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§  
Meddelanden 

 Revisionen har lämnat sex nya revisionsrapporter: 
 

a) Grundläggande granskning (Dnr KS 2018/134) 
Kungsörs revisorer har gjort en grundläggande granskning. 
Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämn-
dernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssy-
stem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i an-
svarsfrågan. 
 
Revisorerna  

- konstaterar att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende 
utvecklingen av näringslivsarbetet  

- menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att 
klara kommunens framtida utmaningar och anser att en IT-
utvecklingsplan bör tas fram för kommunen.  

- uppfattar att socialnämnden har många stora utmaningar 
framför sig inte minst avseende den demografiska utveck-
lingen. Revisorerna understryker vikten av att det finns en 
plan för att möta denna utmaning samt att planen är kopp-
lad till kommunens lokalförsörjningsplanering  

- uppföljning av arbetsmiljön bör stärkas inom barn- och ut-
bildningsnämnden  

- ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker 
 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen och nämnderna. 
 
 

b) Uppföljning intern kontroll (Dnr KS 2018/135) 
Kungsörs revisorer har följt upp de granskningar som genom-
förts 2013-2016 av kommunens arbete med hur den interna 
kontrollen bedrivs. Granskningen visar att det skett viktiga åtgär-
der för att stärka kommunens internkontrollarbete.  
 
Revisorerna ser fortfarande vissa brister och rekommenderar att:. 

- kommunstyrelsens ledamöter ges större delaktighet i risk- 
och väsentlighetsanalysen.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

- barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av 
den interna kontrollen från bokslutsärendet till ett eget 
ärende för att göra det tydligare att den interna kontrollen 
följts upp.  

- kommunstyrelsen, i enlighet med reglementet för intern 
kontroll, årligen ska utvärdera kommunens samlade system 
för intern kontroll och göra en bedömning av hur arbetet 
med den interna kontrollen bedrivits i kommunen under fö-
regående år.  

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen och nämnderna.  

 

 
c) Uppföljning av kommunens modell för målstyrning  

(Dnr KS 2018/136) 
Kungsörs revisorer har gjort en uppföljande granskning av de 
granskningar som genomfördes under 2014, 2015 och 2016 av 
kommunens modell för målstyrning och hur den implementerats i 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att styrningen 
stärkts genom en tydligare modell och redovisning av mål och 
måluppfyllelse. Det har blivit lättare att se kopplingen från 
fullmäktiges mål till nämnderna. Revisorerna bedömer dock att 
det fortfarande finns behov av utveckling, bl.a. hur målen for-
muleras. 
 
Revisorerna rekommenderar att:  

- kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med ut-
vecklingen av målstyrningen genom att vara tydliga i sina 
målformuleringar samt beslut om hur måluppfyllelsen ska 
mätas  

- kommunstyrelsen säkerställer att det i målen för 2019 finns 
en gemensam modell i kommunen för hur aktivitetsplaner 
ska utformas.  

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen, nämnderna.  
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d) Kommunens förberedelse inför införandet av Dataskyddsför-
ordningen (Dnr KS 2018/137) 
Kungsörs revisorer har gjort en granskning av hur kommunen 
förberett sig införinförandet av Dataskyddsförordningen. Gransk-
ningen har genomförts i samverkan medrevisorerna i Arboga, Kö-
ping, Surahammars kommun samt Västra Mälardalens kommunal-
förbund. 
 
Revisorernas sammanfattande bedömning är att Kungsörs kommun 
har en relativt god kontroll över förberedelserna inför införandet av 
dataskyddsförordningen. Kommunens arbetsgrupp har identifierat 
åtgärder som måste vidtas och tilldelat dessa en ansvarig.  
 
Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen 
att: 

- klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de 
identifierade åtgärderna. 

- klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och 
Västra Mälardalens Kommunalförbund avseende arbets-
uppgifter i samband med införandet av dataskyddsförord-
ningen. 

- säkerställa att styrelsen håller sig informerad rörande det 
pågående arbetet kring införandeprocessen 
 

Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och 
den kommer att besvaras av kommunstyrelsen 

 
 

e) Kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten och hur 
kommunstyrelsen utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd  
(Dnr KS 2018/138) 
Kungsörs revisorer har gjort en granskning om kommunstyrelsen 
utövar uppsikt över räddningstjänst inom Västra Mälardalens Kom-
munalförbund (VMKF) på ett ändamålsenligt sätt samt hur kom-
munstyrelsen utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd. Gransk-
ningen har ingått som en del av granskning genomförd av förtroen-
devalda revisorer i VMKF av om direktionen utövar en tillfredstäl-
lande styrning och intern kontroll av räddningstjänsten och krisled-
ning. 
 
Revisorerna bedömer att: 
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- kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten är svag 
på det sätt som dialogen för närvarande är utformad mellan 
förbundet och medlemskommunerna 

- det ges goda förutsättningar för ett ändamålsenligt arbete 
inom krishantering för såväl förtroendevalda som förvalt-
ning i respektive kommun genom förbundets skriftliga 
överenskommelse avseende vilka tjänster beredskapssam-
ordnarna tillhandahåller tillsammans med granskade kom-
muners krishanteringsplaner och kriskommunikationspla-
ner 

- kommunstyrelsen bör arbeta för att uppnå ett systematiskt 
krisberedskapsarbete i kommunens alla verksamheter 

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och den 
kommer att besvaras av kommunstyrelsen. 
 
 

f) Granskning av bokslut och årsredovisning  
(Dnr KS 2017/478) 
Kungsörs revisorer har gjort en granskning av bokslut och årsre-
dovisning 2017 
 
Sammantaget bedömer revisorerna att  

- resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning 

- redogörelsen i årsredovisningen av den verksamhetsmässiga 
måluppfyllelsen fortfarande inte är tillfredsställande 

- förvaltningsberättelsen med fördel skulle kunna vara utförligare, 
exempelvis med beskrivningar av kommunens styrmodell samt 
bakgrunden till kommunens resultat och ställning.  

 
Rapporten skickas till kommunfullmäktige för kännedom och den 
kommer att besvaras av kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Revisorernas missiv och granskningsrapport - Grundläggande 
granskning 

• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Uppföljning in-
tern kontroll 

• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Uppföljning av 
kommunens modell för målstyrning 
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• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Kommunens 
förberedelse inför införandet av Dataskyddsförordningen 

• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Kommunstyrel-
sens uppsikt över räddningstjänsten och hur kommunstyrelsen 
utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd 

• Revisorernas missiv och granskningsrapport – Granskning av 
bokslut och årsredovisning 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna. 

Missiven är inte underskrivna ännu, därför är det 
noterat utkast på dem. 
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Till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
 

För kännedom 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

Grundläggande granskning 

Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet 
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och 
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning, 
uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att 
kunna uttala sig i ansvarsfrågan.  

Under 2017 har vi genomfört separata fördjupade granskningar avseende intern kontroll och 
målstyrning vilket gör att dessa frågor inte behandlas i denna granskning.  

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Vid våra möten med kommunstyrelse och nämnder har vi haft givande samtal som, tillsammans 
med de skriftliga svaren och övrig dokumentation, gett revisorerna en bra information om 
verksamheten samt svar på frågorna. 

Vi kan konstatera att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende utvecklingen av 
näringslivsarbetet. 

Vi menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att klara kommunens framtida 
utmaningar och anser att en IT-utvecklingsplan bör tas fram för kommunen. 

Vi uppfattar att socialnämnden har många stora utmaningar framför sig inte minst avseende den 
demografiska utvecklingen. Vi vill här understryka vikten av att det finns en plan för att möta denna 
utmaning samt att planen är kopplad till kommunens lokalförsörjningsplanering. 

Från de svar som lämnas av Barn- och utbildningsnämnden uppfattar vi att nämndens uppföljning 
av arbetsmiljön bör stärkas.  

Vi ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker. 



   

 

 
 
Kommunrevisionen emotser svar senast 2018-06-01 å vilka åtgärder kommunstyrelsen och 
nämnderna har för avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter och vad som för 
övrigt redovisas i rapporten. 
 

För kommunrevisionen i Kungsörs kommun 2018-03-27 

 

 

Håkan Sundström    
revisionsordförande   
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1 Sammanfattning 
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i 
ansvarsfrågan.  

Under 2017 har vi genomfört separata fördjupade granskningar avseende intern 
kontroll och målstyrning vilket gör att dessa frågor inte behandlas i denna granskning. 

Vid våra möten med kommunstyrelse och nämnder har vi haft givande samtal som, 
tillsammans med de skriftliga svaren och övrig dokumentation, gett revisorerna en bra 
information om verksamheten samt svar på frågorna. 

Vi kan konstatera att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende utvecklingen av 
näringslivsarbetet. 

Vi menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att klara kommunens 
framtida utmaningar och anser att en IT-utvecklingsplan bör tas fram för kommunen. 

Vi uppfattar att socialnämnden har många stora utmaningar framför sig inte minst 
avseende den demografiska utvecklingen. Vi vill här understryka vikten av att det finns 
en plan för att möta denna utmaning samt att planen är kopplad till kommunens 
lokalförsörjningsplanering. 

Från de svar som lämnas av Barn- och utbildningsnämnden uppfattar vi att nämndens 
uppföljning av arbetsmiljön bör stärkas.  

Vi ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker. 
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2 Inledning/bakgrund 
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande 
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma 
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i 
ansvarsfrågan.  

3 Syfte och revisionsfråga 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och 
kontroll av verksamheten. 

Revisorerna har inför träff med presidiet för respektive styrelse och nämnd översänt 
frågor som besvarats skriftligt. Vid mötet har revisorerna också ställt kompletterande 
frågor. 

Informationen från träffar med respektive presidie beaktas även vid revisionernas 
riskanalys inför år 2018.  

4 Avgränsningar 
Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut, intern 
kontroll och målstyrning redovisas i särskilda rapporter.  

5 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— kommunallagen 

6 Ansvarig nämnd 
Iakttagelserna i denna rapport avser kommunstyrelsen och barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden.  

7 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Karin Helin Lindkvist kundansvarig och certifierad 
kommunal revisor.  

Kommunens revisorer har deltagit i träffar med presidiet. 
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8 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Intervjuer med presidiet 

— Dokumentstudier av underlag erhållits av styrelsen/nämnden. 

9 Resultat av möten med kommunstyrelsen och 
nämndernas presidium 

9.1 Kommunstyrelsen 
Vid möte med kommunstyrelsens presidium samt i de skriftliga svaren framkommer 
följande uppgifter: 

1. Hur arbetar nämnden/styrelsen för att säkerställa 
kompetensförsörjningen?  

Följande områden lyftes fram som viktiga för att säkerställa kompetensförsörjningen: 
arbetsgivarvarumärket, ledarskapet, goda arbetsmarknadsvillkor och 
marknadsmässiga löner, behålla svårrekryterade grupper, kompetensförsörjningsplan, 
workshop för politiker och chefer, rekryteringsmässor på högskolor, länets och loka 
chefsaspirantutbildning, rekryteringsnätverk i KAK, kompetensbaserad rekrytering, 
målgruppsstyrd annonsering på sociala medier. 

Ledarskapet är centralt i kommunen. Kommunen har ett fyraårigt steg för 
ledarutveckling/utbildning. Det finns också en satsning på utbildning/utveckling av 
ledningsgrupper. Det är också viktigt att kommunen kan erbjuda goda arbetsvillkor för 
att kunna rekrytera. Kommunen har lagt fokus på att kunna bibehålla personal inom 
svårrekryterade grupper. Exempel på kategorier av yrkesgrupper där kommunen 
erbjudit extra förmåner är barn- och ungdomshandläggare inom IFO och vissa 
kategorier av lärare. 

Workshop har anordnats mellan politiker och tjänstemän för att ta fram idéer på hur 
man ska kunna locka anställda. 

Chefsaspirantutbildning kommer att anordnas för kommunens anställda. Det finns 
också ett arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen inom fördjupad samverkan 
med Arboga och Köpings kommun. 

En kompetensförsörjningsplan för kommunen har presenterats för kommunstyrelsen. 

2. Hur arbetar nämnden för att säkerställa att arbetsmiljöansvaret utövas i 
enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter?  

Chefer tilldelas och accepterar arbetsmiljöansvaret vid anställning. Det är också 
tydliggjort i arbetsmiljöpolicyn.  Alla nya chefer får introduktion i samverkansavtalet 
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arbetsmiljöansvaret. Uppföljning arbetsmiljöfrågorna görs bland annat i 
medarbetarenkäterna. Arbetsmiljöutbildningar genomförs för chefer och skyddsombud. 
Internkontroll av arbetsmiljön görs årligen och vid brister ska dokumenteras vilka 
åtgärder som ska vidtas. 

3.  Hur fortgår arbetet för att följa ”Handlingsplan för förbättrad IT”?  

Den handlingsplan för förbättrad IT som revisorerna hänvisade till i sina frågor är inte 
beslutad utan IT-samordnarens egna plan vilket gör att kommunstyrelsens presidium 
inte kan svara på denna fråga. 

Vid mötet menar dock Ks presidium att det är viktigt att arbeta med IT-utvecklingen 
samt ta fram en plan för det. För närvarande görs en genomlysning av vilka IT-system 
som finns i Arboga, Kungsör och Köpings kommun. Inom kommunalförbundet finns i 
dag ett antal olika system vilket ska samordnas. 

4. Vad ser nämnden/styrelsen som den största utmaningen/risken för 2018 
och på femårssikt?  

Kommunstyrelsen lyfter fram bristen på bostäder, mark, arbetslösheten, integrationen, 
demografiska bekymmer, bristen på rätt kompetens vid rekryteringar. 

Kommunen har stora utmaningar när det gäller arbetslösheten, integrationen m.m. 

Det är redan i dag svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier och med tanke på 
åldersstrukturen på de anställda kommer det att uppstå stora rekryteringsbehov. En 
yrkesgrupp som kommer att bli svårt att rekrytera är undersköterskor. 

5. På vilket sätt har nämnden/styrelsen för avsikt att möta denna utmaning?  

Nya detaljplaner, ny industrimark, fullmäktigemål att sänka arbetslösheten och, 
integrationsplan är exempel på åtgärder för att möta utmaningarna. Fullmäktige har 
gett uppdrag till socialnämnden att arbeta med framtidens äldreomsorg, en framtidsdag 
genomförs om barnomsorgen. 

För närvarande arbetar kommunen med åtta detaljplaner. På kortast möjliga tid kan 
Kungsör få fram en detaljplan på 6 månader.  

Kommunen arbetar väldigt intensivt för kontakter med byggföretag. Det är just nu stort 
intresse för att bygga i kommunen. 

Ledningsgruppen har tagit fram en plan för att uppnå målet att sänka arbetslösheten. 

Arbetet med integrationsplanen har blivit försenad men den ska nu redovisas i april 
2018. Politiken har haft två dagar med diskussioner om äldreomsorgen. 
Socialnämnden har ett uppdrag att ta fram ett förslag till hur de vill att äldreomsorgen 
ska utvecklas i kommunen. Socialnämndens förslag ska lyftas till Ks och KF. I april ska 
politiken har framtidsdag om barnomsorgen. 
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Kungsörs kommun växer snabbt vilket gör att kommunen måste komma i kapp 
planeringsmässigt för skola och barnomsorg. 

6. Vilka åtgärder har vidtagits för att stärka lokalförsörjningsplaneringen? 
Vilken dokumentation finns?  

Det finns en lokalplaneringsgrupp och det förs minnesanteckningar. Allt som ska 
behandlas politiskt lyft för beslut. I och med den starka tillväxten i kommunen kommer 
det att behövas fler lokaler. Lokalförsörjningsgruppen arbetar med verksamhetslokaler. 

7. Beskriv hur arbetet fortgår med att utveckla näringslivsfrågorna?  

Det finns ett gemensamt näringslivsprogram i KAK, fempunktsprogram, 5 inplanerade 
företagsfrukostar varav en valfrukost. Kommunen har klättrat i rankingen avseende 
näringslivsfrågorna. Det ska tas fram ett nytt program för Kungsör under våren.  
Industrimark, bredband och livsmedelsstrategi är också områden som är viktiga för 
näringslivet. 

Företrädare för kommunen har träffat fem olika kommuner för att få veta hur de arbetat 
med näringslivsfrågorna då de gjort stora framsteg avseende näringslivsfrågorna. 

I mars kommer en näringslivsstrategi presenteras som är gemensam med Arboga och 
Köpings kommun. 

En fråga som tas upp när kommunen träffar företagen är att de upplever att det kan 
vara svårt att veta till vem de ska vända sig i kommunen eller dess förbund. 
Kommunens näringslivsstrateg ska därför fungera som ”en dörr in” för företagarna. 
Kommunen kommer att bjuda in företagen till ett möte där både kommunens 
representanter men även externa t.ex. skatteverket finns med för att kunna svara på 
företagarnas frågor. 

8. Beskriv hur KS utövar och utvärderar sin uppsikt över de kommunala 
bolagen?  

Uppsikten utövas genom ägardialogmöten, ägardirektiv, protokoll och mycket 
diskussioner med bolagen. 

Alla styrelseprotokoll skickas till alla KS-ledamöter. 

9. Vilka åtgärder har vidtagits för att stärka den interna kontrollen avseende 
förtroendevaldas arvoden och ersättningar?  

Politiker godkänner arvodeslistorna, blanketterna har kompletterats, det har gjorts 
uppdateringar av rutiner och checklista. Påminnelser görs om intyg. Det har inte gjorts 
några justeringar i arvodesreglementet. 

10. Vilka riskanalyser har ni gjort inför kommande demografiska 
förändringar?  
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Det finns ett gemensamt planeringsdokument. Kommunfullmäktige har gett uppdrag till 
socialnämnden om framtidens äldreomsorg. En framtidsdag har genomförts om 
barnomsorgen.  

Kungsörs kommun har växt snabbast i länet procentuellt sett under 2017. 

Den strategiska planeringen ligger till grund för beslut om vilka åtgärder som ska vidtas 
utifrån hur man tror att den demografiska förändringen kommer att ske. 

11. Vilka risker ser kommunstyrelsen som kan påverka den kommunala 
ekonomin negativt 

Risker som kan påverka den kommunala ekonomin negativt är att vårdbehoven ökar 
snabbt då det blir många äldre som behöver vård, mycket mer vård än idag. 

En annan risk är ökade lönekostnader pga. svårigheter att rekrytera inom större 
yrkesgrupper. Försämrad ersättning via skatteutjämningssystemet, fortsatt hög 
arbetslöshet samt ökade räntekostnader är ytterligare risker som lyfts fram. 

Vid mötet framförs att det finns förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina 
budgetar 2018. 

Den ökande inflyttningen bör påverka positivt på kommunens ekonomi även om det 
också kommer att medföra ökande kostnader t.ex. inom skola och förskola. 

9.1.1 Kommentarer 
Vi kan konstatera att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende utvecklingen av 
näringslivsarbetet. 

Vi menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att klara kommunens 
framtida utmaningar och anser att en IT-utvecklingsplan bör tas fram för kommunen. 

 

9.2 Barn- och utbildningsnämnden 
Vid möte med Barn- och utbildningsnämnden samt i de skriftliga svaren framkommer 
följande uppgifter: 

1. Hur arbetar nämnden/styrelsen för att säkerställa 
kompetensförsörjningen?  

Nämnden får regelbundet rapporter i samband med delårsbokslut och bokslut om 
rekryteringsläget. Förvaltningen deltar på rekryteringsmässor som arrangeras av olika 
universitet och högskolor. 

Inom förvaltningen har de arbetat med att samverka mellan olika verksamheter vid 
rekrytering för att klara kompetensförsörjningen. Vid mötet framförs att grunden för att 
göra bra rekrytering är att kunna erbjuda en bra verksamhet och att Barn- och 
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utbildningsnämnden ”är på god väg” att kunna göra det. Nämndens ordförande framför 
att det är viktigt att kunna erbjuda bra kompetensutveckling, löneutveckling och 
karriärmöjligheter. Nämnden menar att de har ökat förutsättningarna för rektorerna att 
kunna vara pedagogiska ledare. 

Det finns generellt en lärarbrist i Sverige men vid mötet framförs att Kungsörs kommun 
har bra förutsättningar för att kunna rekrytera.  

Inom skolan är det en hög andel av lärarna som är behöriga. Inom förskolan är målet 
att andelen förskollärare bör vara 67 %. Vid senaste mätningen var andelen 
förskollärare 73 %. Kommunen går inte ut och annonserar efter barnskötare men det 
förekommer att barnskötare som är visstidsanställda blir tillsvidareanställda.  

2. Hur arbetar nämnden för att säkerställa att arbetsmiljöansvaret utövas i 
enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter?  

Uppföljningen görs genom samtal med förvaltningschef och rektorer. 

Sjukfrånvaron ligger ungefär på samma nivå 2015, 2016 och 2017. 
Personalavdelningen har jobbat mycket med korttidsfrånvaron under senaste året vilket 
man ser har gett resultat.  

3. Hur fortgår arbetet för att följa ”Handlingsplan för förbättrad IT”?  

Arbetet med IKT följs upp i delårsrapporter, årsbokslut och i samtal med 
förvaltningschef och rektorer. 

Den handlingsplan för förbättrad IT som revisorerna hänvisade till i sina frågor är inte 
beslutad utan IT-samordnarens egna plan vilket gör att nämnden inte kan svara på 
denna fråga. 

