
vilket även medför lägre inköpskostnader och minskat investeringsbehov för hjälpmedel.



Västerås stads aviserade utbyte av sängar medförde att HMC har fått tillbaka 38 sängar under året.
Det medförde ökade externa transportkostnader på 21 tkr.



Ca 80 % av en planerad sängorder från Sala kommun har förskjutits till 2020 vilket medför både
lägre intäkter och lägre kostnader.



Vakanta tjänster under delar av året samt föräldraledigheter medför lägre personalkostnader.



Årets kundåterbetalning uppgår till 6 215 tkr.

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera ev. avvikelse mot budget
Sedan 2016 har HMC årligen arbetat för att öka hushållningen, dels genom ökad rekonditionering, dels
genom att minska antalet försvunna hjälpmedel. Genomförda åtgärder har fortfarande positiv effekt10.
Kassationskostnaderna för övriga hjälpmedel, tillbehör och reservdelar ökade 4,9 % jämfört med 2018.
Ökningen orsakas av tillbehör till tippbrädor, gåstolar, elektriska rullstolar samt dynor för
trycksårsavlastning vilket till stor del beror på att äldre hjälpmedel fasas ut. Modellen för att bedöma
kostnader för att behålla äldre sortiment har implementerats.
Då det sker en viss förskjutning från hyra till försäljning av främst sängar till särskilda boenden, har en
effektiv och transparent offertprocess tagits fram för att underlätta både för kunder och medarbetare.
En förstudie för att identifiera eventuella behov av förändring av nuvarande prismodell har genomförts.
Den omfattade även en omvärldsanalys hos hjälpmedelsverksamheter i Sverige. Förstudien resulterade i att
en analys av att införa långtidshyra för sängar som hyrs under lång tid med begränsat rekonditioneringsbehov kommer att göras under 2020.
Arbetet för att förbättra processerna med stöd av digital teknik och effektiva arbetssätt inleddes under året
och fortsätter kommande år.
Plan 2019 - 2022 enl. Kraftsamling Ekonomi i balans

Bedömd total
effekt tkr

Plan
2019

Plan
2020

Plan
2021

Plan
2022

Summa

Utfall
perioden
2019

Avvikelse mot
plan 2019

243 tkr

774 tkr

1 154 tkr

1 529 tkr

3 700 tkr

535 tkr

292 tkr

10

Andelen returnerade hjälpmedel som rekonditioneras har ökat till 78 % jämfört med 73 % år 2017
Antalet saknade hjälpmedel vid uppföljning hos patient har minskat tydligt jämfört med referensåret 2016.
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Kommentar Ekonomi i balans
Förändrad planering och samordning har medfört minskat vikariebehov.
Arbetet med lageroptimering har påbörjats. Det är ett stort arbete som involverar många delar och arbetet
kommer att fortsätta.
Tidigare vakant HR-tjänst är ersättningsrekryterad till en lägre sysselsättningsgrad. Besparingen är större än
planerat totalt, men får endast effekt 2019 p.g.a. regionens omorganisation.
Investeringsredovisning
Investeringar - bokslut 2019, belopp i tkr
Hjälpmedel
varav:

Bokslut 2018

Förflyttning

Budget 2019

Bokslut 2019

14 176

12 463

14 266

Kommunikation/kognition

4 335

5 199

3 848

Behandling

9 389

9 568

8 680

Insulinpumpar

2 148

2 836

2 722

MBH

3 250

3 650

4 451

Övriga hjälpmedel
Övriga maskiner och inventarier

5 452
311

5 346
550

4 427
294

0

900

959

39 061

40 512

39 647

Bilar och transportmedel
Summa

Resultat, analys
Från 2018 års investeringsbudget har outnyttjad del på 2 332 tkr överförts till 2019 och den har nyttjats
under året. 169 tkr av årets investeringsbudget har nyttjats av Västmanlands sjukhus Västerås till inköp av
en tekniskt avancerad sjukvårdssäng för tunga patienter.
Investeringsutgifterna för kommunikationshjälpmedel har minskat med 487 tkr jämfört med 2018 (11 %).
Dels till följd av minskad förskrivning av datorer och surfplattor, dels till följd av att ingen ögonstyrning
förskrivits.
Bland behandlingshjälpmedlen fortsätter tyngdtäcken att öka, men i lägre takt än tidigare. Kompressionsutrustning har minskat med 1 500 tkr jämfört med 2018 till följd av minskad förskrivning. En upphandling är
gjord under året men inga inköp är gjorda utifrån nya avtalet. Teknikutveckling av en arm- och bentränare
har medfört en något ökad förskrivning.
Insulinpump med utvecklad blodsockermätare som infördes 2018 har medfört en ökad förskrivning då den
passar fler patienter. Ett uppdämt behov tillgodosågs under våren, därefter har förskrivningen minskat och
investeringsutfallet ligger inom budget.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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Volymerna av uthyrda MBH ökar och investeringsutgiften är högre än budgeterat, vilket är en följd av att
fler patienter kan omhändertas. En ny upphandling av nutritionspumpar har medfört prisökningar.
Kostnaderna för andningshjälpmedlet CPAP har ökat med ca 23 % från 1 226 tkr till 1 509 tkr.
Ett minskat inköpsbehov av sängar för uthyrning, främst på grund av ett stort antal returer från kommunala
boenden.
En ventilatortestare är inköpt. Ett gammalt leasingavtal på en komprimator har avslutats och en ny
komprimator har inköpts. Logistikverksamheten har utökats med två arbetsplatser och till dessa har två
lyftbord köpts in.
En tung lastbil har köpts in. Den ersätter den gamla tunga lastbilen som kommer att säljas under 2020. En
lätt lastbil planeras att ersättas av en tung lastbil till följd av ökade volymer och för effektivare transporter.
Upphandling pågår och inköp kommer att ske 2020.
Åtgärd
Då direktförsäljning av en större mängd sängar är aktuellt behöver större inköp göras. Dessa utgör inte en
långfristig tillgång för Hjälpmedelscentrum och är därmed ingen investering, vilket är en förändring jämfört
med tidigare år.
Uppföljning av det nya produktområdet MBH har skett löpande månadsvis under året.
Det pågående arbetet med lageroptimering förväntas ge effekt på framtida investeringsbehov.
Ökad rekonditionering av returnerade hjälpmedel medför lägre investeringsbehov.
Inför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning och hjälpmedelsbehov två år framåt.
Kundernas svar bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att
förvaltningens kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera.
Ett omfattande och utökat arbete med prispressade upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till
hög återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar för att hålla så låg prisnivå som
möjligt.
INTERN REFERENS
Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2020-02-28.
Diarienummer: RVxxxx
BILAGOR
1. Verksamhetsrapport
2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal
3. Investeringsbilaga
4. Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsprognos

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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Gemensam Hjälpmedelsnämnd

Plats

Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2 Västerås

Tidpunkt

Fredagen den 28 februari 2020
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 12

Årsredovisning 2019
AnneChristine Ahl presenterar Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2019 utifrån
invånare/patient, verksamhet/process, medarbetare och ekonomi.
Årets redovisade resultat är 1,5 miljoner kronor. Resultatet före återbetalning till
kunder är 7,7 miljoner kronor.
Beslut
1.

Årsredovisningen godkänns överlämnas till huvudmännen.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Amanda Uras, mötessekreterare
Justerat 2020-03-04
Barbro Larsson

Marie-Louise Söderström

Ordförande

Justerare

Rätt utdraget intygas 2020-03-05
Amanda Uras
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PROTOKOLLSUTDRAG

2020-02-28
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§ 13

Årsberättelse för gemensam hjälpmedelsnämnd 2019
Nämndens årsberättelse för året 2019 presenteras.
Beslut
1.

Årsberättelsen godkänns med redovisade redaktionella förändringar och
överlämnas till huvudmännen.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Amanda Uras, mötessekreterare
Justerat 2020-03-04
Barbro Larsson

Marie-Louise Söderström

Ordförande

Justerare

Rätt utdraget intygas 2020-03-05
Amanda Uras
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Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport
2019-12

Dnr:

Medarbetare
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

10%

Total sjukfrånvaro
- varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14
- andel långtidsfrånvaro över 60 dagar
Män
Kvinnor
Anställda -29 år
Anställda 30-49 år
Anställda 50 år-

8%

6%

4%

Föregående år

Innevarande år

5,9
2,3
49,0
4,5
7,3
3,6
2,8
9,1

5,4
2,8
35,9
4,7
6,0
5,2
4,4
6,1

2%

0%

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Föregående år

Jun

Jul

Aug

Innevarande år

Sep

Okt

Nov

Dec

Målvärde

Antal rehabiliteringsärenden

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

7
6

Antal rehabiliteringsärenden
Varav avslutade rehabiliteringsärenden

5

Föregående år
13
9

Innevarande år
16
13

4
3
2
1
0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Föregående år

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Innevarande år

Arbetsmiljöavvikelser

Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

3

Antal negativ händelse/olycka
Antal tillbud
Antal risk/iakttagelse
Totalt antal
- varav hot och våld
- varav stickskador

2

Föregående år

Innevarande år

9
2
2
13
1
0

9
11
4
24
5
0

1

0

Jan

Feb

Mar

Hot och våld fg år

Apr

Maj

Jun

Hot och våld Inn år

Jul

Aug

Stickskador fg år

Sep

Okt

Nov

Dec

Stickskador Inn år
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Dnr:

Ekonomi
Kostnadsutveckling

Ackumulerat resultat (tkr)

(Ack utf/Ack utf fg år)

10 000

5,1%

8 000

2,8%
6 000

9,3%
4 000

9,2%

2 000

6,3%
6,1%

0

-2 000

-50%
Jan

Feb

Mar

Föregeående år

Apr

Maj

Jun

Innevarande år

Jul

Aug

Sep

Budget

Okt

Nov

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Personal
Övrigt

Prognos

Tekniska hjälpmedel
Finansiellt

50%

Avskrivningar
Totalt

Förenklad resultaträkning (mkr)
Ack
utfall
Inn år

40%

Dec

Ack Ack avv
Budget
från
Inn år budget

Motpart 1,2,3

Ack Utfall
Fg år

Helår
Prognos

Helår
Budget

Avv
Bud mot
Prog

Bokslut
Utf Fg år

Ack Avv
Fg år

Intäkter
Försäljning och uthyrning av hjälpmedel
126,8
Försäljning av tekniska tjänster inkl serviceavtal
2,6
Inkontinenssamordning
1,0
Övriga verksamhetsintäkter
2,0

134,3
2,6
1,0
2,1

-7,5
0,0
0,0
-0,2

119,7
2,5
1,0
1,7

133,0
2,8
1,0
2,0

134,3
2,6
1,0
2,1

-1,3
0,2
0,0
-0,1

119,7
2,5
1,0
1,7

7,1
0,1
0,0
0,2

Summa Intäkter

132,4

140,0

-7,6

124,9

138,8

140,0

-1,2

124,9

7,4

-42,1
-34,0
-32,1
-20,8
-1,8

-44,6
-38,2
-32,8
-22,3
-2,0

2,5
4,2
0,8
1,5
0,2

-40,1
-33,1
-29,4
-19,0
-1,7

-42,9
-34,5
-31,9
-21,0
-1,8

-44,6
-38,2
-32,8
-22,3
-2,0

1,7
3,7
0,9
1,3
0,2

-40,1
-33,1
-29,4
-19,0
-1,7

-2,0
-0,9
-2,7
-1,7
-0,1

-130,8

-140,0

9,2

-123,3

-132,2

-140,0

7,8

-123,3

-7,5

1,6

0,0

1,6

1,6

6,6

0,0

6,6

1,6

-0,1

Kostnader
Personalkostnader
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
Summa Kostnader
Resultat
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Dnr:

Ekonomi
Arbetad tid (ack)
Innevarande År

Föregeående År

Förändring

Förändring %

Utförd arbetstid
- varav övertid/mertid
- varav timavlönade
Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)
Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.
Justering utvecklingsanställda.
Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag
- varav läkare
- varav sjuksköterskor
- varav övriga
Justering inhyrd personal från resursenheten
Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år
Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema

123 757
260
24
0
0
-285
0
0
0
0
0
0
0

122 955
486
170
0
0
-1 428
0
0
0
0
0
0
0

802
-227
-146
0
0
1 143
0
0
0
0
0
0
0

0,65
-46,66
-85,67
0,00
0,00
-80,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Arbetad tid inkl jour/beredskap
Avdrag arbetad tid under jour/beredskap

123 472
-16

121 527
-23

1 945
7

1,60
-29,00

Arbetad tid exkl jour/beredskap

123 456

121 504

1 952

1,61

72

70

1

1,61

Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)
10

8

6

4

2

0

-2

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Föregående år

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Innevarande år
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Rapportinformation

RapportID: Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133)
Uppdaterad: 2020-01-16

Resultatrapport

Sida:

1/1

År:
2019
Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum
Analys:
Helår
Bokslut 2018

Belopp i tkr

Int

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel
Försäljning av tekniska tjänster inkl serviceavtal
Inkontinenssamordning
Övriga verksamhetsintäkter

Intäkter
Summa Intäkter
Pe

Löner
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader

Personalkostnader
Ö

Inköpskostnader tekniska hjälpmedel
Övriga kostnader, material, varor
Lokalhyra
Frakt och transport
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt
IT-kostnader
Övriga kostnader
Finansiella kostnader

Övriga kostnader
Summa Kostnader
Resultat:

Budget 2019

Prognos 2019

Bokslut 2019

Avvikelse 2019

119 678

134 289

133 000

126 807

-7 482

2 536

2 574

2 755

2 592

18

984

1 018

1 018

1 018

0

1 723

2 107

1 981

1 953

-154

124 921

139 988

138 754

132 370

-7 618

124 921

139 988

138 754

132 370

-7 618

-26 932

-29 887

-28 744

-28 338

1 548

-12 490

-13 849

-13 312

-13 125

724

-660

-879

-828

-658

221

-40 082

-44 615

-42 885

-42 121

2 494

-33 093

-38 215

-34 515

-34 007

4 208

-359

-185

-190

-181

4

-6 472

-6 643

-6 576

-6 573

70

-1 353

-1 235

-1 243

-1 309

-74

-29 361

-32 849

-31 941

-32 094

755

-3 209

-4 122

-4 102

-3 661

461

-7 646

-10 121

-8 872

-9 062

1 059

-1 702

-2 003

-1 846

-1 809

194
6 678

-83 195

-95 373

-89 285

-88 695

-123 277

-139 988

-132 170

-130 816

9 172

1 644

0

6 584

1 554

1 554

Rapportinformation

RapportID: Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133)
Uppdaterad: 2020-01-16

Driftredovisning

Sida:

1/1

År:
2019
Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum
Analys:
Helår
Belopp i tkr

Bokslut 2018

Årsbudget 2019

Prognos 2019

Bokslut 2019

Avvikelse 2019

Bokslut i % av
Intäkt

D1 HMC

1 644

0

6 584

1 554

1 554

1,2%

Summa:

1 644

0

6 584

1 554

1 554

1,2%

RapportID: Ekonomi - Bilagor År (DUVA0133)
Uppdaterad: 2020-01-16

Lönekostnader mm

Sida:

1/1

År:
2019
Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum
Analys:
Lönekostnader
Belopp i tkr
00 PRG övrigt
10 Sjuksköterskor m fl
11 Undersköterskor, skötare m fl
20 Paramedicinsk personal
50 Administrativ personal
60 Teknisk personal
90 Ekonomi- och transportpersonal

Summa lönkostnader:

Helår
Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Bokslut 2019

Förändring i %

-173
-1 906
-403
-7 461
-6 840
-8 885
-1 265

-255
-2 262
-411
-8 097
-6 291
-11 154
-1 417

-41
-2 161
-411
-7 570
-6 320
-10 825
-1 417

-55
-930
-404
-7 915
-8 467
-9 288
-1 279

-68,1%
-51,2%
0,2%
6,1%
23,8%
4,5%
1,2%

-26 932

-29 887

-28 744

-28 338

5,2%

Kostnader inhyrd personal

Helår
Förändring i %

Belopp i tkr

Inhyrd personal exkl resursenheten:
Resursenheten:
Summa inhyrd personal:
Total
Belopp i tkr

Summa anställda och inhyrd personal:

Helår
Bokslut 2018

-26 932

Budget 2019

-29 887

Prognos 2019

-28 744

Bokslut 2019

-28 338

Förändring i %

5,2%

Rapportinformation

Förvaltning/verksamhet: Hjälpmedelscentrum
Investeringar
Bokslut 2019-01-01 - 2019 -12 - 31
Belopp i tkr

Helår
Bokslut

Budget

2018

2019

Utfall
Utfall
Prognos
Prognos
Avvikelse
perioden
inköp 2019 perioden inköp inköp 2020
Inköp 2020
utifrån budget 2019 utifrån utifrån budget utifrån budget budget - utfall
2018
budget 2019
2019
2018
2019

Investeringsutgifter
Tekniska hjälpmedel
Förflyttning
Kommunikation
Behandling
Insulinpumpar
Medicinska behandlingshjälpmedel
Övriga tekniska hjälpmedel
Summa Tekniska hjälpmedel

343

12 463
5 199
9 568
2 836
3 650
5 346
39 062

Datorutrustning
Bilar och transportmedel
Leasingavtal
Övriga maskiner och inventarier
Summa
Konst

311
39 061
0

0
900
0
550
40 512
0

1 382
0

294
38 265
0

2 247
0

950
0

0
-59
0
256
2 247
0

Byggnader (endast Regionfastigheter)
Totalsumma

39 061

40 512

1 382

38 265

2 247

950

0
2 247

1 039

1 382

13 923
3 848
7 641
2 722
4 451
4 427
37 012

2 247

0
-1 460
1 351
1 927
114
-801
919
2 050

14 176
4 335
9 389
2 148
3 250
5 452
38 750

2 247

959

0

950

2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)
Anläggning
Investerigsid

Saldo

0
* Här redovisas enskilt objekt fr 2018 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat
utrymme finns från år 2018-2019

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse budget
Hjälpmedelscentrum 2019

Intäkter

Förändring
intäkter jmf fg
år, Tkr.

Förändring
intäkter jmf fg
år, procent.

Avvik mot ack
budget, Tkr.
(Plus: Överskott,

(Plus: Ökning av
intäkter, Minus:
Minskning)

(Plus: Proc ökning,
Minus: Proc
minskning )

Minus:Underskott )

Försäljning och uthyrning av tekniska
hjälpmedel
Återbetalning av resultat
Övriga intäkter

6 769
360
320

5,4%
-5,5%
6,1%

-1 267
-6 215
-136

Totalt intäkter

7 449

6,0%

-7 618

Kostnader
Kostnader

Förändring
kostnader jmf
fg år, tkr.

Förändring
kostnader jmf
fg år, procent.

(Plus:Ökning av
kostnader, Minus:
Minskning)

(Plus: Proc ökning,
Minus: Proc
minskning)

Avvik mot ack
budget, tkr.
(Plus: Överskott,
Minus: Underskott)

Personalkostnader totalt
Varav lönekostnader egen personal
Varav sociala avgifter
Varav övr pers.kostn. egen personal
Varav inhyrd personal (int+ext)
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt
Övriga kostnader

2 039
1 406
635
-2
0
914
2 733
1 853

5,1%
5,2%
5,1%
-0,3%
2,8%
9,3%
8,9%

2 494
1 549
724
221
0
4 208
755
1 715

Totalt bruttokostnader

7 539

6,1%

9 172

Resultatets avvikelse mot budget
Förändring arbetad tid

Förändring arbetad tid totalt
Varav arbetad tid egen personal
Varav internt inhyrd personal
Varav externt inhyrd personal

1 554
Förändring
Förändring
Motsv antal
utfall jmf fg år, utfall jmf fg år, årsarbetare
timmar
procent
1 952
1 952
0
0

1,6%
1,6%

1,11
1,11
0,00
0,00

2
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Regionkontoret
Centrum för administration
Regionfullmäktige och regionstyrelse
Amanda Uras, 021-17 65 07,
amanda.uras@regionvastmanland.se
ÅRSBERÄTTELSE FÖR GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND 2019
Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden består av 15 ledamöter och lika
många ersättare. Fem av ledamöterna och ersättarna företräder Region
Västmanland och de övriga platserna företräds kommunerna i länet.
Ordförande i nämnden har under året varit Barbro Larsson (C) och vice
ordförande har varit Örjan Andersson (S) från Hallstahammar. Nämndens
arbetsutskott har förutom ordförande och vice ordförande bestått av Anna
Nygren (M) och Patrik Boström (S).
Hjälpmedelsnämnden har ett finansierings- och patientperspektiv och är
driftansvarig för Hjälpmedelscentrum.
Nämndens uppgift framgår av reglementet och samverkansavtalet. Enligt
dessa ska nämnden ansvara för att länets invånare erbjuds en god
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och
professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att
förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda.
Nämnden fullgör sitt ansvar inom ramen för gällande lagstiftning och
policydokument.
Utbud och tjänster ska erbjudas för
•
•
•

Daglig livsföring
Hjälpmedel för vård och behandling
Inkontinenshjälpmedel.

BESLUT OCH ÄRENDEN 2019
Hjälpmedelsnämnden har under 2019 haft fyra protokollförda
sammanträden. Arbetsutskottet har haft fyra protokollförda
sammanträden.
Nämnden har återkommande givits information om
Hjälpmedelscentrums verksamhet. Året inleddes med en utbildning
för ledamöterna. Val till arbetsutskottet har gjorts. Dialog har förts
om nämndens viljeinriktning och prioriterade områden till
Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan. Nämnden har
återkommande informerats om inkontinenshjälpmedel och de
kompetensförsörjningsutmaningar som finns kring dessa produkter.
En dialog har genomförts om framtidens utmaningar. Nämnden har
yttrat sig över en revisionsrapport. Ekonomi i balans och
utbudsbegränsningar har varit en återkommande
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informationspunkt. Löpande har nämnden också givits information
om regionens organisationsförändring.
Ett urval av ärenden i hjälpmedelsnämnden 2019
• Verksamhetsberättelsen för nämndens arbete 2018 har godkänts.
• Årsredovisning 2018, delårsrapport ett och två 2018,
Planeringsförutsättningar och Förvaltningsplan har
fastställts och överlämnats till huvudmännen.
• Beslut om att regelverk för inkontinenshjälpmedel flyttas in i
hjälpmedelshandboken. Samt att möjligheten att beställa utan
personnummer tas bort på alla enheter förutom korttidsboenden.
• Delegationsordning och samverkansavtal har reviderats.
• Beslut om att regelverk för Enureslarm flyttas in i
hjälpmedelshandboken.
• Handboksändringar inför 2019 har godkänts.
• Beslut om revidering av reglemente och samverkansavtal.
• Beslut om viljeinriktning gällande verksamhetsplan.
• Beslut om att godkänna skolöverenskommelsen.
• Beslut om att godkänna handboksändringar och
utbudsbegränsningar inför 2020.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Bokslut och årsredovisning 2019 för
Kungsörs kommun (KS 2020/77)
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2019 har upprättats.
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verksamhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse.
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor):
- kommunstyrelsen
- barn- och utbildningsnämnden
- socialnämnden
- TOTALT verksamheter

-0,2
-0,2
-0,4
-0,8

Finansieringen

+3,9

TOTALT

+3,1

I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 8,2 miljoner
kronor som resultat för 2019, vilket är 3,1 miljoner kronor över
budget.
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor)
efter finansiella poster:
-

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

-0,1
-5,4
+/-0,0
+5,5

Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,1 miljoner kronor.
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med
93 000 kronor och Västra Mälardalens Kommunalförbund visar ett
negativt resultat med 2 054 000 kronor. Förbundens bokslut
behandlas som separata ärenden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

2020-03-23

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utkast till Årsredovisning 2019
• Protokoll KS bokslutsberedning 2020-03-09 § 1

KS BB förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Kungsörs
kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Förslag till
Årsredovisning 2019
Kungsörs kommun
Antagen av KF 2020-xx-xx, § xx
KS-handling nr xx/2020
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Under 2019 har kommunen växt ytterligare
med några invånare. Vi jobbar stadigt på
att växa till 9000 invånare till 2025 som är
ett av våra mål. Vi har ett positivt resultat
på 5 miljoner i överskott. Vi gick in i 2019
med vetskap om att vi skulle få några tuffa
år.

Vi planerar de närmaste åren att bygga ny
förskola samt ett stort behov att få fram
trygghetsboenden. Det är vår målsättning
att få till detta.
Jag vill härmed avsluta dessa rader med att
tacka all personal och våra
samarbetspartners för den insats ni bidrar
med och skapar en god service för våra
invånare. Det är tack vare er som vårt
varumärke Kungsör kan ligga i framkant i
vår Region. Detta både som boendeort men
även att kunna verka här i kommunen. Min
intention är att vi skall jobba aktivt med
våra utmaningar och kunna ligga i
framkant för våra invånare under 2020.

En positiv nyhet under året var att vi klev
fram i Svenskt Näringslivsundersökning
om företagsklimat där vi hamnade på 91: a
plats. Det är inspirerande att se vilken resa
vi har gjort i detta avseende.
En annan undersökning som Sveriges
Kommuner och Regioner utfört är den
Trygghetsundersökning där vi hamnade på
60:e plats i Sverige. Där är vi tryggast i
Länet enligt denna undersökning.
Vi har jobbat vidare med att få fram planer
på bostäder och det är tyvärr en långdragen
process men där jag hoppas och tror att vi
snart får fram planer för olika
boendealternativ.
En undersökning som vi hamnade på
topplistan är det bemötande som våra
kunder får av vår personal vilket är mycket
glädjande.
Det finns flera stora utmaningar inför de
närmaste åren och som jag flaggade för
under föregående år är våra äldre invånare
som har behov av omsorg och där jobbar vi
vidare med att hitta smarta lösningar och
använda den välfärdsteknik som finns på
bästa sätt.

Mikael Peterson
Kommunstyrelsens ordförande
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Styrning och organisation
Organisation

Ordförande
Kommunrevision
Kommunfullmäktige
Valnämnd
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd

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

Chefer
Kommunstyrelsens förvaltning
Kultur- o fritid
Ekonomi
Personal
Kansli
Näringsliv
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
KKTAB/KVAB
KFAB

Claes-Urban Boström
Mikael Nilsson
Anette Gårlin
Anne-Britt Hanson Åkerblom
Josephine Härdin
Ida-Maria Rydberg
Fredrik Bergh
Lena Dibbern
Rune Larsen/Stig Tördahl
Mats Åkerlund
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Mål och resultatstyrning

Vision 2025

Syftet med ett resultatstyrningssystem är
att det utifrån ett helhetsperspektiv ska
stödja verksamheterna att förbättra
tjänsterna för medborgarna och brukarna.
Det är de förtroendevaldas uppgift att på
övergripande nivå formulera mål
(kortsiktiga och långsiktiga) som anger vad
som ska levereras i form av tjänster till
medborgarna/brukarna. De förtroendevalda
anslår även resurser till de verksamheter
som ska se till att målen uppnås. Utifrån
mål och resultatindikatorer måste
tjänstemannaorganisationen bestämma hur
arbetet ska bedrivas.

Kommunfullmäktige antog 2015 en vision
för Kungsör som sträcker sig till år 2025.
Visionen sammanfattas i tre ledord, öppenhet, kreativitet och närhet och ser ut som
följer:
Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva
Mälarkommunen, där vi med öppenhet och
kreativitet får människor och företag att
mötas och växa.
Öppenhet
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi
uppmuntrar och värnar om varandra med
en öppen och positiv attityd. Olikhet och
mångfald ser vi som en tillgång. Det finns
möjlighet för alla att vara delaktiga och
påverka vår framtida utveckling.

Ekonomistyrning
Budgeten är kommunfullmäktiges verktyg
i arbetet att styra kommunens ekonomi.
Det totala ekonomiska utrymmet anges och
fördelas i budgeten med flerårsplan. Det
ekonomiska utrymmet fördelas i form av
ramar med utgångspunkt från kända
verksamhetsförändringar och de
kommungemensamma målen.

Kreativitet
I samverkan får vi saker att hända i ett
Kungsör där både människor och företag
växer. I ett kreativt klimat skapar vi
engagemang och framåtanda. Långsiktiga
lösningar, i takt med omvärldens
förändring, bidrar till kommunens hållbara
utveckling. Här tar vi tillvara idéer och
kompetenser i en innovativ miljö som
skapar fördelar och framgång.

Styrdokument
Utöver budgeten reglerar inte
kommunallagen (1991:900) vilka
övergripande styrdokument en kommun
ska ha eller hur de ska utformas. Inom
vissa områden är lagstiftningen starkt
styrande för den verksamhet som en
kommun bedriver och ställer krav på att
kommunen upprättar vissa styrdokument
som exempelvis översiktsplan, skolplan,
jämställdhetsplan, detaljplaner och
planprogram. Andra styrdokument som
kommunfullmäktige beslutar om är
reglemente och arbetsordning, lokala
föreskrifter, policy, program, planer,
riktlinjer, taxor och avgifter, bolagsordning
och ägardirektiv.

Närhet
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som
vill leva hållbart och tryggt i den lugna
orten eller på landsbygden. Kungsör är en
plats där man vill vara. Här är det nära till
Mälaren, natur och friluftsliv, och det är
enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt
attraktiva och variationsrika boende i
Mälardalen är en styrka där goda
kommunikationer gör det möjligt att ta
tillvara andra städers kvaliteter.
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Måluppfyllelse
Mål för Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigemål

Resultat 2019

Kommunen ska ha minst
9000 invånare år 2025

Prognos visar att målet uppfylls
2019: 8 675

Kommunens resultat ska
utgöra minst en procent
av skatteintäkter och
statsbidrag varje år

Målet är uppfyllt
2019: 1,0%

Andelen elever i ÅK 9
som är behöriga till
program på gymnasiet ska
öka varje år med 2017
som basår (2017: 81,6%)

Målet är inte uppfyllt
2019: 75,3%

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 (2017: 11,3 %)
År 2025 ska 75 procent
av kommunens
fordonsflotta vara
fossilfri

Målet är inte uppfyllt
2019: 10,6%

Prognos visar att målet inte uppfylls
2019: 43%

Måluppfyllelse, resultat och analys
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år
2025
• Kungsörs kommun hade vid
årsskiftet 8 675 invånare jämfört
med 8 667 invånare 2018. Det en
ökning med 8 personer. Det bor 4
457 män och 4 218 kvinnor i
kommunen. Under året var det ett
födelseunderskott på -3 personer.
Kungsör hade ett
flyttningsöverskott på 6 personer
och justeringar på +5 personer.
(6+5-3=8). Totalt flyttade det in
580 personer och 574 flyttade från
Kungör. Fem av länets kommuner
minskade sin befolkning, Norberg,
Fagersta, Skinnskatteberg, Köping
och Arboga. I Västerås, Sala,
Hallstahammar, Surahammar och
Kungsör ökade befolkningen. Ska
vi nå målet om 9 000 invånare 2025
ska befolkningen öka i genomsnitt

med 54 personer per år från och
med 2020.Vi ligger före planen
vilket tyder på att vi idag når målet
2025.
Kommunens resultat ska utgöra minst en
procent av skatteintäkter och stadsbidrag
varje år
• Målet är uppfyllt, 2019: 1,0%
Andelen elever i ÅK 9 som är behöriga till
program på gymnasiet ska öka varje år
med 2017 som basår (2017:81,6%)
• Målet är inte nått. Andelen elever som
är behöriga till gymnasiet, 75,3%, har
ökat jämfört med 2018, det är dock
lägre än basåret 2017. Uppföljning av
skolornas åtgärder och resultat för
ökad måluppfyllelse kommer att
fortsätta under 2020. Riktade insatser
för att öka måluppfyllelsen i ämnet
matematik kommer att ske under
2020.
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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
(2017:11,3%)
• Per den 31/12–19 så ligger
arbetslösheten på 10,6% och har
sänkts -0,7 procentenheter sedan
171231. Arbetslösheten för andelen
ungdomar 18–24 år har ökat till
17,2% (0,1 procentenheter) sedan
171231. Arbetslösheten för andelen
utrikes födda har sjunkit till 34,8% (7,1 procentenheter) sedan 171231.
Antal inskrivna, 411 personer 151
öppet och 260 i aktivitet (-1 pers
sedan 171231). Samband finns mellan
upphörande insatser som pågått under
sommaren samt minskning av
anvisningar till kommunala

arbetsmarknadsinsatser och mindre
möjlighet till påverkan på grund av
AF:s omorganisation. Kommunens
samverkansgrupp arbetar nu med
framtagning av en lokal modell för
arbetslöshetsutmaningen och det har
under året startats ett yrkesspår för
nyanlända för att minska trycket på
rekryteringsbehovet för vård och
omsorg och samtidigt öka antalet
arbetande.
År 2025 ska 75 procent av kommunens
fordonsflotta vara fossilfri
• Prognos visar att 75 % av kommunens
fordonsflotta inte kommer vara
fossilfri till 2025.
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Mål för Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktigemål
Område

Kommunstyrelsemål

Resultat 2019

KF-mål
Kommunen ska ha minst
9000 invånare år 2025

Kommunen ska planera för ett varierat
bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i
samspel med kommunens tillväxtambitioner. 100
bostäder till 2020

KF-mål
Kommunens resultat ska
utgöra minst en procent
av skatteintäkter och
statsbidrag varje år

Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin
budget

Målet är inte uppfyllt

Område
Kommunen som
arbetsgivare

Kommunens medarbetarengagemang ska placera
sig i den 90:e percentilen i jämförelse med andra
kommuner i SKLs medarbetarundersökning

Målet är inte uppfyllt
2019: 80

Område
Näringsliv-bemötande
och service

Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år
i svenskt näringslivs ranking företagsklimat
(2021)

Målet är uppfyllt
2019: 91/290

Område
Medborgarens inflytande
i Kungsör

Kungsör ska placera sig över medelvärdet för
nöjd inflytandeindex i SCBs
medborgarundersökning 2019

Måluppfyllelse, resultat och analys
Kommunen ska planera för ett varierat
bostadsutbud med blandade
upplåtelseformer i samspel med
kommunens tillväxtambitioner. 100
bostäder till 2020
• Under de 3 första kvartalen har det
färdigställt 30 nya bostäder.
Statistiken för kvartal 4 är inte klar.
Hittills under perioden 2016–2020 har
det färdigställts 112 nya bostäder.
Målet om 100 nya bostäder till 2020
är därmed uppfyllt.