4. Vad ser nämnden/styrelsen som den största utmaningen/risken för 2018 
och på femårssikt?  

Snabba förändringar i antalet elever, till exempel av den art som skedde 2015. Att 
snabbt kunna mobilisera resurser i form av både lokaler och personal. 

5. På vilket sätt har nämnden/styrelsen för avsikt att möta denna utmaning?  

Inget svar. 

6. Vilka åtgärder görs för att höja resultaten i skolan samt ge eleverna en 
god grund inför gymnasieskolan?  

Den stora förändring som gjorts är nybyggnation av ny skola och den 
organisationsförändring som skett under läsåret 2017/2018. Den innebär förbättrade 
förutsättningar för samtliga rektorsområden inom grundskolan. 
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Måluppfyllelsen inom förskolan mäts genom självskattning och enkäter till föräldrarna. 
På frågan om föräldrarna känner sig trygga att lämna sina barn på förskolan och på 
frågan om förändrarna upplever att de får ett gott bemötanden instämmer nästan 100 
% av de svarande. 

Inom skolan mäts måluppfyllelsen genom nationella databaser t.ex. SALSA-värden och 
KKIK (kommunens kvalitet i korthet). Eleverna i Kungsörs kommun har höga resultat i 
förhållande till kostnaden. Enkät till eleverna visar att andel elever som känner sig 
trygga i skolan har minskat mellan 2015 och 2017.  

När det gäller måluppfyllelsen avseende kunskapsresultaten har det ökat inom vissa 
ämnen och minskat inom andra. Det genomsnittliga meritvärdet har gått ner mellan 
2015 och 2017. 

7. Hur bedömer nämnden volymerna inom förskolans verksamhet dvs. 
barngrupper och personaltäthet?  

Nivåerna inom Kungsör kommun ligger väl till jämfört med ett nationellt perspektiv. 

De kommer att öppna fler förskoleavdelningar.  I dag används lokaler som inte är 
ändamålsenliga. Det finns planer på att bygga ny förskola men det kommer att dröja. 

8. Hur arbetar nämnden med flyktingmottagande och integration?  

Flyktingmottagande sker inom barn- och utbildningsförvaltningens integrationsenhet. 
Utbildning i form av svenska för invandrare, SFI, sker inom vuxenutbildningen i 
Kungsör. En utmaning för både Kungsörs kommun och hela samhället är den fortsatta 
integrationen när kurserna i SFI och eventuella kurser inom Komvux är avslutade. Här 
krävs det ett fortsatt övergripande samarbete både inom den kommunala 
verksamheten och tillsammans med det omgivande samhället. 

Inflödet av nyanlända är just nu begränsat. De som i dag bor i kommunen kommer att 
för kommunen medföra extra insatser under flera år framöver t.ex. svenska för 
invandrare. 

9. Hur möter KOMVUX arbetsmarknadens kompetensbehov  

Komvux tillhandahåller kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Det finns mycket 
begränsade möjligheter att tillgodose andra specifika kompetenser som kan finnas på 
arbetsmarknaden. 

10.  Övrigt 

Den stora händelsen under 2017 var inflyttning i den nya skolan. Kostnaden för den 
nya skolan har hållits inom budgeten. Skolan är snart fylld då elevökningen är större än 
vad de hade förväntat sig och planerat. Det finns dock en plan för att kunna bygga ut 
skolan om det skulle behövas. 
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Nämnden har följt upp sin internkontrollplan. Kontroller har gjorts av, registerkontroll, 
delegation, styrdokument, anmälan och rapportering av kränkningar, riskanalys vid 
förändringar, elevers frånvaro och interkommunala ersättningar. 

Nämnden har ett positivt resultat 2017 på 3 160 tkr som till stor del beror på pengar 
från migrationsverket. Det är ett underskott på 3 042 tkr inom särskolan till följd av ökat 
elevantal. 

Ekonomstödet har varit sämre än normalt då införandet av nytt ekonomisystem gjort att 
ekonomerna varit hårt belastade. 

9.2.1 Kommentarer 
Från de svar som lämnas uppfattar vi att nämndens uppföljning av arbetsmiljön bör 
stärkas. Vi ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker. 

 

9.3 Socialnämnden 
Vid möte med Socialnämnden samt i de skriftliga svaren framkommer följande 
uppgifter: 

1. Hur arbetar nämnden för att säkerställa kompetensförsörjningen? 

En kompetensförsörjningsplan finns för 2017-2021. Inom fem år förväntas 50 
pensionsavgångar inom socialförvaltningen. De flesta av dessa, ca 75 %, återfinns 
inom vård och omsorg och av dessa är det flest pensionsavgångar bland 
undersköterskor, ca 32 %. 

Socialförvaltningen har flera bristyrken som tillsammans med rörlighet på 
arbetsmarknaden ställer stora krav på insatser, att nyrekrytera, att kartlägga 
kompetensbrister och att se över möjligheten att kompetensutveckla befintlig personal. 

Det är också allmänt svårigheter att rekrytera utbildad personal inom flera 
yrkeskategorier.  

I landet är det svårt är det att rekrytera socionomer men för närvarande gäller inte detta 
förhållande i Kungsörs kommun.  

Det är också en påtaglig brist av sjuksköterskor. Inga prognoser tyder på att det bir 
bättre i framtiden. Även efterfrågan på undersköterskor förväntas öka de närmsta åren 
och tillgången på undersköterskor ökar inte i samma takt som efterfrågan. Det är även 
brist på kompetens inom psykiatri.  

Nämnden ser också ökat behov av kompetens inom demensområdet. Inom LSS-
omsorgen finns behov av att anställa fler stödpedagoger som vägleder personalen att 
arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Det finns också ett ökat behov av 
boendestödjare då behoven förväntas öka. Slutligen är det dessutom svårare att 
rekrytera chefer inom området. 



 

Grundläggande granskning rapport.docx  11 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kungsör kommun 
 Grundläggande granskning 2017 
 
 2018-03-27 

Ett sätt att möta framtida behov av undersköterskor är bl.a. det arbete som pågår inom 
ramen för ”Heltid som norm”. 

En handlingsplan är under upprättande, gemensamt för hela kommunen. Planen är att 
kunna erbjuda alla heltid till 2021-05-30. Fr.o.m. 2018 fram till 2021-05-31 ska 
eftersträvas att vakanta tillsvidaretjänster omvandlas till heltidstjänster. 
Kommunstyrelsens personalutskott kommer att fatta beslut under första kvartalet 2018 
om takten av införandet fram till år 2021. Innan beslut fattas ska en kartläggning göras 
av intresset för att arbeta heltid hos dem som idag arbetar deltid.  

Att bredda rekryteringen innebär också att verka för en jämnare könsfördelning och 
bredda mångfalden. Det är bl.a. viktigt att ta emot nyanlända personer genom att 
anställa i s.k. extratjänster i välfärden som en inslussning i verksamheterna.  

Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och effektivast samhällsservice. När 
verksamheterna utvecklas måste yrkesrollen hänga med. Genom att organisera 
annorlunda kan både personal och verksamheter utvecklas. T.ex. kan 
undersköterskans uppgifter delas in i två roller, en som kräver 
undersköterskeutbildning och som inriktas på vården samt en inte kräver samma 
kompentens och inriktas på omsorgen, så att undersköterskan gör rätt saker utifrån sin 
utbildning. Dessutom kan samverkan ske med intilliggande kommuner för att dela på 
spetskompetenser och korttidsvikarier. Arrangerande av studiecirklar för att 
kompetensutveckla befintlig personal är en annan insats som kan användas. 

Det finns behov av effektiviseringar i bemanningsprocessen och resursutnyttjande av 
befintlig personal. Nämnden planerar ett införande av TES, ett system för planeringen 
utförandet av insatser och personalen får färdiga scheman för vad som ska göras, när 
det ska göras och hos vem. Detta gör hemtjänsten mycket mer effektiv och underlättar 
uppföljningen av beslut. Systemet gör även färdig gå-, cykel, -och körscheman med 
karta för att rutterna ska planeras så effektivt som möjligt. Systemet kan också 
användas av alla verksamheter. 

Mer kunskaper behövs inom olika tekniska verktyg för att i vissa situationen övergå till 
välfärdsteknologi och e-hälsa, t.ex. nyckelfri hemtjänst, nattvakt och digitala 
signeringslistor. 

En ytterligare utmaning är att fortsätta arbetet med att utveckla arbetsmiljö och 
arbetsorganisation för att främja ett hälsosamt arbetsliv, för att öka frisknärvaron och 
minska sjukfrånvaron. En sådan satsning är avgörande för om medarbetare ska hålla 
ett helt arbetsliv och för att möjliggöra att fler arbetar kvar efter 65 års ålder. 

Verksamheterna tar idag in pensionärer som vikarier i olika verksamheter och även 
periodvis i specialistfunktioner. 

Kommunen visar på bredare karriärmöjligheter och ger medarbetare möjlighet att 
utveckla både sig själva och verksamheten genom ett traineeprogram, 
aspirantprogram, för potentiella chefer. 
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Det pågår även ett ledarskapsprogram inom kommunen i syfte att stärka ledarskapet 
för att skapa engagemang hos medarbetarna. 

Under 2017 har kommunen satsat på att sprida information om alla jobbmöjligheter via 
målgruppsanpassade annonser. Kommunen har också deltagit på 
arbetsmarknadsdagar och rekryteringsmässor.  

Flera insatser på en rad olika områden pågår för att säkerställa 
kompetensförsörjningen. En ytterligare insats är att arbeta fram en plan för framtida 
äldreomsorg. Möten är inplanerade med kommunens högst politiska och 
tjänstemannaledning. 

2. Hur arbetar nämnden för att säkerställa att arbetsmiljöansvaret utövas i 
enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter? 

Det finns en arbetsmiljöpolicy, samverkansavtal samt intern kontrollplan. 

Varje förvaltning är knuten till en skyddskommitté/samverkansgrupp med företrädare 
för arbetsgivare och fackliga organisationer. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i huvudsak på 
fyra nivåer i organisationen.  

• Centrala samverkansgruppen är även skyddskommitté 

• Lokala samverkansgruppen är även lokal skyddskommitté inom varje 
förvaltning 

• Arbetsplats 

• Arbetstagare  

Centrala samverkansgruppen ansvarar för utveckling, planering, samordning, 
information och övervakning av arbetsmiljöfrågor. Skyddskommittéerna samordnar 
arbetsmiljöarbetet inom varje förvaltning. Arbetsplatsen har ansvar för 
arbetsmiljöarbetet inom enheten och arbetstagaren har ansvar för att följa regler och 
anvisningar. 

Det är nämndens ansvar att se till att chefer med personalansvar som får 
arbetsmiljöuppgifter har resurser, befogenheter och nödvändiga kunskaper för sitt 
uppdrag. Nämnden uppgiftsfördelar till förvaltningschefen som ser till att underställd 
chef har den utbildning som krävs för att klara uppdraget. 

Personalavdelningen och företagshälsovård är interna och externa resurser som kan 
vara behjälpliga när uppgifter ska genomföras. 

Om befogenheter och resurser saknas för uppdraget kan chefen skriftligen lämna 
tillbaka uppgiftsfördelningen till närmsta chef. 
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Arbetsmiljöarbetet följs årligen upp av nämnden. Kommunstyrelsen ansvarar för den 
kommunövergripande uppföljningen. 

Detta redovisas i verksamhetsberättelse för respektive avdelning inom 
socialförvaltningen. Inom verksamheten finns ett årshjul där tidpunkt för fysisk 
arbetsmiljörond och psykosocial miljörond framgår. Resultatet sammanställs och 
redovisas på nämnd.  

Egenkontroller genomförs på vår och på höst. Sammanställs och redovisas på nämnd. 

Varje socialnämnd lämnar verksamheten en redogörelse för vad har hänt sedan 
senaste nämnd.  

3. Hur fortgår arbetet för att följa ”handlingsplan för förbättrad it?” 

Plan för IT är under upprättande. 

4. Vad ser nämnden som den största utmaningen/risken för 2018 och på fem 
års sikt? 

Gruppen äldre ökar och det kommer med stor sannolikhet att innebära framtida 
utmaningar för vård och omsorg. Som det framgår av tabellerna är det gruppen 80-100 
år som står för den största ökningen med 218 personer till år 2026.  

Källa: Statisticon. 
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Personer över 80 år löper en ökad risk (ca en femtedel) att utveckla demenssjukdom. 
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Behov av demensplatser inom äldreomsorgen 

Tabellen visar en prognos över antal personer som har eller kommer att ha behov av 
att bo på ett särskilt boende anpassat för personer med demenssjukdom. Kommunen 
har idag 16 platser för denna kategori och 25 personer utöver detta med 
demensproblematik i övriga boenden. Nämnden kan också se en ökning av personer 
med demensdiagnos på vårt korttidsboende samt växelvårdsplatser de senaste 
månaderna.  

Vård och omsorg behöver fler demensplatser och demensboende Tallåsgården är en 
ej anpassad verksamhet. En utökad bemanning behövs i verksamheten bara på grund 
av lokalerna. Optimalt vore om nybyggnationen på södergården blev demensplatser, 
eftersom lokalerna är anpassade för målgruppen.  Och då kan bemanning minskas. 
Verksamheten skulle också kunna ha mer flexibla gränser över antal demensplatser då 
de även kan använda platser på närliggande avdelning, men med samma 
personalgrupp som har demenskompetens. Detta skulle påverka kvaliteten positivt.  
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Differens mellan kapacitet och behov inom äldreomsorgen 

Behovet av äldreomsorg ökar i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar. Misteln 
ska avvecklas, enligt beslut i KF, med fem platser per år som är medräknat i tabellen. 
 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 … 2026 

Antal 
platser 

109 104 119 114 109 104 … 84 

Behov 101 103 113 119 125 126 … 144 

Skillnad 8 1 5 -5 -16 -22 … -60 

 

Nybyggnationen av 20 platser är medräknad år 2019, kvar att avveckla år 2026 är 
Tallåsgården. Det innebär att den totala skillnaden blir minus 76 boendeplatser. Som 
tabellen ovan visar är brytpunkten år 2020.  

I nuläget har vård och omsorg kö bestående av 12 personer med beslut till särskilt 
boende/ servicebostad, två till korttidsboendet samt 15 personer utan beslut. Tydligt är 
att kommunen redan nu behöver fler seniorbostäder utan biståndsbeslut. En trend är 
att de äldre som ansöker om särskilt boende, korttidsboende och växelvård har ett 
mycket mer omfattande behov än innan. Det är tydligt att korttidsboendet har personer 
som stannar länge beroende på att de väntar på plats på särskilt boende. Det innebär 
svårigheter att verkställa mer akuta ärenden på korttidsboendet. Det är en prioriterad 
fråga att se över användningen av korttidsplatser.  

Farhågan är att brytpunkten då behovet överskrider antal platser redan är här. 
Nämnden står inför ett val av riktning, antingen utökat särskilt boendeplatser eller möta 
behoven i det egna hemmet. Behovet behöver mötas skyndsamt. En ny lag och en 
överenskommelse mellan kommunerna och region Västmanland innebär att tiden 
minskar för vård och omsorg att ta emot en brukare som bedöms utskrivningsklar från 
fem vardagar till tre dagar. Detta innebär ett nytt arbetssätt både för sjukhus och 
kommunen. 

Hemtjänst och hemsjukvård 

Hemtjänstens beslut har ökat med 1700 timmar sen försommaren 2017.  Trenden är 
att ärenden, både för hemtjänsten och hemsjukvården, kommer fortsätta att öka 
kraftigt. Fler och fler personer väljer att bo kvar hemma och när våra köer dessutom 
växer, så kommer vi behöva verkställa ännu fler brukare i ordinärt boende. Om denna 
trend håller i sig kan det innebära att vård och omsorg behöva utöka personal och bilar 
inom hemtjänst och hemsjukvård.  
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Personer med intellektuell funktionsnedsättning 

Brukare inom LSS har idag en hög medelålder, 53 år och det framtida behovet av 
traditionella gruppbostäder minskar och behov av fler servicebostäder (ordinärt boende 
i trappuppgång) ökar. Det behövs ett utvecklingsarbete för att genomföra ”Rätt brukare 
på rätt boendeplats” inom området. 

Inom daglig verksamhet behöver verksamheten anpassas utifrån brukarens mål och 
möjligheter att närma sig den öppna arbetsmarknaden. Det innebär också ”Rätt 
brukare på rätt plats” som kräver ett motivationsarbete i likhet med det för Bostad med 
särskild service. Därför bör dessa båda förändringar samordnas. 

När den äldre befolkningen öka är det rimligt att anta att antalet äldre med psykisk 
ohälsa också ökar. Samverkan behöver utvecklas både internt inom vård och omsorg 
och externt. Prognosen är att antal boendestödsärenden kommer att öka. Det gäller 
även yngre personer. 

Inom personlig assistans pågår ett förbättringsarbete rörande kvalitetsledning som 
kommer att pågå hela 2018. Verksamheten kommer att börja använda sig av 
bemanningssystemet time care.  

Biståndshandläggning 

Ett ökat ”tryck” på biståndshandläggning utifrån nya krav och allt fler äldre. Den nya 
lagen om utskrivning från slutenvården genererar en risk att behöva erbjuda 
biståndshandläggning sju dagar i veckan. Detta skulle kunna verkställas i samverkan. 
Utredningar inför beslut kräver mer tid eftersom vi utreder utifrån Individens Behov I 
Centrum (IBIC). 

Ytterligare utmaningar 

Integrera ungdomarna på HVB och stödboende ut i samhället till egen försörjning 

Rekrytering av USK, socialsekreterare, enhetschefer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter 
m.m. 

Arbetsmarknadsverksamheten behöver ha en lugnare takt i sin tillväxt. 

Utveckla samverkan med skolan ytterligare. 
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5. På vilket sätt har nämnden för avsikt att möta denna utmaning? 

Äldre: 

Vid framtidsdagar diskuteras: Hur går vi vidare och vilka politiska beslut krävs. Hur gör 
vi med etapp 2 (renovering av Södergården) och behövs etapp 3 (nybyggnation). Vård 
och omsorg håller på att ställa om till att kunna erbjuda ”SäBo i hemmet” för att inte 
vara beroende av platser och för att fler äldre vill bo hemma så länge som möjligt. För 
detta krävs mer personal hemtjänst och hemsjukvård, där vi för 2018 fått ca 700 tkr till 
detta. Se även fråga 4.  

Integrera ungdomar: 

I februari kommer nämnden ha ett fördjupat tillfälle där förvaltningen ska ha en 
fördjupad redovisning av läget. Se även fråga 8.  

Rekrytering: 

Specialist på HR hjälper förvaltningen ”att sticka ut” när det gäller annonser. Vid 
annonseringen inriktar man sig mer mot sociala medier.  

6. Hur planerar nämnden för att kunna möta upp nuvarande och framtida 
behov av trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden? 

Kommunen arrangerade en framtidsdag den 18/9-2017 och planerar en halvdag 25/1-
2018 vars syfte är att staka ut den framtida inriktningen för äldreomsorgen. I denna 
planering ingår att ta ställning till hur nuvarande och framtida behov inom 
äldreomsorgen ska mötas. Det finns tre olika vägar att går: fler platser i särskilda 
boendeformer, mer insatser i hemtjänsten/hemvården eller ett boende mittemellan.  

7. Hur arbetar nämnden med flyktingmottagande och integration? 

Detta uppdrag ligger på barn- och ungdomsnämnden. Socialnämnden samarbetar och 
ett nytt styrdokument är upprättat.  

8. Vilka åtgärder planerar nämnden att ta för att klara behoven av 
stödboenden för de som inte får bo kvar på HVB-hem när de är 18 år? 

Nämnden klarar behovet av stödboende givet förutsättningen att det finns lägenheter 
att erbjuda i kommunen. Det finns planer för ombyggnad av våra verksamheter men 
det behovet finns inte längre. Enligt nämndens bedömningar kommer det att finns 
behov av 4 lägenheter 2018, ytterligare två under 2019 och fem under 2020. 

Vid tidpunkten för mötet med revisorerna fanns ett förslag från förvaltningen som skulle 
presenteras för nämnden som innebar att HVB Skogsudden läggs ner under 2018.  
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9. Beskriv hur kommunen har en sammanhållande kontroll av vilka projekt 
som pågår i förvaltningen? 

Projekten finns i IT-systemet QlickView. Nämnden har dock inte till gång till detta 
system. När det t.ex. startas ett projekt meddelar förvaltningen nämnden att det startar 
och resultat redovisas oftast via rapporter på nämndsammanträdet. Vi mötet framförs 
att kontroll på projekt borde finnas med i internkontrollplanen för 2018. 

10. Har nämnden en upprättad personalförsörjningsplan? 

Nämnden har en kompetensförsörjningsplan. 

9.3.1  Kommentarer 
Vi uppfattar att nämnden har många stora utmaningar framför sig inte minst avseende 
den demografiska utvecklingen. Vi vill här understryka vikten av att det finns en plan för 
att möta denna utmaning samt att planen är kopplad till kommunens 
lokalförsörjningsplanering. 

9.4 Kommungemensam Överförmyndarnämnd  
Överförmyndarnämnden är gemensam med Köpings kommun och Arboga kommun. 

Inget möte har genomförts med Överförmyndarnämnden under 2017. Revisorerna har 
vid protokollsläsningen noterat att nämndens protokoll är mycket knapphändiga. Detta 
har framförts till chef för överförmyndarverksamheten. 

Överförmyndarnämnden har tre områden i internkontrollplanen för 2017. Samtliga 
kontroller har genomförts och inga avvikelser har funnits. 

Överförmyndarnämnden uppvisar för 2017 ett underskott om – 1 460 tkr.  

 

Överförmyndarnämnd Målet 
uppfyllt 
(Ja, Nej, 
Delvis 

Utveckling 

Bättre, Lika, 
Sämre 

En kommun med hög kvalitet D B 

Trygghet i livets alla skeenden J B 
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Uppföljning intern kontroll 

Kungsörs kommuns revisorer följt upp de granskningar som genomförts 2013-2016 avseende 
kommunens arbete med hur den interna kontrollen bedrivs.  

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Vid tidigare granskningar har vi kunnat konstatera att det finns ett antal brister kopplade till 
kommunens system för intern kontroll. Det handlade främst om att kommunstyrelsen och 
nämnderna inte följde reglementet för intern kontroll exempelvis avseende rapportering. 
Kommunstyrelsen hade inte heller, i enlighet med reglementet, utvärderat kommunens samlade 
system för intern kontroll. 

Inom ramen för lekmannarevisionen granskar lekmannarevisorn om arbetsformer, processer och 
rutiner finns som säkerställer en god styrning samt hur den interna kontrollen fungerar i praktiken 
i bolagen.  

Vid en uppföljande granskning som genomfördes under 2015 kunde konstateras att flertalet av de 
synpunkter som tidigare lämnats fortfarande kvarstod vilket ligger till grund för revisorernas beslut 
att återigen genomföra en uppföljande granskning. 

Vår granskning avseende kommunens arbete med hur den interna kontrollen bedrivs visar att det 
skett viktiga åtgärder för att stärka kommunens internkontrollarbete.  

Vi kan t.ex. konstatera att kommunstyrelsen har fastställt tillämpningsanvisningar som tydliggör 
hur arbetet med planering och upprättande av internkontrollplan ska genomföras samt hur 
uppföljningen ska gå till.   

Dock kan vi konstatera att det fortfarande finns brister. 

  



   

 

 

Vi rekommenderar att: 

• Kommunstyrelsens ledamöter ges större delaktighet i risk- och väsentlighetsanalysen. 

• Barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av den interna kontrollen från 
bokslutsärendet till ett eget ärende för att göra det tydligare att den interna kontrollen 
följts upp.  

• Kommunstyrelsen, i enlighet med reglementet för intern kontroll, årligen ska utvärdera 
kommunens samlade system för intern kontroll och göra en bedömning av hur arbetet med 
den interna kontrollen bedrivits i kommunen under föregående år. 

 
 
Kommunrevisionen emotser svar senast 2018-06-01 å vilka åtgärder kommunstyrelsen och 
nämnderna har för avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter och vad som för 
övrigt redovisas i rapporten. 
 

För kommunrevisionen i Kungsörs kommun 2018-03-27 

 

 

Håkan Sundström    
revisionsordförande   
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1 Sammanfattning 
Vår granskning avseende kommunens arbete med hur den interna kontrollen bedrivs 
visar att det skett viktiga åtgärder för att stärka kommunens internkontrollarbete.  

Vi kan t.ex. konstatera att kommunstyrelsen har fastställt tillämpningsanvisningar som 
tydliggör hur arbetet med planering och upprättande av internkontrollplan ska 
genomföras samt hur uppföljningen ska gå till.   

Dock kan vi konstatera att det fortfarande finns brister. 

Vi rekommenderar att: 

• Kommunstyrelsens ledamöter ges större delaktighet i risk- och 
väsentlighetsanalysen. 

• Barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av den interna kontrollen 
från bokslutsärendet till ett eget ärende för att göra det tydligare att den interna 
kontrollen följts upp.  

• Kommunstyrelsen, i enlighet med reglementet för intern kontroll, årligen ska 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och göra en bedömning 
av hur arbetet med den interna kontrollen bedrivits i kommunen under 
föregående år. 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har på uppdrag av Kungsörs kommuns revisorer följt upp de granskningar som 
genomförts 2013-2016 avseende kommunens arbete med hur den interna kontrollen 
bedrivs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Vid tidigare granskningar har vi kunnat konstatera att det finns ett antal brister 
kopplade till kommunens system för intern kontroll. Det handlade främst om att 
kommunstyrelsen och nämnderna inte följde reglementet för intern kontroll exempelvis 
avseende rapportering. Kommunstyrelsens hade inte heller, i enlighet med 
reglementet, utvärderat kommunens samlade system för intern kontroll. 

Inom ramen för lekmannarevisionen granskar lekmannarevisorn om arbetsformer, 
processer och rutiner finns som säkerställer en god styrning samt hur den interna 
kontrollen fungerar i praktiken i bolaget.  

Vid en uppföljande granskning som genomfördes under 2015 kunde konstateras att 
flertalet av de synpunkter som tidigare lämnats fortfarande kvarstod vilket ligger till 
grund för revisorernas beslut att återigen genomföra en uppföljande granskning. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet har varit att följa upp vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de 
synpunkter som framfördes vid 2016 års granskning.  

Vi har därför följt upp: 

- Om kommunstyrelsen har formaliserat anvisningar för den interna kontrollen att 
gälla för nämnder och styrelser. 
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- Om internkontrollplaner beslutats och följts upp i enlighet med anvisningarna.  

- Om val av kontrollområden i kommunstyrelsen och nämnderna gjorts utifrån en 
risk- och väsentlighetanalys 

- Vilken rapportering som kommunstyrelsen har begärt från bolagen gällande den 
interna kontrollen? Om samtliga kommunstyrelseledamöter får tillräcklig 
information om den interna kontrollen i de kommunala bolagen? 

- Om resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen 2017 rapporterats i 
enlighet med reglementet.  

- Om kommunstyrelsen har utvärderat kommunens samlade system för intern 
kontroll och gjort en bedömning av hur arbetet med den interna kontrollen 
bedrivits i kommunen under 2017. 

2.2 Avgränsningar 
Uppföljningen omfattar kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden samt kommunstyrelsens uppsikt och samordningsansvar avseende 
nämnderna och de helägda kommunala bolagen.  

2.3 Revisionskriterier 
• Kommunallagen 6:6, 6:1 

• Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.4 Ansvarig nämnd 
Uppföljningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden. 

 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Uppföljningen kommer att utföras av Karin Helin Lindkvist, certifierad kommunal 
revisor. 

2.6 Metod 
Uppföljningen har genomförts genom: 

- att granska kommunstyrelsens, nämndernas internkontrollplaner för 2017 

- att granska kommunstyrelsens, nämndernas protokoll avseende rapportering av 
intern kontroll 2017.  

- avstämning med kommundirektör, barn- och utbildningschef samt socialchef. 

- rapporten är faktagranskad av kommundirektör, barn- och utbildningschef samt 
socialchef. 
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3 Resultat av granskningen 
Resultatet presenteras genom att varje revisionsfråga utgör ett eget stycke.  

3.1 Reglemente och tillämpningsanvisningar för intern kontroll 
Reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige 2015-03-09, § 23. Under 
punkten 3.1 i reglementet framgår att en ”viktig uppgift för kommunstyrelsen är att ta 
initiativ till, utveckla och formulera kommunövergripande anvisningar kring intern 
kontroll”. Av punkten 6 i samma reglemente framgår att ”kommunstyrelsen har rätt att 
utfärda närmare föreskrifter och anvisningar för det interna kontrollarbetet”.  

Under 2016 införde kommunstyrelsen en ny modell för sitt arbete med den interna 
kontrollen. I granskningen av den interna kontrollen 2016 framkom att det var oklart om 
den modell som kommunstyrelsen valt för sin interna kontroll även gäller för övriga 
nämnder och i så fall är att betrakta som tillämpningsanvisningar till 
internkontrollreglementet. I granskningen rekommenderades kommunstyrelsen att 
fastställa anvisningar rörande den interna kontrollen och säkerställer att nämnderna 
föreskrivs att arbeta enligt anvisningarna.  

Kommunstyrelsen antog 2017-05-22, § 105, Tillämpningsanvisning till Reglemente för 
intern kontroll. Tillämpningsanvisningen ger anvisningar rörande riskanalys, 
upprättande av internkontrollplan och rapportering av resultat.  

Kommentarer: 
Efter granskningen 2016 rekommenderades kommunstyrelsen att fastställa 
anvisningarna rörande den interna kontrollen. Vi kan konstatera, och ser positivt på, att 
kommunstyrelsen har fastställt tillämpningsanvisningar som tydliggör hur arbetet med 
planering och upprättande av internkontrollplan ska genomföras samt hur uppföljningen 
ska gå till.   

3.2 Genomförandet av riskanalyser inför upprättande av 
internkontrollplaner 
Enligt kommunstyrelsens protokoll 2017-02-15, § 32, har kommunstyrelsens förvaltning 
genomfört en riskanalys inför upprättandet av internkontrollplanen 2017. 
Kommunstyrelsen har tagit del av bruttorisklistan, 41 kontrollområden har riskbedömts. 
Utifrån riskanalysen har ett förslag till internkontrollplan tagits fram av förvaltningen, 
områden med ett riskvärde på 10 eller högre har tagits med. Internkontrollplanen 
innehåller 11 kontrollområden. 

Kommunstyrelsen har antagit den föreslagna internkontrollplanen enligt protokoll, 
2017-02-15, § 32.  

Enligt barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-02-15, § 12, har barn- och 
utbildningsförvaltningen genomfört en riskanalys i samarbete med barn- och 
utbildningsnämndens presidium inför upprättandet av internkontrollplanen 2017. 
Nämnden har tagit dela av bruttorisklistan, 30 kontrollområden har riskbedömts. Utifrån 
riskanalysen har ett förslag till internkontrollplan tagits fram av förvaltningen, områden 
med ett riskvärde på 12 har tagits med. Internkontrollplanen innehåller 7 
kontrollområden.  
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Barn- och utbildningsnämnden har antagit den föreslagna internkontrollplanen enligt 
protokoll, 2017-02-15, § 12. Protokollsutdrag har lämnats till kommunstyrelsen för 
kännedom i enlighet med tillämpningsanvisningarna.  

Enligt socialnämndens protokoll 2017-04-25, § 68, har socialförvaltningen tagit fram en 
bruttolista med förslag till kontrollområden att ingå i internkontrollplanen 2017. Listan 
har behandlats av socialnämndsberedningen. En riskanalys har genomförts av 
kontrollområden och alla som fått ett riskvärde på 10 eller högre har tagit med i 
internkontrollplanen. Det framgår inte av protokollet vilka som deltagit i riskanalysen 
eller vilka kontrollområden som ingått i riskbruttolistan. Internkontrollplanen innehåller 
13 kontrollområden. 

Socialnämnden har antagit den föreslagna internkontrollplanen enligt protokoll 2017-
04-25, § 68. Protokollsutdrag har lämnats till kommunstyrelsen för kännedom i enlighet 
med tillämpningsanvisningarna. 

Upprättandet av internkontrollplanerna har skett i enlighet med reglementet och 
tillämpningsanvisningarna med undantag för barn- och utbildningsnämnden. Enligt 
tillämpningsanvisningar ska alla kontrollområden med ett riskvärde på 10 eller högre 
ingå i internkontrollplanen, i barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan ingår 
kontrollområden med riskvärde 12. I barn- och utbildningsnämnden internkontrollplan 
saknas även information om metod för hur kontrollerna ska ske. Barn- och 
utbildningsnämndens internkontrollplan antogs dock ca 3 månader innan 
kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar antogs.  

Inom kommunstyrelseförvaltningen gör respektive arbetsgrupper sin riskanalys och de 
som kommer över 10 tas med i internkontrollplanen. Verksamheterna gör också en 
utvärdering av hur internkontrollarbetet fungerat under året. När riskanalysen redovisas 
för kommunstyrelsen kan ledamöterna ha synpunkter på om det är kontrollpunkter som 
de vill lägga till eller dra ifrån. 

Socialchefen menar att processen för internkontrollarbetet är tydlig. Förvaltningen tar 
fram en bruttolista på riskområden. Några av dessa områden är stjärnmärkta vilket 
innebär att det är gemensamma kontroller som är beslutade av kommunstyrelsen att 
samtliga nämnder ska ha med i internkontrollplanen. Bruttolistan behandlas först i 
presidiebredningen där politikerna har möjlighet att påverka innehållet i listan. Efter det 
behandlas listan med riskområden i nämnden. I samband med riskbedömning av 2018 
års internkontrollplan gavs nämndens ledamöter möjlighet att maila in förslag på 
ytterligare riskområden.   

I internkontrollplanen för 2018 finns riskområden med ett lågt riskvärde då det är 
kontrollpunkter som beslutats av kommunstyrelsen. I internkontrollplan 2018 finns 
också kontrollpunkter som är svårt att hitta en bra uppföljningsmetod men där 
politikerna bedömt att det är av så stor betydelse att man ändå vill att det ska vara 
med. 

Barn- och utbildningschefen framför att processen för internkontrollarbetet är ett bra 
system som fungerar.  Riskanalysprocessen för internkontrollplan 2018 har skett på 
samma sätt som föregående år. Det är nämndens presidie som genomför riskanalysen 
och denna redovisas sedan för nämnden som har möjlighet att lämna synpunkter.  

Förutom det kontroller som görs inom ramen för internkontrollen sker ett antal 
ytterligare kontroller i verksamheten. 
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Kommentarer: 
Val av kontrollområden för kommunstyrelsens, socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämndens räkning utgår från en risk- och västenlighetanalys som även finns 
dokumenterad. Vi bedömer att val av kontrollområden gjorts på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån genomförd risk- och väsentlighetanalys. Vår uppfattning är dock att de 
förtroendevalda i kommunstyrelsen ska medverka i högre grad risk- och 
väsentlighetsanalysen, eftersom ett sådant arbetssätt medför fler perspektiv.  

Vi kan konstatera att socialnämnden har utgått från en risk- och väsentlighetsanalys vid 
val av kontrollområden vilket är en förbättring från föregående år.  

Vi kan vidare konstatera att barn– och utbildningsnämnden inte valt ut kontrollområden 
på samma kriterier som kommunstyrelsen och socialnämnden. Enligt 
tillämpningsanvisningarna ska områden med en riskbedömning på 10 eller högre tas 
med i internkontrollplanen. Barn- och utbildningsnämndens interkontrollplan inkluderar 
kontrollområden som fått en riskbedömning på 12. Vi kan dock konstatera att barn- och 
utbildningsnämndens internkontrollplan antogs innan kommunstyrelsen fastställt 
tillämpningsanvisningarna.  

 

3.3 Uppföljning och rapportering av den interna kontrollen 2017 
I kommunens reglemente för intern kontroll står: 

”Nämnden/bolagen ska löpande eller senast i samband med årsredovisningens 
upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska ske samtidigt till kommunens 
revisorer.”  

Kommunstyrelsen uppföljning av den interna kontrollen, 2018-02-26 § 41, visar att 
samtliga kontroller har genomförts i enlighet med internkontrollplanen. Utöver de 
kontrollområden som tas upp i internkontrollplanen har ett nytt rapportpaket för att 
underlätta för chefer att hålla kontroll på PA-uppgifter tagits fram. Kommunen har 
också börjat en ny programvara tagits fram/införskaffats som känner av om betalningar 
går till svartlistade leverantörer, misstänkta bluffakturor, företag som ligger i farozonen 
för konkurs och stora utbetalningar i allmänhet för att underlätta den interna kontrollen. 
Av protokollet framkommer att utdrag av protokollet skickats till revisorerna.  

Av barn- och utbildningsnämndens sammanträdesprotokoll framkommer att 
internkontrollen har diskuteras i samband med genomgång av delårsbokslut per 30 
april (2017-05-17 § 22) och per 30 augusti (2017-09-20 § 42). I delårsbokslutet per 30 
augusti redovisas uppföljning av 3 av 7 kontrollområden. Det framkommer inte av 
protokollen om barn- och utbildningsnämnden har hanterat den slutgiltiga uppföljningen 
av internkontrollplanen. Resultatet av internkontrollen redovisas i barn- och 
utbildningsnämndens årsbokslut 2017. Det framkommer inte om resultatet av den 
interna kontrollen har skickats till kommunstyrelsen eller revisorerna.  

Socialnämndens uppföljning av den interna kontrollen, 2018-02-20 § 23, visar att 
samtliga kontroller är utförda eller delvis utförda, revidering av delegationslista och 
dokumenthantering pågick när uppföljningen gjordes. Av protokollet framkommer att 
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protokollsutdrag har skickats till kommunstyrelsen men det framkommer inte om 
revisorerna har tagit del av uppföljningen.  

Kommentarer: 
Vi bedömer att resultatet av den interna kontrollen i huvudsak skett i enlighet med 
reglementet. 

Det finns inte angivet i socialnämndens protokoll att besluten om uppföljning 
expedierats till revisorerna.  

Vi har vid tidigare granskningar rekommenderat att barn- och utbildningsnämnden lyfter 
ur uppföljningen av den interna kontrollen från bokslutsärendet till ett eget ärende för 
att göra det tydligare att den interna kontrollen följts upp. Då nämnden inte har gjort 
någon förändring kvarstår vår rekommendation. Utifrån den dokumentation vi tagit del 
av går det inte att utläsa om resultatet av barn- och utbildningsnämndens beslut om 
uppföljning expedierats till kommunstyrelsen och revisorerna.  

3.4 Rapportering av intern kontroll från bolagen  
Kommunstyrelsen tog vid sammanträdet 2017-09-25, § 156, del av 
internkontrollplanerna 2017 samt riskanalyser för Kungsörs Kommunföretag AB, 
Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB samt Kungsörs Fastighets AB. Vid 
sammanträdet konstaterades att bolagen antagit internkontrollplaner och 
kommunstyrelsen beslutade att som i en del av uppsiktsplikten begära in en rapport 
efter årets kontroller utifrån fastställda planer.  

I delårsbokslut 2 (datum) framgår att Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs 
Vatten AB har antagit nya internkontrollplaner och att resultatet av kontrollerna 
redovisas i årsbokslutet.  

Rapporteringen av internkontrollen i bolagen görs i respektive bolags bokslut samt i 
bolagsstyrningsrapporten som ställs till kommunstyrelsen efter att respektive bolag 
antagit dem.  

3.5 Har kommunstyrelsen utvärderat kommunens samlade system 
för intern kontroll och gjort en bedömning av hur arbetet med 
den interna kontrollen bedrivits i kommunen under 2017? 
Kommunstyrelsen får rapportering av nämndernas interna kontroll men gör ingen 
utvärdering i enlighet med vad som anges i reglementet för intern kontroll.  

4 Slutsats och rekommendationer 
Vår granskning avseende kommunens arbete med hur den interna kontrollen bedrivs 
visar att det skett viktiga åtgärder för att stärka kommunens internkontrollarbete. Dock 
kan vi konstatera att det fortfarande finns brister.  

Vi har i granskningen följt upp: 

- Om kommunstyrelsen har formaliserat anvisningar för den interna kontrollen att 
gälla för nämnder och styrelser. 
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Vi kan konstatera, och ser positivt på, att kommunstyrelsen har fastställt 
tillämpningsanvisningar som tydliggör hur arbetet med planering och upprättande av 
internkontrollplan ska genomföras samt hur uppföljningen ska gå till.   

- Om internkontrollplaner beslutats och följts upp i enlighet med anvisningarna.  

Vi bedömer att resultatet av den interna kontrollen i huvudsak följts upp i enlighet med 
anvisningarna.  

- Om val av kontrollområden i kommunstyrelsen och nämnderna gjorts utifrån en 
risk- och väsentlighetanalys. 

Vi bedömer att val av kontrollområden gjorts på ett ändamålsenligt sätt utifrån 
genomförd risk- och väsentlighetanalys. Vår uppfattning är dock att de förtroendevalda 
i kommunstyrelsen ska ges större delaktighet i risk- och väsentlighetsanalysen, 
eftersom ett sådant arbetssätt medför fler perspektiv.  

- Vilken rapportering som kommunstyrelsen har begärt från bolagen gällande den 
interna kontrollen? Om samtliga kommunstyrelseledamöter får tillräcklig 
information om den interna kontrollen i de kommunala bolagen? 

Enligt vår bedömning får kommunstyrelsen tillräcklig rapporteringen av internkontrollen 
i bolagen genom respektive bolags bokslut samt i bolagsstyrningsrapporten som ställs 
till kommunstyrelsen efter att respektive bolag antagit dem.  

- Om resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen 2017 rapporterats i 
enlighet med reglementet.  

Vi bedömer att resultatet av den interna kontrollen i huvudsak skett i enlighet med 
reglementet. 

- Om kommunstyrelsen har utvärderat kommunens samlade system för intern 
kontroll och gjort en bedömning av hur arbetet med den interna kontrollen 
bedrivits i kommunen under 2017. 

Kommunstyrelsen får rapportering av nämndernas interna kontroll men gör ingen 
utvärdering i enlighet med vad som anges i reglementet för intern kontroll.  

Vi rekommenderar att: 

• Kommunstyrelsens ledamöter ges större delaktighet i risk- och 
väsentlighetsanalysen. 

• Barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av den interna kontrollen 
från bokslutsärendet till ett eget ärende för att göra det tydligare att den interna 
kontrollen följts upp.  

• Kommunstyrelsen, i enlighet med reglementet för intern kontroll, årligen ska 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och göra en bedömning 
av hur arbetet med den interna kontrollen bedrivits i kommunen under 
föregående år. 
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2018-03-27 

Till  
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
 

För kännedom 
Kommunfullmäktige 
 

Uppföljning av kommunens modell för målstyrning  

Kungsörs kommuns revisorer har genomfört en uppföljning av de granskningar som genomfördes 
under 2014, 2015 och 2016 avseende kommunens modell för målstyrning och hur den 
implementerats i kommunstyrelse och nämnder. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Vår sammanfattande bedömning av kommunens modell för målstyrning är att det skett en positiv 
utveckling. Genom en tydligare modell och redovisning av mål och måluppfyllelse bedömer vi att 
styrningen har stärkts och att det har blivit lättare se kopplingen från fullmäktiges mål till 
nämnderna. Det finns dock fortfarande behov av utveckling avseende bland annat hur målen 
formuleras.  

Vi rekommenderar att:  

• Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med utvecklingen av målstyrningen 
genom att vara tydliga i sina målformuleringar samt beslut om hur måluppfyllelsen ska 
mätas.  

• Kommunstyrelsen säkerställer att det i målen för 2019 finns en gemensam modell i 
kommunen för hur aktivitetsplaner ska utformas. 

Kommunrevisionen emotser svar senast 2018-06-01 å vilka åtgärder kommunstyrelsen och 
nämnderna har för avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter och vad som för 
övrigt redovisas i rapporten. 
 

För kommunrevisionen i Kungsörs kommun 2018-03-27 

 

 

Håkan Sundström    
revisionsordförande   
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1 Sammanfattning 
Vi har på uppdrag av Kungsörs kommuns revisorer genomfört en uppföljning av de 
granskningar som genomfördes under 2014, 2015 och 2016 avseende kommunens 
modell för målstyrning och hur den implementerats i kommunstyrelse och nämnder. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Vår sammanfattande bedömning av kommunens modell för målstyrning är att det skett 
en positiv utveckling. Genom en tydligare modell och redovisning av mål och 
måluppfyllelse bedömer vi att styrningen har stärkts och att det har blivit lättare se 
kopplingen från fullmäktiges mål till nämnderna. Det finns dock fortfarande behov av 
utveckling avseende bland annat hur målen formuleras.  

Vi rekommenderar att:  

• Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med utvecklingen av 
målstyrningen genom att vara tydliga i sina målformuleringar samt beslut om 
hur måluppfyllelsen ska mätas.  

• Kommunstyrelsen säkerställer att det till målen för 2019 finns en gemensam 
modell i kommunen för hur aktivitetsplaner ska utformas. 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har på uppdrag av Kungsörs kommuns revisorer genomfört en uppföljning av de 
granskningar som genomfördes under 2014, 2015 och 2016 avseende kommunens 
modell för målstyrning och hur den implementerats i kommunstyrelse och nämnder. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

I granskningen ingår samtliga nämnder. 

För att kommunen ska kunna bedriva en effektiv verksamhet är en tydlig mål- och 
styrkedja en grundläggande förutsättning. Kommunstyrelsen och nämnderna behöver 
därför ha tydliga uppdrag och mål som därtill konkretiseras. Vidare behöver former för 
uppföljning klargöras. Likaså behövs ett klargörande av hur återrapportering av 
uppnådda resultat och effekter ska ske.  

I Kungsörs kommun pågår en utveckling av målstyrningsprocessen, inför 2017 finns en 
förenklad modell för kommunens målstyrning. I kommunens målstyrningssystem ingår 
även de helägda kommunala bolagen. 

Arbetet med utvecklingen av processen har följts av revisorerna genom att erhålla 
muntlig information från kommunchefen. Revisorerna bedömer att det finns en risk för 
att implementeringen av den nya målstyrningsmodellen inte är fullständigt genomförd i 
kommunstyrelse och nämnder. 

Vid den granskning som genomfördes under 2016 lämnade revisorerna bland annat 
synpunkter på att det fortsatt finns mål som är otydligt formulerade och inte bidrar till en 
tydlig styrning. För vare sig socialnämnden eller barn- och utbildningsnämndens 
räkning efterlevdes den av fullmäktige beslutade målstyrningsmodellen. Det framkom 
även i granskningen att det vid årets slut fanns flera mål som inte kunde följas upp.  
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2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet har varit att följa upp de synpunkter som revisorerna lämnade vid 
granskningarna 2014-2016 samt de svar som kommunstyrelsen översände till 
revisionen.  

Vi har därför följt upp: 

• Hur arbetet fortgår med att införa den nya förenklade målstyrningsmodellen? 

• Hur har kommunstyrelsen och nämnderna arbetat in målen i sin egen styrning i 
enlighet med beslutad målstyrningsmodell? 

• Görs en tillfredsställande uppföljning av målen i samband med årsredovisningen? 

• Hur utövar kommunstyrelsen sin uppsikt gällande verksamheten i bolagen inom 
ramen för målstyrningen? 

2.2 Avgränsningar 
Uppföljningen omfattar kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden. 

2.3 Revisionskriterier 
Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.4 Ansvarig nämnd 
Uppföljningen avser kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden. 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Uppföljningen har utförts av Karin Helin Lindkvist, certifierad kommunal revisor samt 
Lovisa Jansson, kommunal revisor. 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av tillämpliga beslut, mål, 
verksamhetsplaner och tillhörande dokumentation samt genom intervjuer med 
kommundirektör och barn- och utbildningschef samt socialchef. Rapporten är 
faktagranskad av kommundirektör, barn- och utbildningschef samt socialchef. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Målstyrningsarbetet 2017 
Förändringar har skett i kommunens modell för mål- och resultatstyrning i och med 
beslut av kommunstyrelsen 2016-04-25 § 72.  

I budget 2017 (antagen av kommunfullmäktige 2017-02-13, § 20) finns 
kommunfullmäktiges mål angivna för respektive nämnd och kommunstyrelsen. 
Kommunfullmäktiges mål har brutits ned till nämndmål för respektive nämnd.  

En handbok för målstyrningsarbetet har tagits fram utifrån kommunens 
målstyrningsmodell. Handboken har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen 
(2016-04-25 § 72). Syftet med handboken är att beskriva konkret hur arbetet med 
planering, uppföljning, analys och åtgärder av målstyrningsarbetet går till samt vem 
som gör vad och när det ska göras. I handboken tydliggörs ansvarsfördelningen 
mellan och inom den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen samt 
hur och när målen ska följas upp. Handboken innehåller vidare stöd och checklistor för 
arbetet med analys och jämförelser av måluppfyllnad.  

Processen för kommunens målstyrning enligt bild nedan, hämtad från handboken.  

 
 

Kommunens vision: De övergripande målen för kommunen beskrivs i kommunens 
vision, denna beskriver ett önskvärt framtida tillstånd som saknar definierbara och 
mätbara termer. Nuvarande vision (Vision 2025) antogs av kommunfullmäktige 2015-
04-07, § 44.  



 

 5 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kungsörs kommun 
 Uppföljning av kommunens modell för målstyrning 
 
 2018-03-14 

Fullmäktigemål: Kommunfullmäktige antar 3-5 mål som anger vad man vill uppnå 
politiskt. Målen beskrivs med ett tidsatt och mätbart värde. Målarbetet påbörjas i mars 
månad, parallellt med arbetet med rambudgeten. Kommunstyrelsen formulerar sina 
beställningar av tekniska tjänster, service och underhåll i april och lägger i början av 
maj fram förslag till budgetramar och budgetberedning. Kommunfullmäktige fastställer 
fullmäktigemålen i juni. Fullmäktigemålen följs upp i årlig redovisning av resultat och 
analys i årsbokslutet.  

Kommunfullmäktige fastställde fyra mål för 2017, 2016-06-07 § 94: 

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

2. Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 invånare år 
2025.  

3. Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 
2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och Kungsörs KommunTeknik AB.  

4. I skolan ska kunskapsresultatens nivå trivsel och trygghet öka varje år med 
2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbildningsnämnden. 

5. Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, 
arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent 
årligen med december 2016 som bas. 

 

Nämnd- eller styrelsemål: Nämnder och styrelser antar max 7 mål som beskriver 
vilka mål som ska uppnås och när målen ska vara uppnådda utifrån givna ekonomiska 
ramar. Målen ska vara tidsatta och mätbara. Utöver de mål som är kopplade till 
fullmäktigemålen kan nämnder och styrelser formulera specifika mål för sitt 
verksamhetsområde. Nämnd och styrelsemål ska minst följas upp vid delårsbokslut 2 
samt årlig redovisning av resultat och analys i årsbokslut.  

Kommunstyrelsen antog sju mål för 2017, 2016-10-24 § 209: 

- Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade 
upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner. 100 bostäder till 
2020 (kopplat till KF-mål 2).  

- Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin budget (kopplat till KF-mål 1).  
- Miljö-, folkhälso- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas i projektets alla delar 

(kopplat till KF-mål 3).  
- Kommunens medarbetarengagemang ska placera sig i den 90:e percentilen i 

jämförelse med andra kommuner i SKL:s medarbetarundersökning.  
- Under 2018 kommer Kungsörs bibliotek få ett utökat öppethållande i form av 

meröppet med självservice.  
- Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år i svenskt näringslivs ranking 

Företagsklimat.  
- Kungsör ska placera sig över medelvärdet för nöjd inflytandeindex i SCB:s 

medborgarundersökning 2019.  

Barn- och utbildningsnämnden antog sex mål för 2017, 2016-09-14 § 50: 
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- Andelen barn, elever och studenter som upplever skolan som trygg ska öka. 
Jämfört med basåret 2015.  

- Andelen personal med adekvat högskoleutbildning ska vara lägst 67 %.  
- Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med basåret 2015.  
- Alla elever ska få fem hälsosamtal under sin tid i grundskolan.  
- Minst 85 % av eleverna ska tillsammans med SYV upprätta en individuell 

studieplan inom en månad efter skolstart.  
- Minst 80 % av skolmaten ska lagas från grunden. Minst 30 % av råvarorna ska 

vara ekologiska.  

Socialnämnden antog fem mål för 2017, 2016-10-11 § 103: 

- Antal externa insatser och placeringar ska minska med 2016 som basår.  
- I socialnämndens verksamheter ska den enskildes upplevelser av trivsel, 

trygghet och delaktighet öka varje år med 2016 som basår.  
- Frisknärvaron i socialnämndens verksamheter ska öka.  
- Socialnämndens verksamheter ska motverka utanförskap och arbetslöshet.  
- Socialtjänstens insatser förebygger att barn och ungdomar hamnar i ett 

långvarigt beroende av socialtjänst.  

Aktivitetsplan: Verksamheterna visar i sina aktivitetsplaner hur de tänker bidra till 
uppfyllande till de av nämnd eller styrelse fastställda målen. Chefen skapar ett fåtal 
aktiviteter i dialog med sina medarbetare. Aktiviteterna ska vara få, konkreta, tidsatta 
och mätbara. Aktivitetsplanerna följs löpande upp i verksamheterna.  

I handboken beskrivs även processen för planering och uppföljning. Årshjulet nedan, 
hämtad från handboken, ger en översikt över planerings- och uppföljningsprocessen.   
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Kommundirektören framför att det är positivt att målstyrningen nu innebär att de 
fokuserar på färre mål och att det gör att målen får mycket större effekt med fokus på 
rätt saker. Det innebär också att de kan redovisa uppföljningen av målen på ett annat 
sätt samt göra prognoser på måluppfyllelsen på de mål som inte uppnåtts. Genom att 
målen nu är tydligare kan även medborgarna följa upp om kommunen lyckats med 
målen. Kommundirektören menar också att det gör att man får ett engagemang i 
verksamheten och i bolagen. Han menar dock att som ett komplement till målen måste 
de också få in bra nyckeltal för alla verksamheter. Dessa nyckeltal behöver dock inte 
vara kopplade till målen.  

Alla verksamheter har någon form av plan med åtgärder för att uppnå målen. Det finns 
dock ingen gemensam modell i kommunen för hur en aktivitets-/verksamhetsplan ska 
vara utformad. Inom socialförvaltningen pågår ett projekt för att ta fram en modell för 
verksamhetsplaner. Denna modell ska sedan användas i hela kommunen. 

Kommunen genomför ett ledarutvecklingsprogram för alla chefer vilket och vid våra 
intervjuer framförs att det också är en åtgärd som bidrar till målstyrningen.  

Uppföljningen av bolagens måluppfyllelse sker i bolagsstyrningsrapporterna samt i 
årsbokslut. 

Barn- och utbildningschefen tycker att målstyrningsprocessen fungerar. Presidiet träffar 
varje rektor två till tre gånger per år. Syfte är att genom dialog med cheferna följa upp 
verksamheten. Barn- och utbildningschefen menar att det är bra för politikerna att få en 
direkt inblick i verksamheten och att det skapar tillit mellan politiker och chefer. Varje 
chef tar fram, i samverkan med barn- och utbildningschefen, vilka åtgärder som ska 
göras för att uppnå målen.  
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Inom förvaltningen har de minskat storleken på rektorsområdena vilket barn- och 
utbildningschefen menar borde öka chefernas förutsättningar att arbeta för att uppnå 
målen. I förvaltningen genomförs också gemensamma utvecklingsdagar med 
respektive ledningsgrupp och med personalgrupperna. Viktiga frågor är ”Var är vi? Vart 
vill vi? Hur ska vi ta oss dit?” 

Socialchefen framför vid vår intervju att flera av nämndens mål är otydliga. Det finns 
också mål som saknar mätetal och jämförelsetal. Enligt socialchefen kommer nämnden 
besluta om mätetal och styrtal, för de mål som saknar det, på sammanträdet i mars 2018. 

Inom socialförvaltningen pågår ett projekt att arbeta fram en gemensam modell för 
verksamhetsplan som ska innehålla åtgärder för att uppnå målen. 

I mall för medarbetarsamtal för chefer finns med hur de kan bidra till målen. Inför 2019 
kommer en ny mall för medarbetarsamtal tas fram som innebär att medarbetarsamtalet 
ska utformas så att det finns en koppling till kommunens målstyrning.  

Kommentarer: 
Vi noterar att samtliga nämnder och kommunstyrelsen har antagit sina mål efter att 
fullmäktige fastställt de övergripande målen vilket är en förbättring från föregående år. 
Vi ser positivt på att det i handboken inkluderas ett årshjul som tydliggör processen för 
planering och uppföljning av målen.  

Vi kan konstatera att det finns en koppling mellan de av nämnderna antagna 
nämnd/styrelsemålen och kommunfullmäktigemålen. Vi ser även positivt på att det i 
handboken tydliggörs att det ska finnas en koppling mellan nämnd-/styrelsemål och 
fullmäktigemål samt att de ska vara mätbara och tidsatta.  

Dock konstaterar vi att nämndernas fastslagna mål fortfarande till viss del är otydligt 
formulerade. Det saknas dessutom för flera av målen uppgift om vad som krävs för att 
målet ska anses vara uppfyllda samt uppgifter om utgångsläge. Vi anser inte att det i 
måldokument behöver redovisas hur mätningen görs, utan att detta är en fråga som 
kan hanteras inom respektive förvaltning. Vi bedömer dock att målen behöver vara så 
pass tydligt utformade att det kan förstås vad som avses uppnås.   

Här anser vi att en bra metod är att formulera s.k. SMARTA mål dvs mål som är: 
• Specifika – tydligt avgränsade och utpekade  
• Mätbara – det går att följa upp och mäta på något vis  
• Accepterade – av alla parter  
• Realistiska och relevanta 
• Tidsbegränsade – deadline anges  

3.2 Uppföljning av målen  
Enligt handboken sker uppföljningen löpande under verksamhetsåret synkroniserat 
med kommunens ekonomiska uppföljning. Kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse 
kan begära uppföljning eller prognos när de själva önskar under året. Minst vid 
delårsbokslut 2 (tom augusti) ska en måluppföljning med prognos redovisas till 
uppdragsgivaren.  
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3.2.1 Löpande uppföljning under året 
I den sammanställda delårsrapporten för Kungsörs kommun redovisas en 
sammanfattning av samtliga fullmäktigemål samt nämnd/styrelsemål. 
Sammanfattningen innehåller en resultatredovisning tom augusti 2017 och en prognos 
för helåret.  

Vi har tagit del av en sammanställning av planering och resultatuppföljning av 
kommunfullmäktigemålen och nämnd-/styrelsemålen. I sammanställningen bryts 
fullmäktigemålen ned i nämnd-/styrelsemål med information om utgångläge, strategi för 
måluppfyllnad, mätmetod och ansvar (nämnd, bolag eller styrelse) samt 
resultatredovisning för delår och helår. Även de mål som rör de kommunala bolagen 
finns inkluderade i sammanställningen.  

Den sammanställda resultatuppföljningen för 2017 visar att uppföljning av mål har 
gjorts löpande vid delårsrapporterna i april och augusti. Flera av målen går inte att följa 
upp i delårsrapporterna då de bygger på resultat och data som inte finns tillgängliga vid 
den tidpunkten. För samtliga mål finns en ansvarig angiven och för ett antal av målen 
finns även angivet strategi för måluppfyllelse samt mätmetod. Samtliga mål som rör 
barn- och utbildningsnämnden saknar information om strategi och mätmetod.  

 
Bild: Exempel ur resultatuppföljning   

3.2.2 Uppföljning per helår 
Uppföljningen vid årsbokslutet innehåller en mer utförlig rapport än övriga 
tertialrapporter.  

Årsredovisning 2017 
Socialnämnden redovisar måluppfyllelsen per mål i löpande text i årsredovisningen, i 
redovisningen framgår om målet är uppnått eller inte. Av de 5 målen bedöms 1 som 
uppnått, 1 som delvis uppnått och 2 som inte uppnått, 2 av målen går inte att bedöma. I 
analysen av måluppfyllelsen konstateras att flera av nämndens mål inte definierats hur 
de ska mätas och att förvaltningen inte alltid har ett utgångsvärde att mäta mot. 
Förvaltningen kommer under början av 2018, i samverkan med nämnden, att arbeta 
fram förslag på hur nämnden på ett mer tydligt sätt kan styra förvaltningen med sina 
målsättningar.  

Barn- och utbildningsnämnden har inte redovisat målen i löpande text på samma sätt 
som socialnämnden.  
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Samtliga mål och uppföljning redovisas i bilaga 1, Uppföljning av mål. Uppföljningen 
liknar sammanställningen för den löpande resultatuppföljningen och innehåller 
måluppfyllelsen för kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, 
Kungsör Kommunteknik AB (KKTAB), Kungsörs Vatten AB (KVAB) och Kungsörs 
Kommunfastigheter AB (KFAB). Totalt redovisas 33 mål, 19 av dessa hör till 
kommunstyrelsen och nämnderna och 14 till bolagen. 

I uppföljning av målen i Kungsörs kommun framkommer att 21 av 33 mål har uppnåtts 
och 2 av 33 mål är delvis uppnådda. De delvis uppnådda målen är Kunskapsresultatet i 
grundskolan ska öka (barn- och utbildningsnämnden) där andelen behöriga till 
gymnasiet har ökat men de genomsnittliga meritvärdena har minskat och Minska 
media förbrukningen med 2 % i fastigheterna 2017 jämfört mede 2016 (KKTAB) där 
målet uppnåtts avseende energi men inte vattenförbrukning.  

För 2 av 33 mål pågår arbete men det finns inget helt färdigt resultat ännu. För målet 
Genomföra av åtgärder för att minska energiförbrukningen med 2 % i Va-anläggningar 
2017 i jämförelse med 2016 (KVAB) är åtgärderna är genomförda men effekterna är 
ännu inte redovisade. För målet Ta fram 2 detaljplaner för industri- och 
verksamhetslokaler och 3 detaljplaner för bostadsändamål, framställs under 2018 
(KKTAB) pågår arbetet.  

För 1 av 33 mål har målet inte gått att bedöma. Detta gäller målet Socialtjänstens insatser 
förebygger att barn och ungdomar hamnar i ett långvarigt beroende av socialtjänsten 
(socialnämnden). I årsredovisningen förklaras att en bedömning har gjorts eftersom det 
inte definierats vad ett ”långvarigt beroende av socialtjänstens insatser” innebär och det 
finns därför inget utgångsvärde att mäta resultat mot. En analys har ändå gjorts och finns 
inkluderad i redovisningen.  

Av de 33 målen är det 7 mål som inte har uppfyllts. De mål som inte har uppfyllts är 1 
kommunstyrelsemål, 3 av socialnämndens mål och 3 av barn- och utbildningsnämndens 
mål. Av dessa mål är det ett av socialnämndens ej uppfyllda mål som inte har gått att 
bedöma helt, I socialnämndens verksamheter ska den enskildes upplevelser av trivsel, 
trygghet och delaktighet öka varje år med 2016 som basår, detta då det saknas 
startvärde för att mäta delaktigheten inom IFO. 

Kommentarer: 
Vår bedömning är att kommunens modell för uppföljningen av resultatet för 
kommunens mål är tillfredsställande.  