Målet är uppfyllt
2016-2020: 112

Målet är uppfyllt
2019: 42 (medelvärde 39)

positiv avvikelse på finansiella
intäkter. De negativa avvikelserna
inom Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden utgörs av
kostnader för en projektledare inom
varje nämnd som under ett år skulle
jobba med digitalisering. Detta
beslutades i KS under 2018 och
kostnaden skulle finansieras via
budgeterat resultat.
Kommunens medarbetarengagemang ska
placera sig i den 90:e percentilen i
jämförelse med andra kommuner i SKR:s
medarbetarundersökning
• Medarbetarengagemanget mäts i
samband med medarbetarenkäten
genom frågor som handlar om
medarbetares engagemang,
motivation, och ledningens förmåga
att skapa, tillvarata och upprätthålla
detta. Kungsör har inte uppnått målet.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska
hålla sin budget
• Totalt klarar Kungsörs kommun att
hålla sin budget och kommunens
resultat utgör en procent av
skatteintäkter och statsbidrag varje år.
Dock avviker nämnderna negativt mot
budget, men detta uppvägs av en
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Kommunens totalindex blev 80 i
jämförelse med medelindex på 79 för
de 161 kommuner som deltog. De
sexton kommuner som låg i den 90:e
percentilen hade index på 82 - 87 med
ett medelindex på 83. För övriga 145
kommuner var medelindex 78 där den
som fick lägst hade 65. Kungsörs
totalindex ligger kvar på 80 som vid
förra mätningen 2017. I mätningen av
ledarskapsdelen ökade vi från 78 till
79, i motovationsdelen minskade vi
från 82 till 81 och styrningsdelen låg
oförändrad på 80. Analys av varför vi
inte lyckades öka i alla delar måste
kopplas till den uppföljning som varje
chef gör tillsammans med
medarbetare av sitt resultat av
medarbetarenkäten. Det handlar om
de faktorer som vi måste fortsätta
arbeta med; ledarskap, arbetsmiljö
och arbetsvillkor. Trots att vi inte nått
målet bedöms ändå resultatet som
gott.

2019:91/290. Dialog och relation med
företagen i Kungsör är viktigt. Arbetet
fortsätter utifrån våra lokala mål och
Kungsörs näringslivsprogram
Kungsör ska placera sig över medelvärdet
för nöjd inflytande index i SCB:s
medborgarundersökning 2019
• Målet med att Kungsör ska placera sig
över medelvärdet för nöjd inflytande
index i SCB:s
medborgarundersökning är uppnått.
Sammanfattande betygsindex 2019
för nöjd inflytande index blev 42 för
Kungsör. Medelvärdet för samtliga
kommuner blev 39. Deltagtighet och
inflytande är fortsatt viktigt för
Kungsörs kommun och pågående
arbete med att utveckla
medborgardialogen fortgår.
Förvaltningen har arbetat med fem mål
under 2019. Målen som kommunstyrelsen
antagit är i linje med de ambitioner som
kommunfullmäktige har vad gäller
befolkningsutveckling, fler bostäder och en
stabil ekonomi. Kommunstyrelsen har även
prioriterat och formulerat mål för nöjdare
medborgare, positivare företagsklimat och
ett hållbart medarbetarengagemang

Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om
fem år i svenskt näringslivs ranking
Företagsklimat (2021)
• Vårt mål var att till år 2021 nå topp
100, vilket vi nu uppnått,
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Mål för Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktigemål
Andelen elever i ÅK 9
som är behöriga till
program på gymnasiet
ska öka varje år med
2017 som basår (2017:
81,6%)

Barn- och utbildningsnämndsmål
Andelen barn, elever och studenter som
upplever skolan som trygg ska öka jämfört med
basåret 2017

Resultat 2019
Målet är uppfyllt

Andelen högskoleutbildad personal bör vara
lägst 67%

Målet är inte uppfyllt
2019: 66%

Kunskapsresultat en i grundskolan ska öka
jämfört med basåret 2017

Målet är inte uppfyllt

Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin tid
i grundskolan

Målet är uppfyllt

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

Målet är inte uppfyllt
2019: 64%

Minst 85% av skolmaten ska lagas från
grunden. Minst 30% av råvarorna ska vara
ekologiska

Måluppfyllelse, resultat och analys
Andelen barn, elever och studenter som
upplever skolan som trygg ska öka jämfört
med basåret 2017
• Den sammanfattade bedömningen är
att upplevelsen av trygghet har ökat
marginellt. D.v.s. målet är uppnått,
även om marginalen är liten.

Målet är uppfyllt
2019: 90%
39,5%

något jämfört med året innan. Vi kan
också notera att elevernas resultat i de
nationella proven i flera ämnen visar
högre resultat än motsvarande
slutbetyg. Detta faktum har
diskuterats inom skolans arbetslag.
En faktor som avviker från årets
resultat är att pojkars genomsnittliga
resultat är högre än flickors när det
gäller meritvärden från årskurs nio.
Det ämne där skillnaden är störst är
idrott och hälsa. En orsak kan vara att
moment inom simning inte har blivit
godkända. Under hösten 2019 har
åtgärder satts in för att höja
måluppfyllelsen inom idrott och hälsa.
Resultaten i matematik är inte
tillfredställande. Insatser i form av
kompetensutveckling för personalen
är planerade inför 2020. Det kommer
bland annat att ske genom
fortbildning vid MDH. Det
stadieövergripande arbetet
tillsammans med personal från

Andelen högskoleutbildad personal bör
vara lägst 67%
• I slutet av december hade förskolan
66% högskoleutbildad personal. Målet
är inte nått, även om marginalen är
liten.
Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka
jämfört med basåret 2017
• Den sammanfattade bedömningen är
att målet inte är nått. För årskurs 3
och 9 har inte kunskapsresultaten ökat
jämfört med 2017. För årskurs 6 har
dock kunskapsresultaten ökat jämfört
med 2017.
Meritvärden för årskurs nio har ökat
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kommunens övriga skolor behöver
fortsätta och intensifieras. Riktade
insatser för att öka måluppfyllelsen i
ämnet matematik kommer att ske
under 2020.

Fortsatta uppföljnings- och dialogmöten
mellan kommunens skolledare och barnoch utbildningsnämndens presidium.
På Kung Karl skola planeras också en
”kamratstödjarverksamhet”. Syftet är att
fler ska bli involverade i att bidra till bra
stämning på skolan. Genom att vara
observanta på hur eleverna upplever sin
situation och föreslå förbättringar som
tillsammans med skolans ledning och
personal kan genomföras för att öka trivsel
och trygghet.

Alla elever ska få fyra hälsosamtal under
sin tid i grundskolan
• Målet har nåtts.
Minst 85% av eleverna ska tillsammans
med SYV upprätta en individuell studieplan
inom en månad efter sin skolstart
• Målet är inte nått. Under året har 64%
upprättat en individuell studieplan
tillsammans med en studie - och
yrkesvägledare inom en månad.

Beslutet om ”mobilfri” grundskola har
slagit väl ut och planeras att fortsätta under
kommande läsår.

Minst 85% av skolmaten ska lagas från
grunden. Minst 30% av råvarorna ska vara
ekologiska
• Målet är nått. 90 % av skolmaten har
lagats från grunden under 2019.
andelen ekologiska råvaror var 39,5%
varav 18,5% var svenska ekologiska.

En förvaltningsgemensam fortbildning om
strukturerad rastverksamhet kommer att
genomföras under våren 2020.
Kommunens förstelärare har fått i uppdrag
att inom sina ämnesområden tillsammans
med övriga lärare fokusera på
kunskapsresultaten och åtgärder för att
förbättra dessa samt verka för att
betygsättning sker i överensstämmelse med
resultaten på nationella proven.

Planerade åtgärder för att höja
måluppfyllelsen
Som en åtgärd för att förbättra resultaten
inleddes ett tvåårigt samarbete med
skolverket under våren 2018. En
nulägesanlys gjordes under våren 2018.
Insatser, främst i form av fortbildning,
påbörjades i början av höstterminen 2018,
dessa har fortsatt under hela 2019. En
analys och bedömning av insatserna
gjordes av rektorsgruppen under hösten
2019. Då beslutades att åtgärderna ska
fortsätta under hela 2020.

Riktade insatser för att öka
måluppfyllelsen i ämnet matematik
kommer att ske under 2020. Med hjälp av
bidrag för ”Likvärdig skola” kommer en
forskare inom matematikdidaktik att vara
deltidsanställd inom grundskolan med
uppdrag att tillsammans med rektorer och
lärare analysera resultat, behov och
metoder för matematikundervisningen med
syfte att öka måluppfyllelsen.

Uppföljning av skolornas åtgärder och
resultat för ökad måluppfyllelse kommer
att fortsätta under 2020.
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Mål för Socialnämnden
Kommunfullmäktigemål
Kommunen ska ha
minst 9000 invånare år
2025

Socialnämndsmål

Resultat 2019

Socialförvaltningens brukare ska utifrån
tillgängliga resurser erbjudas bästa möjliga
livskvalitet

På god väg

Rättssäker effektiv handläggning

Påbörjad

Väl fungerande service och god tillgänglighet

Människors möjlighet till inflytande/delaktighet

Kommunens resultat
ska utgöra minst en
procent av
skatteintäkter och
stadsbidrag varje år
År 2025 ska 75 procent
av kommunens
fordonsflotta vara
fossilfri
Andel elever i åk 9 som
är behöriga till program
på gymnasiet ska öka
varje år med 2017 som
basår (2017: 81,6%)

Kommunen ska i
samverkan med
arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för
att minska
arbetslösheten de
närmaste två åren med
två procentenheter
årligen med december
2017 som bas (2017:
11,3 %)

På god väg

Socialförvaltningen ska hålla sin budget

Målet är uppfyllt

Minska behov av bilar

Målet är uppfyllt

Ta emot praktikanter

Målet är uppfyllt

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 (2017: 11,3 %)

Måluppfyllelse, resultat och analys
Socialförvaltningens brukare ska utifrån
tillgängliga resurser erbjudas bästa
möjliga livskvalitet

Målet är inte uppfyllt

mötesplatserna. Inom VFF integreras
aktiviteter i brukarnas dagliga rutiner
och är med i genomförande-planerna.
Detta gäller även fritidsaktiviteter.
Prognos är att indikatorn uppnås
under 2020. Den öppna arbetslösheten
har ökat under året antalet i program
har minskat och är nu nere i 6,7 %.

Indikator - Antalet personer i
sysselsättning/aktiviteter/social samvaro ska årligen
öka med 2 % -enheter

•

Målet är delvis uppfyllt

På god väg att uppfylla målet. Inom
Särskilt boende erbjuds aktivitet
dagligen enligt plan. Bl.a. deltar på
Lärken 55% på aktiviteter. Inom
resterande särskilt boende är
utvecklingsområde att mäta antal
deltagare och kön. En enkätundersökning är genomförd för
ordinärt boende och kommer vara till
grund för det fortsatta arbetet för

Rättssäker effektiv handläggning
Indikator - (nämnden beslutar 2019 om
servicedeklarationer för olika utredningstyper, t.ex.
en ansökan om försörjningsstöd behandlas inom sju
dagar efter komplett inlämnad ansökan) Nämndens
beslut om utredningstider ska uppfyllas till 100 %
Indikator - Beslut ska omprövas inom föreskriven
tid och minst en gång/år senast 2021.
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•

genomförandeplaner och omstart med
IBIC för att ytterligare utveckla
arbetet kring GFP. På särskilt boende
har 100% en GFP med indikatorerna
trygghet, delaktighet och trivsel och är
aktuella. Hemtjänst är på god väg,
trots ett startvärde i våras med enbart
5,8% aktuella. Inom VFF har 100%
av brukarna aktuella
genomförandeplaner som tydliggör
brukarnas delaktighet. Prognos är att
målet uppnås under 2020.

Servicedeklaration rörande
inställelsetid larm hemtjänst är
upprättad. Arbete pågår med fler. En
plan kommer att upprättas för hur
Biståndsenheten på ett systematiskt
sätt ska följa upp aktuella ärenden. De
flesta servicedeklarationer inom IFO
är utarbetade och ska under början av
2020 fastställas av socialnämnden.
Prognosen är att indikatorn är
uppfylld till 2021

Väl fungerande service och god
tillgänglighet

Socialförvaltningen ska hålla sin budget
• Målet uppnått, vi har ett negativt
resultat på – 406 Tkr enligt beslut av
kommunstyrelsen

Indikator - Brukarnas upplevelse av gott bemötande
ska årligen öka med 2 % enheter
Indikator - Svarstider och bemötande via e-post och
telefon ska årligen förbättras
Indikator - Förvaltningen ska ta fram en långsiktig
plan för införande av välfärdsteknik under 2019
Indikator - Utöka med minst två e-tjänster årligen

•

Minska behov av bilar
• Bidragande till måluppfyllelse är att
ca 8 elcyklar har införskaffats för att
minska behov av bil. Alla
verksamheter arbetar aktivt med att
hitta arbetssätt som inte gör
verksamheten beroende av bil.

Målet är delvis uppnått. Inom vård
och omsorg finns handlingsplaner på
verksamhetsnivå för hur upplevelsen
av gott bemötande ska öka. Hemtjänst
har höjt 1% på mycket gott
bemötande, särskilt boende har inget
resultat på mycket nöjda men har
sänkt 1% på bemötande. VFF saknar
resultat. Indikatorn prognostiseras att
uppnås under 2020. Vi arbetar med
svarstider mm löpande. Indikatorn
prognostiseras att uppnås under 2020.
It och välfärdstekniksplan beslutad,
indikatorn är uppnådd.
Accesspunkter, Nyckelfritt och TES
är infört inom ordinärt boende,
indikatorn är uppnådd.

Ta emot praktikanter
• Bidragande till måluppfyllelse är att
vård och omsorg har under året tagit
emot praktikanter från åk 9.
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
(2017: 11,3 %)
• Bidragande till måluppfyllelse är att
samarbete har pågått kontinuerligt
med Komvux under året för att
erbjuda plats för validering och APL
plats (52 st) samt språk-praktik en dag
per v (18 st) för att öka anställningsbarheten. En enhetschef håller i alla
former av praktik och placerar ut i
verksamheterna. Detta har också ökat
samarbetet med skolan.

Människors möjlighet
tillinflytande/delaktighet
Indikator - Antalet genomförandeplaner ska årligen
öka för att 2021 vara 100 %

•

På god väg att uppnå målet. Ett
omfattande arbete har gjorts inom
vård och omsorg när det gäller
genomlysning av alla
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Mål för Kungsörs Fastighet AB
Kommunfullmäktigemål
Kommunen ska ha
minst 9000 invånare år
2025

Kungsörs Fastighet AB

Resultat 2019

Tillskapa ytterligare 16 st lägenheter centralt i
Kungsör tills 2018

Målet är inte uppfyllt

Utreda möjlighet till att skapa ytterligare
markbostäder i Kungsör

Målet är inte uppfyllt

Måluppfyllelse, resultat och analys
Målen är inte uppfyllda under 2019 och
detta på grund av att tiden för att arbeta
fram och få en ny detaljplan godkänd har
tagit så mycket längre tid än från början
var planerat.

Arbetet är nu i en fas där vi kommer att
under våren ansöka om rivningslov och
bygglov. Detta kan innebära att den
ombyggda fastigheten till 9 st. lägenheter
och en ny byggnad med 16 st. lägenheter
kan stå färdiga under 2021.
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Mål för Kungsörs KommunTeknik AB
Kommunfullmäktigemål
Kommunen ska ha
minst 9000 invånare år
2025

Kungsörs KommunTeknik AB

Ta fram 1 detaljplan för industri- och
verksamhetslokaler och 2 detaljplaner för
bostadsändamål under 2019
Färdigställa gata och belysning på Blåmesgatan
under 2019

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 (2017:
11,3 %)
År 2025 ska 75 procent
av kommunens
fordonsflotta vara
fossilfri

Målet är delvis uppfyllt

Målet är inte uppfyllt
Målet är uppfyllt

Färdigställa parkeringsutredning och
genomföra åtgärder under 2019

Kommunens resultat ska
utgöra minst en procent
av skatteintäkter och
statsbidrag varje år

Resultat 2019

Färdigställa en komplett 4-årig trafikplan under
2019. Genomförande ett flerårsprojekt

Målet är inte uppfyllt

Minska media förbrukningen, så som el, vatten
och värme till en sammantagen minskning
med 2 % i jämförelse med 2018

Målet är inte uppfyllt

Under 2019 anställa 5 st säsongsarbetare för
perioden maj-september

Målet är uppfyllt

Under 2019 ska driftenhetens möjliga fordon
tankas med HVO som drivmedel

Målet är uppfyllt

Under 2019 montera solceller för laddning av
KKTABs elfordon

Ej genomförbart

Under 2019 bygga 5 laddstationer vid
kommunhuset

Måluppfyllelse, resultat och analys
Ta fram 1 detaljplan för industri- och
verksamhetslokaler och 2 detaljplaner för
bostadsändamål under 2019
• Detaljplan Kaplanen lagakraft
vunnen. Detaljplan Runnabäcken 2
och Jägaråsen pågår. 1 detaljplan för
industri- och verksamhetslokaler och
1 för bostadsändamål har vunnit laga
kraft under 2019.

Målet är inte uppfyllt

Färdigställa parkeringsutredning och
genomföra åtgärder under 2019
• Parkeringsutredning klar. Kräver inga
åtgärder. Målet uppfyllt.
Färdigställa en komplett 4-årig trafikplan
under 2019. Genomförande ett
flerårsprojekt
• Trafikplan ej färdig. Planeras vara
färdig våren 2020.

Färdigställa gata och belysning på
Blåmesgatan under 2019
• Tidig snö har gjort att gatan inte har
färdigställts.
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Minska media förbrukningen, så som el,
vatten och värme till en sammantagen
minskning med 2 % i jämförelse med 2018
• Målet ej uppfyllt. Den stora
minskningen jämförelseåren 20172018 på 25 % gör det svårt att uppnå
målet. 2018 stora arbeten i
undercentraler och
ventilationsanläggningar har inte
utförts i samma utsträckning 2019.I
jämförelse mellan 2017 och 2019 har
vi ändå uppnått en minskning av
förbrukningen med 20 %.

Under 2019 ska driftenhetens möjliga
fordon tankas med HVO som drivmedel
• Målet är uppfyllt. Bolagets bilar
tankas med HVO.
Under 2019 montera solceller för laddning
av KKTAB:s elfordon
• Installation ej lönsam och ej
genomförbart. Fortsatt utredning av
annat objekt.
Under 2019 bygga 5 laddstationer vid
kommunhuset
• Avvaktar beslut från
kommunstyrelsen.

Under 2019 anställa 5 st säsongsarbetare
för perioden maj-september
• Är genomfört och målet är uppfyllt.
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Mål för Kungsörs Vatten AB
Kommunfullmäktigemål
Område
Kommunen ska ha
minst 9000 invånare år
2025

Kungsörs Vatten AB

Resultat 2019

Under 2019 anlägga VA-byggnation vid
rörgränd

Målet är uppfyllt

Under 2019 påbörja VA- utbyggnad till
Valskog samt möjliggöra nödvattenförsörjning
med Arboga

Målet är uppfyllt

Under 2019 påbörja VA-byggnation i
detaljplaneområdet Runnabäcken 2

Kommunens resultat ska
utgöra minst en procent
av skatteintäkter och
statsbidrag varje år
År 2025 ska 75 procent
av kommunens
fordonsflotta vara
fossilfri

Eget mål

Målet är inte uppfyllt

Genomföra åtgärder för att minska
energiförbrukningen med 2 % i Vaanläggningar 2019 i jämförelse med 2018

Målet är inte uppfyllt

Under 2019 ska VA-enhetens diselfordon
tankas med HVO

Målet är uppfyllt

Behålla nuvarande låga taxor under 2019

Målet är uppfyllt

Måluppfyllelse, resultat och analys
Under 2019 anlägga VA-byggnation vid
rörgränd
• Byggnation klar.

Genomföra åtgärder för att minska
energiförbrukningen med 2 % i Vaanläggningar 2019 i jämförelse med 2018
• Målet ej uppfyllt. Energikrävande
investeringar vid
avloppsreningsverket i Kungsör
pågår.

Under 2019 påbörja VA- utbyggnad till
Valskog samt möjliggöra
nödvattenförsörjning med Arboga
• Projektering klar 2019. Byggstart
januari 2020.

Under 2019 ska VA-enhetens dieselfordon
tankas med HVO
• Målet är uppfyllt. Bolagets bilar
tankas med HVO.

Under 2019 påbörja VA-byggnation i
detaljplaneområdet Runnabäcken 2
• Detaljplan avvaktas.

Behålla nuvarande låga taxor under 2019
• Inga VA-taxor kommer att höjas
under 2019. Målet är uppfyllt.
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Nyckel- och mätetal
Perspektiv
Medborgare
Befolkningsutveckling, antal
Väntar särskilt boende, antal

Dec -19

Mål/Budget

Dec -18

8675

9 000 år 2025 8667

10
3

0
0

7
1

58

0

44

Väntar LSS-bostad, antal vuxna
Väntar seniorboende (utan beslut), antal
35

51

Önskar plats på förskolan (inom 6 mån), antal
Besök biblioteket, antal

13 149 (52 071)

60 000

Totalt 57 312

Försörjningsstöd, kr

7 589 274

6 000 000

6 737 024

Öppna insatser vuxna, kr

1 269 513

1 500 000

1 231 008

6,29
6,81
4,38

< 7,89

6,53
7,01
4,68

Medarbetare
Sjukfrånvaro, totalt %
Kvinnor, %
Män, %
Miljö
Energiförbrukning KKTAB fastigheter,
kWh/m2

62,19

63,26
99,86

17,52
Kostnad drift och underhåll per m2, gata kr/m2
Kostnad drift och underhåll per m2, park kr/m2
Inköp av ekologiska livsmedel, andel %
Tjänsteresor med egen bil, kr

15,34

5,82
35,7

11,99
4,94
30

6,63
36,2

108 128

Minskning

103 240

1,0

1,0

0,9

Ekonomi
Resultat, % av skatter och bidrag
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Ekonomin i sammanfattning
procent av skatter och bidrag.
Resultatmålet ska långsiktigt säkra en god
ekonomi och innebär att kommunen kan
självfinansiera normal investeringstakt och
att man ska kunna tåla snabba förändringar
i konjunkturen. Resultatet sett över en
tioårsperiod har varit positivt men inte
varje år nått upp till kommunfullmäktiges
mål, motsvarande cirka 5 mkr i överskott.
2019 nås målet, resultatet uppgår till 1,0
procent av skatter och bidrag.

Balanskrav
Kommunens intäkter ska överstiga
kostnaderna varje år exklusive
realisationsvinster och realisationsförluster.
Ett negativt balanskravsresultat ska vara
återställt senast tre år efter att det
uppkommit. Kommunen uppfyller
balanskravet för 2019 och något gammalt
krav på återställning finns inte. Justerat
balanskravsresultat uppgår till 5 373 698
kronor. Se not 1.

God ekonomisk hushållning
Kommunallagens krav på att kommuner
ska ha god ekonomisk hushållning innebär
att resultatet ska vara positivt över en
längre period. Kommunfullmäktige har
beslutat att det ekonomiska resultatet ska
uppgå till ett överskott på minst 1,0

Resultat under en tioårsperiod (Mkr)
30,0
25,9

25,0

21,6
20,0
18,3
15,0
12,2

13,2

11,9

10,0
8,2
5,0
0,0

1,2
2010

2,7
2011

2,7
2012

2013

2014
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2015

2016

2017

2018

2019

Årets resultat
Kommunen redovisar 2019 ett resultat på
plus 8 155 tkr. Resultatet är nu positivt för
tolfte året i rad. I resultatet ingår under
finansiering exploateringsintäkter på 2 781
tkr och rensat för dessa blir
balanskravsresultatet 5 374 tkr. Delar av de
statliga intäkterna för ensamkommande
flyktingbarn har tagits i anspråk för att nå
det positiva resultatet.

att under ett års tid anställa en
projektledare för att arbeta med
digitalisering. Detta arbete påbörjades
2018 och avslutades i september 2019 och
det beslutades att denna satsning skulle
finansieras ur kommunens budgeterade
överskott.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar
även ett positivt överskott på 750 tkr
kopplat till avskrivningskostnader
avseende nya Kung Karls skola på grund
av ej gjorda investeringar avseende
inventarier.

Samtliga nämnder redovisar underskott
med några hundra tusen kronor. Både
Barn- och utbildningsnämnden samt
Socialnämnden redovisar ett underskott på
grund av ett beslut som togs i juni 2018 om

Nämnd/förvaltning

2018

(redov i tkr)

Utfall

Kommunstyrelseförvaltningen
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma nämnder

71 673 71 539 71 337
214 724 232 953 232 724
224 424 237 245 236 839
510 822 541 737 540 900

-202
-229
-406
-837

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

Finansiering

524 074 549 892 546 000

3 892

4,9%

3 055

-38,5%

Resultat

2019
Utfall

13 252

20

8 155

Budget

5 100

Avvik

Diff
20192018

Kostnad per verksamhet
Nämnd/förvaltning
(redov i tkr)
Politisk verksamhet
Infrastruktur och skydd
Kultur- o fritid

2018

2019

Utfall

Utfall

-275
157
-431

24,2%
-0,1%
9,9%

Förskola
Grundskola
Gymnasieutbildning
Kommunal Vuxenutbildning
Övrig ped verksamhet

50 370 55 139 54 802
101 901 109 844 104 898
40 421 44 290 46 043
1 857
2 129
3 193
5 607
5 556
7 146

-337
-4 946
1 753
1 064
1 590

9,5%
7,8%
9,6%
14,6%
-0,9%

Äldre- o funktionshindrade
Individ- o familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder

155 568 165 288 161 308
16 087 26 635 22 842
6 473
7 183
5 875
10 607
2 145
6 280
2 127
5 809
3 961

-3 980
-3 793
-1 308
4 135
-1 848

6,2%
65,6%
11,0%
-79,8%
173,1%

2 026
64 375

484
6 898

0,1%
-9,1%

Summa verksamheter

510 822 541 737 540 900

-837

6,1%

Finansiering

524 074 549 892 546 000

3 892

4,9%

3 055

-38,5%

Resultat

1 541
63 265

13 252

21

7 876
26 380
24 444

Avvik

7 601
26 537
24 013

Kommunikationer
Gemensamma kostnader

6 343
26 416
22 239

Budget

Diff
20182017

1 542
57 477

8 155

5 100

Vad får du för varje hundralapp du betalar i skatt?

Hit går skattebetalarnas pengar i Kungsör
34,13 kr
34,76 kr

Äldre- o funktionshindrade
22,68 kr
22,77 kr

Grundskola
11,39 kr
11,25 kr

Förskola

9,59 kr
9,45 kr

Gymn o vuxenutb

5,45 kr
5,90 kr

Teknisk verksamhet

6,98 kr
5,04 kr

Individ- o familjeomsorg
Kultur- o fritid
Övrig social verksamhet

1,15 kr
1,25 kr
1,63 kr
1,42 kr

Politisk verksamhet

Kommunikationer

2018

0,44 kr
2,37 kr

Övrig ped.verksamhet

Arbetsmarknadsåtgärder

2019

5,05 kr
4,97 kr

1,20 kr
0,48 kr
0,32 kr
0,34 kr

0,00 kr 5,00 kr 10,00 kr 15,00 kr 20,00 kr 25,00 kr 30,00 kr 35,00 kr 40,00 kr

Kostnad, brutto, per kontogrupp
Kapitaltjänst
1%

Förbrukning
29%

Löner
58%
Lokaler
9%
Övr personalk
3%
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Investeringar
Negativa avvikelser avser projekt
Karlavägen och Ringvägen där kommunen
i samband med byte av vattenledningar
passade på att förbättra toppbeläggningen
och detta fanns ej med i budget.

Positiva avvikelser att nämna är att
nybyggnationen av Lärken som nu är
färdigbyggd underskred budget med ca 5
mkr.
Andra stora positiva avvikelser är
inventarier till Kung Karls skola och
Lärken som totalt avviker med ca 9 mkr.
Vid byggnationer budgeteras normalt att
inventarier ingår med ca 10 % av totala
utgiften för nybyggnationen. I detta fall har
utgiften för inventarier blivit lägre.

Utöver årliga investeringar avseende
exempelvis toppbeläggningar och
exploatering kan investering i toaletter vid
utomhusbadet, parkering vid Centralvallen
och nyckelfri hemtjänst nämnas.
Exploatering regleras mot tomtavgifter i
samband med försäljning av tomter så
småningom.