Då det finns mål som är otydligt formulerade eller saknar utgångsläge eller tydliga 
mätetal går det inte att följa upp alla mål på ett relevant sätt vilket är en stor brist. 

Som exempel har socialnämndens mål som inte har bedömts då det inte definierats 
nog tydligt vad målet innebär. Vi anser att det är en fråga som borde ha 
uppmärksammats och korrigerats då målet sattes.  

Vi ser positivt på att resultatredovisningen innehåller analyser av samtliga mål som inte 
uppnått, delvis uppnåtts eller inte har bedömts. Analyserna ger en översikt av vilket 
arbete som pågår och vilka möjliga orsaker som ligger bakom att målen inte har 
uppnåtts. 
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4 Slutsats och rekommendationer 
Vår sammanfattande bedömning av kommunens modell för målstyrning är att det skett 
en positiv utveckling. Genom en tydligare modell och redovisning av mål och 
måluppfyllelse bedömer vi att styrningen har stärkts och att det har blivit lättare se 
kopplingen från fullmäktiges mål till nämnderna. Det finns dock fortfarande behov av 
utveckling avseende bland annat hur målen formuleras.  

• Hur arbetet fortgår med att införa den nya förenklade målstyrningsmodellen? 

Vi noterar att samtliga nämnder och kommunstyrelsen har antagit sina mål efter att 
fullmäktige fastställt de övergripande målen vilket är en förbättring från föregående år. 
Vi ser positivt på att det i handboken inkluderas ett årshjul som tydliggör processen för 
planering och uppföljning av målen.  Det saknas dock fortfarande en gemensam modell 
för hur aktivitetsplanerna ska vara utformade. 

• Hur har kommunstyrelsen och nämnderna arbetat in målen i sin egen styrning i 
enlighet med beslutad målstyrningsmodell? 

Vi kan konstatera att det finns en koppling mellan de av nämnderna antagna 
nämnd/styrelsemålen och kommunfullmäktigemålen. Vi ser även positivt på att det i 
handboken tydliggörs att det ska finnas en koppling mellan nämnd-/styrelsemål och 
fullmäktigemål samt att de ska vara mätbara och tidsatta.  

Dock konstaterar vi att nämndernas fastslagna mål fortfarande till viss del är otydligt 
formulerade. Det saknas dessutom för flera av målen uppgift om vad som krävs för att 
målet ska anses vara uppfyllda. Vi anser inte att det i måldokument behöver redovisas 
hur mätningen görs, utan att detta är en fråga som kan hanteras inom respektive 
förvaltning. Vi bedömer dock att målen behöver vara så pass tydligt utformade att det 
kan förstås vad som avses uppnås.  

• Görs en tillfredsställande uppföljning av målen i samband med årsredovisningen? 

Vår bedömning är att kommunens modell för uppföljningen av resultatet för 
kommunens mål är tillfredsställande.  

Då det finns mål som är otydligt formulerade eller saknar utgångsläge eller tydliga 
mätetal går det inte att följa upp alla mål på ett relevant sätt vilket är en brist. Som 
exempel har socialnämndens mål som inte har bedömts då det inte definierats nog 
tydligt vad målet innebär. Vi anser att det är en fråga som borde ha uppmärksammats 
och korrigerats då målet sattes.  

Vi ser positivt på att resultatredovisningen innehåller analyser av samtliga mål som inte 
uppnått, delvis uppnåtts eller inte har bedömts. Analyserna ger en översikt av vilket 
arbete som pågår och vilka möjliga orsaker som ligger bakom att målen inte har 
uppnåtts. 

• Hur utövar kommunstyrelsen sin uppsikt gällande verksamheten i bolagen inom 
ramen för målstyrningen? 

Bolagens måluppfyllelse redovisas i kommunens årsredovisning, i bolagets 
årsredovisning samt i bolagsstyrningsrapporterna. 



 

 12 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kungsörs kommun 
 Uppföljning av kommunens modell för målstyrning 
 
 2018-03-14 

Vi rekommenderar att:  

• Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med utvecklingen av 
målstyrningen genom att vara tydliga i sina målformuleringar samt beslut om 
hur måluppfyllelsen ska mätas.  

• Kommunstyrelsen säkerställer att det till målen för 2019 finns en gemensam 
modell i kommunen för hur aktivitetsplaner ska utformas. 
 

2018-03-14 

KPMG AB 

Karin Helin Lindkvist  Lovisa Jansson 

Certifierad kommunal revisor  Kommunal revisor 

 
 



   

 

 

 

2018-02-21 

Till  
Kommunstyrelsen 
 

För kännedom 
Kommunfullmäktige 
 

 

 

Kommunens förberedelse inför införandet av Dataskyddsförordningen 

Kungsörs kommuns revisorer har genomfört en granskning av hur kommunen förberett sig inför 
införandet av Dataskyddsförordningen. Granskningen har genomförts i samverkan med 
revisorerna i Arboga, Köping, Surahammars kommun samt Västra Mälardalens 
kommunalförbund vilket innebär att bifogad rapport omfattar även dessa kommuner samt 
kommunalförbundet. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017  

EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska 
börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Den nya Dataskyddsförordningen kommer att gälla 
som lag i samtliga medlemsstaterna och ersätter då tidigare nationell lagstiftning.  

Vår sammanfattande bedömning är att Kungsörs kommun har en relativt god kontroll över 
förberedelserna inför införandet av dataskyddsförordningen. 

Kommunens arbetsgrupp har identifierat åtgärder som måste vidtas och tilldelat dessa en ansvarig. 
Vi ser dock att det saknas bedömning av personell och ekonomisk resursåtgång. 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen internt i kommunen är klargjord. Dock behöver 
ansvarsfördelningen mellan kommunen och förbundet klargöras ytterligare. 

Utifrån vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade åtgärderna. 

• Klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västra Mälardalens 
Kommunalförbund avseende arbetsuppgifter i samband med införandet av 
dataskyddsförordningen. 

• Säkerställa att styrelsen håller sig informerad rörande det pågående arbetet kring 
införandeprocessen 

 

  



   

 

 

Kommunrevisionen emotser svar senast 2018-06-01 på vilka åtgärder kommunstyrelsen, har för 
avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter och vad som för övrigt redovisas i 
rapporten. 

 

För kommunrevisionen i Kungsörs kommun 2018-02-21 

 

 

Håkan Sundström    
revisionsordförande   
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1 Sammanfattning 
Vi har av revisorerna i Arboga, Kungsör, Köping och Surahammar samt Västra 
Mälardalens kommunalförbund fått i uppdrag att granska hur organisationerna förberett 
sig inför införandet av Dataskyddsförordningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2017. 

EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter 
som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Den nya 
dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i samtliga medlemsstaterna och 
ersätter då tidigare nationell lagstiftning. 

Revisorerna har bedömt att det föreligger risk att verksamheterna inte har kommit 
tillräckligt långt i sina förberedelser, och ser det som väsentligt att detta område 
granskas. 

Syftet är att granska hur kommunen och kommunalförbundet har förberett sig inför 
införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018. 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med berörda 
tjänstemän och politiker i medlemskommunerna och förbundet. 

Efter genomförd granskning har vi de gemensamma rekommendationerna att: 

- medlemskommunerna och förbundet måste klargöra ansvarsfördelningen 
avseende arbetsuppgifter i samband med införandet av 
dataskyddsförordningen. 

- kommunerna och förbundet måste klargöra resursåtgång, personell och 
ekonomisk, för de identifierade åtgärderna. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av revisorerna i Arboga, Kungsör, Köping och Surahammar samt Västra 
Mälardalens kommunalförbund fått i uppdrag att granska hur organisationerna förberett 
sig inför införandet av Dataskyddsförordningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2017. 

EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter 
som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Den nya 
dataskyddsförordningen kommer att gälla som lag i samtliga medlemsstaterna och 
ersätter då tidigare nationell lagstiftning. 

Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i personuppgiftslagen, men 
det är viktigt att poängtera att dataskyddsförordningen även innehåller stora 
förändringar och vissa helt nya bestämmelser. Den personuppgiftsansvariges ansvar 
och skyldigheter förtydligas och utökas och de registrerades rättigheter förstärks. De 
nya kraven kan komma att medföra stora förändringar i kommunernas verksamhet.  

Det är viktigt att organisationerna redan påbörjat arbetet med hur de ska anpassa sig 
till dataskyddsförordningen. Det kan handla om att införa rutiner för att tillmötesgå 
dataskyddsförordningens utökade krav på öppenhet och de registrerades rättigheter. 
Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges skyldighet 
att kunna visa att förordningen följs, vilket kan medföra ökade krav på dokumentation. 
En anpassning till dataskyddsförordningen kommer att kräva att kommunerna ser över 
sin interna styrning och riktlinjer för hur personuppgifter hanteras. 

Revisorerna har bedömt att det föreligger risk att verksamheterna inte har kommit 
tillräckligt långt i sina förberedelser, och ser det som väsentligt att detta område 
granskas. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet är att granska hur kommunen och kommunalförbundet har förberett sig inför 
införandet av dataskyddsförordningen i maj 2018. 

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

• Har kommunen/kommunalförbundet identifierat vilka åtgärder som ska vidtas 
inför införandet av Dataskyddsförordningen? 

• Finns en plan som på ett tillfredsställande sätt fastslår vilka åtgärder som ska 
vidtas? 

• Finns ansvariga för införandeprocessen utsedda i kommunerna och 
kommunalförbundet? 

• Är ekonomisk och personell resursåtgång identifierad? 

• Är ansvarsfördelningen mellan kommunerna och kommunalförbundet klargjord 
på ett tydligt sätt? 

• Utövar kommunstyrelsen i respektive kommun samt direktionen i 
kommunalförbundet uppsikt över införandeprocessen? 
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2.2 Avgränsningar 
Granskningen omfattar kommunstyrelsens övergripande tillsyn i respektive kommun 
samt direktionens i Västra Mälardalens kommunalförbund och dess ansvar avseende 
anpassning till Dataskyddsförordningen. 

 

2.3 Revisionskriterier 
De kriterier som kommer att ligga till grund för bedömning och rekommendationer är: 

• Kommunallagen 6 kap. 7 § 

• Reglemente för intern kontroll 

• Övriga tillämpbara interna beslut och arbetsordningar. 

 

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsen i A 

 

2.5 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har genomförts av Jesper Wigh, med stöd av Karin Helin-Lindqvist, 
certifierad kommunal revisor. 

Rapporten har saklighetsgranskats av kanslichef i Köpings och Arboga kommuner, 
utredare och ansvariga för förberedelsearbetet i Surahammars och Kungsörs 
kommuner och administrativ chef i Västra Mälardalens Kommunalförbund 

2.6 Metod 
Granskningen har genomförts via dokumentstudier och intervjuer med berörda 
tjänstemän och politiker. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Lagstiftningen 
EU:s dataskyddslag utgjorde från 1995 en gemensam grund inom unionen, men som 
direktiv var det upp till varje land att realisera regelverket och tolka det. Den 25 maj 
2018 får Sverige och övriga EU-medlemsländerna en ny gemensam lagstiftning, som 
ska ersätta den nuvarande personuppgiftslagen (PUL) i Sverige. Den nya lagstiftningen 
ska namnges dataskyddsförordningen (inom EU – GDPR – General Data Protection 
Regulation), och kommer bland annat att innebära nya och skarpare regler om hur 
företag, myndigheter och organisationer får behandla personuppgifter1. Förordningen 
kommer att ställa ytterligare och särskilda krav på organisationers hantering av 
personuppgifter samt att det kommer att bli betydligt mer kostsamt att bryta mot den 
nya lagstiftningen. I Sverige är det datainspektionen som ska se till att myndigheter, 
kommuner, företag och andra organisationer följer 
dataskyddsförordningen. Förordningen innehåller i allt 99 artiklar och Datainspektionen 
rekommenderar att man läser dessa tillsammans med de beaktandesatser (skäl) som 
hör till artikeln. I motsats till personuppgiftslagen måste företag i enlighet med 
dataskyddsförordningen meddela om den rättsliga grunden för behandling av 
personuppgifter och möjligheten att lämna klagomål till Datainspektionen om den 
registrerade menar att fel har begåtts. 
Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Förordningen 
har även mål om att frambringa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av 
personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras. 
Detta uppfylls då genom att förordningen är direkt tillämplig i de skilda 
medlemsstaterna och att samma regler gäller inom hela unionen. Andra syften med att 
ta fram en ny dataskyddsförordning har varit att modernisera dataskyddsdirektivets 
regler från 1995 och att tillämpa dessa till det nya digitala samhället. 
Myndigheter som inte sköter sig och som inte lever upp till förordningens krav kommer 
att bemöta större konsekvenser. Det kommer att införas möjligheter för 
tillsynsmyndigheten (Datainspektionen) att i vissa fall döma ut administrativa 
sanktionsavgifter. Hur sanktionsavgifterna kommer att se ut för myndigheter och den 
offentliga sektorn är upp till varje medlemsland att bedöma. I Sverige har 
Dataskyddsutredningen föreslagit att myndigheter ska kunna påläggas 
sanktionsavgifter som ska ligga mellan 10 och 20 miljoner kronor när en myndighet 
missköter sin behandling av personuppgifter. För företag gäller andra sanktionsavgifter 
(se dataskyddsförordningen art 83.4 och 83.6). 
Som komplement till dataskyddsförordningen kommer medlemsstaterna att 
komplettera förordningen med nationell lagstiftning, bland annat Dataskyddslagen 
(SOU 2017:39). 
 
 
 

                                                
1 Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är 
att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. 
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Roller 
Dataskyddsförordningen får en i vissa delar förändrad nomenklatur för de personer och 
organisationer som hanterar personuppgifter. 

- Personuppgiftsansvarig – den organisation som bestämmer för vilka ändamål 
de registrerade uppgifterna ska behandlas och för vilket ändamål, exempelvis 
en nämnd. Den personuppgiftsansvarige måste se till att behandlingen sker i 
enlighet med dataskyddsförordningens samtliga bestämmelser. Dess personal 
får enbart behandla personuppgifter enligt de instruktioner som getts av den 
personuppgiftsansvarige.  

- Personuppgiftsbiträde – är den som behandlar personuppgifter för en 
personuppgiftsansvarigs räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför 
den egna organisationen och får endast behandla personuppgifter enligt 
instruktioner från den personuppgiftsansvarige. 

- Dataskyddsombud – myndigheter måste enligt dataskyddsförordningen utse ett 
dataskyddsombud. Dataskyddsombudets roll är att övervaka att organisationen 
följer dataskyddsförordningen samt att vara kontaktperson för de registrerade, 
personalen inom organisationen och datainspektionen. Ombudet har inget eget 
ansvar att organisationen följer förordningen. 

3.2 Organisation 
Arboga, Kungsör, Köping och Surahammars kommuner ingår i ett gemensamt 
kommunalförbund – Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF). Förbundet 
ansvarar enligt förbundsordningen för de ingående kommunernas räddningstjänst. 
Surahammars kommun ingår dock inte i VMKF avseende räddningstjänsten. Förbundet 
ansvarar även för driftsfrågor, administrativ service samt konsultativ stödverksamhet 
inom följande områden: 

- IT-drift och support, förvaltning 
- Telefoni 
- Löne- och pensionsadministration 
- Ekonomiadministration 
- Skanning 
- Inköp och upphandling 
- Arkiv  
- Krisberedskap 
- Personuppgiftsombud 
- Bostadsanpassning och parkeringstillstånd 

Surahammars kommun har endast lämnat över ansvaret för IT-drift och support, 
telefoni och inköp och upphandling och ansvarar därmed själv för övriga frågor. 
VMKF har en IT avdelning som driftar, d.v.s. ser till att maskinvara, nätverk och 
program fungerar, medlemskommunernas IT-verksamhet. 
Arboga, Kungsör och Köpings kommuner har anställt en gemensam IT-strateg med 
placering i Köping som kartlägger kommunernas system. I denna kartläggning ingår till 
viss del att se vilka system och register som hanterar personuppgifter. Enligt IT-



 

 7 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Arboga kommun, Kungsör kommun, Köping kommun, Surahammar kommun och VMKF 
 Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR 
 
 2018-02-07 

strategen har han bra kontroll på förekommande system och de personuppgifter som 
hanteras där, men sämre kontroll över register som upprättas i kommunerna och däri 
ingående personuppgifter. 

3.2.1 Tjänstebilaga: PUL 
Arboga, Kungsör och Köpings kommuner har enligt förbundsordningen avtal med 
förbundet avseende personuppgiftsombud. Förbundets lönechef har rollen som 
personuppgiftsombud för de tre kommunerna omfattande ca 10 % av en tjänst. PuL-
ombudets roll och ansvar gentemot kommunerna regleras skriftligt. Av dokumentet 
framgår att personuppgiftsombudet ska vara kommunens resurs och stöd i arbetet med 
behandling av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och att Västra 
Mälardalens Kommunalförbund förbinder sig att tillhandahålla ett 
personuppgiftsombud. Det framgår även klart att respektive kommunal nämnd eller 
bolag fortfarande är personuppgiftsansvarig.  

Av dokumentet framgår vilka som är kontaktpersoner från förbundets respektive 
kommunens, en kort beskrivning av den överenskomna tjänsten samt 
finansieringsprincip för tjänsten. 

Av överenskommelsen framgår exempel på ombudets uppgifter, uppdrag och roll: 

- Granska rutiner för behandling av personuppgifter 
- Anmäla brister till personuppgiftsansvarig 
- Föra förteckning över behandlingar (system och register) 
- Utarbeta rutiner för den interna kontrollen och granskningen 
- Se till att det finns administrativa och tekniska åtgärder för IT-säkerheten 

Det fastslås särskilt att kommunen och VMKF under första kvartalet 2017 ska diskutera 
och besluta om åtgärder i samband med Dataskyddsförordningens ikraftträdande 
2018.  

3.2.2 Gemensam insats 
VMKF har tillsammans med Arboga, Kungsör och Köpings kommuner enats om en 
gemensam insats för att förbereda kommunerna inför införandet av 
Dataskyddsförordningen.  
Som ett led i förberedelserna inför införandet av Dataskyddsförordningen träffades 
VMKF och kommunerna samt en inbjuden specialist i maj 2017 för att ”få en ökad 
kunskap om den nya lagstiftningen, en gemensam nulägesbild vart vi befinner oss i 
arbetet, aktiviteter som bör genomföras innan lagstiftningen träder i kraft … skapa en 
tydlig rollfördelning inklusive ansvar och arbetsuppgifter för kommunerna och VMKF.” 
Enligt minnesanteckningarna skickade VMKF under hösten 2016 ut 
personuppgiftsförteckningar, d.v.s. inventeringslistor över de IT-system och register 
som innehåller personuppgifter, till alla personuppgiftsansvariga för ifyllande. Dessa 
ska skickas tillbaka till VMKF. Vid mötestillfället hade häften av de 
personuppgiftsansvariga svarat. 
I minnesanteckningarna anges att man bedömer att det kommer att krävas en 
heltidstjänst under perioden augusti -17 till maj -18 för att klara av det extra arbete som 
uppstår under införandet. Under förvaltningsfas efter införandet görs bedömningen att 



 

 8 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Arboga kommun, Kungsör kommun, Köping kommun, Surahammar kommun och VMKF 
 Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR 
 
 2018-02-07 

det kommer att krävas mer än de 10 % av tjänst som finns avsatt i nuläget. Frågan om 
extra finansiering har inte lösts.  
De medverkande kommunerna och kommunalförbundet enas om att skapa ett antal 
roller och att använda en gemensam terminologi för dessa.  

• Personuppgiftsansvarig (styrelse/nämnd) 
• Företrädare för personuppgiftsansvarig (förvaltningschef/VD) 
• Dataskyddsombud KAK (f.d. PuL-ombud VMKF) 
• Dataskyddssamordnare (inom resp. kommun) 
• Dataskyddshandläggare inom resp. styrelse/nämnd (f.d. PuL-handläggare) 

 
Vidare konstateras ett antal arbetsuppgifter som dataskyddsombudet respektive övriga 
roller ska ansvara för. På dataskyddsombudets roll ligger bland annat: 

• Samordnar kommunernas arbete via kanslichefer 
• Ta fram förslag på riktlinjer och rutiner/instruktioner 
• Tar fram mallar 
• Genomför enkäter, uppföljning, utvärdering 
• Sammanställer register 

 
Slutligen presenteras en lista över aktiviteter som bör genomföras för att uppnå en 
lägsta nivå, motsvarande dagens krav enligt PuL, samt vilken funktion som ansvarar 
för aktiviteten.  
Intervjuer med företrädare för kommunerna respektive förbundet visar på en otydlighet 
var ansvaret för att de lista åtgärderna genomförs ligger. Förbundet anser sig 
oförmögna att leverera det som angetts i minnesanteckningarna om de inte får 
ytterligare medel. Kommunerna anser å sin sida att ansvarsfördelningen är tydlig och 
räknar med att förbundet levererar det de åtagit sig att göra. 

3.3 Kommentar 
Vi noterar att ansvaret för flertalet av de aktiviteter som listas i minnesanteckningarna 
från mötet i maj 2017 ligger på VMKF. 

Frågan om finansiering av det extraarbete förberedelserna inför införandet har inte 
lösts. Detta leder till att del av arbetet i kommunerna avstannat i väntan på förbundets 
insatser.  