Nedan följer en sammanställning av 2019 års investeringar:
Projekt
Ombyggnad Centrum Etapp 1
Nybyggnad Lärken
Toppbeläggningar
Utbyggnad parkering Centralvallen
Gatubelysning Runevallen
Toaletter utomhusbad
Projekt Karlavägen
Projekt Ringvägen
RFID självservice Biblioteket
Inventarier Kung Karls skola
Inventarier Lärken
Nyckelfri hemtjänst

Utgift
303
275
1 200
369
305
941
497
1 827
93
3 868
812
636

Summa investeringar

11 126

Exploateringar
Projekt Borgvik
Projekt Skäggdoppingvägen
Exploatering Skillinge
Projekt Rörgränd
Summa exploateringar

1 355
185
-3 830
2 967
677

Totala investeringar och
exploateringar

11 803
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Budget Avvikelse
-303
5 269
4 994
1 200
0
-19
350
-305
800
-141
-497
-1 827
-93
9 644
5 776
4 424
3 612
600
-36
22 287

11 161

3 180
4 280

-1 355
915
3 830
213
3 603

26 567

14 764

1 100

Kommunens totala pensionskostnader
såsom årliga utbetalningar, utbetalning till
individuell förvaltning, pensionsavsättning
samt löneskatter uppgår för närvarande till
drygt 64 mkr per år.

Låneskuld och leasing
Kommunen har ingen låneskuld.
Kommunens leasingskuld var vid årets
början 59 900 kronor. Under året har
leasingskulden minskat till 26 900 kronor.
Antal fordon med leasingavtal uppgick vid
årsskiftet till 3.

Pensionsavtalet KAP-KL från 2006 har
medfört en översyn av beräkningsmetoderna för pensionsskuldsberäkningen.
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
har utarbetat en beräkningsmodell
benämnd Riktlinjer för beräkning av
pensionsskuld – RIPS. Modellen har
anpassats till avtalet och innehåller
försäkringstekniska antaganden om
livslängd och kalkylränta. Rådet för
kommunal redovisning har utfärdat denna
modell som en rekommendation vilket
också Kungsörs kommun tillämpar. Enligt
RIPS definieras pensionsskulden som
nuvärdet av framtida utfästa
pensionsutbetalningar.

Borgen
En övervägande del av kommunens
borgensåtaganden avser de kommunala
bolagen Kungsörs Fastighets AB,
Kungsörs Kommun Teknik AB och
Kungsörs Vatten AB. Kommunen bedömer
inte att några borgensåtaganden ska behöva
bli föremål för inlösen. Totalt uppgår
borgensåtaganden till drygt 625 mkr.

Pensionsåtaganden
Kungsör tillämpar blandmodellen för
redovisning av pensionskostnader.

Upplysning om pensionsmedelshantering inkl. löneskatt, 2015 - 2019
2019

2018

2017

2016

2015

Pensionsavsättning
Ansvarsförbindelser
Finansiell placering

64 236
164 423
0

61 089
171 615
0

55 117
176 938
0

50 025
184 419
0

43 083
190 028
0

Totala förpliktelser= Återlån

228 659

232 704

232 055

234 444

233 111

Beräkningen är gjord av KPA strax före
årsskiftet 2019. De delar som inte utbetalas
till individuell förvaltning avsätts inom
balansräkningen och återlånas av
kommunen. Pensionsåtaganden före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse.

kostnader måste täckas inom befintliga
ekonomiska ramar. Någon politisk strategi
för dessa ökningar har inte arbetats fram.
De diskussioner som varit har handlat om
att kostnadsökningen delvis ska inrymmas
inom resultatnivån utifrån resonemanget
om god ekonomisk hushållning.

Kommunen har ännu inte utformat någon
försäkringslösning för någon del av
pensionsskulden. I takt med att
pensionsavgångarna ökar fram till början
av 2020-talet kommer kommunens
pensionskostnader att öka och dessa
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Balansräkningen
Avsättningarna till pensioner har ökat med
3,1 mkr och kommer att fortsätta öka de
kommande åren.

Balansräkningen visar den finansiella
ställningen vid årets slut. Den totala
balansomslutningen har ökat från 496 till
501 mkr mellan 2018 och 2019.

De kortfristiga skulderna har minskat med
6,3 mkr.

De finansiella anläggningstillgångarna har
ökat med 135 mkr beroende på att
kommunen gjort nya placeringar.
Omsättningstillgångarna, främst kassan har
minskat med 138 mkr av samma skäl.

Soliditeten, det egna kapitalets storlek i
förhållande till det totala kapitalet i
balansräkningen, är 63,6 procent.

Fem år i sammandrag
FEM ÅR I SAMMANDRAG

2015

2016

2017

2018

2019

Folkmängd 31 dec

8 343

8 432

8 603

8 667

8 675

Kommunalskatt
Total skatt inkl landstingsskatt

22,03
32,91

22,03
32,91

22,03
32,91

22,03
32,91

22,03
32,91

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

99,3%

98,4%

96,5%

98,0%

98,8%

Verksamhetens nettokostn (Mkr)

-441,1

-454,7

-472,8

-510,8

-541,7

Resultat exkl jämförelsestörande
poster (Mkr)

2,7

11,9

21,6

13,2

8,1

Årets resultat (Mkr)

2,7

11,9

21,6

13,2

8,1

62,1%

63,1%

62,8%

62,6%

63,6%

14,9

41,2

61,2

120,2

-11,4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Soliditet
Rörelsekapital (Mkr)
Låneskuld (Mkr)
Låneskuld/invånare, kr
Totala skulder, avsättningar och
Ansvarsförbindelser per invånare

87 681 101 466 108 417 109 589 112 129

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

50 889
31 616

51 847
32 699
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55 064
34 564

57 131
34 854

57 794
36 745

Redovisning Kommunkoncernen
Koncernredovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden med proportionell
konsolidering förutsatt att kommunen har
en ägarandel om minst 20 procent.

KommunTeknik AB beror på ökade
avskrivningskostnader 1,7 mkr, högre
driftskostnader på ca 1,0 mkr samt ökade
kostnader för drift och underhåll av gator
på ca 1,3 mkr. Kommunföretag AB
redovisar ett resultat på - 0,1 mkr (- 0,1).

Förutom kommunen ingår Kungsörs
Kommunföretag AB och Kungsörs
Fastighets AB, Kungsörs KommunTeknik
AB och Kungsörs Vatten AB till 100
procent. Kungsörs Grus AB ingår med 25
procent och Västra Mälardalens
MyndighetsFörbund till 40 procent i
koncernredovisningen. Procentantalen
anger kommunens ägarandel.

God ekonomisk hushållning
Kommunen har inga lån, samtliga lån i
koncernen finns i bolagen och är kopplade
till tunga tillgångar i form av anläggningar,
fastigheter och maskiner.
Den totala låneskulden uppgår till 642 mkr
och fördelar sig på KKTAB 396 mkr (366
år 2018), KFAB 135 mkr (135 2018) och
KVAB 111 mkr (73).

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

Soliditeten i bolagen är 1,3 (1,7) procent i
KKTAB, i KFAB 34,7 (32,8) och 8,0
(12,0) procent i KVAB.
Soliditeten i KKTAB och KVAB kan
tyckas vara låg men de opererar på en
marknad med närmast monopolställning
och med ett huvudkrav att driva
verksamhet till självkostnad, inte till att
skapa vinster. Kommunkoncernen har en
god likviditet och fonder finns för att
hantera tillfälliga, ganska kraftiga,
nedgångar i ekonomin. Soliditeten för
kommunen är 63,6 (62,6 2018).

Ekonomi
Resultatet i kommunkoncernen är 2019
fortfarande positivt. Koncernen redovisar
2019 ett resultat på 8 487 tkr (2 671).
Kommunen redovisar ett överskott på
8 155 tkr (13 252).
Kungsörs Fastighets AB redovisar ett
resultat (Årets resultat) på 5,5 mkr (5,1),
Kungsörs Grus 5,1 mkr (5,5), (varav 25
procent är kommunens andel), Västra
Mälardalens MyndighetsFörbund 0,1 mkr
(0,7), (40 procent är kommunens andel),
Kungsörs Vatten AB 0,0 mkr (0,4),
Kungsörs KommunTeknik AB -5,4 mkr
(-15,2). Det negativa resultatet i Kungsörs

Bedömningen är att det föreligger en god
ekonomisk hushållning där ränteläget är
den största riskfaktorn.
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Ekonomiska framtidsutsikter
Kommunkoncernen redovisar åter ett
positivt ekonomiskt resultat. Det lägger
grunden till att kommunen ska klara
svängningar i konjunkturen och också tåla
en del investeringar. Antalet invånare ökar
och det finns i stort sett inte några bostäder
lediga för ny inflyttning.

En annan kostsam utmaning är att möta
den förväntade volymökningen inom vård
och omsorg och antalet externa
placeringar. Inom Arbetsmarknad och
Familj ses 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 framöver.

Kompetensförsörjningen kommer att vara
avgörande för att Kungsörs kommun ska
klara sina åtaganden som kommun de
kommande åren. Detta kan komma att
ställa krav på nya förmåner i form av
löneökningar eller minskad arbetstid.
Personalen är en viktig förutsättning för
kommunens verksamheter. Som det ser ut
idag ökar personalkostnaderna mer än
skatteintäkterna vilket ställer krav på att
man kan använda personalen smartare och
mer rationellt för att inte undergräva
ekonomin.

De demografiska utmaningarna framöver
medför stora ekonomiska utmaningar för
de kommunala ekonomierna. Därför är det
viktigt att kommunen har en fortsatt
kontroll på ekonomin, bra ekonomistyrning
och verksamhetsplanering. För att klara de
framtida ekonomiska åtagandena är det
viktigt att utveckla och effektivisera
verksamheterna genom smartare arbetssätt
exempelvis genom digitalisering. Det är
även viktigt att prioritera och i vissa fall
välja bort.

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 framöver och kan bli en
ekonomisk utmaning om statsbidragen
sänks.
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Befolkningsutveckling
Kungsörs kommun hade vid årsskiftet 8
675 invånare, det innebär att kommunen
slog befolkningsrekordet från förra året på
8 667 invånare. Kommunen ökade
befolkningen med 8 personer under 2019.

Under året var det ett födelseunderskott på
-3 personer. Kungsör hade ett
flyttningsöverskott på 6 personer och
justeringar på +5 personer. Det bor 4 457
män och 4 218 kvinnor i kommunen.

Folkmängd efter år

Kommunfullmäktige har ett befolkningsmål att Kungsör ska ha 9 000 invånare
2025. För att uppnå målet om 9 000
invånare måste kommunen växa med 54
personer per år till och med 2025.

Jämfört med år 2018 har den största
befolkningsökningen ägt rum i
åldersgrupperna 75–84 år och 10–12 år.
Den största minskningen har ägt rum i
åldersgrupperna 65–74 år, 13–15 år och 0

Folkökning per ålderskategori
Ålder
Totalt 2018
0
109
1-5
514
6-9
421
10-12
299
13-15
331
16-18
325
19-29
920
30-39
918
40-64
2744
65-74
1192
75-84
661
85233

Totalt 2019
94
513
412
339
313
322
927
912
2750
1153
719
221
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Ökning/minskning
-15
-1
-9
40
-18
-3
7
-6
6
-39
58
-12

Personalöversikt
Stöd till chefer vid rehabilitering,
arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor
Stödet till kommunens och bolagens chefer
i olika arbetsgivarfrågor är ett ständigt
pågående och viktigt arbete och utgör
därmed en stor del av tiden för HRavdelningen.

Introduktion av nya chefer
HR-avdelningen har hållit introduktion vid
för nya chefer om chefskapet i
kommunen/bolagen vid några tillfällen.
Introduktionsträffar för nya
medarbetare
Två introduktionsträffar genomfördes
varav en i januari och en i september. 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.

Löneöversyn
Löneöversyn har genomförts för alla
avtalsområden under våren utom för
Vårdförbundet. För Vårdförbundet blev ett
nytt centralt avtal klart i maj och
löneöversynen genomfördes efter
sommaren. Nya löner gällde fr om 1 april
respektive 1 maj (Kommunals
avtalsområde).

Externa insatser för
kompetensförsörjning och
arbetsgivarvarumärke
I mars medverkade kommunen på en
karriärdag för lärare och förskollärare på
Mälardalens högskola.

Ledarprogram, chefsdag och stöd till
chef/ ledare
Ledarutvecklingen och ledarträningen har
pågått under året. Alla ledningsgrupper gör
ett eget utvecklingsarbete vilket varvas
med utvecklingsinsatser för alla chefer i
samband med de återkommande
chefsdagarna. Även individuellt ledarstöd
ingår. Vid de gemensamma chefsdagarna
har merparten chefer presenterat sina
tankar om sitt ledarskap i Kungsörs
kommun/ bolag för varandra. I november
utdelades diplom till en stor andel chefer
som genomfört ledarträningen enligt vissa
kriterier. Chefsdagarna genomfördes vid
fyra tillfällen under året och innehåller
förutom ledarträning även information som
berör alla chefer samt ger möjlighet till
nätverk och erfarenhetsutbyte.

HR-avdelningen har tillsammans med
skolan påbörjat arbete utifrån
kompetensförsörjningsbehovet enligt
avtalet med lärarorganisationerna. Arbetet
kommer att fortsätta under 2020 och
involvera rektorer och lärare. Vid
rekrytering använder vi idag ofta sociala
medier med målgruppsinriktad
annonsering för att nå potentiella
medarbetare. Några informationsinsatser
om kommunen som arbetsgivare har gjorts
för elever vid Kungsörs gymnasium.
Medarbetarenkät
Medarbetarenkäten som återkommer
vartannat år genomfördes under våren.
Medarbetarenkäten innehåller frågor som
berör arbetets värde, mål och resultat,
arbetsmiljö, kunskap och utveckling,
inflytande och delaktighet, ledarskap, hälsa
och aktivitet samt bemötande och
kommunikation. Resultatet är i huvudsak
bra; från 3,7 till 4,4 på en femgradig skala
inom de olika delarna. Resultatet för
påståendet ”sammantaget är jag mycket

Aspirantprogram för potentiella chefer
Kungsör deltog med två deltagare i länets
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. I programmet ingår
även en lokal dag om kommunens arbete
med styrning och ledning vilken
genomfördes i april.
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nöjd med arbetsgivare” låg i år på 3,96 av
5 vilket innebar en ökning från 3,79 år
2017. Alla chefer har tillsammans med sina
arbetsgrupper, analyserat resultaten av
medarbetarenkäten för att sedan arbeta
vidare med förbättringar. I delar av
resultatet jämför vi oss sedan med andra
kommuner, se vidare under måluppfyllelse.

Framtidsdag om HR och
kompetensförsörjning
I oktober hölls en framtidsdag för
förtroendevalda om HR och
kompetensförsörjning. Syftet var att belysa
de utmaningar kommunen som
arbetsgivare står inför de kommande åren
och vad vi kan och behöver göra för att
klara utmaningarna.

Arbete med att sänka och förebygga
sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron var 6,7 % varav
långtidssjukfrånvaron var 28 %. Den totala
sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå
som 2018 men långtidssjukfrånvaron
utgjorde då 41 % av denna. Omräknat till
hur många medarbetare som var borta
varje dag var det 66 personer i
korttidssjukfrånvaro och 32 personer i
långtidssjukfrånvaro.

Arbetsmiljöutbildning
Arbetsmiljöutbildning för alla chefer och
skyddsombud som påbörjades 2018
slutfördes under våren för resterande.
Arbetsgivaren ska säkerställa att chefer och
skyddsombud har de kunskaper som
krävs utifrån sina roller. Utbildningen
omfattade tre dagar per person och totalt
genomfördes utbildningen i tre omgångar
med fyra dagar under 2019.

Arbetet med långtidssjukfrånvaron har gett
tydliga resultat. Det har medfört flera
positiva effekter; främst att ordinarie
medarbetare åter är i arbete, minskat behov
av vikarier, lägre kostnader för
företagshälsovård och frigörande av tid för
chefer och HR då arbete med rehabilitering
minskat. Tyvärr är trenden sett till hela året
att korttidssjukfrånvaron ökat. På
försommaren gjordes en uppföljning av hur
sjukfrånvaropolicyn efterlevs som visade
att den efterlevs bra till vissa delar och att
vissa delar behöver förbättras. Det går inte
att se entydiga orsaker till att
korttidssjukfrånvaron ökar. Det handlar om
flera olika faktorer som kan vara
arbetsrelaterade, medicinska och privata.
Vi behöver fortsätta arbeta med att snabbt
följa upp individers sjukfrånvaro och göra
insatser samt att följa upp med respektive
chef hur sjukfrånvarorutinerna fungerar.

Workshops för chefer
Under hösten genomfördes två workshops
för chefer varav en om medarbetarsamtal
och en om rekrytering.
Kompetensutveckling för lokalvårdare
Med stöd av medel från
Omställningsfonden genomfördes under
senhösten en grundläggande utbildning på
fem dagar med certifiering för kommunens
lokalvårdare.
Friskvårdsbidrag
Bidrag ges med max 1000 kronor per
tillsvidareanställd och år och kan användas
för olika hälsoaktiviteter utifrån
skatteverkets regler. Under 2019 har 327
medarbetare fått bidrag vilket är ca.54 %
av medarbetarna.

Pensionsinformationsträffar
I oktober ordnades en
pensionsinformationsdag tillsammans med
KPA. Dagen innehöll tre träffar med
anpassad information utifrån hur långt det
är kvar till pensionen.
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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”.
HR-avdelningens arbete fortsätter med
fokus på dessa delar; goda arbetsvillkor,
bra arbetsmiljö och bra ledarskap.

HR-avdelningen har fått uppdrag att till
sommaren 2020 ta fram en handlingsplan
för hur vi ska klara
kompetensförsörjningen vilken ska omfatta
samtliga nämnder och styrelser.
Vi har lyckats sänka långtidssjukfrånvaron
betydligt men arbetet med att försöka
förebygga kortidssjukfrånvaro måste
fortsätta.
Arbetet med att öka andelen
heltidsanställda ska fortsätta utifrån
överenskommelsen med fackförbundet
Kommunal.

Under året planeras bland annat insatser
för medarbetare i ”medledarskap” vilket
innebär att utifrån en gemensam
värdegemenskap uppmuntra medarbetare
till ökat ansvarstagande, initiativtagande
och engagemang och därmed använda en
större del av potentialen i organisationen.
Det är därmed en del i arbetet med
arbetsgivarvarumärket. Arbetet med
kompetensförsörjning i skolan enligt
avtalet med lärarorganisationerna
fortsätter.

Utveckling och ökad digitalisering kopplat
till lönehanteringen kommer att ske under
2020. Åtgärderna syftar till att effektivisera
arbetsprocesser, minska pappershantering
och därmed minska kostnaderna.
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Medarbetare
Kungsörs kommun hade i december 608
tillsvidareanställda medarbetare varav 504
kvinnor (83 %) och 104 män (17 %).
Medelåldern för samtliga är 47,2 år. För
kvinnor är medelåldern 47,5 år och
medelåldern för män är 45,7 år. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden är
94,2 % av heltid. Totalt arbetar 72 % heltid
och 28 % deltid. Det innebär att andelen
heltidsanställda har ökat sedan året innan.
Det är bland de kvinnliga medarbetarna
ökningen har skett där nu 71 % arbetar
heltid och 29 % arbetar deltid. Av männen
arbetar 78 % heltid och 22 % arbetar
deltid.

Antalet arbetade timmar som fullgjorts av
timavlönade motsvarade ca. 88 årsarbetare
vilket är en minskning sedan 2018.
Arbetad tid/ frånvaro översikt

Antalet medarbetare har minskat sedan
december 2018 med 37 tillsvidareanställda
medarbetare. Minskningen har skett främst
inom personlig assistans och stödboende
för ensamkommande ungdomar.
Utöver de tillsvidareanställda fanns i
december 59 månadsanställda medarbetare
(på vikariat respektive allmän
visstidsanställning) och ca.180 intermittent
anställda d v s timavlönade anställda vid
behov.

Timmar

Belopp exkl
personalomkostnader
191 194 857
24 844 379
87 508
1 545 576
1 404 463
12 010 867

Månadslön
Timlön
Facklig tid
Fyllnadstid
Övertid
Ob/ jour/
beredskap
Tillägg m.m.
Frånvaro

1 002 245
183 546
798
9 255
5 867

Semester
Ferie/ uppehåll
Sjukdom
Föräldraledighet
Vård av sjukt
barn
Övrig frånvaro

127 916
28 737
103 066
5 119
12 601

31 571 350
6 428 332
5 803 029
354 949
5 986

49 654

1 022 219

2450 799

Personalrörlighet
Under året har 115 tillsvidareanställda
medarbetare slutat i kommunen, varav 42
inom barn- och utbildningsförvaltningen,
71 inom socialförvaltningen och två inom
kommunstyrelsens förvaltning. Av totalen
var 21 pensionsavgångar.
73 medarbetare anställdes varav 36 inom
barn- och utbildningsförvaltningen, 35
inom socialförvaltningen och två inom
kommunstyrelsens förvaltning.
Personalomsättningen uppnådde 17 %
vilket är en ökning i jämförelse med 2018.
Personalomsättning = antalet som slutade
under året dividerat med antalet anställda
vid årets början.

Åldersfördelning procentuellt
Ålder Ålder Ålder Ålder
20–29 30–39 40–49 50–59
10 % 18 % 25 %
29%

Ersättning för
arbetad tid

Ålder
6018 %

Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgick under 2019
till drygt 400 miljoner kronor (inkl.
personalomkostnader) och de utgjorde ca
58 procent av kommunens totala
kostnader. Av dessa kostnader var drygt 8
miljoner kronor kostnader för ren sjuklön
(inkl. personalomkostnader). Kostnader för
övertid, fyllnadstid utgjorde ca 4,1
miljoner kronor. Den totala tiden för meroch övertidsarbete motsvarar drygt 7
årsarbetare. Fyllnads- och övertidsuttaget
har minskat sedan 2018.

Pensionsprognos
Under 2020 blir 10 medarbetare 65 år,
under 2021, 7 medarbetare och under
2022, 20 medarbetare. Ett litet antal
fortsätter arbeta efter 65 år.
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Frisknärvaro tillsvidareanställda
53 procent har inte haft någon sjukfrånvaro
eller max 5 sjukfrånvarodagar dagar under
året.

Sjukfrånvaro
Nedan redovisas den totala sjukfrånvaron
enligt den obligatoriska
sjukfrånvaroredovisningen (sjukfrånvaro i
% av total arbetad tid).

Åldersgrupp
0 - 29
30 - 49
50 år och äldre
Totalt
Kvinnor
Män
Ett annat sätt att beskriva omfattningen av
sjukfrånvaron är att 66 personer har varit
borta varje dag i korttidssjukfrånvaro och
32 personer har varit borta varje dag i
långtidssjukfrånvaro. Det är en liten
minskning av den totala sjukfrånvaron. Det
är den långa sjukfrånvaron som minskat
medan korttidssjukfrånvaron har ökat.
Sjukfrånvaron för medarbetare i
åldersgrupperna 29 år och äldre minskar
men ökar bland dem under 29 år vilket är
oroväckande.

2017

2018

2019

4,4
6,8
8,9
7,6
8,2
5,1

4,1
6,3
8,1
6,8
7,3
4,8

5,3
6,2
7,8
6,7
7,2
4,7

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

Arbetsskador och tillbud
Totalt rapporterades 78 arbetsskador och
167 tillbud för medarbetare i kommunen.
Övervägande del av både arbetsskador och
tillbud är orsakade av händelser med
våldsamma och utagerande brukare.
Jämställdhet
Enligt Diskrimineringslagen ska
arbetsgivare arbeta främjande och
förebyggande och med aktiva åtgärder för
att motverka diskriminering och på andra
sätt verka för lika rättigheter och
möjligheter. Detta gäller samtliga
diskrimineringsgrunder d v s inte bara
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Då kommunens medarbetare till största
delen består av kvinnor är alla ovan
nämnda områden viktiga att fortsätta arbeta
med ur jämställdhetsperspektiv.
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Förvaltningsberättelse
Kommunstyrelsen
Årets viktigaste händelser
Det förbättrade näringslivsklimatet är
mycket glädjande och väldigt viktigt för
Kungsörs kommun och vår framtida
välfärd. En stor del av våra skatteintäkter
kommer från invånare som arbetar i det
privata näringslivet och att då ha ett starkt
näringslivsklimat som gör att företagen
satsar i Kungsör samt att nyetableringar
kommer till stånd är mycket viktigt. Av ca
80 nyetablerade företag under 2019 var 32
från annan kommun som etablerade sig i
Kungsör. Kan dessa skapa arbetstillfällen
så minskar det vår höga arbetslöshet och
ökar våra skatteintäkter. Under året har åtta
nya industritomter påbörjats.

Antagna detaljplaner:
• Nya Kinnekulle
• Kaplanen 7–9
• Rörgränd
Detaljplaner vi jobbar med:
• Jägaråsen
• Almen
• Runnabäcken 2
Planprogram påbörjat för att skapa nya
områden för boende och verksamhet.
Under året har beslut tagits som innebär att
vi kan få till stånd bostadsrätter i kvarteret
Alen och Sälgen, något som inte
producerats på väldigt lång tid men som är
nödvändigt för att få flyttkedjan att fungera
och att vi följer åtagandet om
differentierade boendeformer.

Vi har fått både ris och ros i olika
mätningar. Roligast har varit
näringslivsrankingen där vi nu nått topp
100 vilket var ett mål att klara om ett år, vi
har bäst bemötande i hela Sverige enligt
SCB:s mätning, vi ligger högt på hållbarhet
och i jämförelse i länet så ligger vi bra till i
medborgarundersökningen totalt sett.
Självklart finns det delar vi inte är lika
nöjda med och det är bara att jobba vidare
inom dessa områden.

Måluppfyllelsen inom kommunstyrelsen är
god även om vi inte nått hela vägen fram
inom exakt alla mål. Våra verksamheter
har åter gjort ett mycket bra jobb under
2019 och vi rör oss i en positiv riktning
med flera mycket goda resultat.
Medborgarundersökningen som visar på att
invånarna i Kungsör anser att vi ger det
bästa bemötandet och har den bästa
tillgängligheten i Sverige är väldigt
glädjande och betyder mycket för den
upplevda servicen för våra invånare.

Det har varit ett tufft år och något som
stökat till det rejält är budgetprocessen som
inte gjorts klart politiskt förrän mycket sent
på året vilket innebär en förskjutning in på
2020 med att få allt att fungera. Det sätter
stor press på ekonomiavdelningen och på
alla chefer. Till kommande år måste vi få
en smidigare process där de politiska
besluten kommer mycket tidigare och är
mycket tydligare för allas bästa.

Politikerutbildningar som genomförts
• Tillit och styrning-utbildning
• Plandag
• Kickoff för Ortsutveckling etapp 2
• Två framtidsdagar har genomförts
med tema om digitalisering och
kompetensförsörjning

Antalet invånare måste öka om vi ska klara
ökade skatteintäkter så vi klarar ökad
välfärd. De senaste fyra åren har vi ökat
totalt med över 300 personer och för att
fortsätta öka måste vi producera nya
detaljplaner för boende men också finna
mark för företagsetableringar.

Delar av alla miljöaktiviteter/projekt som
genomförts
• Världsmiljövecka genomförd
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•
•

•

och äldreomsorg finns med i arbetet med
kommande program och detaljplaner. En
mycket spännande och nödvändig
utveckling väntar Kungsörs kommun de
kommande åren.

Kommunen blev Kranmärkt, enligt
Svenskt vatten
Projektet fossilfria och effektiva
transporter i östra mellan Sverige har
avslutats
Kommunal solkarta lanserades

Järnvägsstationen ska också bli
resecentrum och stomlinjebussarna
kommer under 2020 att sluta trafikera
busstationen och istället trafikera
resecentrum. Området behöver anpassas
för den nya trafikeringen. Kungsör
kommer att få ett modernt resecentrum
med en bytespunkt för alla busslinjer
tillsammans med tågtrafiken. Kopplat till
detta kommer även nya busshållplatser att
komma till stånd på Kungsgatan i närheten
av Drottninggatan. Detta framtidsscenario
var inget som önskades från Kungsör.
Samtliga partier var emot denna lösning
men beslutet fattades av Regionens
Kollektivtrafiknämnd.

Ledarutveckling
Ledarutvecklingen och ledarträningen har
pågått under året. Alla ledningsgrupper gör
ett eget utvecklingsarbete vilket varvas
med utvecklingsinsatser för alla chefer i
samband med de återkommande
chefsdagarna. Även individuellt ledarstöd
ingår.
Kultur och fritid
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. Från och med 1 april då vi
startade meröppet tom 31 december har vi
haft 1274 besök på biblioteket av
meröppetlåntagare. En rad kulturaktiviteter
och arrangemang har genomförts vilket är
viktigt för kommunens invånare så att man
upplever kommunen som en positiv
kommun att bo och verka i. Även
varumärkesbyggandet för att få människor
att flytta hit är ett rikligt kultur- och
fritidsliv väldigt viktigt. På
anläggningssidan har vi fått ett mycket
positivt tillskott under året då Stenladan i
Lockmora iordningställdes som en
aktivitets- och arrangemangslokal.

Elcyklar som möjliggör längre
arbetspendling, eldrivna bussar och
inomhusbusshållplatser kommer påverka
resandet framöver. När kommunen växer
ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en
god infrastruktur. 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.
Fortsatt arbete med fördjupad samverkan,
översynen av kommunalförbundet,
äldreomsorgsplanen, samt skolans och
förskolans utveckling de kommande åren
är områden som kommer att kräva flera
svåra politiska beslut liksom den
digitaliserade utvecklingen som vi ser
framför oss. Den fortsatta utvecklingen för
Kungsör är väldigt spännande.

Framtidsperspektiv
För att göra Kungsör mer attraktivt att bo
och verka i arbetar Kungsörs kommun med
att ta fram detaljplaner för nya bostäder, en
klar plan finns för antalet och vilka möjliga
områden som finns att utveckla. Ett
uppdrag vi jobbar med är hamnområdet
som ett utvecklingsområde för boende,
besökande, viss verksamhet och möjligt
rekreationsområde för kommuninvånare.
Även utvecklingen inom skola, förskola

Ett utvecklat kvalitetsarbete kommer att
behövas allt mer i kommunen. Det är

36

kopplat till att möta den digitala
omvandlingen och ha ett fungerande
förändringsarbete. 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. Behov,
krav och önskemål på tjänster och kvalitet
på dessa tjänster är ytterligare en trend som
kommer att förändras. Ökad efterfrågan på
god kvalitet ställer nya krav på kommunen
att leverera tjänster som skapar nytta för
medborgaren. Medborgare kommer allt
mer att ha en central roll när det handlar
om att utveckla våra tjänster. Vi kommer
att behöva leda tillsammans med våra
kunder och användare istället för åt.
Genom användaren, ta reda på vad
privatpersonen vill och behöver.
Utveckling i dialog möjliggör att hitta
framgångsfaktorer och goda exempel men
kräver mer tillit till medborgarens
kompetens.

HR-avdelningens arbete fortsätter med
fokus på dessa delar; goda arbetsvillkor,
bra arbetsmiljö och bra ledarskap. Under
året planeras bland annat insatser för
medarbetare i ”medledarskap” vilket
innebär att utifrån en gemensam
värdegemenskap uppmuntra medarbetare
till ökat ansvarstagande, initiativtagande
och engagemang och därmed använda en
större del av potentialen i organisationen.
Det är därmed en del i arbetet med
arbetsgivarvarumärket.
Den nya mandatperioden och ny
lagstiftning innebär översyn av styrande
dokument för både den politiska
organisationen och
tjänstemannaorganisationen. Det är ett
omfattande arbete som pågick under hela
2019 och kommer fortsätta 2020. Under
2020 startas projekt Dokumentreda med
syftet att utveckla gemensamt arbetssätt
kring detta.
Personal
Kommunstyrelsens förvaltning har 36
tillsvidareanställda medarbetare.
Könsfördelningen är 69 % kvinnor (25)
och 31 % män (11). Två personer arbetar
deltid varav en kvinna och en man.
Medelåldern är 49,6 år; 49,2 år för kvinnor
och 50,4 år för män. Den totala
sjukfrånvaron i förhållande till arbetad tid
var 2,6 % varav 3 % för kvinnor och 1,7 %
för män.

Investeringsprocessen avseende planering,
uppföljning och beslutsgång behöver ses
över och dokumenteras. Jämsides med
detta arbete bör processen för framtagande
av årsplanen ses över för att säkerställa att
övergripande ramar beslutas i juni med
enbart smärre kompletteringar och
rättningar under hösten. Det är viktigt att
kommunens verksamheter kan komma
igång med sin verksamhetsplanering under
hösten och ambitionen är att ha en
detaljbudget klar när det nya året börjar.
En bättre process kommer att möjliggöra
en bättre styrning av verksamheten.

Kvalitet, miljö, jämställdhet
Kvalitet
Vi arbetar ständigt för att förbättra och
vidareutveckla kvaliteten i den kommunala
verksamheten. Redovisning och
uppföljning av kvalitet pågår hela tiden
och sker både inom de olika
verksamheterna och genom jämförelser
med andra kommuner. Under hösten
genomfördes SCB:s
medborgarundersökning som är en
attitydundersökning som syftar till att få en
överblick kring vad medborgarna är nöjda
med och vad som kan förbättras.

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”.
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•

Frågeområden som sticker ut i positiv
bemärkelse är, rekommendation samt
bemötande och tillgänglighet, många kan
rekommendera vänner och bekanta att
flytta till Kungsör och vi är bäst i Sverige
på bemötande och tillgänglighet.

•
•
•
•

Det har under 2019 påbörjats arbeten med
att utveckla olika delar av verksamheten
som exempelvis, mål- och
resultatstyrningsprocessen, effektivisera
ekonomi som stödprocess samt påbörjat
arbete med att förbättra ärendehanteringsoch mötesprocessen som under 2020 ska
digitaliseras.

Sjukfrånvaropolicyn följs (gäller hela
kommunen)
Rätt lön*
Hot och våld*
Ekonomi (kontanta medel)
Ekonomisystem

Årligen ges en samlad rapportering till
kommunstyrelsen och revisorerna på
genomförda kontroller och dess resultat.
Barnkonventionen
Inför Barnkonventionens införande i
svensk lag 2020 har checklistor tagits fram
och kompletterats för att tillgodose
barnperspektivet i planprocessen.

Internkontrollplan
Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att se till att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för
att en organisation kring intern kontroll
upprättas inom kommunen samt att
kommunövergripande reglementen, regler
och policys upprättas. Varje år besluta en
särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen och bedömning av sannolikhet
och konsekvens för olika rutiner görs i en
riskanalys. Konsekvens handlar om
påverkan på ekonomi, personal och
förtroende om det inträffar. Låg
sannolikhet/konsekvens har värdet 1, och
hög sannolikhet/konsekvens har värdet 5.
Riskvärdet är sannolikhet multiplicerat
med konsekvens. De rutiner som fått ett
riskvärde på 10 eller högre ingår i planen.
Punkter som markerats med * ska ingå i
samtliga nämnders/bolags internkontrollplaner.

Miljö
Under vecka 23 genomfördes den årliga
världsmiljöveckan med följande program:
• Guidning på Norrby gård - fåren
bidrar till det öppna landskapet.
• Fältvandring om Ortolansparven
• Qigong i Lockmora - hälsa och natur i
samklang
• Drop-in om solel på biblioteket.
• Skräpplockningsaktiviteter på
förskolor och skolor
• Växtbytardagar på biblioteket
• Drivmedelsutställning på biblioteket.
Aktiviteterna var välbesökta och
uppskattade av de som deltog.
Under året slutrapporterades LONAprojekten: Friluftsliv för fler,
Skogsstrategi, Kartkomplettering av
naturvårdsprogram samt
Groddjursinventering. Under våren
slutrapporterades även det med Västerås
och Eskilstuna gemensamma LONAprojektet Samverkan, metodutveckling och
bekämpning av sjögull. Under våren
uppmärksammade kommunen Earth Hour.
I april deltog kommunen vid Sveriges
Ekokommuners årsmöte i Helsingborg.
Kommunkontakt i Kungsör som delades ut
i maj hade miljötema med information om

Kontrollmoment för 2019:
• Privat körning av kommunens bilar*
• Delegering*
• Dokumenthantering*
• General data protection regulation
(GDPR)*
• Besökare bibliotek (våldsamma eller
störande personer)
• Inventering av bisysslor*
• Arbetsmiljö (riskanalyser och
handlingsplaner finns) *
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kommunens miljöarbete samt tips och råd
till kommunmedborgarna. En solkarta på
webben lanserades under sommaren.
Solkartan visar potentiellt bra tak för
solpaneler. Genom att klicka på ett hustak
kan effekten beräknas för just den
byggnaden, beroende på hur stor del av
taket som klassats som lämplig för
solpaneler och typ av solpanel man valt.

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

Kommunen erhöll hållbarhetsmärkningen
Kranmärkt som syftar till att minska
användningen av förpackat vatten. I
Kungsör har vi gott vatten av mycket god
kvalitet så vi behöver inte använda oss av
förpackat vatten. Tillsammans med
Länsstyrelsen och mark- och djurägare i
Kungs Barkaröområdet deltar kommunen i
ett projekt för att utveckla Kungs
Barkaröområdet. Projektet kommer att
pågå under 2019–2020.

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. Då kommunens
medarbetare till största delen består av
kvinnor är alla ovan nämnda områden
viktiga att fortsätta arbeta med ur
jämställdhetsperspektiv I Kungsör tar vi
ställning för rättvis behandling och lika
möjligheter samt stödjer allas mänskliga
rättigheter oavsett ålder, könsidentitet,
sexuell läggning, fysisk förmåga, etnicitet,
nationalitet, religion, civilstånd och
familjesituation eller någon annan aspekt
av deras identitet. Att stödja våra
medarbetares rätt att vara sig själva är för
oss den enda vägen framåt som en
humanistisk och värderingsdriven
kommun.

Arbetet med att fasa ut engångsplaster
påbörjades under våren.
Utvecklingsenheten och
upphandlingsenheten ser gemensamt över
upphandlingskriterier och avtal för att
kunna fasa ut engångsplaster och byta mot
andra, mer miljövänliga alternativ. Då
kommunen har ett mål att fasa ut alla
fossildrivna fordon så har en utbytesplan
tagits fram. Tillsammans med
upphandlingsenheten har
upphandlingskriterier för hybridbilar och
elbilar tagits fram. Projektet Fossilfria och
energieffektiva transporter i Östra
Mellansverige, där kommunen deltagit
under flera år, avslutades och
slutrapporterades i december.

Vi strävar efter en mångfaldig och
inkluderande arbetsmiljö där varje
medarbetare känner sig uppskattad för den
man är och där man får bekräftelse för sina
olika talanger och kan vara sig själv.
Hänsyn till människor samt mångfald och
inkludering ingår i våra värderingar. Vi
tror på att skapa en arbetsmiljö där alla
medarbetare känner sig välkomna,
respekterade, uppskattade och att de kan få
stöd, oavsett bakgrund. För oss i Kungsör
innebär detta att skapa nya
samarbetsvänliga arbetssätt och ha ett
inkluderande perspektiv varje dag. Det
handlar om att ta vara på våra olikheter

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

2018
Utfall

Utfall

2019
Budget

Avvik

Diff
2019-2018

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

3 247
348
536
1 196
5 327

4 348
412
612
1 029
6 401

3 856
436
610
1 265
6 167

-492
24
-2
236
-234

33,9%
18,4%
14,2%
-14,0%
52,6%

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

1 434
2 815
240
9 307
2 262
4 173
6 150

1 554
2 896
220
8 890
2 248
3 974
6 597

2 031
2 989
221
9 000
1 990
4 296
6 010

477
93
1
110
-258
322
-587

8,4%
2,9%
-8,3%
-4,5%
-0,6%
-4,8%
7,3%

26 381

26 381

26 537

156

0,0%

1 948
300
1 210
4 554
10 914
18 926

2 074
300
1 107
4 841
12 692
21 014

1 646
303
1 296
4 734
12 481
20 460

-428
3
189
-107
-211
-554

6,5%
-0,1%
-8,5%
6,3%
16,3%
11,0%

1 541

1 542

2 026

484

0,1%

Gemensam verksamhet

19 498

16 200

16 147

-53

-16,9%

Kommunstyrelsens förvaltning

71 673

71 539

71 337

-202

-0,2%

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

Kommunstyrelsens totala utfall 2019
avviker endast negativt med 202 tkr
jämfört med budget. Avvikande negativa
poster att nämna som ej är specificerade
under respektive avdelning i dokumentet är
att politiska arvoden avviker med 200 tkr
beroende på att utökade politiska arvoden
ej var budgeterade. Delad kostnad på totalt
400 tkr avseende gemensam
säkerhetssamordnare tillsammans med

Arboga och IT-strateg för KAK saknas i
budget. Kostnader för Räddningstjänsten
avviker negativt med 260 tkr och dessutom
finns det kostnader för fördjupad
samverkan på 467 tkr som inte är
budgeterade. Positiva avvikelser att nämna
är intäkter på ca 300 tkr från VMMF pga.
överskott i verksamheten samt ett överskott
på 200 tkr avseende Vivas gamla lokaler.
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Nyckel- och mätetal
2015

2016

2017

2018

2019

870

913

929

918

805

247
-

201
95

186
95

160
78

182
69

2 793

3 547

3 754

3 424

3100

496

458

423

454

379

62
781

146
59
1 003

181
55
842

175
55
743

119
55
811

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

11 792
6 328
9 658
12 817
-

13 016
5 568
999
10 039
629
12 539

14 910
5 506
645
10 934
536
12 769

11 849
6 388
822
10 767
432
12 777

12 620
7 105
845
12 393
637
12 992

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

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

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

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

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

36 604
4,2
38 110
52 071
206
91
34
11
40

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

12 000
86
6 500
1 159

11 720
125
7 560
1 030

11 462
151
7 600
1 228

10 372
142
7 132
1 162

11 852
155
7300
1086

39

30

48

14
38

8
52

16
54

Antal registrerade ärenden
kommunen
Antal registrerade ärenden KKTAB
Antal registrerade ärenden KVAB
Antal registrerade handlingar
kommunen
Antal registrerade handlingar
KKTAB
Antal registrerade ärenden KVAB
Antal politiska sammanträden
Protokollförda paragrafer
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Barn- och utbildningsnämnden
Årets viktigaste händelser
Förskolan
Enheten öppnade i januari en ny förskola,
Skogsuddens förskola. Ny reviderad
läroplan (Lpfö 18), som gäller from 1 juli
2020 och som implementerats och
förankrats under året genom utbildningar
för förskollärare och barnskötare.

VIVA
Ytterligare ett yrkesspår ”Yrkesspår
barnskötare” kopplat till SFI har startat i
augusti 2019.
Utökade insatser för att få elever att
kombinera sina studier på SFI med
språkpraktik, något som möjliggjorts
genom att eleverna på SFI har fått beslut
från Arbetsförmedlingen om 100 % studier
i kommunen. Det innebär utökade
möjligheter för att kombinera studierna
med andra aktiviteter inom ramen för SFI.

Västerskolan, Hagaskolan och
Björskogs skola
Fritidshemmens dag firas på fritidshem
över hela Sverige. I Kungsör firades dagen
gemensamt, som ett led i den röda tråden
inom kommunens skolverksamhet, med
elever från Västerskolan, Hagaskolan och
Kung Karl 46. Lärare från åk 1–3 på
Västerskolan, Hagaskolan och
Björskogsskolan gick i våras igenom
bedömningen av de nationella proven
gemensamt, vilket är viktigt ur
kompetensutvecklingssynpunkt och ur
elevernas likvärdighetssynpunkt.

Skolgemensamma verksamheter
Från och med 1 januari i år har det
tillsvidareförordnats en verksamhetschef
för den medicinska och psykologiska
elevhälsan, med ett personligt ansvar för de
av nämnden beslutade ansvarsområdena.
Den nya funktionella fritidsgården i
Valskog som invigdes den 18 december
ifjol har under 2019 betytt mycket för
Valskogs ungdomar. Lokalen kan också
användas under dagtid av skolan.

Björskogsskolan har involverats i ett
projekt som kallas ”Dig-Child” som
Mälardalens högskola och
socialförvaltningen i Kungsör står bakom.
Meningen är att eleverna på
Björskogsskolan ska rita bilder som sedan
ska kunna användas i de barnutredningar
som görs av socialtjänsten. Projektet
startade nu i höst.

Måltidsverksamheten
Två kök blir ett. En optimering av
resurserna inom måltidsverksamheten
gjordes under våren så att all mat numera
lagas i Kung Karls kök och att Mistelns
kök blev ett mottagningskök.

Kung Karls 46 och Kung Karls 79
Fortsatt arbete med att skapa en skola med
en gemensam helhetssyn som genomsyrar
både Kung Karl 46 och Kung Karl 79 och
skolan har också gjort en rejäl översyn och
revidering av gemensamma dokument,
rutiner och ordningsregler. För att öka
elevernas fokus på skolarbetet och minska
risken för digitala trakasserier har
rektorerna beslutat om en mobilfri
grundskola och samarbete med Skolverket
gällande nyanländas lärande har pågått
under hela 2019.
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Framtidsperspektiv
Lokaler och organisation
Detaljplanen för området kring Kinnekulle,
på västra sidan i Kungsör, är antagen.
Arbete med planering av utformningen av
ny förskola pågår. och beräknas vara klart i
början av 2020. Den nya förskolan kring
Kinnekulle kommer att ersätta förskolorna
Västergårdarna och Kungsladugården. De
lokalerna kan därefter återställas till
bostäder.

Under 2018, 2019 och första halvan av
2020 har hela barn- och
utbildningsförvaltningen deltagit i en
omfattande fortbildningssatsning som har
finansierats via Skolverket. Det finns ett
behov av fortsatta insatser även efter att
projektet tillsammans med Skolverket
avslutats.
I enlighet med det centrala avtalet Hök 18
(Huvudöverenskommelse) pågår ett lokalt
arbete med fokus på strategisk
kompetensförsörjning. Samverkande parter
är Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund
och skolledning med stöd av Kungsörs
kommuns HR-avdelning.

Behovet av förskoleplatser på östra delen
av Kungsör återstår. Arbetet med
detaljplanen för att möjliggöra en
utbyggnad i anslutning till Malmberga
förskola behöver fortsätta.
Antalet elever i grundskolan kommer
enligt befolkningsprognoserna att öka
ytterligare. Den lokalmässiga kapaciteten
för att ta emot eleverna beräknas räcka till
för Hagaskolan, Västerskolan och
Björskogs skola. För Kung Karls skola är
risken stor att lokalerna inte räcker efter
2022. Fram till dess går det att hantera den
ökning som sker i åldersgruppen 10 till 12
år tack vare den tillfälliga minskning som
förväntas ske i åldersgruppen 13 till 15 år.

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.
Fortsatt befolkningsökning
Enligt de tillgängliga prognoserna kommer
antalet invånare fortsätta att öka i Kungsör.
Den största ökningen ser primärt ut att bli
inom förskolan. För de yngre barnen inom
grundskolan finns det lokalmässigt en liten
”marginal att växa i” på både Hagaskolan
och Västerskolan. För grundskolans senare
årskurser är risken stor att lokalerna inte
kommer att räcka till efter 2022.

Resurser och kompetens
Kungsörs skolor och förskolor har en
mycket hög andel kompetent och utbildad
personal, men 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.

Det finns behov av att ständigt följa upp
kommande befolkningsprognoser och
anpassningar både av lokalförsörjningen
och barn- och utbildningsnämndens
ekonomiska ram i förhållande till barn- och
elevökningen.
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Personal
Den totala sjukfrånvaron för barn- och
utbildningsförvaltningen var 5,3 % för
2019. Det är en minskning jämfört med
tidigare år, det var 5,9% för 2018.

De grupperna som främst berörs av
pensionsavgångar är: Lärare, barnskötare,
förskollärare, lokalvårdare, speciallärare
och specialpedagoger. Förutom de
planerade pensionsavgångarna har den
allmänna rörligheten på arbetsmarknaden
ökat även inom förskola och skola.

Det krävs ett fortsatt målmedvetet arbete
med rekrytering och kompetensförsörjning.
Under de närmaste fem åren kommer 55
personer att gå i pension.
8,0%
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2018

2,0%
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2019

20
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0,0%

20-29 30-39 40-49 50-59 60-99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Sjukfrånvaro per månad

Åldersfördelning, personal

Kvalitet, miljö, jämställdhet

C. Personal har tillräckliga förutsättningar
att bedriva en jämställdhetsintegrerad
utbildning. Prioriterade områden:
• Kartläggning av
kompetensutvecklingsbehov
(medarbetarsamtal)
• Granskning av skönlitteratur ur ett
jämställdhetsperspektiv (systematisk
uppföljning)

Jämställdhet
Följande prioriterade områden i skolan har
arbetats fram och följs upp inom ramen av
det systematiska kvalitetsarbetet:
A. Ett jämställdhetsperspektiv ska på ett
systematiskt sätt integreras i all utbildning
Prioriterat område:
• Könsmönster utifrån kunskapsresultat
och analys i alla ämnen (prov, betyg,
bedömning)
B. Utbildningen och studiemiljön är
utformad så att den ger förutsättningar till
att främja alla elevers lärande utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Prioriterade områden:
• Könsmönster utifrån
kränkningsanmälningar (registrerade
hos huvudman)
• Könsmönster utifrån elevers frånvaro
(registrerade i Infomentor)
• Miljöns tillgänglighet utifrån ett
jämställdhetsperspektiv (enkäter,
observationer)

Miljö
Tre förskolor arbetar med ”Grön flagg”,
varav en är certifierad. Förskolechefen
upplever också att man blivit bättre på att
granska inköp av inventarier och material
utifrån beslutad handlingsplan i ”Giftfri
förskola”.
Inom grundskolan och fritidshemmen ingår
miljö begreppet och miljöarbetet som en
naturlig och integrerad del i det vardagliga
arbetet och som en del i grundskolans olika
ämnen. T.ex. för åk 9 - Människans
påverkan på naturen lokalt och globalt.
Möjligheter att som konsument och
samhällsmedborgare bidra till en hållbar
utveckling.
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Ekonomi
Verksamhet
(redovisning i tkr)
Politisk verksamhet

2018
Utfall

Utfall

2019
Budget

Avvik

Diff
2019-2018

562

649

780

131

15,5%

Musikskola
Fritidsverksamhet
Förskola
Familjedaghem
Öppen fritidsverksamhet
Fritidshem

949
2 365
50 370
690
766
4 151

962
2 469
55 139
883
786
3 887

931
2 622
54 802
984
681
5 481

-31
153
-337
101
-105
1 594

1,4%
4,4%
9,5%
28,0%
2,6%
-6,4%

Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola

4 143
87 244
10 514

4 284
93 600
11 961

4 287
89 495
11 116

3
-4 105
-845

3,4%
7,3%
13,8%

Gymnasieutbildning
Gymnasiesärskola

38 171
2 250

41 915
2 375

42 843
3 200

928
825

9,8%
5,6%

Grundvux
Komvux
Särvux
Svenska för invandrare
Uppdragsutbildning

1 105
469
80
212
0

972
857
80
577
0

1 245
1 370
100
837
0

273
513
20
260
0

-12,0%
82,7%
0,0%
172,2%

Mistelns kök

3 161

3 495

3 026

-469

10,6%

Förvaltningsledning

7 523

8 062

8 924

862

7,2%

214 725

232 953

232 724

-229

8,5%

Barn- och utbildning

Resultat för 2019.
Det ekonomiska resultatet för hela barnoch utbildningsnämnden för 2019 blev 229 tkr.

vid långtidssjukskrivning. När det gäller
vuxenutbildningen är det också viktigt att
påminna om att den största delen av
verksamheten bedrivs med statsbidrag,
vilket inte framgår av redovisningen ovan
men som är i detalj är beskrivet i den
redovisning (Barn- och
utbildningsförvaltningens verksamhet och
kostnadsnivåer) som presenterades för
nämnden under hösten 2019.

Det största underskottet blev på
grundskolan vilket beror på att det var fler
elever än budgeterat och att stödbehovet
ökat. Vuxenutbildningens överskott beror
på att det inte gått att kunna hitta vikarier
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Resurser.
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn samt grundskola åk 1-9, kr/elev

Statistik ur Kolada

Kostnaden per barn och elev i Kungsör är lägre än för både rikssnittet och jämförbara
kommuner. Det gäller både förskola och grundskola.
Nyckel- och mätetal
Statistik

2015

2016

2017

2018

2019

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

386
7

378
12

393
9

426
8

423
12

11

14

15

12

16

92

110

102

101

103

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

272
280
280
832

292
289
280
861

309
281
292
882

323
284
306
913

306
313
287
906

26

26

25

26

29

47
298

37
355

18
378

16
326

17
325

310

285

309

315

316

49

61

40

28

34,43

35,53

36,54

36,70

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

35,16

* = från 2014 har verksamheten börjat räkna antal ätande i grundskolan.
**= från 2018 har verksamheten börjat räkna antal ätande i förskolan.
Uppgifter hämtade per 15 oktober respektive år.
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Socialnämnden
Årets viktigaste händelser

Boendeenheterna har delats i två mindre
enheter med 10 lägenheter för att förbättra
boendemiljön för brukarna. Renoveringen
kommer att färdigställas runt halvårsskiftet
2020.

Förvaltningsövergripande
Ett omfattande arbete för att långsiktigt
komma i ekonomisk ram har pågått under
året. En äldreomsorgsplan med inriktning
för välfärdsteknik är upprättad och
beslutad av kommunfullmäktige. En plan
för digitalisering är upprättad och beslutas
av socialnämnden.

Projektet Trygg och säker
hemgångsrehabilitering startade i
september.
Projektet Demensteamet Juvelen startades i
oktober. Gamla demensteamet inom
hemtjänsten flyttades till Juvelen samt att
dagverksamheten ingår inom Juvelen
veckans alla dagar.

Vård och omsorgsövergripande
Aktivitetssamordnare för ordinärt boende
anställd på projektanställning.
Personalkläder har köpts in utifrån ny
lagstiftning.

Planeringsverktyget TES och nyckelfritt är
infört inom ordinärt boende, både
hemtjänst och Mistelns trygghetsboende
under året.

Omorganisation av kontaktpersonsverksamheten och stödboende för
ensamkommande överflyttat från IFO till
Socialpsykiatri och bistånd.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen
Rehabiliteringspersonalen har haft en
planeringsdag i syfte att öka kvaliteten i
rehabiliteringen. Två nya sjuksköterskor
rekryterades i slutet av året och är nu
fullbemannat.

Enkätundersökning rörande mötesplatser
genomfördes i december och resultatet
kommer vara underlag för det fortsatta
arbetet.
Verksamheten för funktionsvariationer
Under året har arbete pågått med rätt
brukare på rätt plats inom bostad med
särskild service.

Mötesplatser
De båda mötesplatserna har organiserats
gemensamt direkt underställda
avdelningschefen. Ett arbete med att
genomlysa verksamheten utifrån ett
genusperspektiv har genomförts samtidigt
som en inventering gjorts för att kunna
utveckla aktiviteter som lockar båda
genusen till ett högre deltagande i
aktiviteterna.

Under året har arbete pågått kring
omorganisation inom daglig verksamhet
”rätt deltagare på rätt verksamhet”.
Habiliteringsersättning har införts för
brukare på daglig verksamhet. Näckrosen
flyttade till Tallåsgården i september.
Personlig assistans har kraftigt minskat
under året, från 13 brukare till 8 i egen
regi.

Utredningsenheten
Fördjupad samverkan inom området
familjehemsvård och våld i nära relationer
har resulterat i överenskommelser att
gemensamt rekrytera kontrakterade
jourhem samt möjlighet att använda
varandras verksamhets- och jourlägenheter
för korttidsplacering av personer som är
utsatta för hot och våld i nära relationer.

Äldreomsorg
Byte av stammar och ytskiktsrenovering
pågår på Södergården, i samband med
renoveringen har toaletter flyttats för att
säkerställa arbetsmiljön för medarbetarna.
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Socialsekreterarna för barn- och unga
deltar i projektet Innovationsguiden
tillsammans med MDH, som syftar till att
öka barnens delaktighet i utredningarna.
Projektgruppen har under 2019
tillsammans med it-tekniker utvecklat
appen ”Digichild”. Där ges barn, genom att
rita och pussla ihop bilder, möjlighet att
beskriva personer, situationer, områden
som kan vara relevanta att utforska
tillsammans med föräldrarna i samband
med utredningen. Appen har testats av ca
75 barn i olika åldrar vid Björskogsskolan
och justerats utifrån deras synpunkter och
önskemål. Nästa steg i projektet är den
praktiska användningen av appen i kontakt
och samtal med barn.

Alternativ språkinlärning, ASP, startades
under hösten. Insatsen fungerar som ett
komplement till den planering man har
genom AF, försörjningsstöd och SFI. I
december fanns det två grupper om ca 7–8
personer i varje och ytterligare en
nivåbaserad grupp är under uppstart.
Sommaren 2019 feriearbetade 53
ungdomar med god uppskattning av våra
förvaltningar och bolag.
Under året har ekonomiskt bistånd fått
cirka 15–20 nya ärenden som flyttat till
kommunen med andra kommuners stöd.
Det gemensamma i dessa ärenden är att de
kommer från orter runtom i
Stockholmsområdet där bostadsbristen är
stor. Att motivera en oplanerad inflytt utan
större chanser till arbete och/eller nära till
socialt nätverk blir svårt för den enskilde
som i de flesta fall får avslag på sin
ansökan om ekonomiskt bistånd. SKR
kallar företeelsen ”social dumpning” och är
idag ett utbrett problem i flera kommuner i
landet.

Arbetsmarknad och försörjning
AF:s upphörande av Extratjänster drabbade
under första halvåret 2019 ett trettiotal
personer i pågående åtgärdsanställning.
Förutom att den enskilde miste arbetet
orsakade även detta oplanerade
ekonomiska kostnader.
Det tidigare veckovisa samarbetet med AF
upphörde p.g.a. AF:s omställningsarbete. I
oktober månad återupptogs samarbetet
men med mindre påverkansmöjligheter.
Antalet personer anvisade till
arbetsmarknadsverksamheten sjönk från
134 personer i januari till 63 personer i
september. I december 2019 har några få
anvisats men den största delen anvisas nu
istället från socialsekreterare på
ekonomiskt bistånd. Under året har antalet
utrikesfödda arbetssökande till
verksamheten ökat.

Öppenvårdsenheten
Ungdomsmottagningen har under året
upphört och övergått till Köping vilket
innebär att Kungsörs ungdomar nu är
hänvisade till Köpings
ungdomsmottagning.
Ett förberedande arbete pågår för att starta
en permanent 12-stegsbehandling som
enligt plan ska startas upp i Arboga under
mars 2020.
Öppenvårdsenheten har utifrån
Barnkonventionen som lag utsett en
arbetsgrupp som har till uppgift att bevaka
den juridiska utvecklingen och tillse att
IFO:s verksamheter implementerar de
delar som är extra relevanta för uppdragen.

Vanligen har man genomfört sin
etableringsperiod hos Arbetsförmedlingen
(24 mån), har helt eller delvis slutfört sina
SFI studier och/eller annat språkaktivitet
men ändå inte lyckats att komma ut på
arbetsmarknaden. I dialog med AF, hamnar
ansvaret indirekt på kommunen eftersom
man som arbetssökande även behöver
komplettera sitt ekonomiska uppehälle
med försörjningsstöd.
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Framtidsperspektiv

Organisatoriska förändringar
Brukare inom Verksamheten för
funktionsvariationer, VFF, har idag en hög
medelålder. Det framtida behovet av
traditionella gruppbostäder minskar medan
behov av fler servicebostäder ökar. I en
övergångsperiod kommer fler anpassade
bostäder för äldre behövas. Området
behöver en funktionshinderplan, liknande
den som upprättats för äldreomsorgen, med
ett långsiktigt strategiskt perspektiv.
Nuvarande plan gällde till 2018. Ett större
utvecklingsarbete behövs inom området,
”Rätt brukare på rätt boendeplats”. Inom
daglig verksamhet behöver också
förändringsarbete genomföras.
Verksamheten ska erbjuda aktiviteter som
är anpassade utifrån brukarens önskemål
och förmågor. Verksamhet på tre olika
nivåer kommer erbjudas: verksamheter för
personer som befinner sig nära den öppna
arbetsmarknaden, verksamheter för
personer som behöver engageras i
meningsfull sysselsättning samt
verksamheter för personer som behöver
stimulera sina sinnen och intryck.

Volymökningar
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. Den senaste
tiden har vi också observerat att ett antal
familjer med sociala problem flyttat in i
Kungsör från Stockholmsförorter vilket
också påverkar försörjningsstödets storlek.
Resurser och kompetens
Personalförsörjningen är en utmaning då
det inom socialförvaltningens
verksamhetsområde är brist på i princip
alla personalkategorier. Det kommer
särskilt att bli svårare att rekrytera
yrkesroller som; enhetschefer,
undersköterskor, sjuksköterskor,
biståndshandläggare, arbetsterapeuter,
fysioterapeuter med flera. ”Heltid som
norm” är en viktig framtidsfråga och
särskilt viktig utifrån framtidens
rekryteringsutmaningar.

Individ- och familjeomsorgens framtida
planer handlar främst om att utveckla
samarbetet inom förvaltningarna och de
externa samarbetsparterna. För
avdelningen är det viktigt att uppfattas som
att vi är tillgängliga, ger ett gemensamt
ansikte utåt med att professionellt erbjuda
de olika insatserna som finns. Styrkan hos
IFO idag är att kompetensen är bred hos
personalen samt en minskande
personalomsättning. Idag har vi på
samtliga utannonserade tjänster gott om
kvalificerade sökande vilket tyder på att
man vill arbeta på IFO i Kungsör. Fördelar
finns även i att vi är samlokaliserade till
90% av verksamheten vilket ger korta
beslutsvägar och möjligheten till
gemensamma beslut över enhetsgränserna
ges.

Vi har ett hastigt ökande antal personer
med demenssjukdom som behöver
omfattande insatser, vi håller därför på att
omvandla våra boendeenheter på
Södergården till mindre enheter som bättre
kan svara mot dessa personers behov
samtidigt som vi förstärker det
förebyggande och rehabiliterande arbetet
för att möjliggöra möjligheten till
kvarboende för personer med fysiska
funktionshinder.
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Personal

dvs. personer i pensionsåldern, är det fler
män än kvinnor som bor i Kungsör. Båda
mötesplatserna är per definition
kvinnodominerade. Förslag på aktiviteter
och vad som kan förbättras på
mötesplatserna kommer från deltagare i en
enkätundersökning.

Sjukfrånvaro per månad

Aktiviteter har i enkäten lyfts fram som
män respektive kvinnor vill testa på.
Utifrån detta material har ett samarbete
med kommunens Kultur- och
fritidsavdelning inletts i syfte att utröna på
vilket sätt mötesplatserna kan utvecklas för
att locka fler deltagare att besöka dem och
för att erbjuda ett mer jämställt utbud av
aktiviteter.

Den totala sjukfrånvaron för
socialförvaltningen var 2019 = 8,99%,
2018 = 9,10% och 2017 = 11,98%.
Anställda i april respektive december

Miljö
Kungsörs kommun har blivit kranmärkt.
Det innebär att vård och omsorg inte
beställer bubbelvatten, utan använder
kranvatten och soda stream. Genomgång
av återvinning i verksamheterna pågår.
Arbetsmarknad och försörjnings
Naturvårdslag arbetar på uppdrag av
kommunekologen och KKTAB.
Uppdragen laget utför handlar främst om
röjarbeten, stängsling och trädfällning åt
kommunens markägare. Deltagarna i laget
befinner sig i en arbetsmarknadspolitisk
åtgärd i samverkan med
Arbetsförmedlingen och kravet för
deltagande är att man står ganska nära
arbetsmarknaden då jobben som utförs
kräver särskild maskinbehörighet och
fysisk uthållighet.