Vi rekommenderar att frågan om behov av extra resurser löses snarast och att 
ansvaret för respektive åtgärd enligt åtgärdslistan klargörs. 
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4 Kommunernas/förbundets förberedelser inför 
införandet av Dataskyddsförordningen 

4.1 Arboga kommun 
Arboga kommun har i sina förberedelser utgått från minnesanteckningarna från mötet i 
maj 20170. 

Enligt kanslichefen i Arboga kommun kommer man att använda sig av de roller och 
benämningar som beslutats om vid det tidigare nämnda mötet. Man har dock ännu inte 
genomfört själva namnbytet på rollerna. Kanslichefen har i kommunen utsetts till 
ansvarig från kommunens sida för förberedelser och implementering av de åtgärder 
som bedöms nödvändiga för att leva upp till de krav dataskyddsförordningen ställer.  

Kommunen har i stora drag identifierat de åtgärder som kommer att krävas inför 
införandet av Dataskyddsförordningen. Denna kartläggning följer de aktiviteter som 
listades vid mötet i maj 2017. Exempelvis har en uppdatering av registerförteckningen 
gjorts och skickats till förbundet. Man har däremot inte tagit fram en plan för dessa 
åtgärder.  

Kanslichefen anser att ansvarsfördelningen mellan kommunen och förbundet är 
klargjord i och med den dokumentation och de beslut som finns. Kommunen har inte 
fortsatt arbetet med förberedelser utan avvaktar förbundets fortsatta arbete. Frågan 
hålls levande och kommunen tar del av den information som publiceras, framförallt av 
SKL. 

Information om det pågående arbetet har lämnats till kommunstyrelsen i de 
ekonomiska rapporter som lämnats, d.v.s. delårsrapporter, bokslut och budget. Ingen 
protokollförd information har lämnats till kommunstyrelsen, men uppfattningen hos de 
intervjuade är att kommunstyrelsen är informerad om att arbetet pågår. 

 

4.1.1 Svar på revisionsfrågorna 
Har kommunen identifierat vilka åtgärder som ska vidtas inför införandet av 
Dataskyddsförordningen? 

Vår bedömning är att kommunen på ett övergripande plan har kartlagt de åtgärder som 
måste vidtas inför införandet av dataskyddsförordningen, men att mer detaljerade 
åtgärder kommer att behöva identifieras. 

Finns en plan som på ett tillfredsställande sätt fastslår vilka åtgärder som ska vidtas? 

Vår bedömning är att det inte finns en plan för åtgärderna. Den gemensamma 
aktivitetslistan anger varken prioriteringsordning eller tidsordning för aktiviteterna. 

Finns ansvariga för införandeprocessen utsedda i kommunen? 

Vår bedömning är att kommunen har utsett ansvariga för införandet och att 
dataskyddsombudet ska tillhandahållas av förbundet. Övriga roller i enlighet med 
minnesanteckningar är utsedda i kommunen. 
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Är ekonomisk och personell resursåtgång identifierad? 

Vår bedömning är att kommunen inte har identifierat resursåtgång, vare sig för 
personella resurser eller ekonomiska resurser. 

Är ansvarsfördelningen mellan kommunerna och kommunalförbundet klargjord på ett 
tydligt sätt? 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan förbundet och kommunerna formellt 
sätt är tydlig, men att tolkningen av fattade beslut skiljer sig åt. Vissa aspekter behöver 
klargöras ytterligare, ex. vis behovet av personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen 
och förbundet. 

Utövar kommunstyrelsen uppsikt över införandeprocessen? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte utövar någon aktiv uppsikt över 
införandeprocessen. Kommunstyrelsen är informerad om att arbetet pågår och att 
politiska beslut kan komma behöva fattas. 

4.1.2 Slutsats och bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att Arboga kommun har brister i sina förberedelser 
inför införandet av dataskyddsförordningen. 

Kommunen har inte fortsatt arbetet med att kartlägga nödvändiga åtgärder utan 
stannat vid den sammanställning som utförts gemensamt med förbundet och övriga 
kommuner. 

Det finns inte heller någon plan för när åtgärderna ska vidtas, vem som är ansvarig 
eller resursåtgång. 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen internt i kommunen är klargjord. Dock 
behöver ansvarsfördelningen mellan kommunen och förbundet klargöras ytterligare. 

Utifrån vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västra Mälardalens 
Kommunalförbund avseende arbetsuppgifter i samband med införandet av 
dataskyddsförordningen. 

• Säkerställa att arbetet med att kartlägga och implementera kommunens 
specifika åtgärder i samband med införandet av dataskyddsförordningen 
fortsätter. 

• Klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade 
åtgärderna. 

• Säkerställa att styrelsen håller sig informerad rörande det pågående arbetet 
kring införandeprocessen 
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4.2 Kungsörs kommun 
Kungsörs kommun har satt samman en arbetsgrupp som dels ska arbeta inför 
införandet dataskyddsförordningen, men även arbeta mer långsiktigt för att öka 
kunskapen i hela kommunen. Arbetsgruppen samordnas av en central 
dataskyddssamordnare som även är kontaktperson gentemot dataskyddsombudet. 
Dataskyddssamordnaren utses av kommunchefen. Respektive förvaltning och bolag 
har dataskyddshandläggare vilka utsetts av förvaltningschef/VD och ingår i 
arbetsgruppen. 

Arbetsgruppen har kartlagt aktiviteter och åtgärder som ska utföras av kommunen. 
Uppfattningen är att de gemensamma minnesanteckningarna mer tar sikte på 
gemensamma aktiviteter så dessa behöver kompletteras med kommunspecifika 
aktiviteter. En viktig åtgärd som kommunen identifierat är att kartlägga de system som 
inte driftas av IT-avdelningen. Viktiga frågor att besvara gäller frågor kring intrång och 
hur de ska hanteras.  

Kartläggningen av åtgärder och aktiviteter har skett utifrån nuläget och anger utöver 
kommunens aktiviteter även förbundets åtgärder enligt minnesanteckningarna. Efter 
fortsatt arbete och kartläggning av medarbetarnas medvetenhet kring frågan kan nya 
åtgärder identifieras och planen behöva uppdateras.  

Kommunen har inte full kontroll över kostnader för införandet. Det arbete som bedrivs i 
nuläget ligger inom verksamhetens ram, men extrainsatser kan kräva ytterligare 
resurser framgent.  

Kungsörs dataskyddssamordnare anger att ansvarsfördelningen mellan kommunen 
och förbundet är tydligt angiven utifrån förbundsordningen och att dataskyddsombudets 
ansvar är tydligt fastlagt.  

4.2.1 Svar på revisionsfrågorna 
Har kommunen identifierat vilka åtgärder som ska vidtas inför införandet av 
Dataskyddsförordningen? 

Vår bedömning är att kommunen på ett övergripande plan har kartlagt aktiviteter utifrån 
nuläget. Ytterligare arbete kommer att tillföra åtgärder. 

Finns en plan som på ett tillfredsställande sätt fastslår vilka åtgärder som ska vidtas? 

Enligt vår bedömning finns en plan där åtgärderna är översiktligt tidsatta. 

Finns ansvariga för införandeprocessen utsedda i kommunen? 

Vår bedömning är att kommunen har utsett ansvariga för införandeprocessen, både på 
kommuncentral och förvaltningsnivå.  

Är ekonomisk och personell resursåtgång identifierad? 

Enligt vår bedömning har inte kommunen identifierat vare sig ekonomisk eller 
personalmässig resursåtgång. 
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Är ansvarsfördelningen mellan kommunerna och kommunalförbundet klargjord på ett 
tydligt sätt? 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan förbundet och kommunen formellt 
sett är tydlig, men att tolkningen av fattade beslut skiljer sig åt. Vissa aspekter behöver 
klargöras ytterligare, ex. vis behovet av personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen 
och förbundet. 

Utövar kommunstyrelsen i kommunen uppsikt över införandeprocessen? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte utövar någon aktiv uppsikt över 
införandeprocessen. Kommunstyrelsen är informerad om att arbetet pågår och att 
politiska beslut kan komma behöva fattas. 

4.2.2 Slutsats och bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att Kungsörs kommun har en relativt god kontroll 
över förberedelserna inför införandet av dataskyddsförordningen. 

Kommunens arbetsgrupp har identifierat åtgärder som måste vidtas och tilldelat dessa 
en ansvarig. Vi ser dock att det saknas bedömning av personell och ekonomisk 
resursåtgång. 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen internt i kommunen är klargjord. Dock 
behöver ansvarsfördelningen mellan kommunen och förbundet klargöras ytterligare. 

Utifrån vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade 
åtgärderna. 

• Klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västra Mälardalens 
Kommunalförbund avseende arbetsuppgifter i samband med införandet av 
dataskyddsförordningen. 

• Säkerställa att styrelsen håller sig informerad rörande det pågående arbetet 
kring införandeprocessen 
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4.3 Köpings kommun 
I Köpings kommun är kanslichefen ansvarig för kontakten mellan kommunen och 
VMKF. 

Köping kommun köper tjänsten PuL-ombud av förbundet, reglerat i förbundsordning 
och basavtal. 

Arbetet lokalt i kommunen med införandet av Dataskyddsförordningen påbörjades tidigt 
2017. Kommunen har gjort en genomgång av samtliga system som hanterar 
personuppgifter. Vid genomgången uppdaterades informationen vid behov avseende 
exempelvis systemansvariga, om system har tillkommit etc. Den uppdaterade 
informationen lämnades sedan till VMKF. 

Kommunen har skapat en lokal organisation i enlighet med minnesanteckningarna från 
mötet med VMKF i maj 2017, d.v.s. utsett dataskyddssamordnare och 
dataskyddshandläggare, samt klarlagt deras respektive roller och uppgifter. Man har 
även sammanställt en lista på övergripande nivå för kommunens respektive förbundets 
kommande arbete. Kanslichefen har informerat anställda i kommunen, bland andra 
nämndsekreterargruppen och vård- och omsorgsförvaltningen. Köpings kommun 
planerar en utbildning i egen regi för kommunens dataskyddshandläggare i slutet av 
februari. Enligt kommunen har en dialog förts med VMKF kring behovet av utbildning, 
men då återkoppling inte har skett genomför de utbildning på egen hand. 

Information kring dataskyddsförordningen och den nya lagstiftningen lämnades till 
kommunens ledningsgrupp den 19 januari, där kommunens fortsatta krav på VMKF 
även diskuterades.  

Kanslichefen har en dialog med kommunalrådet kring frågan om anpassning till 
dataskyddsförordningen. Det har inte kommit någon formell begäran från 
kommunstyrelsen att bli informerad i frågan och det har inte heller ännu fattats några 
beslut på politisk nivå. Kanslichefens uppfattning är att kommunstyrelsen vet att det 
pågår ett arbete inför införandet och att VMKF deltar i detta arbete. 

4.3.1 Svar på revisionsfrågorna 
Har kommunen identifierat vilka åtgärder som ska vidtas inför införandet av 
Dataskyddsförordningen? 

Vår bedömning är att kommunen inte har identifierat ytterligare åtgärder utöver den 
aktivitetslista som togs fram vid mötet den 18 maj 2017. 

Finns en plan som på ett tillfredsställande sätt fastslår vilka åtgärder som ska vidtas? 

Vår bedömning är att kommunen inte har tagit fram en åtgärdslista för kommunens 
specifika åtgärder. 

Finns ansvariga för införandeprocessen utsedda i kommunen? 

Kommunen har utsedda ansvariga för det egna arbetet i kommunen. Organisationen 
följer det som gemensamt med VMKF och övriga kommuner fastlades i maj 2017. 

Är ekonomisk och personell resursåtgång identifierad? 

Vår bedömning är att vare sig ekonomisk eller personell resursåtgång är identifierad. 
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Är ansvarsfördelningen mellan kommunerna och kommunalförbundet klargjord på ett 
tydligt sätt? 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan förbundet och kommunerna formellt 
sätt är tydlig, men att tolkningen av fattade beslut skiljer sig åt. Kommunens uppfattning 
är att det gemensamma personuppgiftsombudet ska hålla samman arbetet för 
kommunerna och att förbundet har det största ansvaret. 

Utövar kommunstyrelsen i kommunen uppsikt över införandeprocessen? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte utövar någon aktiv uppsikt över 
införandeprocessen. Kommunstyrelsen är informerad om att arbetet pågår och att 
politiska beslut kan komma behöva fattas. 

4.3.2 Slutsats och bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att Köpings kommun brister i sina förberedelser 
inför införandet av dataskyddsförordningen.  

Kommunen har inte identifierat kommunspecifika åtgärder inför införandet utan endast 
utgått från den gemensamma åtgärdslista som tagits fram. De identifierade åtgärderna 
har inte heller tidsatts, tilldelats en ansvarig eller resursbedömts. 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen internt i kommunen är klargjord. Dock 
behöver ansvarsfördelningen mellan kommunen och förbundet klargöras ytterligare. 

Utifrån vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västra Mälardalens 
Kommunalförbund avseende arbetsuppgifter i samband med införandet av 
dataskyddsförordningen. 

• Säkerställa att arbetet med att kartlägga och implementera kommunens 
specifika åtgärder i samband med införandet av dataskyddsförordningen 
fortsätter. 

• Klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade 
åtgärderna. 

• Säkerställa att styrelsen håller sig informerad rörande det pågående arbetet 
kring införandeprocessen 

 

  



 

 15 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Arboga kommun, Kungsör kommun, Köping kommun, Surahammar kommun och VMKF 
 Granskning av förberedelser inför införandet av GDPR 
 
 2018-02-07 

 

4.4 Surahammars kommun 
Surahammars kommun står utanför det gemensamma arbetet kring PuL-frågor i 
kommunalförbundet. 

Kommunen har utsett en projektledare för införandet av Dataskyddsförordningen som 
arbetar med frågan på 50 %. Projektet har en tydlig ägare i kommunchefen samt en 
styrgrupp som utgörs av kommunledningsgruppen. 

I projektet finns en projektgrupp där kommunens 4 nämnder samt kommunstyrelsen 
representeras av 13 personer.  

Enligt planeringen kommer projektledaren att ta över ansvaret som dataskyddsombud 
för hela kommunen. I nuläget har tre nämnder samt kommunstyrelsen beslutat att 
projektledaren ska ta rollen som dataskyddsombud. Övriga projektdeltagare kommer 
att gå in i rollen som dataskyddssamordnare för sina respektive verksamheter. 
Projektledarens/dataskyddsombudets respektive 
projektdeltagarnas/dataskyddssamordnarnas ansvar och uppgifter har fastslagits.  

Identifierade åtgärder har listats utifrån vilket område frågan gäller, vad som måste 
göras, hur det ska göras samt vem/vilka som är ansvariga. En omfattande projektplan 
har tagits fram som beskriver mål, förutsättningar, projektorganisation samt projektets 
faser. 

Projektledaren anger att man i nuläget är i en kartläggningsfas för att skaffa sig en 
övergripande bild av de system och register som innehåller personuppgifter samt de 
behandlingar kommunen utför. Kartläggningen pågår och resultaten hanteras i 
systemet Draftit. 

4.4.1 Svar på revisionsfrågorna 
Har kommunen identifierat vilka åtgärder som ska vidtas inför införandet av 
Dataskyddsförordningen? 

Vår bedömning är att kommunen har identifierat de åtgärder som måste vidtas för att 
kommunen ska leva upp till de krav som ställs i och med införandet av 
Dataskyddsförordningen. När nulägesbilden är klar ska åtgärder tas fram utifrån 
identifierade brister gentemot lagstiftningen. 

Finns en plan som på ett tillfredsställande sätt fastslår vilka åtgärder som ska vidtas? 

Vår bedömning är att projektet har tagit fram en tidsplan för inledningsfasen samt en 
grov tidsplanering för en ”åtgärdsfas” samt en ”Förankringsfas”/Implementering.  

Åtgärder utifrån kartläggningen tas fram efter hand projektet fortskrider samt efter att 
kartläggningsfasen är färdig. 

Finns ansvariga för införandeprocessen utsedda i kommunen? 

Vår bedömning är att kommunen har tydligt utsedda ansvariga för införandeprocessen. 
Kommunen har en beslutad projektorganisation med projektägare, styrgrupp, 
projektledare samt projektgrupp. 
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Projektledarens respektive projektdeltagarnas ansvar i projektet är tydligt angivet i den 
dokumentation vi tagit del av.  

Kommunövergripande delprojekt kan komma att sättas upp för vissa åtgärder som 
identifieras i kartläggningsfasen.  

Är ekonomisk och personell resursåtgång identifierad? 

Vår bedömning är att kommunen identifierat del av resursåtgången. Projektet har 
övergripande identifierat personell resursåtgång för kartläggningsfasen, men inte för de 
senare faserna i projektet. I och med att en åtgärdsplan tas fram efter kartläggningen 
kan en mer precis bedömning av resursåtgång göras. 

Är ansvarsfördelningen mellan kommunerna och kommunalförbundet klargjord på ett 
tydligt sätt? 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan förbundet och kommunerna formellt 
sätt är tydlig, men att tolkningen av fattade beslut skiljer sig åt. Projektledaren anser att 
ansvarsfördelningen mellan förbundet och kommunen måste klargöras. Ett flertal frågor 
har redan dykt upp och kvarstår att lösa, exempelvis om personuppgiftsbiträdesavtal 
måste tecknas mellan kommunen och förbundet. 

Utövar kommunstyrelsen i kommunen uppsikt över införandeprocessen? 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte utövar någon aktiv uppsikt över 
införandeprocessen. Kommunstyrelsen är informerad om att arbetet pågår och att 
politiska beslut kan komma behöva fattas. 

4.4.2 Slutsats och bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att Surahammars kommun har en god kontroll över 
förberedelserna inför införandet av Dataskyddsförordningen. En organisation med klart 
uttalade roller och ansvarsområden är satt på plats och arbetar aktivt med frågan.  

Vissa frågor kring ansvarsfördelning mellan kommunen och förbundet kvarstår att reda 
ut, exempelvis frågan om personuppgiftsbiträdesavtal. 

Utifrån vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• Klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västra Mälardalens 
Kommunalförbund avseende arbetsuppgifter i samband med införandet av 
dataskyddsförordningen. 

• Säkerställa att styrelsen håller sig informerad rörande det pågående arbetet 
kring införandeprocessen 
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4.5 Västra Mälardalens Kommunalförbund 
VMKF har utöver sin roll som utförare av delar av medlemskommunernas IT-
verksamhet även eget ansvar som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter man 
hanterar i den egna verksamheten.  

Ansvaret för att förbereda verksamheterna inför införandet av Dataskyddsförordningen 
ligger i förbundet på respektive chef. Förbundets ledningsgrupp används som 
samordnande gruppering för arbetet där förberedelsearbetet är en stående punkt på 
ledningsgruppsmötena.  

Förbundets lönechef är personuppgiftsombud för förbundet men även Arboga, Köping 
och Kungsörs kommuner. Diskussioner har förts kring hennes roll i det nya regelverket 
och om den är förenlig med kravet på dataskyddsombudets oberoende ställning. 

Förbundet har kartlagt sin egen verksamhet och samtliga system och register där 
personuppgifter förekommer. Uppgifterna har lagts in i samma SharePoint register där 
kommunernas registerförteckningar finns. Det nuvarande registret följer 
Datainspektionens mall för hur registerförteckningar ska vara utformade. Ett nytt 
system för hantering av registerförteckningarna har upphandlats. 

Utöver kartläggning av register har förbundet följt de åtgärder som listats i 
minnesanteckningarna från maj 2017. Man är fortfarande i en kartläggningsfas, men 
börjar få klarhet i vad som måste göras. En åtgärdsplan, som bygger på 
minnesanteckningarna, har tagits fram där respektive chef ansvarar för att åtgärderna 
genomförs. 

Förbundets tjänstemän har konstaterat att förberedelserna och de nya reglerna 
kommer att medföra extrakostnader samt att det tar tid från övriga arbetsuppgifter. De 
intervjuade anser att förbundet genom minnesanteckningarna från maj 2017 äskat 
extramedel för att finansiera arbetet inför införandet. Kommuncheferna ska även vara 
informerade om behovet av extramedel, men att frågan inte är löst. Förbundet har 
alltså inte fått någon extrafinansiering utan måste lösa uppgifterna inom befintlig ram. 

De intervjuade tjänstemännen från förbundet anser inte att ansvarsfördelningen mellan 
kommunerna och förbundet är klarlagd. Ansvarsfrågan avseende ”vem som driver vad” 
är enligt dem oklar i och med att kommunerna inte finansierat en heltidstjänst för att 
arbeta med frågan.  

Direktionen har informerats om det pågående arbetet och kring innebörden av den nya 
lagstiftningen.  

4.5.1 Svar på revisionsfrågorna 
Har förbundet identifierat vilka åtgärder som ska vidtas inför införandet av 
Dataskyddsförordningen? 

Vår bedömning är att förbundet på grundläggande plan identifierat de åtgärder som 
måste vidtas. Arbetet är i en kartläggningsfas vilket innebär att ytterligare åtgärder kan 
identifieras vartefter arbetet fortskrider. 

Finns en plan som på ett tillfredsställande sätt fastslår vilka åtgärder som ska vidtas? 

Vi bedömer att förbundets plan endast på ett övergripande plan fastslår vilka åtgärder 
som ska vidtas. 
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Finns ansvariga för införandeprocessen utsedda i kommunen? 