Av sammanställningen framgår att antalet
tillsvidareanställda minskar. Den
genomsnittliga sysselsättningsgraden har
ökat och fler arbetar heltid. Medelåldern
har ökat.
Kvalitet, miljö, jämställdhet
Jämställdhet
Förvaltningen ska utifrån ett uppdrag från
nämnden göra en jämställdhetsanalys
utifrån resultatet av en könsuppdelad
statistik. Den analys som genomförts under
2019 är en analys av deltagandet på våra
öppna mötesplatser Misteln och
Gemenskap i Kungsör.

I samverkan med Kungsörs återvinning
och second hand arbetar man med
demontering och sortering av skrot,
elektronik och grovsopssortering.

På båda mötesplatserna är det flest kvinnor
som besöker mötesplatserna. I målgruppen,
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Ekonomi
Verksamhet
(redov i tkr)
Politisk verksamhet

2018
Utfall

Utfall

2019
Budget

Avvik

Diff
2019-2018

454

826

654

-172

81,8%

Vård och omsorg om äldre

82 155

91 416

87 423

-3 993

11,3%

Insatser LSS/SFB
Insatser till personer med
funktionsnedsättning

67 484

68 160

66 949

-1 211

1,0%

4 369

4 207

5 456

1 249

-3,7%

Färdtjänst

1 561

1 505

1 480

-25

-3,5%

Gemensamt IFO
Öppna insatser vuxna
Missbruksvård vuxna 1)
Barn- och ungdomsvård
Övrig vuxenvård
Ekonomiskt bistånd
Familjerätt

327
29
8 418
3 619
1 475
8 717
10

608
2 569
3 958
12 263
4 434
9 461
642

493
2 571
3 239
10 650
3 183
8 033
629

-115
2
-719
-1 613
-1 251
-1 428
-13

85,7%

8,5%
6324,1%

10 599

1 786

5 921

4 135

-83,2%

2 127

5 809

3 961

-1 848

173,1%

33 080

29 599

36 197

6 598

-10,5%

Socialförvaltningen
224 424
237 245
236 839
-406
1) Allt låg på ett ID 2018. Skulle varit uppdelat mellan Öppna insatser vuxna och
Missbruksvård vuxna.

5,7%

Flyktingverksamhet
Arbetsmarknadsåtgärder
Förvaltningsledning

Vi har ett resultat på – 406 tkr vilket avser
en projektledartjänst som
kommunstyrelsen fattat beslut om ska
belasta resultatet. Vi har under året haft
stora utmaningar inom flera områden.
Förvaltningen genomför för närvarande ett
flertal aktiviteter för att bromsa
kostnadsutvecklingen vilket
förhoppningsvis leder till mer
kostnadseffektiva verksamheter. Delar av
de statliga intäkterna för ensamkommande
flyktingbarn har tagits i anspråk för att nå
resultatet på -406 tkr. En alarmerande
signal är att kostnader för placeringar både

-53,0%
238,9%

av vuxna, barn och unga samt LSS
fortsätter att öka, bara kostnaderna för
skyddsplaceringar uppgår till över 1 000
tkr vilket vi inte budgeterat för. Liksom att
kostnaderna för försörjningsstöd,
arbetsmarknadsinsatser och
hemtjänstinsatser ökat mer än
prognostiserat. Underskottet för den
politiska verksamheten, -172 tkr, är
beroende av icke budgeterade medel under
2019 för politisk verksamhet då dessa
förändringar inte var kända i samband med
budgetarbetet.
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Underskottet inom Vård och omsorg
beror på:
• Ett kraftigt ökat behov inom
hemtjänst.
• Placeringar LSS (internat) har inte
varit med i budget för året på ca 2 400
tkr.
• Lokalhyror ligger 833 tkr över budget
• Projekt demensteamet Juvelen ligger
under Lärken och inga
budgetjusteringar är gjorda.
Hyresintäkterna på Lärken är beräknat
på 25 lägenheter, vilket orsakar 300
tkr för lite intäkt.
• Inom HSO har kostnader för
sjuksköterskor ökat under hösten
(både ordinarie och vikarier) samt
konsultchefskostnader parallellt med
enhetschefslön i 2 månader.
• Ökade kostnader för extravak och
introduktioner.

Underskottet inom IFO beror på
• Utredningsenhetens minusresultat
beror på ökat antal placeringar samt
att nivån på budget redan vid årets
ingång var i underkant.
• Öppenvårdens plusresultat beror till
stor del på deltidstjänst och
pensionsavgång hos personal medan
Tallåsgårdens stödboende fått
retroaktiva intäkter från
Migrationsverket för tidigare
kostnader och att vi under året har
minskat personalstyrkan markant.
• Arbetsmarknad och försörjnings
underskott beror på ökade kostnader
för försörjningsstöd och minskade
intäkter för arbetsmarknadsåtgärder.
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En översyn av löneläget utifrån
jämställdhetsperspektiv har genomförts
och det har inte kunnat konstaterats några
avvikelser.

Kungsörs Kommunföretag AB
Kungsörs Fastighet AB
Årets viktigaste händelser
Under året har vi haft en kö till våra
bostäder med över 900 personer. Det tar i
genomsnitt 1–1,5 år att få erbjudande om
en bostad hos KFAB. Arbetet med
trygghetsskapande åtgärder har fortsatt, vi
byter ut ålderstigna låssystem till mer
moderna, med tagg och kodlås. Vi
kompletterar med ytterligare belysning där
det behövs.

Ekonomi
KFAB redovisar ett resultat för 2019 med
5 543 tkr.
Kungsörs Kommun Teknik AB
Årets viktigaste händelser
Byggnation av infrastruktur för tomter vid
Skillingeudd etapp 1 och 2 genomförd och
tomtförsäljning har pågått. Samtliga tomter
är sålda eller bokade med betald
handpenning. Belysning har monterats på
halva Blåmesgatan där byggnation är
påbörjad. Samtliga tomter är sålda eller
bokade med betald handpenning. En tomt
har återbetalats handpenning för och ska
styckas av till 5 nya tomter till försäljning.

Framtidsperspektiv
Vårt behov av ytterligare bostäder är stort,
kopplat till vår nuvarande bostadskö samt
att kommunen i sina långsiktiga mål
önskar att kommunen ska växa till 9000
invånare.
Personal
Under 2019 har KFAB ersatt en
fastighetsskötare som avslutade sin
anställning hos oss. Vi kommer att under
2020 behöva söka en ersättare till vår
administrativa chef, som slutar sin
anställning sista februari 2020.

Byggnation av väg VA på Rörgränd
genomförd, endast belysning och
asfaltering kvarstår. Byggnation av nytt
mottagningskök på Västerskolan. Byte av
ventilationsanläggning på Vårdcentralen är
genomförd. Projektering av
ytskiktsrenovering på Södergården
genomfört, byggstart i september 2019.
Byggnation genomförs med upphandlade
ramavtal. Byggnation av nytt VA-system
på Södergården. Två nya
förskoleavdelningar i hus 10 vid Ulvesund
är genomförda.

Kvalitet, miljö, jämställdhet
Miljö
Att satsa på investeringar som ger minskad
energiåtgång är ett led i det målarbete som
KFAB bedriver. Därför har bolaget under
de senaste åren löpande bytt ut äldre
vitvaror som är stora energislukare. Under
2019 har bolaget satsat på att minska
energiåtgången genom effektivare
undercentralen som dessutom ger
möjligheter till bättre styrning av värmen.

Arbetet med GIS-samverkan i KAK
genomförd för västra mälardalskartan
beskrivande lediga verksamhetsområden.
Ortsutveckling etapp 2 (tidigare
centrumutveckling) projektering och
kostnadsberäkning pågår.

Jämställdhet
Utav de 11 st anställda i bolaget är 7 st
män och 4 st kvinnor. Styrelsen för KFAB
representeras av 3 st kvinnor och 2 st män
bland de ordinarie ledamöterna. Bolaget
strävar efter fortsatt jämställdhet och
mångfald inom både personal och styrelse.

Framtidsperspektiv
Även kommande år kommer vara fyllda
med aktiviteter, driftåtaganden och av
större och mindre projekt:
• Beställningarna utarbetas mot
mängdförteckning så att kostnader
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•
•
•
•
•
•

•
•

•

tydliggörs och att nyckeltal kan
redovisas.
Utarbeta underhållsplaner på lång och
kort sikt för våra fastigheter.
Energiuppföljning i våra fastigheter
och optimera förbrukningarna.
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
beställare.
Analys av angöring till
skolor/förskolor ska genomföras och
arbeten med riskminimering ska
utföras.
Framtagande av nya detaljplaner för
boenden och verksamhetsområden.
Färdigställa gatubyggnationer av
projekt som vi fått medel av
Trafikverket för bl.a. flertalet GCbanor, busshållplats, belysning.
Digitalisering av administrativa
rutiner.

förbrukning medför minskat utsläpp av
växthusgaser. Modernisering av
gatubelysningen och utbyte av
kvicksilverarmaturer till LED-belysning
medför mindre energiförbrukning.
Anskaffningar av el-bilar till
driftavdelningen, fastighetsavdelningen
och mätavdelningen har medfört att
fossilfria bränslen kan undvikas och att
utsläpp av föroreningar inte uppkommer.
Det används främst eldrivna handmaskiner
och en inventering av vilka dieselfordon
som kan tankas med HVO har genomförts.
Vid ny- och tillbyggnationer tillämpas
medvetna materialval genom
miljödatabasen SundaHus.
Kemikalieinventering i verksamheten är
genomförd, mindre miljövänliga
kemikalier är utrangerade och ersatta med
bättre miljöval.
Jämställdhet
Kungsörs Kommun Teknik AB har under
året haft 40 heltidsanställda och ett fåtal
visstidsanställda. Könsfördelningen har
varit 30 män och 10 kvinnor. Ordinarie
styrelse i bolaget består av 1 kvinna och 4
män. Andelen kvinnor/män på kontoret är
jämnt fördelad. Fördelningen kvinnor/män
för chefstjänstemän är ojämn, tre män och
en kvinna.
Jämställdhetsmål;
• Att alla människors resurser utvecklas
och tas tillvara.
• Att samtliga anställda har samma
lönevillkor, arbetsvillkor och
utvecklingsmöjligheter.
• Att alla anställda har samma
möjligheter att kombinera arbete och
familjeliv.
• Att den fysiska arbetsmiljön ska
kunna anpassas för särskilda behov.

Personal
Bolaget har egna personalresurser. VD har
sin anställning i Kungsörs kommun där
lönen redovisas. Arvoden till ledamöterna i
styrelsen följer kommunens
arvodesreglemente. Ekonomiredovisning
utförs i egen regi samt av KFAB och
löneredovisningen utförs av VMKF.
Kungsörs Kommun Teknik AB har under
perioden haft 40 heltidsanställda och ett
fåtal visstidsanställda. Könsfördelningen
har varit 30 män och 10 kvinnor.
Personalkostnaderna har för året uppgått
till 22 016 tkr. Bolaget har genomfört
rekryteringar avhängigt pensionsavgångar.
Rekrytering av ekolog är genomförd och
började den 1 oktober 2019.

Ekonomi
Bolagets låneskuld är 395 580 000 kr
(365 580 000) underliggande finansiering
är fördelad så att under 2020 förfaller lån
på 93 580 tkr. Belåningsgraden i
förhållande till totala tillgångar är 84%
(91,5%) vid årsskiftet 2019–2020.

Kvalitet, miljö, jämställdhet
Miljö
Arbetet med att genomlysa
fastighetsbeståndet avseende på el- och
vattenförbrukning pågår. Minskad
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•

Kungsörs Vatten AB
Årets viktigaste händelser
VA-verksamheten är strikt reglerad enligt
lagen om allmänna vattentjänster. Detta
innebär att konsumenterna ska på ett enkelt
och tydligt sätt kunna följa verksamhetens
kostnader och intäkter, så att ingen
korssubventionering sker. Underlag finns
där verksamhetens flöden redovisas och
hur kostnaderna fördelas. Arbetena är i
huvudsak utförda mot beställning av
Kungsörs kommun. Beställningen omfattar
VA-försörjningen i Kungsörs kommun,
omvandlingsområden samt
utvecklingsområden. Verksamheten har
även omfattat större byggnationer av
investeringskaraktär. Arbetena är i
huvudsak finansierade med
anläggningsavgifter och brukningstaxor.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Under året har större projekt pågått;
• VA-förnyelsearbeten i ledningssystem
på Drottninggatan.
• Byggnation av helt ny inloppsdel i
avloppsreningsverket i Kungsör.
• Byggnation av VA-anläggning,
vattenverk och avloppsreningsverk.
• Kvalitetssäkring av
dricksvattenförsörjningen.
• Förnyelsearbete i ledningssystem i
Ringavägen och Karlavägen.
• VA-byggnation i exploateringsområde
Runnabäcken 1, anslutning
fastigheter.
• Projektering för VA-utbyggnad till
Valskog.

•

Personal
Bolaget har egna personalresurser från den
1 september 2016. För drift utöver den
egna personalstaben om 6 heltid, 5 män
och 1 kvinna, köps tjänster som tidigare av
driftavdelningen inom KKTAB. VA har
sin anställning i Kungsörs kommun där
lönen redovisas. Arvoden till ledamöterna i
styrelsen följer kommunens
arvodesreglemente. Ekonomiredovisning
utgörs i egen regi och av KFAB.
Lönehanteringen sköts av VMKF.

Framtidsperspektiv
Kommande år kommer vara fyllda av
aktiviteter, driftåtaganden samt av större
och mindre projekt.
•
•

Energi- och mediauppföljning för drift
av VA-anläggningarna kommer att tas
fram.
Optimering av förbrukningarna
kommer att genomföras.
Bygga VA-anläggning för att ansluta
Valskogs samhälle.
Genomföra VA-byggnation av
ortutvecklingens resterande etapper.
Genomföra förnyelse i VAanläggningarnas ledningssystem.
Fortsatt utveckling av
avloppsreningsverket i Kungsör.
Fortsatt utveckling av vattenverk och
uppföljning av nivåer i
grundvattentäkt.
Genomföra kundundersökningar i
kommunens abonnenter.
Arbeta i nära dialog och samsyn med
beställaren.
Deltar i arbetet med framtagande av
detaljplaner.
Digitalisering av administrativa
rutiner.

Kvalitet, miljö, jämställdhet
Miljö
VA-verksamheten är tillståndspliktig
verksamhet. Verksamheten är satt under
rigorös kontroll. Utsläppsvärden från
avloppsreningsverk analyseras noggrant
och processer justeras för att alltid uppnå
så liten miljöpåverkan som möjligt.
Kemikalieanvändningen i processerna
minimeras. Dricksvattnet är satt under

En mängdförteckning för VAanläggningen har tagits fram och
nyckeltal kan redovisas.
Underhållsplaner på lång och kort sikt
för vattenverk, reningsverk,
ledningsnät och pumpstationer
kommer tas fram samt genomföras.
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livsmedelskontroll. Ett säkert vatten ska
alltid levereras.

bolaget är 5 män och 1 kvinna.
Fördelningen kvinnor/män för
chefstjänstemän är en man.
Jämställdhetsmål;
• Att alla människors resurser utvecklas
och tas tillvara.
• Att samtliga anställda har samma
lönevillkor, arbetsvillkor och
utvecklingsmöjligheter.
• Att alla anställda har samma
möjligheter att kombinera arbete och
familjeliv.
• Att den fysiska arbetsmiljön ska
kunna anpassas för särskilda behov.

Arbete med att genomlysa VAanläggningen avseende på elförbrukning
pågår. Minskad förbrukning medför
minskat utsläpp av växthusgaser.
HVO-drift av dieselfordon medför mindre
utsläpp av växthusgaser och är förnybar.
Anskaffning av el-bilar har medfört att
fossila bränslen kan undvikas och att
utsläpp av föroreningar inte uppkommer.
Bolaget har inventerat vilka dieselfordon
som kan tankas med HVO och bolagets
fordon tankas med HVO som drivmedel.

Ekonomi
Bolagets låneskuld är 111 000 000 kr varav
90% är rörlig ränta. Lånen har
underliggande finansiering där 14% har
slutdatum under år 2020 och 25% under år
2021 samt 61% under år 2022.

Kemikalieinventering i verksamheten är
genomförd, mindre miljövänliga
kemikalier är utrangerade och ersatta med
bättre miljöval.
Jämställdhet
Ordinarie styrelse i bolaget består av 1
kvinna och 4 män. Andelen kvinnor/män i
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Årets viktigaste händelser

kvällsöppet vid ett par tillfällen under
våren. När det gäller handläggningstid är
resultatet oftast som förväntad eller något
snabbare än den förväntade, vilket får ses
som godkänt. Att se över beslutsprocessen
ytterligare är aktuellt för att komma till
beslut snabbare utan att rättssäkerheten
äventyras. Tydliga och väl motiverade
beslut är viktiga. Förbundet har under året
förändrat utformningen av besluten med
målet att det ska bli tydligare och mer
lättförståeligt för mottagaren.

Förbundsövergripande
Förbundet har ett system för framtagande,
utformning och sökbarhet av styrande
rutiner och instruktioner. I detta arbete
används genomlysning av verksamheternas
olika processer där behov av rutiner och
instruktioner utreds och arbetas fram.
Under året har utvecklingsdagar ordnats
och vid höstens kontorsdagar har detta
arbete prioriterats.
Förbundet har varit representerade på
Kungsörs kommuns ”Företagsöppet” och
förbundskontorets personal har deltagit i
utbildningen ”Förenkla helt enkelt” som
kommunerna i KAK genomfört under
2019.

Personal
Förbundet har en förbundsdirektion med
fyra ordinarie ledamöter och fyra ersättare
från Arboga respektive Kungsörs kommun.
Till förbundet hör en
tjänstemannaorganisation bestående av 19
personer som leds av en förbundschef.
Inom organisationen finns två enheter,
bygglovenheten och miljö- och
hälsoskyddsenheten, samt en central
administration som arbetar åt båda
enheterna samt förbundsdirektionen.

Förbundet deltar i serviceundersökningen
NKI (nöjd-kund-index) som
medlemskommunerna genomför genom
SBA (Stockholm Business Alliance). I den
senaste undersökningen har områdena
miljö- och hälsoskydd och livsmedel högt
betyg och bygglov har fått betyget högt
och godkänt.

Ekonomi
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
gör 2019 ett positivt resultat på 93 tkr.
Driftbudgeten visar ett överskott med 104
tkr varav 80 tkr är budgeterat resultat
motsvarande 1 % av kommunbidraget. Den
finansiella delen visar ett underskott på 11
tkr.

Frågorna kring tillgänglighet och
bemötande får ett bra betyg. Synpunkter
som framförts är efterfrågan på
förenklingar som digitala lösningar och etjänster. Det har varit uppskattat med
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Finansförvaltning
Skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning
Skatteintäkterna bestäms av dels
kommunens skattesats, invånarnas totala
beskattningsbara inkomst. När budgeten
beslutas använder kommunen den då
aktuella skatteunderlagsprognosen från
SKR avseende skatteintäkterna och
utjämningssystemet. När konjunkturen och
invånarantal förändras påverkas dessa
intäkter och därför avviker utfallet från
budget.

skatteunderlagsprognos från SKR som
användes i budgeten.
Finansiella intäkter och kostnader
Kommunen har under året placerat 130
mkr som inledningsvis medförde en
engångskostnad på cirka 3.0 mkr, men
samtidigt har vi fått utdelning med
motsvarande belopp. Nästkommande år
kommer endast innebära intäkter på grund
av utdelningar.
Övrigt
På minussidan finns även att bidragen från
Migrationsverket har minskat och orsakar
en negativ avvikelse på ca 0.6 mkr då
antalet ensamkommande ungdomar
antingen flyttat, blivit ”överåriga” eller att
etableringsperioden på 3 år är avslutad.
Under finansiering ligger även en post
avseende exploateringsintäkter på 2.7 mkr.
Dessa intäkter beror på försäljning av
tomter.

Skatteintäkterna avviker endast med ca
+400 tkr jämfört med budget och detta
beror främst på en positiv avvikelse
avseende slutavräkning för 2018.
Kostnadsutjämningen syftar till att jämna
ut strukturella behovs- och
kostnadsskillnader, exempelvis skillnader i
andelen barn eller äldre. För Kungsör
innebär detta en ökad kostnad på nästan
1.0 mkr jämfört med den
Ekonomi
Verksamhet
(redov i tkr)

2018
Utfall

2019
Utfall

2019
Budget

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

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

-382 401
-165 668
-188
-4 540
-3 276
4 468
-22 448
33 743
-4 892
0
28
-1 937
-2 781

-381 979
-166 613
-20
-1 000
-3 500
1 414
-18 328
30 186
-4 700
1 000
140
-2 600
0

422
-945
168
3 540
-224
-3 054
4 120
-3 557
192
1 000
112
-663
2 781

Finansförvaltning

-524 074

-549 892

-546 000

3 892
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2019
Avvik
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Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar
Resultaträkning
(Tusen kronor)

Not

2019
Koncern
182 129
0
-694 225
-29 485

2018
Koncern
201 135
0
-690 492
-33 665

2019
Kommun
99 908
0
-637 171
-4 474

2018
Kommun
110 435
0
-617 297
-3 959

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not 2

-541 581

-523 022

-541 737

-510 821

Not 5

382 401

371 531

382 401

371 531

Not 6

165 668

149 901

165 668

149 900

Not 7
Not 8

44 285
-42 286
0

42 369
-38 108
0

40 491
-38 668
0

38 007
-35 365
0

8 487

2 671

8 155

13 252

2019
Koncern

2018
Koncern

2019
Kommun

2018
Kommun

8 487
0
0

2 671
0
0

8 155
0
0

13 252
0
0

31 525

38 439

7 569

9 931

40 012

41 110

15 724

23 183

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

429

71

-166

-513

Ökning (-) minskning (+) av
kortfristiga fordringar

12 484

-3 326

8 692

-3 916

Ökning (+) minskning (-) av
kortfristiga skulder

-12 761

20 579

-6 346

3 471

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

40 164

58 434

17 904

22 225

Not 3
Not 4

Verksamhetens nettoresultat
Skatteintäkter
Generella statsbidrag,
skatteutjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande post
ÅRETS RESULTAT

Kassaflödesrapport
(Tusen kronor)

Not

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

Not 9

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före
rörelsekapitalförändring
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet:
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Investeringsverksamheten:
Investering i immateriella
anläggningstillgångar
Försäljning av immaterialla
anläggningstillgångar
Investering i materiella
anläggningstillgångar
Investering i finansiella
anläggningstillgångar
Bidrag statlig infrastruktur
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten:
Nyupptagna lån
Minskning av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

61

-224

0

0

0

-102

0

0

0

-75 342

-75 224

-11 803

-24 510

-127 000

0

-127 000

0

355

355

355

355

107

130

107

0

21 000

60 000

21 000

60 000

-181 206

-14 739

-117 341

35 845

69 200
0
-30 000

0
0

0
0
-30 000

0
0

39 200

0

-30 000

0

-101 842

43 695

-129 437

58 070

205 195
103 353

161 500
205 195

189 208
59 771

131 138
189 208

Balansräkning
(Tusen kronor)

Not

2019
Koncern

2018
Koncern

2019
Kommun

2018
Kommun

Not 10
Not 11
Not 12

743 428
145 819
143 762
1 033 009

729 231
112 182
107 465
948 878

131 629
19 031
243 761
394 421

127 950
15 440
108 116
251 506

Not 13
Not 14
Not 15

763
49 563
102 825
153 151

1 192
69 905
205 196
276 293

679
46 491
59 771
106 941

513
55 182
189 208
244 903

1 186 160

1 225 171

501 362

496 409

335 372
-3
8 487
343 856

399 571

297 357

2 671
402 242

310 609
-3
8 155
318 761

Not 17

66 591

63 719

64 236

61 089

Not 17

327
66 918

300
64 019

0
64 236

0
61 089

Not 18
Not 19

611 330
164 056
775 386

573 430
185 480
758 910

0
118 365
118 365

0
124 711
124 711

1 186 160

1 225 171

501 362

496 409

790 116

756 727

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

Not 16

13 252
310 609

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser

Not 20
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Notförteckning kommunen
(Tusen kronor)

Balanskravsutredning

Not

2019

2018

Not 1

Årets resultat

8 155

- Realisationsvinster

Not

2019

2018

Hyror, arrenden och
leasing

56 489

50 651

Material, avgifter, tjänster
mm

53 048

49 144

637 171

617 297

2 672

2 389

1 802

1 570

0

0

4 474

3 959

13 252 SUMMA

-2 781

0 Avskrivningar

Not 4

Mark, byggnader,
tekniska anläggningar

+ Realisationsförluster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

5 374

13 252 Maskiner och inventarier
Nedskrivningar

Medel till
resultatutjämningsreserv

Summa avskrivningar

Årets
balanskravsresultat

5 374

13 252
Avskrivning sker enligt plan på ursprunglig anskaffning.
Avskrivningstiden följer Kommunförbundets
rekommendationer. Den ekonomiska livslängden utgör
grunden för bedömningen av avskrivningstidens värden.

Justerat resultat tre år
bakåt:
2019 + 5 374 tkr
2018 + 13 252 tkr

Skatteintäkter

2017 + 4 813 tkr

Not 5

Prel. Kommunalskatt och
inkomstskatt

16 096

Hyror och arrenden

4 677

Bidrag och ersättningar

70 176

82 569

Entreprenad, försäljning
verksamhet mm

8 456

Verksamhetens
kostnader
Bidrag och
transfereringar

-3 521

-1 763

382 401

371 531

110 211

103 505

6 082

1 349

Kostnadsutjämning

-7 491

-11 249

Utjämningsavgift LSS

32 560

28 731

Generella bidrag från
staten

7 505

10 567

16 801

16 997

165 668

149 900

15 106 Summa skatteintäkter

5 180

SUMMA

373 294

Prognos avräkning för
innevarande år

Verksamhetens intäkter Not 2
Taxor och avgifter

385 922

99 908

Generella statsbidrag
och utjämning

8 083 Inkomstutjämningsbidrag
110 435 Regleringspost

Not 3
17 683

15 630

Entreprenader och köp
av verksamhet

113 344

110 791

Lön och sociala avgifter

396 607

Summa generella
391 081 statsbidrag och
utjämning
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Kommunal
fastighetsavgift

Not 6

(Tusen kronor)

Not

Finansiella intäkter

Not 7

2019

2018

2019

2018

105 221

103 787

72 827

1 434

-9

0

Summa utgående
värden

178 039

105 221

21 598 Årets avskrivningar

-2 672

-2 389

-45 092

-42 703

-47 764

-45 092

1 354

67 821

131 629

127 950

35 482

32 694

12 567

2 788

-98

0

Summa utgående
värden

47 951

35 482

-1 754

-1 571

-27 166

-25 595

-28 920

-27 166

0

7124

19 031

15 440

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Utdelning aktier, andelar

4 540

Räntor på utlämnade lån

159

0 Inköp

20

Borgensavgifter

1 014

1 693

Kapitalkostnad/internränta

1 392

1 172

22 552

Ränteintäkter på
kundfordringar

32 Försäljningar

9

10 805

Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella
intäkter

40 491

Not 10

2 284 Ingående värden

Räntor avs
medelsplacering

Personalförsäkring

Not

4

Ackumulerade
avskrivningar

11 224 Totala avskrivningar
38 007
Pågående projekt

Finansiella kostnader

Summa utg planenligt
restvärde

Not 8

Räntekostnader

2 922

0

Ränta på pensionsskuld

1 778

687

Pensionskostnader och
arbetsmarknadsförsäkring

33 500

Övriga finansiella
kostnader

468

Summa finansiella
kostnader

Justering för
rörelsekapitalförändring

38 668

Maskiner och
inventarier

34 102 Ingående värden
575 Inköp
35 364 Försäljning

Not 9

Förändring av avsättning

3 147

5 972 Årets avskrivningar

Av- och nedskrivningar i
RR

4 425

Övrig likvidpåverkan

-3
7 569

3 960 avskrivningar
0 Totala avskrivningar
9 932

Summa

Not 11

Ackumulerade

Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde
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(Tusen kronor)

Not

Finansiella
anläggningstillgångar

Not 12

2019

2018

Not

2019

2018

36

44

59 735

189 164

59 771

189 208

310 609

297 357

8 155

13 252

-3

0

318 761

310 609

24 000

24 000

56 828

51 165

Årets nyintjänande

1 711

7 131

Löneskatt på årets
nyintjänande

415

1 730

1 431

966

Kassa och bank

Aktier och andelar, tkr

Handkassor

Kungsörs Grus AB

30

Kommunaktiebolaget

30 Bank

1

VAFAB Miljö AB

1 777

Kungsörs
Kommunföretag AB

68 148

Inera AB

43

Mälarskog Insatskonto

1 Summa kassa och bank
1 777
68 148 Eget kapital

13

Kommuninvest,
ekonomisk förening
Kooperativ utveckling
Västmanland
Nätverk för
byggnadsvård

Medel till
13
resultatutjämningsreserv
7 442

1

1

Obligationer

127 000

Insatskonton

1

Summa aktier och
andelar

7 Årets resultat

7 442

10

204 473

Resultatutjämningsreserv
Direktbokning mot eget
kapital

10 Summa
21 000 Ack.resultatutjämnings1 reserv
98 473
Avsättningar
(pensionsskuld)

Långfristiga fordringar

Not 12
Not 12

Kungsörs Kommunteknik
AB

7 288

7 643

30 000

KKAB
Förlagslån
Kommuninvest
Summa långfristiga
fordringar

Ingående skuld
kommunen

Finansiell kostnad på
skuld

Not 13

800

1 200

1 200

Löneskatt på finansiell
kostnad

347

234

32 000

2 000

Avsättning
förtroendevalda

214

-3 540

52

-858

259

0

63

0

Utgående avsättning
kommunen

61 320

56 828

4 261

3 952

-1345

309

Utgående avsättning
VMKF

2 916

4 261

64 236

61 089

679

513 Fåp brandmän
Löbeskatt Fåp brandmän

Kortfristiga fordringar

Not 14

Kundfordringar

3 466

3 616

Momsfordran

4 425

4 856 Ingående skuld VMKF

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Upplupen skatteintäkt

Not 17

800

Löneskatt förtoendevalda
Exploatering

Not 16

43 Ingående eget kapital

7

Västmanlands
Tolkservice

Bidrag statslig
infrasturktur

Not 15

20 156

27 250 Årets förändring

6 944

4 874

Övriga kortfristiga
fordringar

11 500

14 586

Summa kortfristiga
fordringar

46 491

55 182 Summa avsättningar
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(Tusen kronor)

Not

2019

2018

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

Not

Panter och
ansvarsförbindelser

Ingående balans
Ränteuppräkning

Not 18

898

Gamla utbetalningar

-8 103

-7 746

Övrig post

-2 297

1135

131 269

137 359

964

751

31 845

33 323

Löneskatt
förtroendavalda

233

182

Inkomstsamordnad
visstidspension

112

0

164 423

171 615

95%

95%

625 684

585 096

9

16

Summa
borgensförbindelser

625 693

585 112

Summa panter och
ansvarsförbindelser

790 116

756 727

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

Not 19
31 386
5 973
13 699

30 236 Aktualiseringsgrad
6 536
Borgensförbindelser
10 354 och därmed jämförliga
säkerheter
Borgensförbindelser
kommunägda företag

Upplupna sociala avgifter

7 074

7 651

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

6 028

5 563 Förlustansvar egna hem

Semesterlöneskuld

16 774

17 787

Övriga kortfristiga skulder

19 193

34 743

Interimsskulder

18 238

11 841

118 365

124 711

Summa kortfristiga
skulder

140 871
2201

Förtroendevalda

0

137 359

Not 20

964

Pensionsförpliktelser
exkl löneskatt

0

2018

3 346

Basbeloppsuppräkning

Löneskatt

Långfristiga skulder

2019
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Kungsörs kommun har i juni1995 ingått en
solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga 290 kommuner som 2019‐12‐31
var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige
AB, dels i förhållande till storleken på
medlemmarnas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella
effekten av Kungsörs kommuns ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2019‐12‐31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 460 925 942 275 kronor
och totala tillgångar till 460 364 563 304
kronor. Kungsörs kommuns andel av de
totala förpliktelserna uppgick till 671 416
544 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 673 438 954
kronor.

Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan
medlemmarna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive
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Notförteckning koncernen
(Tusen kronor)

Not

Verksamhetens intäkter

Not 2

2019

2018

Not
Skatteintäkter

hyror och arrenden

177 308

166 453

Prognos avräkning för
innevarande år

Bidrag och ersättningar

70 176

91 902 Summa skatteintäkter

Entreprenad,försäljning
verksamhet mm

24 267

43 406

Elimineringar

-89 622

Summa verksamhetens
intäkter

182 129

-100 Generella statsbidrag
626 och utjämning

6 082

1 349

-7 491

-11 249

32 560

28 731

7 505

10 567

16 801

16 997

165 668

149 900

4 540

2 284

418

569

Övriga finansiella intäkter

39 327

6 087

Summa finansiella
intäkter

44 285

8 940

7 949

3 084

Övriga finansiella
kostnader

34 337

1 595

Summa finansiella
kostnader

42 286

4 679

Förändring av avsättning
Av- och nedskrivningar i
RR
Övrig likvidpåverkan

29 485

29 570

2 040

8 869

Summa

31 525

38 439

17 683

Entreprenad och köp av
verksamhet

204 328

208 828 Utjämningsavgift LSS

Lön och sociala avgifter

429 033

455 739

Material, avgifter, tjänster
mm

76 117

Elimineringar

-89 622

Summa verksamhetens
kostnader

694 225

15 630 Generella bidrag fr staten

Kommunal
fastighetsavgift
Summa generella
50 862 statsbidrag och
utjämning
60 059

-100
Finansiella intäkter
626
Aktieutdelning
690 492
kommunägda bolag

Not 7

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

Not 4
27 315

26 644

2 170

7 021

0
29 485

-1 763

103 505

Bidrag och tranfereringar

56 686

-3 521

110 211

Kostnadsutjämning

Hyror, arrenden och
leasing

373 294

Not 6

201 135 Inkomstutjämningsbidrag

Not 3

385 922

382 401 371 531

Regleringspost
Verksamhetens
kostnader

2018

Not 5

Prel kommunalskatt och
inkomstskatt

Taxor, avgifter,

2019

0 Finansiella kostnader

Not 8

33 665 Räntekostnader

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

Justering för
Not 9
rörelsekapitalförändring

68

(Tusen kronor)

Not

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Not 10

Ingående värden

2019

342 531

Omklassificeringar

-9

Summa utgående
värden

2019

2018

Andelar i andra
koncernbolag

68 178

68 178

Andelar i andra företag

16 583

9 295

127 179

21 149

1 148 030

32 000

2 000

-100 178

-800

143 762

99 822

763

1 192

14 665

23 344

6 635

6 851

23 280

29 235

6 944

4 874

15 071

16 532

-17 032

-10 931

49 563

69 905

36

44

Not 12

858 257 Aktier och andelar, tkr
3 850

-245 650

Försäljningar

Not
Finansiella
anläggningstillgångar

1 051 158

Inköp

2018

Andra långfristiga
-12 053
värdepappersinnehav
850 054

Andra långfristiga
fordringar
Elimineringar

Årets avskrivningar

-21 216

Summa aktier och
-18 968
andelar

Ackumulerade
avskrivningar

-279 846

Totala avskrivningar

-301 062

-264 877 Förråd, lager,
exploatering
-283 845 Kortfristiga fordringar

Nedskrivningar

-104 894

-104 894 Momsfordran

Not 13
Not 14

Kundfordringar

Pågående projekt

1 354

Summa utg planenligt
restvärde

743 428

267 915

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

729 230 Upplupen skatteintäkt
Övriga kortfristiga
fordringar

Maskiner och
inventarier
Ingående värden
Inköp
Försäljning
Summa utgående
värden

Årets avskrivningar

Not 11

Elimineringar
169 086

159 090

48 684

10 878

-200
217 570

-7 823

Summa kortfristiga
fordringar

-882 Kassa och bank
169 086 Handkassor
Bank
Summa kassa och
-6 799
bank

Ackumulerade
avskrivningar

-63 928

-57 230

Totala avskrivningar

-71 751

-64 029 Eget kapital
Ingående eget kapital

Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde

0
145 819

Not 15

7 125

Direktbokning eget
kapital

112 182 Årets resultat
Summa eget kapital

69

102 789 205 151
102 825 205 195

Not 16
335 372 399 571
-3

0

8 487

2 671

343 856 402 242

(Tusen kronor)

Not

Avsättningar
(pensionsskuld)

Not 17

Avsättningar för
pensioner samt
löneskatt

Summa avsättningar

2018

Övriga skulder
Summa långfristiga
skulder

2019

2018

49 840

51 037

6 018

6 609

Upplupen pension
individuell del

13 717

10 354

Upplupna sociala
avgifter

7 181

7 731

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

6 207

5 803

16 962

17 977

20 552

37 155

60 611

59 745

Elimineringar

-17 032

-10 931

Summa kortfristiga
skulder

164 056

185 480

61 151 Leverantörsskuld

2 622

2 867

66 918

64 018

Not 18

Skulder till kreditinstitut

Not

Kortfristiga skulder
64 296

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

2019

Personalens källskatt,
avgifter mm

611 330 573 430 Semesterlöneskuld
0

0

Övriga kortfristiga
skulder

611 330 573 430 Interimsskulder

Pensionsavsättning
Kommunen tillämpar den
blandade modellen för
redovisning av
pensionsåtagande.
Avtalspensioner som
intjänats före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse.
Intjänanderätt från 1998
utbetalas till individuell
förvaltning enligt KAP-KL.
Några mindre delar kvarstår
dock inom kommunen och
avsätts inom
balansräkningen och
återlånas av kommunen.
Särskilda avtalspensioner
avser avgångar före 65 år
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Not 19

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

Sociala avgifter
Sociala avgifter har bokförts i form av
procentuella personalomkostnadspåslag i
samband med löneredovisningen enligt
följande:
Anställda samt uppdragstagare med minst
40 procent tjänstgöring 38,98 procent.
Uppdragstagare för övrigt 31,42 procent.

Periodiseringar
Leverantörsfakturor inkomna efter
årsskiftet, men hänförliga till 2019 har i
huvudsak skuldbokförts och belastat 2019
års redovisning. Likaså har fakturor
inkomna och betalda före årsskiftet men
hänförliga till 2019 fordringsbokförts och
belastat 2019.

Pensionskostnader och pensionsskuld
Kommunen tillämpar blandmodellen och
redovisningen har skett enligt anvisningar
från Rådet för kommunal redovisning.
Hela den individuella delen enligt KAPKL utbetalas till individuell förvaltning.
Den del som avsåg 2019 jämte löneskatt
har skuldbokförts och belastat 2019 för
utbetalning under 2020.

Utställda fakturor efter årsskiftet men som
avsett 2019 har bokförts som kundfordringar för detta år. På motsvarande sätt
har utställda fakturor före årsskiftet men
som avsett 2019 för vilka betalning
erhållits i förskott skuldbokförts och
bokförts på 2019. Kostnadsräntor och
intäktsräntor har periodiserats till det
redovisningsår de avser. Sparade
semesterdagar, ferielöner och
okompenserad övertid har skuldbokförts
och belastat 2019.

Pensionsrättigheter som intjänats före 1998
har jämte löneskatt upptagits som ansvarsförbindelse.
Kapitalkostnader
De interna kapitalkostnaderna debiteras
med rak ränta till en räntesats av 1,5
procent. Räntan debiteras månaden efter att
anläggningen tagits i bruk. Planenliga
avskrivningar har beräknats på
tillgångarnas ursprungliga nettoanskaffningsvärden. Avskrivningar har
påbörjats månaden efter anläggningen
tagits i bruk.

Skatteintäkter har periodiserats enligt
anvisningar från Rådet för kommunal
redovisning samt utifrån Ekonomistyrningsverkets beräkningar och
prognoser. Den preliminära
slutavräkningen för skatteintäkter baseras
på SKR:s decemberprognos i enlighet med
rekommendation RKR 4.2.
Statsbidrag för verksamhet 2019 men som
inte erhållits vid bokslutstillfället har i den
mån de varit kända fordringsförts och
redovisas som intäkt 2019.

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

Särskilda statsbidrag, hänförliga till visst
projekt, men som inte förbrukats under året
har i återstående del periodiserats till 2020.
Statsbidrag, erhållna under 2019 där
återbetalningsskyldighet föreligger, har i
förekommande fall skuldbokförts.

Som anläggningstillgång betraktas
anskaffning av tillgång till minst ett
basbelopp i anskaffningskostnad exklusive
moms och med en ekonomisk livslängd på
minst tre år. Planenliga avskrivningar har
beräknats på tillgångarnas
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nettoanskaffningsvärde. Tillgångar som
understiger ett basbelopp eller har kortare
ekonomisk livslängd än tre år betraktas
som korttidsinventarier och kostnadsförs
direkt över resultaträkningen.

RKR rekommenderar att RKR R14 Driftoch investeringsredovisning och RKR R15
Förvaltningsberättelse ska användas redan
2019 (Kravet är att den ska användas
2020). Kommunen har valt att inte börja
tillämpa dessa rekommendationer redan
2019. Kostnad för timanställda och
efterrapporterad OB (när man inte följer
schemat) avseende december 2019
utbetalas och bokförs januari 2020.
Periodisering ska ske till rätt år för att följa
god redovisningssed. Vi har dock inte tagit
någon hänsyn till detta i bokslutet.

Det totala anskaffningsvärdet redovisas på
ett separat konto för varje anläggningstyp
samt ett separat konto för ackumulerade
avskrivningar för varje anläggningstyp.
Avskrivningar påbörjas månaden efter
anläggningen tagits i bruk. På tillgångar i
form av mark, konst och pågående arbeten
görs inga avskrivningar.

Kommunen har inte utrett klassificering av
exploateringstillgångar. I dagsläget ligger
all exploatering som anläggningstillgång.

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

Kommunens bolag tillämpar komponentavskrivning, däremot inte kommunen.
Kommunen kommer att börja tillämpa
komponentavskrivning 2020.

Avvikelser
Avvikelser från gällande
rekommendationer och god redovisningssed:
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2020-03-09

2

§1
Bokslut och årsredovisning 2019 för
Kungsörs kommun (KS 2020/77)
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2019 har upprättats.
Budget- och bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter
för respektive nämnd, kommunala bolag och förbund närvarar vid
behandling av sin respektive del. Det som närmast berörs är verksamhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse.
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor):
- kommunstyrelsen
- barn- och utbildningsnämnden
- socialnämnden
- TOTALT verksamheter

-0,2
-0,2
-0,4
-0,8

Finansieringen

+3,9

TOTALT

+3,1

I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 8,2 miljoner
kronor som resultat för 2019, vilket är 3,1 miljoner kronor över
budget.
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor)
efter finansiella poster:
-

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

-0,1
-5,4
+/-0,0
+5,5

Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 5,1 miljoner kronor.
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med
93 000 kronor och Västra Mälardalens Kommunalförbund visar ett
negativt resultat med 2 054 000 kronor. Förbundens bokslut
behandlas som separata ärenden.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2020-03-09

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Utkast till Årsredovisning 2019

Förslag till beslut

Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Kungsörs
kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Akten

Blad

3

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-03-23

§
Reviderad förbundsordning för
Samordningsförbundet Västra Mälardalen (KS
2020/206)
Förbundsordningen för Samordningsförbundet Västra Mälardalen
ändrades under 2019.
Försäkringskassan påpekade dock att meningen ”Tekniskt hjälpmedel ska
kunna användas för att vara närvarande, när det inte finns möjlighet att vara
fysiskt på plats.”, behöver strykas.
Med anledning av detta har Förbundssamornare Linda Anderfjäll skrivit
fram ett nytt förslag till förbundsordning. Respektive medlems
fullmäktige beslutar om förändringen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse, samt Utkast ny förbundsordning för
Samordningsförbundet Västra Mälardalen daterade 2019-12-12

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning för
Samordningsförbundet Västra Mälardalen.
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas av
övriga medlemmar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SamordningsförbundetVästra Mälardalen samt alla
medlemmar

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Dnr
Beslutad 2010-05-02
Reviderad 20---

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Mälardalen
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inrättats med stöd av Lag (2003:1210)
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

1§ Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet Västra Mälardalen
2§ Förbundets säte
Förbundet har sitt säte i Köpings kommun.
3§ Förbundets medlemmar
Förbundet har fyra parter och det är Region Västmanland, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och kommunerna Köping, Arboga och Kungsör.
4§ Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för kommunerna Köping,
Arboga och Kungsör svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västmanland och
kommunerna Köping, Arboga och Kungsör i syfte att underlätta och uppnå en effektiv
resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser
som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.
Förbundet kan även arbeta med förebyggande insatser såväl strukturellt som
individinriktat.
5§ Styrelse
Förbundet skall ledas av en styrelse.
Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter med 6 ersättare. Varje medlem väljer 1 ledamot
och 1 ersättare för denna. Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden 1 maj 2010 till den 31 december
2010. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 1 januari
året efter det år då val till fullmäktige i region och kommun ägt rum.
Styrelsen utser inom sig en ordförande och en 1:e vice ordf. för ett år i taget.
6§ Uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika
röstetal har ordföranden utslagsröst.
Förbundet har till uppgift att:
1. besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella
samordningen,
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna,

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Dnr
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3. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning
skall användas,
4. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser,
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder,
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen
Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för
enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.
7§ Personal
Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt
styrelsens anvisningar.
8§ Initiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i styrelsen enligt sin huvudmans
beslutsordning.
9§ Samråd
Samråd skall ske med huvudmännen (ägarna) en gång årligen, senast i april månad, i
frågor av principiell vikt t ex rörande budget och verksamhetsplan. Kvarstår behov av
samråd kan varje enskild huvudman påkalla ägarmöte.
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som
behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.
10§ Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall tillkännages på
förbundets anslagstavla och webbplats.
Förbundets anslagstavla är Köpings kommuns officiella anslagstavla.
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall tillkännages på
förbundets officiella anslagstavla samt förbundets webbplats.
Justering av styrelsens och revisorernas protokoll ska även tillkännages på den
officiella anslagstavlan hos varje kommun och Region Västmanland som är medlem i
förbundet.
11§ Andelar i tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna. Fördelningen mellan
medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region
Västmanland med en fjärdedel samt kommunen (kommunerna Köping, Arboga och
Kungsör gemensamt) med en fjärdedel. Kommunernas fjärdedel fördelas så att
Köpings kommun svarar för 50 %, Arboga kommun för 30 % och Kungsörs kommun
för 20%.
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12§ Förbundsmedlemmarnas styrning och insyn
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för
verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska
också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för
medlemmarna.
Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är
sedvanliga krediter för verksamheten.
13§ Budget
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och
ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta
en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår.
Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.
Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande
kalenderår. Förbundsstyrelsens ledamöter ska samråda med sina huvudmän om
budgeten.
14§ Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning skall granskas
av revisorer. För Arbetsförmedling och Försäkringskassa skall en gemensam revisor
utses. Region Västmanland utser en revisor och kommunerna utser tillsammans en
revisor. Mandattiden för revisorer är densamma som för styrelsens ledamöter.
Köpings kommun utser medlemskommunernas gemensamma revisor.
15§ Ekonomiska ersättningar
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i styrelsen
samt till revisorer skall bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för
förtroendevalda i Region Västmanland. Styrelse och revisorer ersätts av
samordningsförbundet.
16§ Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är två år från uppsägningstillfället. Vid en av de fyra parternas
utträde upplöses förbundet och parternas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt
11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde av medlem inom den kommunala
parten återstår minst en kommun, ska upplösning ske endast om det beslutas i
styrelsen om detta.
Vid utträde av minst en av parterna, upplöses förbundet och 17§ i denna
förbundsordning gäller.
17§ Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller
flera parter utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd
mellan huvudmännen.

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Dnr
Beslutad 2010-05-02
Reviderad 20---

När förbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendom avyttras. Härefter
skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11§ i denna förbundsordning.
Förbundets styrelse svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag skall
den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en
förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalningen
av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits huvudmännen, är
förbundet upplöst.
17§ Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i
Sverige
18§ Arkivtillsyn
Kommunstyrelsen i Köpings kommun ansvarar för tillsynen av att
samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).
19§ Förbundets bildande
Förbundet bildades den 2 maj 2010.

Samordningsförbundet Västra Mälardalen

TJÄNSTESKRIVELSE

2019-12-12

Revidering efter ändring av förslaget till Förbundsordningen
för Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Förbundsordningen beslutades i och med att Samordningsförbundet Västra Mälardalen
bildades i maj 2010, så det fanns ett behov av att uppdatera den.
Ni har redan godkänt förslaget enligt tjänsteskrivelse daterad 2019-05-24.
Försäkringskassan påpekade dock att vi behöver stryka meningen Tekniskt hjälpmedel
ska kunna användas för att vara närvarande, när det inte finns möjlighet att vara
fysiskt på plats.
Det är inte möjligt att ha digitala beslutsmöten (telefon, Skype, Zoom…) eftersom
samordningsförbund inte omfattas av 6 kap. 32 § KL som handlar om närvaro på
distans. Det är inte heller möjligt med beslut per capsulam.
Alla medlemmar behöver nu fastställa samordningsförbundets förbundsordning efter
att den meningen tagits bort. I övrigt är det inga förändringar jämfört med den
förbundsordning ni redan fastställt.

Förslag till beslut
XXXX fastställer förslaget till reviderad förbundsordning.

För Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Linda Anderfjäll
Förbundssamordnare

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Fördjupad samverkan – Avtal och
överenskommelser inom individ- och
familjeomsorg, familjerätt och alkoholhandläggning (KS 2020/78)
Inom ramen för fördjupad samverkan har arbetsgrupper inom
individ- och familjeomsorgen (IFO) regelbundet träffats och
arbetat fram förslag till samarbeten inom IFO-området. Detta har
resulterat i en rad överenskommelser och ett nytt avtal kring
samverkan – samverkansavtal om familjehemsvård/jourfamiljehem.
Avtal inom fördjupad samverkan ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2020-02-17 inkl.
sammanställning över alla överenskommelser och avtal inom
individ- och familjeomsorg, familjerätt och alkoholhandläggning.
• SN protokoll 2020-02-25 § 23

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samverkansavtal om
familjehemsvård/jourfamiljehem.
Socialchef Lena Dibbern får i uppdrag att teckna avtalet.
Detta görs inom ramen för fördjupad samverkan.
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga och Köpings kommuner fattar motsvarande beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, Lena Dibbern, akten

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-02-17

Sida 1 (1)

SN 2020/34

Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Lena Dibbern

Samverkan i KAK, avtal och överenskommelser
inom IFO, familjerätt och alkoholhandläggning
Arbetsgrupper inom IFO har regelbundet träffats och arbetat fram förslag till
samarbeten inom IFO-området. Överenskommelserna och avtalen leder endera
till minskade kostnader, ökad kvalité eller till att nyckelfunktioner kan garanteras. I bifogade dokument (bilaga 1) finns en sammanställning av alla överenskommelser och avtal.
Ett avtal är nytt och behöver därför beslutas av kommunstyrelsen – samverkansavtal om familjehemsvård/jourfamiljehem.
I det bifogade dokumentet finns också en rubrik om en gemensam 12-stegsbehandling inom missbruksvården. Denna är lämnad tom då denna samverkan inte
fullt ut är färdigbehandlad. Förslag till avtal om gemensam behandlingsenhet för
vuxna personer med beroendeproblematik kommer färdigställas under första
halvåret 2020.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedan
Kommunstyrelsen beslutar
-

godkänna samverkansavtal om Familjehemsvård/Jourfamiljehem enligt utredningens förslag

Detta görs inom ramen för fördjupad samverkan.

Lena Dibbern
Socialchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25

Blad
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§ 23
Lägesrapport fördjupad samverkan – Avtal
och överenskommelser inom individ- och
familjeomsorg, familjerätt och alkoholhandläggning (SN 2017/179, SN 2020/31)
Inom ramen för fördjupad samverkan har arbetsgrupper inom
individ- och familjeomsorgen (IFO) regelbundet träffats och
arbetat fram förslag till samarbeten inom IFO-området. Detta har
resulterat i en rad överenskommelser och ett nytt avtal kring
samverkan – samverkansavtal om familjehemsvård/jourfamiljehem.
Avtal inom fördjupad samverkan ska beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2020-02-17 inkl.
sammanställning över alla överenskommelser och avtal inom
individ- och familjeomsorg, familjerätt och alkoholhandläggning.

Beslut

Socialnämndens förslag:
Kommunstyrelsen beslutar godkänna samverkansavtal om familjehemsvård/jourfamiljehem. Socialchef Lena Dibbern får i uppdrag
att teckna avtalet.
Detta görs inom ramen för fördjupad samverkan.
Beslutet gäller under förutsättning att Arboga och Köpings kommuner fattar motsvarande beslut.
Socialnämnden beslutar i övrigt lägga lägesrapporten fördjupad
samverkan i KAK till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inklusive tjänsteskrivelse med bilaga),
akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-03-23

§
Utbildnings- och övningsplan för Kungsörs
kommun 2019 – 2022 (KS 2020/73)
Kommunen ska ha en planering för vilka åtgärder som ska genomföras under mandatperioden samt hur kommunen ska hantera samhällsstörningar.
En uppföljning har gjorts av 2019 års utbildning och övningsplan och
en detaljerad plan för 2020 har utarbetats. Materialet omfattar allmänna utgångspunkter för utbildning och övning inom krisberedskap
och civilt försvar.
Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•

Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beredskapssamordare Lena Dahl-Nielsens tjänsteskrivelse 202002-14 jämte förslag till plan

Kommunstyrelsen fastställer utbildnings- och övningsplanen för
Kungsörs kommun för år 2020.

Protokollsutdrag till

Akten, Lena Dahl Nielsen

1 (1)
Datum

2020-02-14

Krisberedskap
Beredskapssamordnare Lena Dahl-Nielsen
0221-67 00 82, 073-765 67 98
Lena.Dahl-Nielsen@vmkfb.se

Utbildnings- och övningsplan för krisberedskap och civilt
försvar i Kungsörs kommun 2019-2022

En uppföljning har gjorts av 2019 års utbildning och övningsplan och en
detaljerad plan för 2020 har utarbetats. Materialet omfattar allmänna
utgångspunkter för utbildning och övning inom krisberedskap och civilt försvar.
Förslag till beslut i kommunstyrelsen
Utbildnings- och övningsplanen för Kungsörs kommun för år 2020 fastställs.

VMKF100, v4.0, 2010-04-08

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress

731 85 Köping

Besöksadress

Hultgrensgatan 4, Köping

Telefon

0221-67 00 00

Fax

Internet

Bankgiro

www.vmkfb.se
5740-6407
forbundet@vmkfb.se

Org.nr

222000-1578

Utbildnings- och övningsplan för Kungsörs
kommun 2019 - 2022

Denna plan tar upp de övergripande utbildnings- och övningsinsatser
som Kungsör kommun planerar för 2019 till 2022 enligt Lagen (2006:544)
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och höjd beredskap. Planen uppdateras och detaljplaneras årligen inför varje nytt kalenderår. Planerade aktiviteter som inte har genomförts
markeras med kursiv text. Varje förvaltning, bolag och förbund ansvarar
därutöver för sina egna aktiviteter. Komplettering och enklare revidering
av utbildningsplanen kan utföras av beredskapssamordnarna under
mandatperioden. Arbetet sker i samverkan med säkerhetssamordnaren.
Mål
Målet är att Kungsör kommun med hjälp av utbildning och övning ska få
en god robusthet tillika förmåga att förebygga och begränsa konsekvenserna av en samhällsstörning och ytterst höjd beredskap. Därtill kunna
leda och fatta beslut i samverkan med andra aktörer.
Utbildning och övning är ett viktigt inslag i verksamheternas
kontinuitetsarbete.
Strategi
• Öva ofta, öva enkelt och öva regelbundet. Övning är det effektivaste sättet att skapa engagemang, förståelse och kunskap om den
egna verksamhetens ansvar före, under och efter en
samhällsstörning.
•

Övningsverksamheten underlättas och effektiviseras genom att
samverka med andra. Kommunen deltar aktivt genom att driva
nätverk samt delta som observatör vid övningar i länet.
Alla som ingår i kommunens krisorganisation skall under
mandatperioden utbildas och övas. De verksamheter som är
samhällsviktiga och verksamhetskritiska ska också övas under
mandatperioden

Roller och ansvar
Nationellt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
utvecklar och stödjer samhällets förmåga att hantera olyckor och kriser.
Regionalt. Länsstyrelsen Västmanland har till uppgift att samordna
krisberedskapsarbetet i länet.
Lokalt. Kungsör kommun har det geografiska områdesansvaret inom
kommunen mellan offentliga, privata och frivilliga resurser.
Kommunstyrelsen har ansvar för denna samverkan samt för kommunens
övergripande utbildnings- och övningsverksamhet. I samverkan med
Arboga och Köping planeras och genomförs utbildning och övning.
Beredskapssamordnarna i Västra Mälardalens kommunalförbund bidrar
med råd och stöd enligt basöverenskommelsen.
Övning
Övningsform och scenario anpassas efter lokala förhållanden, den egna
organisationens uppgifter, resultat från risk- och sårbarhetsanalys, organisatoriska förändringar och omsättning av personal, erfarenheter från
verkliga händelser och tidigare övningar.
Utbildning
• Tekniska verktyg som t.ex. WIS, webbutbildning, Rakel och Skype.
• Utbildning i krishanteringssystemet.
• Civilt försvar.
• Säkerhet och säkerhetsskydd.
• Erfarenhetsåterföring, syftar till att dra lärdom av inträffade
händelser, särskilt vid ovanliga och omfattande händelser.
• Stabs- och ledningsmetodik.
• Gemensamma grunder.
Utbildningsinsatserna anpassas utifrån vilken roll man har i krisorganisationen samt befintlig kompetens.
Utöver denna plan finns även ”Utbildnings- och övningsplan för parterna
i U-Sam” som är antagen av U-Sams styrgrupp.

2019
Krisledningsnämnden/
Kommunstyrelsen

1: a kvartalet -19

Krisledningsgruppen

Kommunikationsgruppen
Krisstöd gruppen
Planerar/genomför
utbildning/övning främst
med Köping och Kungsörs
krisstödsgrupper samt övriga
kommuner i länet

FRG

Planeringsträff KAK
Ledningsmöte

2: a kvartalet -19
Genomgång
krishanteringssystemet
Reviderad
krishanteringsplan
Genomgång
krishanteringssystemet
Reviderad
krishanteringsplan
Utbildning stabsmetodik
Utbildning/övning
stabsmetodik

3:e kvartalet -19

4:e kvartalet -19
Nytt styrdokument

v. 45 - 48 Total
Försvarsövning
Säkerhetsskyddsutbildning v. 45 - 48 Total
Försvarsövning

KAK samverkansövning
med blåljus

Ledningsmöte
Ledningsmöte
Utbildning
Samverkansövning med
stödpersoner/ledningsgrupp blåljus
Möte med Regionen

v. 45 - 48 Total
Försvarsövning
Ledningsmöte

Aktivitet i samband med
krisberedskapsveckan.

Civilförsvarsföreningen
ansvarar för övning av FRG
Övrigt som kommer att genomföras: Rakelövningar, WIS-övningar och larmövningar i länet. Workshop och uppföljning i
kontinuitetshantering. Webbutbildningar i bland annat informationssäkerhet för all personal. Separata aktiviteter riktade mot
kommuninvånarna kommer genomföras under krisberedskapsveckan. Kursiv text: ej genomförda. Reviderad krishanteringsplan kommer att tas fram

under 2020. Väntar in TiB frågan. Blåljusövning inställt av Räddningstjänsten. TFÖ flyttad till 2020. Säkerhetsskyddsutbildning framflyttad till 2020.

2020
Krisledningsnämnden/
Kommunstyrelsen

1: a kvartalet -20

Krisledningsgruppen

Säkerhetsskyddsutbildning

Kommunikationsgruppen

Webbutbildning SKR
Larmövning

Krisstöd gruppen
Planerar/genomför
utbildning/övning främst
med Köping och Kungsörs
krisstödsgrupper samt övriga
kommuner i länet

Gemensamt
Ledningsgruppsmöte i
KAK

FRG

2: a kvartalet -20
Kriskommunikationsplan
Ev. Samverkansövning i
länet 5 maj
Ev. Samverkansövning i
länet

3:e kvartalet -20
Reviderad
krisledningsplan

4:e kvartalet -20
Ev fortsättn TFÖ

Reviderad
krisledningsplan
Stabsmetodik

Ev fortsättn TFÖ

Samverkansövning TFÖ
5 maj
Krisberedskapsveckan
Ledningsträff
Stödpersonsträff

Larmövning
Stabsmetodik

Planeringutbildning/
övningsplan 2021
Övning KAK
Ledningsträff
KAK planering,
ledning

Gemensam övning i länet.
Aktivitet i samband med
krisberedskapsveckan.