Vår bedömning är att förbundet har tydligt utsedda ansvariga för arbetet. 

Är ekonomisk och personell resursåtgång identifierad? 

Den plan över åtgärder som krävs av förbundet inför införandet är inte tillräckligt 
detaljerad för att beskriva personell och ekonomisk resursåtgång. 

Är ansvarsfördelningen mellan kommunerna och kommunalförbundet klargjord på ett 
tydligt sätt? 

Vår bedömning är att ansvarsfördelningen mellan förbundet och kommunerna formellt 
sätt är tydlig, men att tolkningen av fattade beslut skiljer sig åt. Förbundet har inte 
signalerat att de inte haft möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter enligt 
överenskommelserna på grund av bristande resurser, vilket medför oklarheter kring 
vem som i realiteten ansvarar för respektive åtgärd. 

Utövar direktionen i förbundet uppsikt över införandeprocessen? 

Vår bedömning är att direktionen inte utövar någon aktiv uppsikt över 
införandeprocessen. Direktionen är informerad om att arbetet pågår och att politiska 
beslut kan komma behöva fattas. 

 

4.5.2 Slutsats och bedömning 
Vår sammanfattande bedömning är att VMKF har en relativt god kontroll över 
förberedelserna inför införandet av dataskyddsförordningen. Förbundet har utsett 
ansvariga för arbetet och identifierat åtgärder. 

Ansvarsfördelningen mellan medlemskommunerna och förbundet avseende 
gemensamma system och förbundets övergripande roll som ansvarig för IT-drift och 
personuppgiftsombud är däremot inte tydligt klargjord.  

Utifrån vår granskning rekommenderar vi förbundsdirektionen att: 

• Klargöra ansvarsfördelningen mellan Västra Mälardalens Kommunalförbund 
och medlemskommunerna avseende arbetsuppgifter i samband med 
införandet av dataskyddsförordningen. 

• Säkerställa att arbetet med att kartlägga och implementera förbundets 
specifika åtgärder i samband med införandet av dataskyddsförordningen 
fortsätter. 

• Klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade 
åtgärderna. 

• Säkerställa att direktionen håller sig informerad rörande det pågående arbetet 
kring införandeprocessen 

  





   

 

 

 

2018-03-27 

Till  
Kommunstyrelsen 
 

För kännedom 
Kommunfullmäktige 
 

 

Kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten samt hur kommunstyrelse utövar sitt 
ansvar som krisledningsnämnd. 

Kungsör kommuns revisorer har genomfört en granskning av om kommunstyrelsen utövar 
uppsikt över räddningstjänst inom VMKF på ett ändamålsenligt sätt samt hur kommunstyrelsen 
utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Granskningen har ingått som en del av granskning genomförd av förtroendevalda revisorer i 
Västar Mälardalens kommunalförbund (VMKF) avseende om direktionen utövar en 
tillfredställande styrning och intern kontroll av räddningstjänsten och krisledning. 

Detta innebär att bifogad rapport omfattar även dessa kommuner samt kommunalförbundet. 

Vår bedömning är att kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten är svag på det sätt som 
dialogen mellan förbundet och medlemskommunerna för närvarande är utformad. 

Vi bedömer att det ges goda förutsättningar för ett ändamålsenligt arbete inom krishantering för 
såväl förtroendevalda som förvaltning i respektive kommun genom förbundets skriftliga 
överenskommelse avseende vilka tjänster beredskapssamordnarna tillhandahåller tillsammans med 
granskade kommuners krishanteringsplaner och kriskommunikationsplaner. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen bör arbeta för att uppnå ett systematiskt krisberedskapsarbete i 
kommunens alla verksamheter. 

Kommunrevisionen emotser svar senast 2018-06-01 på vilka åtgärder kommunstyrelsen, har för 
avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter och vad som för övrigt redovisas i 
rapporten. 

För kommunrevisionen i Kungsörs kommun 2018-03-27. 

 

Håkan Sundström    
revisionsordförande   
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1 Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av förtroendevalda revisorer i Västar Mälardalens 
kommunalförbund (VMKF) genomfört en översiktlig granskning om direktionen utövar 
en tillfredställande styrning och intern kontroll avseende räddningstjänsten och 
krisledning. 

I granskningen har också ingått att bedöma om kommunstyrelserna i Arboga, Kungsör 
och Köpings kommun utövar uppsikt över räddningstjänst inom VMKF på ett 
ändamålsenligt sätt samt hur respektive kommunstyrelse utövar sitt ansvar som 
krisledningsnämnd.  

Vår sammanfattande bedömning är att det saknas ”en röd tråd” mellan respektive 
kommuns övergripande mål och uppdrag och förbundets räddningstjänst. 
Styrdokument och styrkedja – ”röd tråd” - mellan förbundet och medlemskommunerna 
måste aktualiseras och förstärkas. 

Utifrån revisionsfrågorna och våra iakttagelser gör vi följande bedömningar avseende 
Västra Mälardalens kommunalförbund: 

Arbetar räddningstjänsten på ett tillfredsställande sätt för att leva upp till Lag 
(2003:778) om Skydd mot olyckor avseende både det övergripande arbetet och det 
operativa arbetet?  

• Vår bedömning är att daglig ledning av räddningstjänsten fungerar 
ändamålsenligt, i enlighet med organisationens uppbyggnad. De mål som 
redovisas i handlingsprogrammet, såväl säkerhetsmål som prestationsmål, är 
generellt hållna. Vår bedömning är att målen är för generella för att ha en 
styrande effekt. 

Sker räddningstjänstens arbete med förebyggande insatser på ett, utifrån 
lagstiftningen, tillfredsställande sätt?  

• Vår bedömning är att styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet 
måste ske på ett mycket bättre och tydligare sätt. 

Vilka riskinventeringar genomförs och hur bedöms och kommuniceras detta till 
förtroendevalda för eventuell prioritering?  

• Vår bedömning är att i handlingsprogrammen saknas en aktuell riskanalys. Vi 
kan också konstatera att de förtroendevalda inte tar någon aktiv del i arbetet 
med riskinventering och riskanalyser.  

Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till policy och direktiv? 

• Vår bedömning är att räddningstjänsten sköts i enlighet med upprättade 
handlingsprogram men att uppföljningen är svag.  
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Är räddningstjänstens interna kontroll tillräcklig?  

• Vår bedömning är att det pågår en positiv reformering av intern kontrollarbetet i 
förbundet. Redovisat kontrollmoment för räddningstjänsten ”Personalkapacitet, 
deltid” är en avsevärd risk med stor sannolikhet och stora konsekvenser.   

• Vi anser att ytterligare kontrollmoment bör upprättas för räddningstjänstens 
dagliga insatser/uppdrag som en komplettering av den befintliga egna 
kontrollen 

Fullgör direktionen sin roll och sitt ansvar som politisk nämnd på ett tillfredsställande 
sätt?  

• Vår bedömning är att direktionen utövar en svag politisk styrning av förbundets 
räddningstjänst.  

Fungerar dialogen med medlemskommuner på ett tillfredsställande sätt?  

• Vår bedömning är att dialogen mellan förbundet och medlemskommunerna 
måste förändras och tydliggöras. 

Finns en tillfredställande ledning och styrning av organisationen?  

• Vår bedömning är att personalen inom räddningstjänsten driver verksamheten 
ändamålsenligt i förhållande till tilldelade medel men uppföljningen är svag. 

Sker arbetet för att säkerställa personalförsörjningen på ett tillfredsställande sätt?  

• Vår bedömning är att förbundet arbetar löpande med att försöka rekrytera 
deltidsbrandmän till de olika stationerna. Enligt uppgift har det över tid inte varit 
svårt att rekrytera heltidsbrandmän. 

Kommunstyrelsen – samtliga ledamöter – har ett ansvar att ha uppsikt över den 
kommunala verksamhet som bedrivs i andra juridiska personer, KL kap. 9 och 10. 
Utifrån revisionsfrågorna och våra iakttagelser gör vi följande bedömningar avseende 
kommunstyrelsen i Arboga, Kungsör och Köpings kommun: 

Utövar kommunstyrelsen i respektive kommun sin uppsikt över räddningstjänsten inom 
VMKF på ett ändamålsenligt sätt?  

• Vår bedömning är att denna uppsikt är svag på det sätt som dialogen mellan 
förbundet och medlemskommunerna för närvarande är utformad. 

Utövar kommunstyrelsen i respektive kommun sitt ansvar som krisledningsnämnd på 
ett ändamålsenligt sätt?  

• Genom förbundets skriftliga överenskommelse avseende vilka tjänster 
beredskapssamordnarna tillhandahåller tillsammans med granskade 
kommuners krishanteringsplaner och kriskommunikationsplaner bedömer vi att 
det ges goda förutsättningar för ett ändamålsenligt arbete inom krishantering för 
såväl förtroendevalda som förvaltning i respektive kommun. 

• Vi bedömer att kommunerna bör arbeta för att uppnå ett systematiskt 
krisberedskapsarbete i kommunens alla verksamheter. 
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2 Bakgrund 
Räddningstjänstens verksamhet består av att skydda människor och egendom. 
Uppdraget regleras främst genom Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor och 
Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Lagstiftningen har avsnitt som är 
direkt styrande för kommunens/räddningstjänstens verksamhet. 

Dagens räddningstjänst har uppgifter som sträcker sig över ett brett 
verksamhetsområde. Från att identifiera och analysera risker som finns till att utföra 
insatser i akuta skeden vid brand och olika andra olyckor.  

Granskningen omfattar även de krav som ställs i lagen om kommuner och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, Lag (SFS 
2006:544,LEH). I lagen ges kommun och landsting i uppdrag att inrätta en särskild 
krisorganisation och fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. 

3 Syfte / Revisionsfrågor 
Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma om räddningstjänsten når 
upp till de krav som finns för verksamheten genom en översiktlig granskning av 
direktionens Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) styrning och interna 
kontroll av räddningstjänsten. Granskningen syftar också till att bedöma om 
kommunstyrelserna i Arboga, Kungsör och Köpings kommun utövar uppsikt på ett 
ändamålsenligt sätt över VMKF räddningstjänst samt hur respektive kommunstyrelse 
utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd.  

Konkreta revisionsfrågor/ämnen med perspektiv igår, idag och imorgon:  

• Arbetar räddningstjänsten på ett tillfredsställande sätt för att leva upp till Lag 
(2003:778) om Skydd mot olyckor avseende både det övergripande arbetet och det 
operativa arbetet?  

• Sker Räddningstjänstens arbete med förebyggande insatser på ett utifrån 
lagstiftningen tillfredsställande sätt?  

• Vilka riskinventeringar genomförs och hur bedöms och kommuniceras detta till 
förtroendevalda för eventuell prioritering?  

• Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till policy och direktiv?  

• Är räddningstjänstens interna kontroll tillräcklig?  

• Fullgör direktionen sin roll och sitt ansvar som politisk nämnd på ett tillfredsställande 
sätt?  

• Fungerar dialogen med medlemskommuner på ett tillfredsställande sätt?  

• Finns en tillfredställande ledning och styrning av organisationen?  

• Sker arbetet för att säkerställa personalförsörjningen på ett tillfredsställande sätt?  

 

Revisionsfrågor avseende kommunstyrelsen i respektive kommun:  

• Utövar kommunstyrelsen i respektive kommun sin uppsikt över räddningstjänsten 
inom VMKF på ett ändamålsenligt sätt?  
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• Utövar kommunstyrelsen i respektive kommun sitt ansvar som krisledningsnämnd på 
ett ändamålsenligt sätt?  

 

4 Avgränsning 
Granskningen omfattar räddningstjänsten inom Västra Mälardalens kommunalförbund 
samt kommunstyrelserna i Arboga, Kungsör och Köpings kommun avseende uppsikt 
över räddningstjänsten samt ansvaret som krisledningsnämnd. 

5 Revisionskriterier 
Vi kommer att bedöma om verksamheten uppfyller:    

• Kommunallagen 

• Lagen om skydd mot olyckor 2003:778, LSO 

• Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 

• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 

• Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

• Säkerhetsskyddslag (1996:627) 

• Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

6 Ansvarig funktion 
Granskningen avser direktionen i Västra Mälardalens kommunalförbund samt 
kommunstyrelserna i Köping, Arboga och Kungsörs kommun. 

7 Metod/ projektorganisation 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar 
med berörda tjänstemän, räddningschef och beredskapshandläggare, inom förbundet 
och kommunstyrelseordföranden i de tre berörda kommunerna. Samtliga intervjuade 
har givit synpunkter inom sakgranskning av rapporten. 

Granskningen har utförts av Mats Lundberg, certifierad kommunal yrkesrevisor. 
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8 Resultat av granskning 

8.1 Lagstiftning och styrdokument 

8.2 Räddningstjänst 

8.2.1 Lagstiftning 
Enligt LSO är varje kommun skyldig att ta fram kommunala handlingsprogram. 
Handlingsprogrammet ska öka säkerheten och tryggheten i kommunen och 
programmet ska även ge medborgarna en redovisning av kommunens ambitionsnivå 
vad gäller mot olyckor. Enligt LSO ska kommunernas handlingsprogram ange målet för 
kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen som kan 
leda till räddningsinsatser. Programmet ska också ange hur kommunens förbyggande 
verksamhet är planerad och organiserad. Handlingsprogrammet ska antas av 
kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. 

Enligt LSO har den som äger en byggnad och den som bedriver verksamhet där, det 
yttersta ansvaret för brandskydd. I statens räddningsverks allmänna råd och 
kommentarer om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3), står att ett skäligt 
brandskydd innebär att man även bör bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. 
Detta gäller både att arbeta förebyggande, för att så långt som det går hindra att en 
brand uppstår, men också med de delar som måste fungera vid en eventuell brand.  

Kommunens räddningstjänst/räddningsförbund har enligt lagen om skydd mot olyckor 
ansvaret att utbilda och informera den enskilde/fastighetsägaren/ 
verksamhetsansvarige. ”En kommun skall genom rådgivning, information och på annat 
sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag” (LSO 3 
kap § 2). 

8.2.2 Kommunalt handlingsprogram mm 
Handlingsprogram Räddningstjänst, enligt lagen om skydd mot olyckor antogs av 
direktionen 2017-05-18. Förbundet har utifrån de nationella målen som finns i LSO i sin 
handlingsprogram formulerat prestationsmål och säkerhetsmål. Hur målen ska 
uppfyllas beskrivs i ett antal prestationsmål som innehåller konkreta åtgärder och 
aktiviteter. Handlingsprogrammet innehåller också en riskanalys som beskriver de 
risker som kan leda till räddningsinsats i kommunen. Uppföljning av målen ska ske 
årsvis. 
 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet antogs av direktionen 2016-04-13. 
Detta handlingsprogram kan ses som ett komplement till Handlingsprogram, enligt 
lagen om skydd mot olyckor avseende den förebyggande verksamheten. 

8.2.3 Utredning avseende räddningstjänst 
Räddningstjänsten i Sverige måste reformeras till att bli mer effektiv och utvecklande. 
Regeringen har i februari 2017 tillsatt en utredare om den kommunala 
räddningstjänsten mm – direktiven är följande; 
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”En särskild utredare ska ur ett brett effektivitetsperspektiv se över kommunernas 
brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst. Utredaren ska analysera och 
föreslå hur dessa verksamheter ska kunna bedrivas på ett mer likvärdigt, effektivt och 
säkert sätt. En del av uppdraget innebär att utredaren ska analysera och lämna förslag 
till hur kommunerna ska få bättre förutsättningar att rekrytera deltidsanställda 
brandmän. Utredaren ska vidare undersöka och utarbeta förslag till hur kommunernas 
samverkan på räddningstjänstområdet kan förstärkas, utvecklas och bli mer enhetlig, 
såväl inbördes som med samhällets övriga hjälporgan, dvs. polisen, ambulans- 
sjukvården och den statliga räddningstjänsten samt andra relevanta aktörer på 
området, t.ex. organiserade frivilliga. Dessutom ska utredaren analysera och föreslå 
hur statens stöd till och tillsyn över kommunernas brandförebyggande verksamhet och 
räddningstjänst kan förstärkas, utvecklas och förtydligas. Uppdraget ska redovisas 
senast den 30 juni 2018.” 
 

8.3 Krishantering 

8.3.1 Lagstiftning 
Kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap - ju bättre kommunerna är på 
att hantera kriser, desto bättre blir hela samhället på att hantera kriser. Det ligger därför 
i såväl kommunernas som statens intresse att den kommunala krisberedskapen 
utvecklas.1 

Kommunen måste kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet, oavsett situationens 
omfattning och karaktär, och tillgodose de särskilda behov av information och stöd till 
enskilda som uppstår i samband med en kris. För att klara verksamhetsansvaret måste 
kommunen bl.a. ha en organisation för krishantering, planer och förberedda lokaler. I 
ansvaret ingår också att kontinuerligt utbilda och öva krishanteringsorganisationen.2 

Ett systematiskt arbete med krisberedskap bör ta sin utgångspunkt i kommunernas 
ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser. Det systematiska arbetet med 
krisberedskap kan delas in i följande moment:  

  
1. identifiera risker och brister i förmågor samt behov av åtgärder 
2. planera och fatta beslut om åtgärder 
3. genomföra åtgärder samt 
4. följa upp genomförd verksamhet och utvecklingen av förmågor3 

8.3.2 Krishanteringsplan 
Samtliga tre granskade kommuner har under 2016 fastställt styrdokument för 
kommunens arbete med krisberedskap enligt LEH 2006:544, som innehåller: 
 

                                                
1Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas 
krisberedskap” 20150304, diarienr:2015-1370, s 3 
2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser”, MSB245- 
april 2011, s. 29 
3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas 
krisberedskap” 20150304, diarienr:2015-1370, s 4 
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- en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för 
att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt öka förmågan att kontinuerligt 
bedriva samhällsviktig verksamhet, 
- en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra åtgärderna i enlighet med 
överenskommelsen från 2013 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap 
- en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden, 
- en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver: 

I. Hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse 
(krishanteringsorganisation), 
II. Hur kommunens krishanteringsorganisation leder, samordnar, samverkar samt 
säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse, 
III. Vilka lokaler för ledning och samverkan som disponeras vid en extraordinär 
händelse.4 

Krishanteringsplanen har i stort identiskt innehåll i de tre kommunerna. 

8.4 Reglemente för intern kontroll 
Under år 2012 antogs intern kontrollplan med tillhörande reglemente och 
tillämpningsanvisningar för förbundet. Revisorerna har under 2015 granskat arbetet 
med intern kontroll och funnit brister – främst avseende genomförande av risk- och 
väsentlighetsanalyser. 

Under hösten 2016 påbörjades ett strukturerat arbete med riskanalyser per förbundets 
verksamhetsområden. För år 2017 har direktionen godkänt kontrollmoment gällande 
intern kontroll. Inom verksamhetsområde ”räddningstjänst” finns ett kontrollmoment för 
2017 redovisat – Personalkapacitet, deltid. 

9 Räddningstjänstens organisation 
Räddningstjänsten inom förbundet verkar inom Arboga, Kungsör och Köpings 
kommuner. Verksamheten är organiserad enligt nedanstående bild; 

Räddningschef 

• Drift/Planering 
• Räddning 
• Förebyggande 

Räddningsenheter finns i 

• Kolsva, deltid 
• Köping, heltid 
• Arboga, heltid styrkeledare, deltid 
• Kungsör, deltid 

                                                
4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ”Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas 
krisberedskap” 20150304, diarienr:2015-1370, s 15-16 
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• Ön Valen, brandvärn 

10 Krishanteringsorganisation 
Förbundet har en skriftlig överenskommelse med varje medlemskommun om vilka 
tjänster som förbundet genom beredskapssamordnarna tillhandahåller. Uppföljning ska 
enligt överenskommelsen ske 1-2 gånger per år med respektive kommunchef. Detta 
sker enligt uppgift regelbundet under året i alla tre kommunerna. 

Två beredskapssamordnare inom kommunalförbundet driver och samordnar 
krisberedskapsfrågorna i de tre kommunerna. Enligt antagen Krishanteringsplan, för 
varje kommun, är respektive kommunchef ansvarig för planens innehåll och ansvarig 
för planens tillämpning. Samtliga nämnder i kommunen har i uppdrag att arbeta med 
frågorna. 

En ändamålsenlig krishanteringsplan är en nödvändighet för att kommunen ska klara 
av eventuella kriser. Det är därför positivt att granskade kommuner har en uppdaterad 
och genomgående krishanteringsplan. Att ”bara” upprätta en plan är ingen garanti för 
att kommunen ska kunna lösa sina uppgifter vid extra ordinära händelser. Nämnderna 
svarar för verkställigheten. 

Krisberedskapsarbetet bör genomsyra hela kommunens verksamhet. Av det som 
framkommit i denna granskning har granskade kommuner kommit en bit på vägen med 
att sprida detta i kommunens alla verksamheter. Det har dock visat sig att det inom 
samtliga kommuner saknas en tillräcklig systematik i krisberedskapsarbetet. 
Kommunerna bör därför arbeta för att uppnå ett systematiskt krisberedskapsarbete i 
kommunens alla verksamheter. Detta blir framför allt viktigt för att öka förmågan att 
möta extraordinära händelser som påverkar samtliga verksamheter. En viktig del i 
detta är att de tjänstemän som har ansvar för beredskapsfrågorna har mandat att 
sprida beredskapsarbetet med stöd av beredskapssamordnarna. 