Ledningsträff
Utbildning stödpersoner i
KAK

Civilförsvarsföreningen
ansvarar för övning av FRG
Övrigt som kommer att genomföras: Rakelövningar, WIS-övningar och larmövningar i länet. Workshop och uppföljning i
kontinuitetshantering. Webbutbildningar i bland annat informationssäkerhet för all personal. Separata aktiviteter riktade mot
kommuninvånarna kommer genomföras under krisberedskapsveckan.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Lägesrapport – Modell för samarbete för tidiga och samordnade insatser kring ungdomar
(KS 2020/82)
KMPG har på uppdrag av kommunrevisorerna gjort en uppföljning
av en tidigare revisionsrapport hur samverkan fungerar mellan
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen avseende arbetet med barn- och unga i skola och individoch familjeomsorg. Den sammanfattande bedömningen utifrån
granskningens syfte är att socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden har agerat för att skapa förutsättningar för en
ändamålsenlig samverkan. Kommundirektören fick i uppdrag att
skriva ett svar till revisionen på uppföljningen avseende att
-

fortsatt följa och säkerställa att samverkansarbetet utvecklas
mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
säkerställa att nämnderna har tillräckligt utrymme för egna
kontrollmoment i sin internkontroll

Kommunstyrelsen beslutade 2020-01-27 att få uppföljning två ggr
per år från nämnderna om det gemensamma uppdraget att
samverka kring barn och unga som far illa.
Verksamheterna har nu arbetat fram ett gemensamt dokument
kallat Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu (ODIN), som är
beslutat av de båda samverkande nämnderna. Förvaltningarna
kommer att fortsätta arbeta med ett helhetsgrepp om vilka tidiga
och samordnade insatser som ska utvecklas för att säkerställa att
det inte blir ett glapp mellan de båda förvaltningarna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2020-02-17 inkl.
Samverkansdokumentet ODIN
• SN protokoll 2020-02-25 § 24
• BUN protokoll 2020-02-26 § 15
• KS protokoll 2020-01-27 § 12

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för återrapporteringen och lägger den
till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SN, BUN, akten

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-26

Blad
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§ 15
Lägesrapport – Modell för samarbete för tidiga och samordnade insatser kring ungdomar
(BUN 2019/88)
Nämnden har bett om återkoppling om hur samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen fortskrider.
Verksamheterna har nu arbetat fram ett gemensamt dokument
Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu (ODIN), som är färdigt
för beslut av de båda förvaltningarna.
Förvaltningarna kommer att fortsätta arbeta med ett helhetsgrepp
om vilka tidiga och samordnade insatser som ska utvecklas för att
säkerställa att det inte blir ett glapp mellan de båda förvaltningarna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Samverkansdokumentet ODIN

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden tackar för rapporten och lägger
den till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inklusive tjänsteskrivelse med bilaga),
akten

ODIN

- Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu
Ett samverkans- och rutindokument mellan skola och
IFO Öppenvårdsenheten/Utredningsenheten
2020-02-11

ODIN - Samverkans- och rutindokument mellan skola och IFO
Öppenvårdsenheten/Utredningsenheten

Innehållsförteckning
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ODIN - Samverkans- och rutindokument mellan skola och IFO
Öppenvårdsenheten/Utredningsenheten

1. Vad är ODIN?
ODIN är ett namn taget från Arboga och i praktiken en arbetsmodell som bygger
på samverkan mellan skola och socialtjänst. Själva arbetssättet är väl beprövat och
används av flera kommuner i landet. De som ingår i ODIN från socialtjänsten är
myndighetspersonal från mottagningen och öppenvårdens drogterapeuter, allt för
att säkerställa en rättssäker och professionell hantering för den enskilde.
Huvudsyftet med arbetsmodellen ODIN är att göra tidiga upptäckter av ungdomar
som på grund av sitt beteende riskerar att hamna i missbruk/beroende. Avsikten är
att de berörda ungdomarna med största möjliga enkelhet ska få tillgång till de
åtgärder som krävs för att komma till rätta med problematiken.
ODIN är också en del i ett förvaltningsövergripande samarbete i kommunen i
frågor gällande missbruk/beroende med avsikt att få alla aktörer att se sin roll
samt sträva mot samma mål. Arbetsmodellen ODIN verkar för att de resurser som
finns hos olika aktörer i kommunen samlas för att skapa ett gemensamt
förhållningssätt kring alkohol/droger i ett förebyggande syfte.
All skolpersonal ska få kompetensstöd av öppenvårdens drogterapeuter i relevanta
alkohol och drogfrågor. Även personal inom fritids- och kulturförvaltningen, som
möter ungdomar i sin arbetsroll, kan få utbildning och information enligt
ovanstående.
Drogterapeuterna kan även medverka vid skolornas ANDT-dagar.
Vårdnadshavare eller motsvarande ges, genom öppenvårdens drogterapeuter,
möjlighet att få information och utbildning i frågor rörande missbruk/beroende.
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ODIN - Samverkans- och rutindokument mellan skola och IFO
Öppenvårdsenheten/Utredningsenheten

2. Syfte och mål
Huvudsyftet med arbetsmodellen ODIN är att göra tidiga upptäckter av ungdomar
som på grund av sitt beteende riskerar att hamna i ett missbruk/beroende. Målet är
att de berörda ungdomarna med största möjliga enkelhet ska få tillgång till de
åtgärder som krävs för att komma till rätta med problematiken. ODIN är också en
del i ett förvaltningsövergripande samarbete inom kommunen i frågor gällande
missbruk/beroende med avsikt att få alla aktörer att se sin roll samt sträva mot
samma mål.
ODIN ska understryka noll tolerans mot droganvändning och göra det så svårt
som möjligt att vara ung och missbruka. Det ska upplevas vara enkelt att få till
den hjälp man behöver om man ändå hamnar där.

3. Organisation
ODIN är ett samarbete mellan olika aktörer som till exempel
Individ- och familjeomsorgens mottagning och/eller öppenvårdsenhet, personal på
skolorna, personal på fritidsgårdarna och polisen.

4. Fortbildning av skolpersonal och andra
Drogterapeuterna är beredda på att, utifrån skolans behov, minst en gång per läsår
möta berörd skolpersonal för att fortbilda och informera om till exempel:
•
•
•
•
•
•

Det aktuella dagsläget i Kungsör gällande droger
Beskriva de mest aktuella drogerna
Tecken på droganvändning
Narkotikastrafflagen
Beskriva tanken med ODIN´s arbete och hur man jobbar
Med skolan diskutera de dilemman som kan uppkomma

Vid de tillfällen då föräldrar och andra vuxna, till exempel vid föräldramöten,
önskar information om läget i Kungsör bland ungdomar gällande droger
genomförs ungefär samma upplägg som för skolpersonalen.
För att informera föräldrar kan skolan även bjuda in drogterapeuterna till
föräldramöten.
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Öppenvårdsenheten/Utredningsenheten

5. Information till skolelever
Syftet är att ge elever kunskap om vad socialtjänsten kan erbjuda när man har en
misstanke om eller känner oro för alkohol/narkotikabruk för egen del eller hos en
kompis.
Det är en fördel om drogterapeuterna kan komma in i ett så naturligt sammanhang
som möjligt i skolan.
Innehållet i informationen kan beröra:
• Beskrivning av ODIN och vad socialtjänsten kan erbjuda och hur man
arbetar i praktiken.
• Vad man kan göra som elev, för egen del eller som stöd för annan, om
man vet eller har misstankar om bruk av droger/alkohol.
• Skolpersonalens ansvar att förmedla misstankarna vidare till
socialtjänstens mottagning.
• Vad avsikten och syftet med narkotikastrafflagen är, vad
narkotikastrafflagen säger och vad konsekvenser av ringa narkotikabrott
kan bli.
• Vad som är missbruk och beroende.

6. Fältarbete
Drogterapeuterna och skolpersonal fältarbetar ute på ungdomarnas arenor på en
del kvällar/nätter under året i samverkan med skola och polis. Detta sker främst
vid så kallade högriskhelger som till exempel lucia och skolavslutning.

7. Arbetsgång på kommunens skolor
7.1 Grundskolan
Vid ett akutläge då en elev är uppenbart påverkad i skolan ska individ- och
familjeomsorgens mottagning kontaktas direkt för en orosanmälan. Även polis
kan tillkallas och polisanmälan eftersom att droganvändning är ett brott.
När det uppstår misstankar runt en elev för eventuellt droganvändande eller för ett
frekvent och kanske destruktivt alkoholdrickande kan skolan kontakta
öppenvården direkt. Alternativt görs en orosanmälan till mottagningen. Om
personalen på skolan kontaktar rektor eller skolans elevhälsopersonal skall detta
lyftas på skolans elevhälsoteam (EHT) eller elevhälsomöte (EHM).
Efter beslut i skolans elevhälsoteam eller elevhälsomöte kallar skolan
vårdnadshavarna och aktuell elev till en elevkonferens (EK) dit också
representanter från IFO kan och bör bjudas in.
Skolan håller i mötet och på detta tas även annan oro upp som kan tänkas hänga
ihop med droganvändning och/eller alkoholanvändning som till exempel stor
frånvaro eller kraftigt försämrade studieresultat.
4

ODIN - Samverkans- och rutindokument mellan skola och IFO
Öppenvårdsenheten/Utredningsenheten
Personalen från IFO presenterar sig och berättar varför man finns med. Man
diskuterar tillsammans med ungdomen och vårdnadshavare om skolans oro eller
det rykte man hört. Detta för att höra om ungdomen och vårdnadshavare känner
till dessa och förstår varför skolan är orolig.
Ofta är det svårt för eleven, oavsett relation till vårdnadshavare eller skolpersonal
att på en rak fråga svara ärligt om de använder droger eller dricker alkohol på ett
skadligt sätt. Förklaringen till det kan vara att den unge vet att narkotika är
olagligt och så även alkohol eftersom eleven är under 18 år, och att hen är rädd för
vilka konsekvenser det kan bli. Det kan också vara så att hen inte vill göra
föräldrarna ledsna och arga.
Återrapportering till skolan om vad som sker med eleven behandlingsmässigt ska
ske kontinuerligt av den behandlande personalen efter samtycke med
vårdnadshavarna.

7.2 Gymnasiet
När det gäller ett eventuellt droganvändande eller ett destruktivt alkoholdrickande
hos en gymnasieelev är arbetsgången i stort sett densamma som på grundskolan
(se föregående sida).
På gymnasiet är det dock ingen automatik i att vårdnadshavare eller motsvarande
deltar i elevkonferenser i och med att berörd elev kan vara över 18 år.
Förhoppningen är ändå att alla elever på gymnasieskolan, som nått
myndighetsålder, ändå godkänner att vårdnadshavare får involveras.
Men har en myndig elev ändå aktivt valt att inte godkänna vårdnadshavares
deltagande hålls elevkonferensen med bara den enskilde eleven.
Precis som i grundskolan kan och bör representanter från IFO kallas till
elevkonferensen och där informera om sin funktion och sitt arbete samt att de
även ansvarar för uppdrag som ges av socialtjänstens myndighetskontor.
Skolan ska få kontinuerlig återkoppling om vad som sker med eleven
behandlingsmässigt från individ- och familjeomsorgens sida. Detta med stöd av
samtycke från elev och vid behov även vårdnadshavare. Det självklara målet med
insatserna att eleven så fort det är möjligt ska bli drogfri och kunna fungera i
studiesituationen.
En gymnasieelev som bekräftas använda droger fortsätter om möjligt sina studier
och vid behov med det stöd som Skollagen föreskriver.

5

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25

Blad

11

§ 24
Lägesrapport – Modell för samarbete för tidiga och samordnade insatser kring ungdomar
(SN 2019/103)
Nämnden har bett om återkoppling om hur samverkan mellan
barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen fortskrider. Verksamheterna har nu arbetat fram ett gemensamt dokument Offensivt Drogförebyggande Initiativ Nu (ODIN), som är
färdigt för beslut av de båda förvaltningscheferna.
Förvaltningarna kommer att fortsätta arbeta med ett helhetsgrepp
om vilka tidiga och samordnade insatser som ska utvecklas för att
säkerställa att det inte blir ett glapp mellan de båda förvaltningarna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialchefen Lena Dibberns tjänsteskrivelse 2020-02-17 inkl.
Samverkansdokumentet ODIN

Beslut

Socialnämnden tackar för rapporten och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inklusive tjänsteskrivelse med bilaga),
akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

2020-01-27

15

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 12
Revisionsrapport - samverkan mellan skola
och individ- och familjeomsorg avseende
barn och unga (KS 2019/396)
KMPG har på uppdrag av kommunrevisorerna gjort en uppföljning
av en tidigare revisionsrapport hur samverkan fungerar mellan
barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen avseende arbetet med barn- och unga i skola och individoch familjeomsorg. Den sammanfattande bedömningen utifrån
granskningens syfte är att socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden har agerat för att skapa förutsättningar för en
ändamålsenlig samverkan. Kommundirektören fick i uppdrag att
skriva ett svar till revisionen på uppföljningen avseende att
-

fortsatt följa och säkerställa att samverkansarbetet utvecklas
mellan barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
säkerställa att nämnderna har tillräckligt utrymme för egna
kontrollmoment i sin internkontroll

Kommunrevisionen önskade svar senast 2020-01-31 på vilka
konkreta åtgärder kommunstyrelsen och nämnderna har för avsikt
att vidta med anledning av ovanstående.
Svaret redovisas i bilaga.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
•
•
•

Beslut

Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-16 § 204
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-17
Revisionsrapport – Uppföljning av samverkan mellan skolan
och individ- och familjeomsorg inklusive missiv

Kommunstyrelsen beslutar att få uppföljning två ggr per år från
nämnderna om det gemensamma uppdraget att samverka kring
barn och unga som far illa.
Kommunstyrelsen uppmanar båda nämnderna att i de fall
kontrollmoment saknas i interkontrollen att man inför sådana
kontroller.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Revisionen, KPMG, SN, BUN, kommundirektör, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

2020-01-27

16

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ser mycket glädjande på det arbete som
utvecklats och kommit till stånd i Kungsör i denna samverkan.
Kommunstyrelsen antar svaret på revisionsrapporten som sitt eget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Revisionen, KPMG, SN, BUN, kommundirektör, akten

RAPPORT

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-02-17

SN 2019/103

Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Socialchef Lena Dibbern

Lägesrapport om arbetet med tidiga och samordnade insatser mellan socialförvaltningen samt
barn- och utbildningsförvaltningen
Nämnden har bett om återkoppling om hur samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen fortskrider.
Verksamheterna har nu arbetat fram ett gemensamt dokument, ODIN, som är
färdigt för beslut av de båda förvaltningscheferna (bilaga 1).
Förvaltningarna kommer fortsätta att arbeta med ett helhetsgrepp om vilka tidiga
och samordnade insatser som skall utvecklas för att säkerställa att det inte blir ett
glapp mellan de båda förvaltningarna.

Lena Dibbern
Socialchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2020-03-23

§
Investering – Utbyggnad av parkering vid
Centralvallen (KS 2018/476)
Kommunstyrelsen beslutade om att bevilja investeringen
”Utbyggnad av parkering vid Centralvallen” i november 2018 om
max 350 000 kronor.
Slutredovisning gjordes på kommunstyrelsen 2020-02-24 att
investeringen var färdigställd 2019-11-01. Det slutgiltiga beloppet
har efter detta korrigerats.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2018-11-08
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-26 § 196
• Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-24 § 25
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2020-03-04

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tackar för slutredovisningen och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Internkontrollplaner i nämnderna och bolagen i
kommunkoncernen 2020 (KS 2020/74)
Kommunstyrelsen har ett uppsiktsansvar för övriga nämnder och
bolagen. Som ett led i detta har interkontrollplanerna för 2020
begärts in. Dokumenten har godkänts av respektive nämnd.
Bolagen tar sina planer senare under våren och redovisas därefter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Internkontrollplan 2020 med bilagor och tjänsteskrivelse –
Socialnämnden
• Protokoll SN 2020-02-25 § 22
• Internkontrollplan 2020 med bilagor och tjänsteskrivelse –
Barn- och utbildningsnämnden
• Protokoll BUN 2020-02-26 § 17

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna antagit
internkontrollplaner för 2020.
Som ytterligare ett steg i sin uppsiktsplikt önskar kommunstyrelsen
en rapport från nämnder och bolag efter årets slut utifrån
fastställda planer.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden,

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

Socialnämnden

2020-02-25

9

§ 22
Internkontrollplan 2020 för socialförvaltningen (SN 2020/54)
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Planen har föregåtts av att förvaltningen gjort en riskanalys där
kontrollmoment definierats och värderats utifrån
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på
tio eller högre samt särskilt utvalda punkter som alla nämnder och
bolag ska kontrollera tas med i årets interkontrollplan.
För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen tillförs
uppgift om
- hur och när kontroll ska ske
- vem som ska göra den och
- vart resultatet ska rapporteras
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 200-02-17 med bilagor

SN överläggning

Under socialnämndens överläggning noteras att kontrollmomenten
under rubrikerna
- ”Felaktigt utbetalt försörjningsstöd” ska ändras till ”Kontroll
av att rätt belopp betalas till rätt person”.
- ”Uppföljning av loggar i verksamhetssystem” ska ändras till
”Att inte medarbetare läser i akter annat än där det krävs för
arbetsuppgiften”.
Detta ska göras både i riskanalys och internkontrollplan.

Beslut

Socialnämnden beslutar att internkontrollen 2020 ska genomföras
enligt socialförvaltningens förslag, dock med de ändringar som
redovisats under överläggningen ovan.
Resultatet redovisas till socialnämnden efter årets slut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse med bilagor),
personer med roll i internkontrollen (inkl. bilagan med
internkontrollplan), akten

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-02-17

Sida 1 (1)

SN 2020/54

Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Socialchef Lena Dibbern

Intern kontrollplan 2020
I bilaga redovisas en bruttolista över de kontrollmoment som ligger till grund
för arbetet med internkontrollplan 2020 utifrån de förslag till kontrollmoment
som inkommit bl.a. från fackliga organisationer.
Utifrån reglementet för internkontroll och anvisningar till dessa har en riskanalys av de olika kontrollmomenten genomförts (bilaga 1). I föreliggande
förslag till plan för 2020 (bilaga 2) ingår alla kontrollmoment som bedömts
med ett riskvärde på tio eller därutöver. Dessutom ingår de kontrollmoment
som obligatoriskt ska ingå i den interna kontrollen (markerade med *).
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till intern kontrollplan för
2020.

Lena Dibbern

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2020
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Övergripande
Delegering*
- Delegationsordningen är relevant med avseende på socialnämndens förvaltningsorganisation och befattningar m.m.

5

Årlig omarbetning av
delegationsordningen

1 gång/år

Respektive
avdelningschef

Förvaltningschef

Dokumenthantering*
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och
är tillgänglig och relevant.

10

Årlig genomgång

1 gång/år

Förvaltningshandläggare

Förvaltningschef

Styrdokument beslutade av SN, KS och KF*
- Styrdokumenten hålls aktuella och lättillgängliga.

12

Komplett genomgång
av samtliga styrdokument

1 gång/år

Respektive
avdelningschef

Förvaltningschef

Styrdokument följs
- För medarbetare okända styrdokument

12

Genomgång på
arbetsplatsträffar

1 gång/år

Respektive
enhetschef

Avdelningschef

Privat körning av kommunens bilar*
- Privat körning av kommunens bilar
Följs reglemente för bilanvändande
- Rutinen är okänd av medarbetare

2

Stickprov

1 gång/år

Avdelningschef

Stickprov

1 gång/år

Respektive
enhetschef
Respektive
enhetschef

10

Avdelningschef

Personal
Inventering bisysslor*
- Inventering av bisysslor.

1

Vid utvecklingssamtal

1 gång/år

Samtliga chefer

Förvaltningschef

Arbetsmiljö*
- Riskanalyser och handlingsplaner finns

8

Kontroll av att analy- 1 gång/år
ser och planer görs
vid större förändringar

Avdelningschef

Förvaltningschef

2018-02-12

1

INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2020
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Hot och våld*
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov

9

Kontroll att rutiner
1 gång/år
finns och är kända och
kan tillämpas

Respektive chef

Avdelningschef

Rätt lön*
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs
vid frånvaro

6

Enligt rutin efter varje
löneutbetalning

Månadsvis

Respektive chef

Avdelningschef
(vid avvikelse)

Tillbud och arbetsskador*
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner
Följs rutiner för rehabplaner
Rutinen efterlevs inte och dokumentation
saknas

9

Kontroll att rutinen
tillämpas

1 gång/år

Respektive chef

Avdelningschef

Kontroll att rutinen
tillämpas

Kvartalsvis

Respektive chef

Avdelningschef

10

Verksamhet
Trygghetslarm som inte fungerar
- Brukare får inte rätt insatser och kan inte
påkalla hjälp. Brukare kan komma till skada
utan att ha möjlighet att larma

15

Kontroll via inlogg på
varje larm

Veckovis

Systemadministratör

Avdelningschef

Genomförande- och behandlingsplan
- Om brukares genomförande- eller behandlingsplan ej är aktuell, ej är av god kvalitet,
ej är upprättad i delaktighet, saknar
uppföljning, finns risk att brukare får andra
insatser än de som är beslutade
Uppföljning av loggar i verksamhetssystem
- Att inte medarbetare läser i akter där de inte
har en vårdrelation

12

Stickprov

1 gång/år

Enhetschef

Avdelningschef

10

Stickprov

Kvartalsvis

Enhetschef

Avdelningschef

2018-02-12

2

INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2020
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Att servicedeklarationer följs
Att inte brukare får den service nämnden
beslutat ska gälla

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

10

Stickprov

Kvartalsvis

Respektive chef

Avdelningschef

10

Stickprov

Kvartalsvis

IFO-chef

Socialchef

Ekonomi
Felaktigt utbetalt försörjningsstöd
Att inte försörjningsstöd utbetalas till fel person

2018-02-12

3

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-26

5

§ 17
Internkontrollplan 2020 för barn- och
utbildningsförvaltningen (BUN 2020/22)
Intern kontroll har till mål att åtgärder som bidrar till att utveckla
och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter
och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Internkontrollplanen syftar till att säkerställa att den politiska och
den professionella ledningen samt övrig personal i kommunen
samverkar för att med en rimlig grad av säkerhet kunna uppnå
följande mål med den interna kontrollen.
Förvaltningen tillsammans med barn- och utbildningsnämndens
presidium har gjort en riskanalys där kontrollmoment definierats
och värderats utifrån
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få
Detta resulterar i ett riskvärde. Händelser med ett riskvärde på 10
eller högre har tagits med i förslaget till internkontrollplan för
barn- och utbildningsnämnden 2020.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0212 med bilagor
• Reglemente för intern kontroll, antagen av KF 2015-03-09

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att internkontrollen 2020
ska genomföras enligt barn- och utbildningsförvaltningens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse med bilagor),
personer med roll i internkontrollen, akten

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-02-12

Adressat

Vår handläggare

Riskanalys och internkontrollplan för Barn- och
utbildningsnämnden 2020
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med nämndens presidium gjort en
riskanalys inför internkontrollplanen 2020. En inventering av ett antal områden där intern
kontroll kan vara aktuellt har genomförts.

Sannolikhet för inträffande

En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts genom att en bedömning har gjorts av hur
stor sannolikhet det är för att något ska inträffa och hur stor konsekvens det skulle få. En
värdering i en femgradig skala har använts där 1 står för mycket lågt och 5 för mycket
högt. Ett riskvärde har beräknats genom att värdet för sannolikhet har multiplicerats med
värdet för konsekvens.
5
4
3
2
1
1

2

3

4

5

Händelser med ett riskvärde på 10 eller över har tagits med i förslaget till
internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2020.
Bilagor:
Risk- och väsentlighetsanys för barn- och utbildningsnämnden 2020.
Förslag till internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2020.
Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 2020 enligt
förslaget.
Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Internkontrollplan för Barn- och utbildningsnämnden 2020
Presidieberedningens förslag till interkontrollplan för 2020

Kontrollområde

Registerutdrag från belastningsregister vid anställning
inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet,
grundskolan och grundsärskolan.
- Kontrollera att utdrag har visats i samband med
anställningar.
Egenkontroll inom Måltidsenheten
- Kontrollera att egenkontrollprogram finns och följs vid
samtliga mottagnings- och tillagningskök.
Hantering av specialkost inom Måltidsenheten
- Kontrollera att riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets
rekommendationer och den lokala måltidspolicyn följs.
Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, och
Vuxenutbildning/Gymnasium
- Kontrollera att rapport om kränkande behandling till
rektor och huvudman sker skyndsamt
Elevers frånvaro i grundskolan
- Kontrollera om det finns elever som av giltig eller
ogiltig anledning har mer än tre veckors
sammanhängande frånvaro från skolan.

Kontrollansvar

Tid för uppföljning

Rapporteras till

Kostchef

Inför delårsbokslut

Förvaltningschef

Kostchef

I samband med delårsbokslut

Förvaltningschef

Förvaltningschef

I samband med delårsbokslut

Nämnd

Rektor

I samband med delårsbokslut

Förvaltningschef

Förvaltningssekreterare

Inför årsbokslut genom
stickprov.

Förvaltningschef

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – uppföljning av internkontroll 2019 (KS 2019)61
Nämndernas uppföljningar har begärts in. Respektive nämnd har
godkänt uppföljningarna. Bolagens internkontroller redovisas i
respektive bolagsstyrningsrapport i separata ärenden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Uppföljning av internkontrollplan 2019 – Socialnämnden
• SN protokoll 2020-02-25 § 21
• Uppföljning av Internkontrollplan 2019 – Barn- och
utbildningsnämnden
• BUN protokoll 2020-02-26 § 16

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen konstaterar att nämnderna gjort uppföljning av
den planerade internkontrollen 2019 och redovisat de avvikelser
man sett och hur dessa har hanterats.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

SN, BUN

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-02-25

Blad

8

§ 21
Uppföljning – Internkontroll 2019
(SN 2019/9)
Socialnämnden antog internkontrollplan för 2019 vid sitt sammanträde i februari 2019.
Förvaltningen har gjort en uppföljning som visar att samtliga kontrollmoment är utförda, eller delvis utförda. För de brister som
upptäckts finns beskrivning av hur detta hanterats och vad som
görs för att rätta till bristerna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 - Uppföljning
av internkontroll 2019 jämte bilaga

Beslut

Socialnämnden godkänner redovisningen av den interna kontrollen för 2019.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl tjänsteskrivelse med bilaga),
akten

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-02-17

Sida 1 (1)

SN 2019/9

Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Socialchef Lena Dibbern

Uppföljning av internkontroll 2019
Vid genomgång av den interna kontrollplanen för 2019 visar det sig att det finns
avvikelser beträffande punkterna:
•

Styrdokument beslutade av SN, KS och KF, Styrdokumenten hålls aktuella
och lättillgängliga. Flera styrdokument har reviderats, men fler behöver en
genomgång.
Förslag till åtgärd: Hela kommunen arbetar med att se över styrdokumenten
2020 i projektet ”Dokumentreda”.

•

Trygghetslarm som inte fungerar – Kontroll är genomförd veckovis under
hela året och åtgärder har genomförts löpande. Avvikelser har funnits men
rättats till, bl.a. genomför hemtjänst kontrollerna från senhösten.

En sammanställning av internkontrollpunkterna med kommentarer bifogas
(bilaga 1).

Lena Dibbern

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2019

Bilaga 1

Rutin
- kontrollmoment

Metod

Uppföljning

Ansvarig

Delegering*
- Delegationsordningen är relevant med avseende på socialnämndens förvaltningsorganisation och befattningar m.m.

Årlig omarbetning av
delegationsordningen

Översyn av delegationen har skett och
har varit uppe för beslut i social-nämnden. Delegationsordningen är anpassad
efter senaste lagförändringar men behöver fortlöpande ses över.

Respektive
avdelningschef

Dokumenthantering*
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och
är tillgänglig och relevant.

Årlig genomgång

Aktuell dokumenthanteringsplan finns
men kommer under 2020 då en gemensam översyn av alla förvaltningars dokumenthanteringsplaner ska gås igenom
då alla förvaltningars dokumentplaner
ska ses över.

Förvaltningshandläggare

Styrdokument beslutade av SN, KS och KF*
- Styrdokumenten hålls aktuella och lättillgängliga.

Komplett genomgång
av samtliga styrdokument

Under året har styrdokumenten gåtts
igenom. Flera har reviderats och fler
behöver revideras. Hela kommunen
arbetar med att se över styrdokumenten
i projektet ”Dokumentreda”.

Respektive
avdelningschef

Styrdokument följs
- För medarbetare okända styrdokument

Genomgång på
arbetsplatsträffar

Respektive enhetschef

Privat körning av kommunens bilar*
- Privat körning av kommunens bilar

Stickprov

Genomgång av befintliga styrdokument
sker regelbundet under året vid arbetsplatsträffar
Under 2019 infördes elektroniska körjournaler på alla bilar, inga privata
körningar har upptäckts vid kontroller.

Inventering bisysslor*
- Inventering av bisysslor.

Vid utvecklingssamtal

Arbetsmiljö*
- Riskanalyser och handlingsplaner finns

Kontroll av att analy- Riskanalyser med handlingsplan är bl.a.
ser och planer görs
genomförda för båda projekten, förändvid större förändringar ringarna inom daglig verksamhet, bo-

2018-02-12

Respektive enhetschef

Har genomförts inom alla verksamheter. Samtliga chefer
Oklara bisysslor har stämts av med HR.
Avdelningschef

1

INTERNKONTROLLPLAN SOCIALNÄMNDEN 2019
stad med särskild service, omflytt på
Södergården samt Häggens och Näckrosens flytt.
Rätt lön*
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs
vid frånvaro

Enligt rutin efter varje
löneutbetalning

Är avstämt månadsvis av respektive
chef med rapport på ledningsgrupp. Utöver det kontrollerar vi även att vikariekostnader kopplas till rätt verksamhet.

Respektive chef

Hot och våld*
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov

Kontroll att rutiner
Är kontrollerat inom hela förvaltningen.
finns och är kända och Utöver hot och våld finns ett i vår arkan tillämpas
betsmiljöhandbok där olika rutiner följs
upp olika månader som stäms av på
ledningsgrupp. Större uppföljning av
systematiskt arbetsmiljöarbete sker i
januari varje år

Respektive chef

Tillbud och arbetsskador*
- Rapportering sker enligt fastställda rutiner

Kontroll att rutinen
tillämpas

Är utfört enligt rutinen som bekrivs
ovan.

Respektive chef

Trygghetslarm som inte fungerar
- Brukare får inte rätt insatser och kan inte
påkalla hjälp. Brukare kan komma till skada
utan att ha möjlighet att larma

Kontroll via inlogg på
varje larm

Är genomfört veckovis under hela året
och åtgärder har genomförts löpande.
Avvikelser har funnits men rättats till,
bl.a. genomför hemtjänst kontrollerna
från senhösten.

Systemadministratör

Genomförande- och behandlingsplan
- Om brukares genomförande- eller behandlingsplan ej är aktuell, ej är av god kvalitet,
ej är upprättad i delaktighet, saknar
uppföljning, finns risk att brukare får andra
insatser än de som är beslutade

Stickprov

Är utfört inom hela förvaltningen löEnhetschef
pande under året. Fokus har hela året
varit på aktuella genomförandeplaner.
Hemtjänsten har dessutom under året
med start oktober tillsatt IT-ombud samt
genomlyst kontaktmannaskapet. Varje
månad mäts antalet aktuella genomförandeplaner och i december var alla
GFP påbörjade

2019-02-17

2

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-26

Blad

4

§ 16
Uppföljning – Internkontroll 2019
(BUN 2019/86)
Förvaltningen har gjort en uppföljning av interkontrollen som
barn- och utbildningsnämnden antog den 20 mars 2019.
På följande punkter har kontroll genomförts:
- registerutdrag från belastningsregistret vid anställning inom
förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
- egenkontroll inom måltidsenheten
- hantering av specialkost inom måltidsenheten
- förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och vuxenutbildning/gymnasium
- arbetsmiljö
- elevers frånvaro i grundskolan
För de brister som upptäckts finns beskrivning av hur detta hanterats och vad som görs för att rätta till bristerna. I förvaltningens
uppföljning redovisas vad och hur uppföljning genomförts av den
planerade internkontrollen 2019.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0116 – Uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens
internkontrollplan för 2019

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och kommer att beakta resultatet i samband med revidering av internkontrollplanen inför 2020 samt inför beslut om mål och budget för
kommande budgetår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl tjänsteskrivelse med bilaga),
akten

Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2020-01-16

BUN

Adressat

Vår handläggare

Uppföljning av barn- och utbildningsförvaltningens
internkontrollplan för 2019.
Registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom förskolan,
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan.
- Kontrollera att utdrag har visats i samband med anställningar.
Uppföljning: Stickprov har genomförts. Vid tre tillfällen är det inte noterat på
anställningsavtalet att kontroll är genomförd. Vidare uppföljning visar dock att
registerkontroll är genomförd även vid dessa anställningar.
Egenkontroll inom Måltidsenheten
- Kontrollera att egenkontrollprogram finns och följs vid samtliga mottagningsoch tillagningskök.
Uppföljning: Måltidsenheten följer ett egenkontrollprogram för verksamheten
som är godkänt och kontrolleras av Miljö- och hälsa där all hantering av
matproduktion, servering, hygien samt specialkoster finns med som särskilda
kontrollpunkter.
Detta program följs i både produktionskök och mottagningskök.
Årlig internkontroll utförs av Felipe Rivera.
Ansvarig för att egenkontrollprogrammet för Måltidsverksamheten följs är
kökschefen på Kung Karls kök, Tobias Bergwall
Hantering av specialkost inom Måltidsenheten
- Kontrollera att riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets rekommendationer och
den lokala måltidspolicyn följs.
Uppföljning: Daglig kontroll av specialkosten sköts av kocken som tillagar
maten. Kostchefen gjorde stickprov i år och konstaterade inga avvikelser inom
specialkosthanteringen, vilket är ett glädjande resultat. Alla skolor i Kungsör har
god kunskap och bra rutiner kring specialkosthantering. Verksamheterna håller
fortsatt hög standard, i likhet med tidigare kontroller.
Det som ingår i kontrollen är:
• Att följa Livsmedelverkets rekommendationer.
• Rutiner för tillagning
• Rutiner för servering
• Rutiner för separering
• Rutiner för egenkontroll (Hantering av livsmedel)
Den lokala måltidspolicyn behöver dock uppdateras under 2020.
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem, och
Vuxenutbildning/Gymnasium
- Kontrollera att rapport om kränkande behandling till rektor och huvudman sker
skyndsamt
Uppföljning: 38% av de rapporterade händelserna har rapporterats samma dag
som det inträffat. 30% har rapporterats dagen efter. 18% har rapporterats efter två
dagar. 6% efter tre dagar, 2% efter fyra dagar, 4% efter fem dagar, 7% har
rapporterats efter 6 dagar eller fler.
Arbetsmiljö
-Kontrollera att riskanalyser görs vid större förändringar av verksamhet eller
arbetsmiljö.
Uppföljning: Förskolan har 2019-12-04 inför januari 2020, gjort en risk- och
konsekvensanalys i förskolans ledningsgrupp i samband med införandet av ny
läroplan.
Elevers frånvaro i grundskolan
- Kontrollera om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har mer än tre veckors
sammanhängande frånvaro från skolan.
Uppföljning: Det är totalt 6 elever från grundskolan som vid något tillfälle varit borta i längre
tid än tre veckor under 2019. Av dessa är det hälften som har haft ledighet med familjen.
Det finns ytterligare några elever som har hög och återkommande frånvaro men som inte har
tre veckors sammanhängande frånvaro. Speciellt riktade insatser har gjorts under 2018 och
2019 för att underlätta för elever med hög frånvaro att komma tillbaka till skolan, vilket i
några fall varit lyckosamt.
Det vore önskvärt att kunna öka insatserna för den är typen av stöd. Till exempel en centralt
placerad specialpedagog som kunde få fungera som stöd för elevvårdsteamen vid
kommunens grundskolor.

Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen och kommer att beakta
resultatet i samband med revidering av internkontrollplanen inför 2020 samt
inför beslut om mål och budget för kommande budgetår.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Meddelanden delegationsbeslut
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Peterson har den 11 mars
2020, § 2, antagit förvaltningens förslag till yttrande som Kungsörs
kommuns yttrande över samråd för ny 132 kV-ledning mellan
Duvhällen vindkraftpark i Eskilstuna kommun och befintlig 132
kV-ledning vid Lindhult i Kungsörs kommun. Dnr KS 2020/56

Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23

§
Meddelanden
Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet
använts 2019: Centerpartiet. Dnr KS 2020/41
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna vikt och bredd:
•

mellan Kungsör - Sigtuna och omvänt för Öhmans Lyftservice
AB mellan 4 mars - 2 april 2020. Dnr KS 2020/4

Protokollsutdrag från:
•

BUN 2020-02-26 § 16 Uppföljning - internkontroll 2019.
Dnr KS 2019/61

•

Regionfullmäktige § 13 Revidering av samverkansavtal för den
gemensamma hjälpmedelsnämnden. Dnr KS 2019/62

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2020-02-26, § 13, 14. Dnr KS 2019/368, KS 2020/80

•

SN 2020-02-25, § 24 Modell för samarbete i form av tidiga
och samordnade insatser kring ungdomar. Dnr KS 2020/82

•

BUN 2020-02-26 § 15 Lägesrapport – Modell för samarbete
för tidiga och samordnade insatser kring ungdomar.
Dnr KS 2020/82

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2020-02-26 § 11-21

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
Hastighetsbegränsning på Storgatan. Dnr KS 2020/87

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-23
Avtal:
Kommundirektör Claes-Urban Boström har tecknat avtal med
Embrace Safety AB – IT-systemet Embrace. Användarna av
systemet kan bland annat kartlägga och analysera brottshändelser,
otrygghetsskapande händelser, avvikelser och otrygga platser.
Dnr KS 2020/92
Kommuner och Regioners cirkulär:

Förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

•

20:09 Överenskommelse om Krislägesavtal med
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd

•

20:10 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt
diskriminering och diskriminering genom bristande
tillgänglighet

•

20:11 Överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning som görs i syfte att
förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus

•

20:12 Överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten enligt PAN vid avstängning som
görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av
coronavirus

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm

Blad

Bolagsstyrningsrapport 2019
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1.

Inledning

Kungsörs Fastighets AB är Kungsörs kommuns allmännyttiga bostadsföretag. KFAB har
till föremål för sin verksamhet att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, äga,
bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och
kollektiva anordningar.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala
kompetensen och utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen i
kommunen.
I de övergripande ägardirektiven för bolagskoncernen, senast antagna 2018-09-17
avseende 2019 beslutades bland annat att:
1. Koncernbolagens verksamhet ska bedrivas utifrån affärsmässig samhällsnytta, under
iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av det
kommunala ändamålet med verksamheten.
2. Kungsörs kommuns bostadsförsörjningsprogram ska vara en av de planeringsverktyg
som KFAB ska använda sig av för att följa de politiska direktiv som totalt ges för
bostadspolitiken i Kungsörs kommun.
3. Utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet.

2.

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen samt uppföljning av bolaget i
enlighet med gällande lagar och förordningar.
Utvärderingen bygger på de synpunkter som styrelsen gav utryck för genom den enkät
som sändes ut till ledamöterna under hösten 2019.
Följande områden fick styrelseledamöterna möjlighet att värdera.

- Strategier och mål
- Investeringsbeslut
- Rapportering och kontroll
- Organisation och verkställande ledning
- Styrelsens arbetsformer
- Styrelsens sammansättning och övergripande funktion, samt
- Styrelseledamöternas egen kompetens och arbete
Resultatet av enkäten kan sammanfattas så att styrelsen anser att kompetensen är god
eller mycket god när det gäller möjligheten att utföra sina uppgifter. Samarbetet
fungerar mycket bra och de flesta anser att möjligheterna är mycket goda att framföra
sina åsikter och att de beaktas.
Då det gäller utvärderingen av verkställande direktören finner styrelsen att det denna
utfört sina uppgifter på ett mycket tillfredsställande sätt. Styrelsen anser att de erhåller
tillräcklig information och i tid för att fatta nödvändiga beslut.

3

3.

Styrelsens arbetsfördelning samt antal sammanträden
Närvaro vid styrelsemöten 2019-01-01—2019-06-03
2019-02-21

2019-05-16

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

Namn
Ledamöter
Rigmor Åkesson
Niklas Magnusson
Elisabet Kjellin
Reijo Peräläinen
Jan-Erik Wik
Ersättare
Sergio Estrada,
Kurt Karlsson
Eva Granudd
VD
Mats Åkerlund
Sekreterare
Eva Kronkvist

Närvaro vid styrelsemöten 2019-06-04—2019-12-31
2019-06-10

2019-09-26

2019-10-31

2019-12-12

X
X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

Namn
Ledamöter
Rigmor Åkesson
Eva Granudd
Elisabet Kjellin
Reijo Peräläinen
Annicka Eriksson
Gunnar Uggelfors
Ersättare
Niclas Lund
Kerstin Lundberg
Henriksson
Lena Norstedt
VD
Mats Åkerlund
Sekreterare
Eva Kronkvist

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Närvaro vid Bolagsdag 2019-01-01—2019-06-03
Namn

Bolagsdag
Ägardialog
2019-06-03

Bolagsdag
Stämma
2019-06-03

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Ledamöter
Rigmor Åkesson
Niklas Magnusson
Elisabet Kjellin
Reijo Peräläinen
Jan-Erik Wik
Ersättare
Sergio Estrada,
Kurt Karlsson
Michael Ornell
VD
Mats Åkerlund
Sekreterare
Eva Ottosson

Närvaro vid Bolagsdag 2019-06-04—2019-12-31
Namn

Ledamöter
Rigmor Åkesson
Eva Granudd
Elisabet Kjellin
Reijo Peräläinen
Annicka Eriksson
Gunnar Uggelfors
Ersättare
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4.

Internkontroll beträffande uppfyllande av bolagets syfte,
ägardirektiv samt finansiell rapportering

KFAB har förutom syftet, (beskrivet i inledningen) följande direkta ägardirektiv från
vårt moderbolag.
-

-

5.

inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och
lokalförsörjningen inom Kungsörs kommun genom att tillhandahålla bostäder
och lokaler och i sin verksamhet beakta ägarens övergripande bostadspolitiska
mål
med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt
ansvarstagande
utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet

Bedömning av företagets risker

Under 2019 har våra vakanser fortsatt att vara låga. Vi har i genomsnitt haft drygt 6 st.
uthyrningsbara lägenheter. Vi får med detta lägre hyresbortfall och därmed lägre
finansiell risk.
Vårt behov att producera nya bostadsfastigheter är fortfarande mycket hög. För att
kunna genomföra detta på de platser vi vill behövs ändringar av gällande detaljplaner.
Dessa förändringar beräknas bli klara under 2019 och ger oss möjligheter att starta
upphandlingen av dels uppförande av en ny byggnad vid Kaplanen 7, samt en
ombyggnad av en befintlig byggnad på Kaplanen 9. Detta skulle ge 25 st. nya lägenheter.
Med hänsyn till att vår kö består av drygt 950 personer ser vi inte någon större risk med
detta just nu. Det som sker vid nyproduktion är att vår soliditet kan sjunka, även detta
kan vi acceptera och finansiellt tåla.

6.

Hur bolaget kommunicerar med revisorer och lekmannarevisorer

KFAB har kontinuerlig dialog under året med våra affärsrevisorer. De gjorde en första
revision av vår verksamhet under hösten 2019. Revisorerna erhåller under året
styrelseprotokollen löpande.
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7.

Vilka ärenden har bolaget överlämnat till moderbolaget för
avgörande

KFAB har inte överlämnat något ärende till moderbolaget för avgörande.

8.

Uppföljning och rapportering av de ekonomiska och finansiella
målen

Enligt ägardirektivet för Kungsörs Fastighets AB skall direktavkastningskravet för
bolaget vara 4,5.
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av
fastigheter genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.
Bolagets soliditet uppgår 2019-12-31 34,7 %.

9.

Uppföljning av internkontroll och mål

Kopplat till Kungsörs kommuns övergripande mål att kommunen skall ha 8 500
invånare år 2018 och 9 000 invånare år 2025 planerar Kungsörs Fastightes AB för fler
bostäder i kommunen. Vi har begärt ändringar på detaljplanerna för Kaplanen 7
och Kaplanen 9. Detta för att få möjlighet att bygga ytterligare en byggnad med 16
lägenheter på Kaplanen 7 samt bygga om den byggnad som idag har Kungsörs kommun
som hyresgäst, till 9 st. marklägenheter.

Vi planerar samtidigt för ytterligare bostäder, tillsammans med andra byggföretag, när
detaljplanerna är ändrade för bland annat kv. Gjutaren.

KFAB följer upp de delar i vår verksamhet som har olika delar av risk i sig, de olika
delarna har vissa måttliga och andra större risk. Vi har tagit fram 11 st. arbetsmoment,
som exempel har vi uppföljning av följande:

Kontroll
Risk/konsekvens
- Företagets ändamål
Måttlig
- Mål och resultatstyrning
Måttlig
- Vakanser
Måttlig
- Ekonomisk uppföljning
Stor
Under 2019 upptäckte vi inte något som gav behov av att rapportera någon avvikelse
eller som påverkat bolaget negativt.
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TJÄNSTESKRIVELSE

Sida 1 (1)

Datum

2020-03-05

KUNGSÖRS FASTIGHETS AB

KFAB 2020/2

Vår handläggare

Adressat

Eva Ottosson, sekreterare

Till styrelsen i
Kungsörs Fastighets AB

0227-600147

Digital hantering av ärenden
För ett antal år sedan digitaliserades ärendehanteringen i Kungsör genom inköp av ett
it-stöd, som i flertalet svenska kommuner.
Sedan dess har det gamla förfaringssättet, att till varje ärende dessutom skapa
pappersakter med samma information, bestått. Det innebär idag att vi har två
uppsättningar av samma information, dels digitalt, dels på papper.
Idag, 2020, inkommer allt färre handlingar till kommunen på papper. Det innebär ett
omfattande merarbete att skriva ut dessa handlingar för att underhålla de båda systemen
för lagring. Det är få handlingar som kräver namnunderskrifter och för den sakens skull
behöver bevaras på papper.
Därför föreslås att alla ärenden startade till och med 2019-12-31 fortsatt vara kompletta i
pappersform medan ärenden startade från och med tidigast mars 2020 enbart är
kompletta i digital form, med ett bevarandekrav på handlingar i papper utifrån undantag
enligt bilaga.
Förfarandet att efter skanning slänga/förstöra pappershandlingar i original utgör gallring
enligt riksarkivets definitioner. Gallring av allmänna handlingar är tillåtet med stöd av
arkivlagen men förutsätter att myndigheten fattat beslut om det.
Kommunstyrelsen har i beslut från den 16 december 2019, § 214, beslutat om digital
hantering av ärenden i Kungsörs kommun och uppmanar övriga myndigheter verksamma
i Kungsörs kommun att fatta likalydande beslut.
Förslag till beslut:
Kungsörs Fastighets AB beslutar att inkommande handlingar skannas för att därefter
gallras direkt med ett bevarandekrav på handlingar i papper utifrån undantag enligt
bilaga från och med den 20 februari 2020.
Kungsörs Fastighetsbolag AB

Mats Åkerlund
Verkställande direktör

Postadress
Box 15
736 21 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-415 00

Telefax
0227-108 18

Org. nummer
556049-6464

Hemsida
www.kfabkungsor.se

BILAGA 1

Sida 1 (2)

Datum

2020-03-05

KUNGSÖRS FASTIGHETS AB

Vår handläggare

KFAB 2020/2

Adressat

Eva Ottosson, sekreterare
0227-600147

Information om digital hantering av ärenden i Kungsörs Fastighets AB
Under vecka 51 har kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
tagit beslut om digital ärendehantering i Kungsör kommun. Bolag verksamma i Kungsör
kommun uppmanas följa beslutet snarast under 2020.
Detta beslut rör enbart information som hanteras i Kungsörs Fastighets ABs diariesystem
w3d3. Övriga verksamhetssystem som ägs av förvaltningarna arbetar på som tidigare. För
er del innebär det en del förändringar i ärendehanteringen.
VIKTIGA FÖRÄNDRINGAR
Från och med mars 2020 kommer bolaget enbart att förvara information i digital form.
Pappersoriginal som kommer in via posten kommer att skannas in i diariet för att sedan
förstöras. Det betyder att vi vill att handläggningen i så stor utsträckning som möjlighet i
fortsättningen sker digitalt. Det kommer inte att skrivas ut och skickas handlingar på papper
och tar heller inte emot handlingar på papper – skicka enbart digitala original.
Som en direkt konsekvens av detta behövs noggrannare hanteringen av digitala original:
Tjänsteskrivelser ska alltid innehålla diarienummer under ”vår beteckning”. Har du inte
diarienumret i ärendet eller behöver ett nytt nummer kontaktar
du: eva.ottosson@kungsor.se
Tjänsteskrivelser behöver INTE i fortsättningen skrivas ut och skrivas under. Skicka
tjänsteskrivelsen direkt till diariet:
diariet.kfab@kungsor.se
Använd alltid ordet ”tjänsteskrivelse” konsekvent, inte TJUT, tjänsteutlåtande eller
annan variant.

Postadress
Box 15
736 21 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-415 00

Telefax
0227-108 18

Org. nummer
556049-6464

Hemsida
www.kfabkungsor.se

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

2020-03-05
Ert datum

Er beteckning

Några undantag finns från helt digital hantering av juridiska och praktiska skäl:
Dessa hanteras precis som du gjort tidigare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Köp och försäljning av fast egendom
Testamente
Skriftliga avtal
Konkursansökan
Protokoll
Ansökan om fastighetsbildning
Stiftelseurkund med bolagsordning
Handlingar som kan styrka en bevissituation eller är nödvändiga för identifiering.
Handlingar som inte kan bevaras fullgott elektroniskt, som vissa kartor exempelvis
plankartor.

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2020-02-26

Förbundsdirektion
Plats och tid

Förbundskontoret, Gunnarsrovägen 2, Arboga 14.00 – 15.05

Beslutande

Gunilla A.Aurusell (S), vice ordförande, Kungsör
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Hans Carlsson (M), Kungsör
Anders Frödin (SD), Kungsör
Hans Ivarsson (C), Arboga
Roland Magnusson (KD), Arboga
Joakim Rönnberg (S), Arboga
Karl-Bertil Eklund (S), Arboga

Övriga deltagare

Christer Henriksson (V), Kungsör
Magnus Vidin (SD), Kungsör
Anna-Lena Rehnman (S), Arboga
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga
Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl
Assistent Maria Bohrlund

Utses att justera

Urban Dahlgren ersättare Anders Frödin

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 28 februari 2020
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

............................................................
Maria Bohrlund

Ordförande

...........................................................................................................................
Gunilla A.Aurusell

Justerande

............................................................
Urban Dahlgren

§§ 11 -21

...........................................................

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2020-02-26

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift

..............................................................................
Utdragsbestyrkande

...............................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

Blad 1

2020-02-26

Innehåll
Information

2

Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv (RUR) och eget kapital

3

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds årsredovisning 2019

4

Kompletteringsbudget för år 2020

5

Rapport om förbundets systematiska arbetsmiljöarbete 2019

6

Yttrande och åtgärdsplan efter Länsstyrelsens revision av
livsmedelskontrollen hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2019

7

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på Gropgården 3
i Arboga kommun

9

Ekonomirapport

12

Måluppföljning till och med 31 januari 2020

13

Delegationsbeslut

14

Handlingar för kännedom

15

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-02-26

§ 11

Information
Förbundschef informerar om digitala handlingar.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-02-26

§ 12

Dnr 8/2020-042

Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och
hantering av resultatutjämningsreserv (RUR) och eget kapital
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner reviderade riktlinjer
för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
och eget kapital.
Handlingar som ingår i beslutet:
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 7 februari 2020
• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv och eget kapital den 7 februari 2020
Sammanfattning
Förbundsdirektionen fastställde den 11 december 2013, § 113, riktlinjer för
god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
och eget kapital. I revisionsrapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport per 2019-08-31” och enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) är
avsättning till RUR inte möjlig för ett kommunalförbund varför riktlinjerna bör ses över i samband med årsredovisningen 2019.

Skickas till
Förbundsmedlemmar + handling
Revisorerna
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-02-26

§ 13

Dnr 18/2019-042

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds årsredovisning
2019
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning
för 2019.

2

93 tkr återbetalas till förbundsmedlemmarna utifrån aktuella fördelningstal.

Handlingar som ingår i beslutet
• Årsredovisning 2019 den 10 februari 2020
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 10 februari 2020
Sammanfattning
Från förbundschefen föreligger årsredovisning för år 2019. Av årsredovisningen framgår att förbundet gör ett positivt resultat på 93 tkr och att balanskravet uppnåtts under 2019.
Årsredovisningen överlämnades till ekonomikontoren i Kungsör och Arboga den 14 februari 2020.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-02-26

§ 14

Dnr 7/2020-042

Kompletteringsbudget för år 2020
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner kompletteringsbudget
med 130 tkr för år 2020 för att slutföra påbörjade investeringar av ärendehanteringssystem och digitalt arkiv.
Handlingar som ingår i beslutet
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 3 februari 2020
Sammanfattning
Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra investeringsmedel
mellan åren som avser pågående projekt och som inte avslutats under året
samt att tillföra ytterligare medel för att kunna slutföra investering som
blivit kostsammare än budgeterat.

Skickas till
Förbundsmedlemmar
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-02-26

§ 15

Dnr 9/2020-026

Rapport om förbundets systematiska arbetsmiljöarbete
2019
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om ”Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019” till handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Rapport ”Systematiskt arbetsmiljöarbete 2019” den 3 februari 2020
• Årshjul över det systematiska arbetsmiljöarbetet

Sammanfattning
Förbundsdirektionen har delegerat arbetsmiljöansvaret till förbundschefen och det finns ett skyddsombud utsett på förbundskontoret. Ett årshjul
över aktiviteter i det systematiska arbetsmiljöarbetet finns och förbundsdirektionen ska årligen informeras om det utförda arbetsmiljöarbetet.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-02-26

§ 16

MI 2019-1241

Yttrande och åtgärdsplan efter Länsstyrelsens revision av
livsmedelskontrollen hos Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2019
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lämnar följande yttrande och åtgärdsplan över avvikelserna i Länsstyrelsens revisionsrapport den 5 februari 2020.
1

Avvikelse 1 gällande kompetens åtgärdas genom att kompetensförsörjningsplan tas fram under år 2020.

2

Avvikelse 2 gällande riskbaserad kontroll åtgärdas genom att kontrollmetoder, alla föreskrivna uppgifter och en koppling till de operativa
målen i Nationella kontrollplanen för livsmedelskedjan tas med i förbundets kontrollplan 2021. Det kommer även säkerställas att kontroll
av alla lagstiftningsområden sker under en 5-årsperiod från och med år
2020.

3

Avvikelse 3 gällande kontrollrapporter har åtgärdats genom att kontrollrapporten uppdaterats med syfte och kontrollmetod.

Handlingar som ingår i beslutet
• Länsstyrelsens revisionsrapport den 5 februari 2020
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 18 februari 2020
Sammanfattning
Länsstyrelsen genomförde den 22 oktober 2019 en fullständig revision av
livsmedelskontrollen vid Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Från
länsstyrelsen har förbundet fått en revisionsrapport där de gör bedömningen att kontrollverksamheten sköts på ett bra sätt och att man har en
hög ambitionsnivå och engagerade medarbetare på alla nivåer. Organisationen fungerar bra mellan Arboga och Kungsör. Länsstyrelsen anser dock
att det finns förbättringspotential vad gäller områdena Kompetens, Riskbaserad kontroll och Kontrollrapporter och begär in en åtgärdsplan som
redogör för när och hur korrigerande och förebyggande åtgärder kommer
att vidtas. Länsstyrelsen vill ha åtgärdsplanen senast den 1 mars 2020. Förbundet har tagit fram ett yttrande och åtgärdsplan över avvikelserna i
Länsstyrelsens revisionsrapport.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-02-26

§ 16 forts
Skickas till
Länsstyrelsen
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-02-26

§ 17

BLOV 2019-284

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på
Gropgården i Arboga kommun
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar bygglov för två flerbostadshus, hus A 1 och A 2 på fastigheten Gropgården XXX i Arboga
kommun
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann
laga kraft.
b) Bygglovet får verkställas (påbörjas) tidigast fyra veckor efter det
att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar, även om
det inte har fått laga kraft.
c) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
d) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd skickas separat.

Beslut har fattats med stöd av plan- och bygglagen 9 kap. 30, 34, 42 a, 43
§§ och 10 kap. 9 §.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ansökan om bygglov den 28 oktober 2019
• Länsstyrelsens beslut den 10 februari 2020
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 26 februari 2020

Sammanfattning
Förbundsdirektionen beslutade den 12 december 2019, § 122, om bygglov
för nybyggnad av två flerbostadshus, hus A 1 och A 2 med totalt 18 lägenheter på fastigheten Gropgården i Arboga kommun. Fastigheten omfattas av
stadsplan från 1943.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 10 februari 2020 att upphäva beslutet om
bygglov för byggnaderna hus A 1 och hus A 2 och återförvisar ärendet till
myndighetsförbundet för vidare handläggning.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2020-02-26

§ 17 forts
Länsstyrelsen anger som skäl till återförvisning ”Detaljplanen stadgar att
takfall får ges en lutning med högst 30 grader mot horisontalplanet. Bestämmelsen gäller för samtlig bebyggelse inom fastigheten. Utifrån bygglovsritningarna
kan Länsstyrelsen konstatera att takfallet på hus A 1 och A 2 ges en lutning på 45
grader mot horisontalplanet. En avvikelse från detaljplanens bestämmelse om taklutning föreligger således. Enligt 7 § i planbestämmelserna får byggnadsnämnden, om den anser det nödvändigt av arkitektoniska skäl eller eljest, medge mindre
avvikelser från höjdbestämmelserna, innefattande bl.a. bestämmelsen om taklutning. Ett sådant medgivande innebär att åtgärden betraktas som planenlig. Av
handlingarna framgår dock inte att myndighetsförbundet har gjort någon prövning av denna fråga, dvs. om det är en mindre avvikelse från kraven som anges i
detaljplanen. ”
Detaljplanens användningsbestämmelser medger bostadsändamål för
kvarteret. Inlämnad bygglovsansökan redovisar två flerbostadshus med
benämningarna A 1 och A 2 som överensstämmer med 1 § som stadgar
användningsändamålet, men uppvisar ett par mindre avvikelser mot detaljplanebestämmelserna avseende 5 och 6 §§ som avser taklutningen och
vilka områden som får bebyggas.
Den ena avvikelsen gäller taklutningen. Detaljplanens 5 § stadgar att tak
får ges en lutning om högst 30 grader mot horisontalplanet. Takfallet på
husen A 1 och A 2 har getts en taklutning på 45 grader. Ändringen medför
inte att byggnadshöjden överskrids. Istället medför det en volymminskning av husen.
Den andra avvikelsen gäller byggande på mark som inte får bebyggas. Detaljplanens 6 § stadgar områden som får bebyggas. Det aktuella området
för hus A 1 och A 2 har en bredd på 12 m. Enlig bygglovsansökan har
byggnadsvolymerna för hus A 1 och A 2 givits en bredd om 12,2 m exklusive balkongerna vilket gör att 0,2 m av husens bredd hamnar på mark
som inte får bebyggas och för balkongernas del hamnar hela ytan på mark
som inte får bebyggas, 2,4 m x 3,26 m. Totalt rör det sig om ca 72 m2 av
byggnadsarea, ca 4,3 % av bruttoarea. Balkongernas area står för hela 66 %
av ytan, 48 m2.
Enligt 7 § i planbestämmelserna får en avvikelse medges från bestämmelserna om byggande på mark som inte får bebyggas och taklutningen om
det anses nödvändigt av arkitektoniska skäl eller eljest. Ett sådant medgivande innebär att åtgärden betraktas som planenlig.
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum

Förbundsdirektion

2020-02-26

§ 17 forts
Bygglovenheten bedömer att gestaltningen av byggnadsvolymerna A 1
och A 2 med en takvinkel på 45 grader ger fina, enkla och klassiska proportioner. Med sina träfasader och bandfalsat plåttak får byggnaderna en
arkitektonisk utformning som är lämplig med hänsyn till Arbogas stadskärna med sina medeltida stenbyggnader och småskaliga träbebyggelse
från 1700- och 1800-talet. Detaljplanen från 1943 speglar funktionalismens
idéer vilket i dag inte bedöms vara den mest lämpliga arkitektoniska gestaltning med hänsyn till Arbogas stadskärna. Vad som var ”rätt” i en viss
historisk tidsepok kan vara fel i en annan. Avvikelserna anses som nödvändiga för att åstadkomma en lämplig arkitektonisk utformning samt en
god form-, färg- och materialverkan och anpassning till omgivningen, varför bygglovenheten medger avvikelserna avseende byggande på mark
som inte får bebyggas och taklutningen som en mindre avvikelse med
stöd av 7 § i planbestämmelserna. Detta medgivande, med stöd av planbestämmelsen, innebär att byggande på mark som inte får bebyggas och taklutningen enligt bygglovsansökan betraktas som planenligt.
Mot bakgrund av ovanstående redogörelse bedömer bygglovenheten att åtgärden är förenlig med gällande detaljplan från 1943. Förslaget kan antas
komma att uppfylla de krav som gäller enligt plan- och bygglagen avseende utformning och placering och lämplighet med hänsyn till stads- och
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen, en god helhetsverkan, lämplighet för ändamålet, tillgänglighet och god form, färg och materialverkan.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas för nybyggnad av flerbostadshusen, A 1 och A 2.
För att genomföra åtgärden krävs en certifierad kontrollansvarig. Som
kontrollansvarig är XXX utsedd.

Skickas till
Sökanden
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 18

Dnr 8/2020-042

Ekonomirapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Ekonomirapport den 18 februari 2020
Sammanfattning
Ekonomirapporten visar för närvarande ett överskott på 81 000 kronor.
I ekonomirapporten redovisas likvida medel till och med den 31 januari
2020.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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Datum
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2020-02-26

§ 19

Dnr 45/2019-041

Måluppföljning till och med 31 januari 2020
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.
Handlingar som ingår i beslutet
• Rapport måluppfyllelse den 1 februari 2020

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 20

Dnr 13/2020-002

Delegationsbeslut
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Handlingar som ingår i beslutet
• Central administrations delegationslista för perioden 1 januari till den
31 januari 2020
•

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 januari
till den 31 januari 2020

•

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 oktober
till den 31 december 2019

•

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 januari till den 31 januari 2020

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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2020-02-26

§ 21

Handlingar för kännedom
1

Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapport:
Strandskyddstillsyn 2019
MI 2020-100
Radonmätning flerbostadshus
MI 2020-109
Marknadsprojekt Arboga/Kungsör
MI 2019-616
Avloppsanordningar med bedömning gul
MI 2020-151

2

Beslut i kommunfullmäktige/ Arboga den 30 januari 2020, § 9. Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen.
Dnr 56/2019-041

3

Beslut i kommunfullmäktige/ Arboga den 30 januari 2020, § 17. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund och röstombud
i Västmanlands tolkförening – Ingemar Johansson (L).
Dnr 72/2018-102

4

Beslut i kommunfullmäktige/ Arboga den 30 januari 2020, § 18. Fyllnadsval av ledamot i Västra Mälardalens Myndighetsförbund samt
röstombud i Västmanlands tolkförening efter Ingemar Johansson (L).
Dnr 72/2018-102

5

Beslut i kommunfullmäktige/ Kungsör den 13 januari 2020, § 13. Revidering av taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen.
Dnr 56/2019-041

6

Beslut i kommunfullmäktige/ Kungsör den 10 februari 2020, § 36. Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i förbunds-direktionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund från och med den 12
februari 2020 – Rebecca Burlind (L).
Dnr 72/2018-102

7

Länsstyrelsens beslut den 7 februari 2020. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Beslut att avsluta ärende gällande klagomål om röklukt inomhus
utan åtgärd i Kungsörs kommun.
MI 2019-649

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 21 forts
8

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U1945, avseende fastighetsreglering berörande
Holmsätter i Arboga kommun.
Dnr 6/2020-245

9

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U19197, avseende fastighetsreglering berörande Norra
Skogen i Arboga kommun.
Dnr 6/2020-245

10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U09151, avseende omprövning av Frösshammars gemensamhetsanläggning i Arboga kommun.
Dnr 6/2020-245
11 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U18299, avseende fastighetsreglering berörande
Vadstena i Kungsörs kommun.
Dnr 6/2020-245
12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning,
ärendenummer U18369, avseende ledningsrätt för elektronisk kommunikationsledning inom Kungsörs kommun.
Dnr 6/2020-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.
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