Att kommunerna har upprättat en kriskommunikationsplan är att betrakta som en 
styrka. Det främsta syftet med en kriskommunikationsplan är att möjliggöra och 
underlätta samverkan kring kriskommunikation vid större händelser i kommunen. När 
och om kommunen har ett direkt ansvar för hela eller delar av en händelse, så har 
kommunen också ansvar för att kommunicera aktuellt läge och åtgärder till allmänhet 
och media.  

Varje kommun har en utbildnings- och övningsplan för mandatperioden rörande enligt 
LEH. Planen revideras årligen. 

Kommunstyrelsen har även ansvar för samverkan med andra aktörer inom det 
geografiska området – kommunen samt för kommunens övergripande utbildnings- och 
övningsverksamhet. 

Kommunstyrelsen informeras om krisberedskapsfrågor och deltar i utbildning/övning 
någon gång per år. Respektive kommunchef tillsammans med 
beredskapssamordnarna svarar för detta. 



 

 10 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Public 

11 Svar på revisionsfrågor 

11.1 Räddningstjänsten 

11.1.1 Arbetar räddningstjänsten på ett tillfredsställande sätt för att leva upp till 
Lag (2003:778) om Skydd mot olyckor avseende både det övergripande 
arbetet och det operativa arbetet?   
Handlingsprogram Räddningstjänst, enligt lagen om skydd mot olyckor antogs av 
direktionen 2017-05-18. Förbundet har utifrån de nationella målen som finns i LSO i sin 
handlingsprogram formulerat prestationsmål och säkerhetsmål. Hur målen ska 
uppfyllas beskrivs i ett antal prestationsmål som innehåller åtgärder och aktiviteter. 
Handlingsprogrammet innehåller också en redovisning av varje stations förmåga vid 
räddningsinsatser. Uppföljning av målen ska ske årsvis. 

Någon uppföljning av målen för 2017 har inte sammanställts vid tidpunkten för denna 
granskning. I årsredovisningen för år 2016 redovisas mål och måluppfyllelse. 

Daglig ledning av räddningstjänsten fungerar ändamålsenligt, i enlighet med 
organisationens uppbyggnad. Kåren har svårt att rekrytera deltidsbrandmän. 

Kommentar; De mål som redovisas i handlingsprogrammet, såväl säkerhetsmål som 
prestationsmål, är generellt hållna. Många i form av; ”Räddningstjänsten skall kunna..”. 
I årsredovisningen för år 2016 redovisas god måluppfyllelse men även att mål inte 
kunnat bedömas. Detta gäller bl a det enda mål som finns för Förebyggande-
avdelningen. Vår bedömning är att målen är för generella för att ha en styrande effekt – 
huvuddelen av målen avslutas med begreppet ”…..skall minimeras”. Vad detta innebär 
redovisas inte. 

11.1.2 Sker Räddningstjänstens arbete med förebyggande insatser på ett utifrån 
lagstiftningen tillfredsställande sätt?  
Det förebyggande arbetet ska ske enligt Handlingsprogram Förebyggande, antaget av 
direktionen 2016-04-13. I planen finns allmänt hållna säkerhetsmål och prestationsmål 
under rubrikerna Brand i byggnad och Trafikolyckor. Tillsynsverksamheten ska 
bedrivas i enlighet med direktionens årliga beslut.  

Tillsynsarbetets senaste inriktningsbeslut i direktionen är från slutet av 2014. I 
tjänsteskrivelsen redovisas att fördjupad tillsyn är tidskrävande - varför fördjupad tillsyn 
för 2015 föreslås inriktas på ”objekt där människor sover och inte förväntas ha 
lokalkännedom och/eller kan förväntas hjälp med utrymning”. Direktionen har med 
detta beslut kraftigt begränsat tillsynsverksamheten. I årsredovisningen för 2015 
redovisas tillsynsarbetet som delvis uppfyllt. I årsredovisning för 2016 saknas 
uppföljning. 

Kommentar; Vår bedömning är att styrning och uppföljning av det förebyggande arbetet 
måste ske på ett mycket bättre och tydligare sätt än vad som framkommit i 
granskningen. Vi är tveksamma till att begränsningen av fördjupad tillsyn, se ovan, 
utgör ett skäligt brandskydd enligt LSO 
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11.1.3 Vilka riskinventeringar genomförs och hur bedöms och kommuniceras 
detta till förtroendevalda för eventuell prioritering?  
I handlingsprogrammen för ”Förebyggande” och ”Räddning” finns ett av avsnitt, 
benämnt ”Risker”. Avsnitten innehåller en allmän beskrivning kring risker. Någon 
aktuell riskanalys redovisas inte. 

I handlingsprogram redovisas räddningstjänstens förmåga vid räddningsinsatser – 
vilken station som har förmåga att klara av insatsen. Avtal är tecknade med 
kringliggande räddningstjänster i de fall förbundet inte själva kan leda insatser. 

Någon bedömning av risknivåer för stationernas förmåga till räddningsinsats framgår 
inte i handlingsprogram.  

Förslag till handlingsprogram inklusive en riskinventering lämnas till direktionen för 
beslut. De förtroendevalda är inte med i någon dialog innan. Viss prioritering och dialog 
sker i samband med direktionens behandling av handlingsprogram. 

Kommentar; I handlingsprogrammen saknas en aktuell riskanalys. De förtroendevalda 
tar inte någon aktiv del i framtagande av riskinventering och riskanalyser. 

11.1.4 Sköts verksamheten på ett ändamålsenligt sätt i förhållande till policy och 
direktiv?  
Räddningstjänsten sköts i enlighet med upprättade handlingsprogram men att 
uppföljningen är svag. Vi anser att det saknas ”en röd tråd” mellan respektive 
kommuns mål och uppdrag och förbundets räddningstjänst.  

Den strategiska frågan kring räddningstjänstens framtida uppdrag inkluderande 
samverkan med andra måste lyftas till en fråga där direktionen tar en aktiv del – både 
som direktion och representant för medlemskommunerna. 

Kommentar; Personalen inom räddningstjänsten driver verksamheten ändamålsenligt i 
förhållande till tilldelade medel. Vår bedömning är att räddningstjänsten sköts i enlighet 
med upprättade handlingsprogram men att uppföljningen är svag. 

11.1.5 Är räddningstjänstens interna kontroll tillräcklig?  
Förbundets pågående reformering av sitt arbete kring intern kontroll är positivt. 
Internkontroll med prioriterade områden beslutar direktionen om årligen. Utfallet av 
kontrollmoment och åtgärder för år 2017, har inte vid denna granskning sammanställts. 

Vår bedömning är att räddningstjänstens kontrollmoment ”Personalkapacitet, deltid” 
har i enlighet med planen en stor risk avseende såväl påverkan som sannolikhet.  

Inom räddningstjänsten finns ”ett skråarv” av löpande egenkontroll av utrustning och 
fordon. En process som i delar är intern kontroll. Denna process inklusive 
administrativa uppgifter som ex.vis avvikelserapportering efter insatser kan ges en 
tydligare struktur. 

Kommentar; Vi ser positivt på en pågående reformering av intern kontrollarbetet som 
pågår i förbundet. Redovisat kontrollmoment för räddningstjänsten ”Personalkapacitet, 
deltid” är en avsevärd risk med stor sannolikhet och stora konsekvenser. Vi 
rekommenderar att ytterligare kontrollmoment upprättas för räddningstjänstens dagliga 
insatser/ uppdrag som en komplettering av den befintliga egna kontrollen. 
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11.1.6 Fullgör direktionen sin roll och sitt ansvar som politisk nämnd på ett 
tillfredsställande sätt? 
Vi kan konstatera att tidigare handlingsprogram, enligt lagen om skydd mot olyckor, 
beslutades år 2005 – 12 år tidigare. Detta trots att lagen föreskriver att 
handlingsprogrammet ska antas varje mandatperiod. Tillsynsarbetet saknar aktuella 
inriktningsbeslut mm 

Direktionens protokoll redovisar främst information kring räddningstjänstens insatser – 
få ärenden där direktionen genom beslut styr, följer upp och vidtar åtgärder under 
löpande år. 

Kommentar; Vår bedömning är att direktionen utövar en svag politisk styrning av 
förbundets räddningstjänst. 

11.1.7 Fungerar dialogen med medlemskommuner på ett tillfredsställande sätt?  
Kommunstyrelserna tar del av direktionens protokoll som delgivning och får muntlig 
rapportering från förbundet, oftast av administrativ chef och räddningschef, kring 
verksamhet och ekonomi, i samband med delårs- och helårsbokslut. Direktionen har 
fyra sammanträden per år. Att läsa bara direktionens protokoll ger en begränsad 
information om verksamheten i förbundet. Denna form av dialog ger begränsade 
förutsättningar till aktiv löpande uppföljning under året.  
 
Regelbundna träffar sker mellan bl a kommundirektörerna och förbundets personal 
sker. 
 
Kommentar; Vår bedömning är att dialogen mellan förbundet och 
medlemskommunerna måste förändras och tydliggöras. Dialog med förbundet bör 
anpassas till kommunernas årsplanering avseende ekonomisk och verksamhetsmässig 
planering och uppföljning.  

11.1.8 Finns en tillfredsställande ledning och styrning av organisationen? 
Daglig ledning av räddningstjänsten fungerar i enlighet med organisationens 
uppbyggnad.  

Kommentar; Personalen inom räddningstjänsten driver verksamheten ändamålsenligt i 
förhållande till tilldelade medel. Vår bedömning är att räddningstjänsten sköts i enlighet 
med upprättade handlingsprogram men att uppföljningen är svag. 

11.1.9 Sker arbetet för att säkerställa personalförsörjningen på ett 
tillfredsställande sätt?  
Heltidskåren har en låg personalomsättning, regelbunden personalinformation m fl 
positiva indikatorer. Enligt uppgift har det över tid inte varit svårt att rekrytera 
heltidsbrandmän.  

För deltidskårer är situationen helt annorlunda. Personalförsörjningen i deltidskåren i 
Kungsör är alarmerande. Direktionen beslutade vid möte 2017-12-13 att minska 
styrkan till 1+3 mot i handlingsprogrammet 1+4.  
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Kåren har en utmaning, som gäller i stort alla deltidskårer i Sverige, att rekrytera 
deltidsbrandmän. Arbetet med införandet av RiB 17 skapade rubriker i massmedia och 
oro även inom förbundets deltidskårer. 

Kommentar; Frågans svar kan inte besvaras bara utifrån det regelverk och mandat 
som finns i förbundet. Svaret har bäring på ett nationellt perspektiv. Vår bedömning är 
att förbundet arbetar löpande med att försöka rekrytera deltidsbrandmän till de olika 
stationerna. Enligt uppgift har det över tid inte varit svårt att rekrytera heltidsbrandmän. 

11.1.10 Utövar kommunstyrelsen i respektive kommun sin uppsikt över 
räddningstjänsten på ett ändamålsenligt sätt? 
Uppsiktsplikten omfattar hela kommunstyrelsen, samtliga ledamöter, vilket innebär att 
uppsiktsplikten bör behandlas i en punkt som protokollsförs. Vi har i granskningen 
studerat samtliga tre kommunstyrelsers protokoll under tiden 2015- 2017. 

Den fortlöpande uppföljningen under verksamhetsåret från medlemskommunerna är 
svag när det gäller att säkerställa följsamheten till handlingsprogrammet. 
Kommunstyrelsernas protokoll visar inte att kommunstyrelsen har en fortlöpande 
uppföljning av förbundets verksamhet. Intentionerna i kommande handlingsprogram 
måste bättre koordinera med kommunernas målarbete och styrsystem än vad som är 
fallet idag.  

Kommentar; Kommunstyrelsen – samtliga ledamöter – har ett ansvar att ha uppsikt 
över den kommunala verksamhet som bedrivs i andra juridiska personer, KL 9 och 10 
kap. Vår bedömning är att denna uppsikt är svag på det sätt som dialogen mellan 
förbundet och medlemskommunerna för närvarande är utformad. (Se även avsnitt 
11.1.7) 

11.2 Krisledningsnämnd 

11.2.1 Utövar kommunstyrelsen i respektive kommun sitt ansvar som 
krisledningsnämnd på ett ändamålsenligt sätt? 
Ansvar utövas av hela kommunstyrelsen, samtliga ledamöter, vilket innebär att frågan 
bör behandlas i en punkt som protokollsförs. Vi har i granskningen studerat samtliga tre 
kommunstyrelsers protokoll under tiden 2015- 2017. 

Den fortlöpande uppföljningen under verksamhetsåret är svag från 
kommunstyrelserna, när det gäller att säkerställa följsamheten till basuppdraget 
avseende krisberedskap.  

Förvaltningen i kommunen svarar för verkställigheten utifrån krishanteringsplanen. 
Kommunstyrelsen fastställer utbildnings- och övningsplaner årligen. Kommunstyrelsen 
informeras om krisberedskapsfrågor och deltar i utbildning/övning någon gång per år. 

Kommentar; Förbundet har en skriftlig överenskommelse med varje medlemskommun 
om vilka tjänster som förbundet genom beredskapssamordnarna tillhandahåller. Det är 
positivt att granskade kommuner har en krishanteringsplan och en 
kriskommunikationsplan. Dessa dokument ger goda förutsättningar för ett 
ändamålsenligt arbete inom krishantering för såväl förtroendevalda som förvaltningen. 
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Till: kommunstyrelsen 

För kännedom: kommunfullmäktige 
 

Missiv: Granskning av bokslut och årsredovisning 2017 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av bokslut och årsredovisning 2017. 

Kommunens revisorer ska enligt 9 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt 
med de mål som fullmäktige beslutat (9 a §). Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är 
rättvisande (9 §).  

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

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

Sammantaget gör vi bedömningen att resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av 
fullmäktige fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning. 

Vi anser att redogörelsen i årsredovisningen av den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen 
fortfarande inte är tillfredsställande. 

I enlighet med Kommunallagen redovisar kommunen en avstämning av balanskravet i 
förvaltningsberättelsen. Balanskravsresultat uppgår enligt årsredovisningen till 4,8 mkr, efter 
justering realisationsvinster med 0,1 mkr samt avsättning till RUR med 16,7 mkr.  

Vi anser att förvaltningsberättelsen med fördel skulle kunna vara utförligare, exempelvis med 
beskrivningar av kommunens styrmodell samt bakgrunden till kommunens resultat och ställning. 

Kommunrevisionen emotser svar senast den 1 juni 2018 på vilka åtgärder 
kommunstyrelsen har för avsikt att vidta med anledning av granskningen. 

 

För revisorerna i Kungsörs kommun 2018-03-27 

 

Håkan Sundström     
revisionsordförande   
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1 Sammanfattning 
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska bokslut 
och årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2017. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL1 bedöma om resultatet i årsredovisningen 
är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räken-
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt 
underlag för revisionsberättelsen. 

1.1 Räkenskaperna och årsredovisningen 
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

• Årets resultat uppgår till 21,6 mkr, vilket motsvarar 4,4 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. Årets positiva resultat förklaras huvudsakligen av att 
samtliga nämnder/förvaltningar visar överskott mot budget. 

• Kungsörs kommun har under 2017 ännu ej implementerat komponent-
avskrivning. Vi rekommenderar kommunen att se över sina processer vid 
aktivering av framtida anläggningar för att säkerställa att komponentavskrivning 
tillämpas där så krävs. Se vidare under avsnitt 3.2. 

• Vid vår granskning av den sammanställda redovisningen har vi kunnat 
konstatera att det inte har gjorts någon eliminering av aktier i dotterföretag. Den 
uteblivna elimineringen innebär att balansomslutningen blir för hög då 
framförallt finansiella anläggningstillgångar och eget kapital är för högt 
redovisat. Se vidare under avsnitt 3.10. 
 

Vi bedömer, beaktat ovan, att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild 
av kommunens resultat och ställning.  
Årsredovisningen har, bortsett från felet i den sammanställda redovisningen, i allt 
väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god 
redovisningssed. 

1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål 
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella 
mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av full-
mäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen. 

Finansiella mål 

Vår granskning visar att kommunen uppnår det finansiella målet 2017. 

                                                
1 Kommunallag (2017:725) 
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Resultatet enligt årsredovisningen är enligt vår bedömning förenligt med det fastställda 
finansiella målet. Kommunens samlade uttalande om måluppfyllelse finns beskrivet i 
årsredovisningen och motsvarar därmed lagens krav. 

Vi bedömer att Kungsörs kommun per 2017-12-31 lever upp till kommunallagens krav 
på en ekonomi i balans och att resultatet är förenligt med det finansiella mål om god 
ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen. 

Verksamhetsmässiga mål 

Av fullmäktiges fyra verksamhetsmål är ett mål redan uppnått, två av målen delvis 
uppnådda och det fjärde målet ej uppnått. Det saknas dock en sammanfattande 
bedömning om kommunens syn på måluppfyllelse av de kommunövergripande målen 
kopplat till god ekonomisk hushållning. 
 
Vi anser att kommunens samlade måluppfyllelse inte är tillräcklig för att kunna göra 
bedömningen att de uppnår god ekonomisk hushållning. Det finns således en fortsatt 
förbättringspotential i måluppfyllelse av de verksamhetsmässiga målen.  
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2 Bakgrund 
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och 
årsredovisning för räkenskapsåret 2017. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017. 

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är 
förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räken-
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

2.1 Syfte och revisionsfråga 
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning har upprättats i 
enlighet med kommunallag, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i 
kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av revisionsberättelsen. 

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

— Kommunallag och kommunal redovisningslag 

— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL  

— Interna regelverk och instruktioner 

— Fullmäktigebeslut 

2.3 Metod och avgränsningar 
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL2 och Skyrev3. Det innebär att vi 
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet 
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen 
av årsredovisningen omfattar: 

• Förvaltningsberättelse 

• Resultaträkningen 

• Balansräkningen 

• Kassaflödesanalysen 

• Sammanställd redovisning 

• Tilläggsupplysningar. 

                                                
2 Sveriges Kommuner och Landsting 
3 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 
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Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi 
förlitat oss på de uppgifter kommunen har erhållit från pensionsadministratören KPA. Vi 
har i vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning. 

Granskningen har genomförts genom: 

— Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen 

— Intervjuer med berörda tjänstemän 

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att 
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt för 
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen. 

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga 
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.  

2.4 Ansvarig nämnd 
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning.  

Rapporten är faktagranskad av ekonomichef Bo Granudd.  

2.5 Projektorganisation 
Granskningen har genomförts av Veronica Malm och Tobias Åkesson, revisorer under 
ledning av Martin Ingberg, auktoriserad revisor samt David Bäcker, Certifierad 
kommunal yrkesrevisor. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Årsredovisningen 
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2017. Vi har granskat 
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den 
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga 
revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i 
årsredovisningen. 

Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av KRL, utan betraktas som underlag 
till kommunens förvaltningsberättelse.  

Bedömning 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens 
resultat och ställning.  

Årsredovisningen har, bortsett från felet i den sammanställda redovisningen som 
beskrivs under avsnitt 3.10, i allt väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 

Vi bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger en 
rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen skulle 
med fördel kunna utökas med en utförligare beskrivning av bakgrunden till kommunens 
resultat och ställning.  

3.2 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen 
följer KRL och RKRs rekommendationer, vilket innebär god kommunal 
redovisningssed. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via 
intervjuer med ekonomichefen samt översiktlig avstämning av kommunens 
årsredovisning mot KRL och RKRs gällande rekommendationer.  

Bedömning 

I slutet av 2013 gav RKR ut en rekommendation med krav på komponentredovisning 
från och med år 2014. Komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar blir 
därmed framöver en normgivande metod inom offentlig sektor. Metoden innebär att 
större och betydande investeringar ska delas upp i delkomponenter med varierande 
avskrivningstid beroende på de olika investeringarnas nyttjandetid. 

I årsredovisningen skriver Kungsörs kommun att de avviker från denna rekommendation 
genom att inte tillämpa komponentavskrivning. De gör bedömningen att kommunens 
tillgångar inte innehåller komponenter med olika avskrivningsperioder. Kommunen 
skriver vidare att de kommer påbörja tillämpning av komponentavskrivning under år 
2018. 

I de fall där anläggningstillgångar består av komponenter med väsentligt olika 
nyttjandeperioder bör avskrivningstiden baseras på det tidsintervall respektive 
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komponent förbrukas. Vi rekommenderar därför kommunen att se över sina processer 
vid aktivering av framtida anläggningar för att säkerställa att komponentavskrivning 
tillämpas där så krävs.  

Avsteg har skett avseende redovisning av leasing där kommunen själva under 
redovisningsprinciper upplyser om att finansiella leasingavtal klassificeras som 
operationell leasing.  

Avsteg har även skett avseende klassificering av bidrag till statlig infrastruktur. 
Kungsörs kommun har medfinansierat Citybanan med totalt 8,9 mkr. Återstående 
bokfört värde 8,0 mkr redovisas inom balansposten Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar. Tillgången borde egentligen redovisas på egen rad i balansräkningen 
under posten Bidrag till statlig infrastruktur. 

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är ändå att kommunen i huvudsak 
efterlever RKRs rekommendationer. 

3.3 Balanskrav 
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisas i 
förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL 
regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte 
reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information4 om beräkning och 
redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i 
KRL och KL.  

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses 
som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att 
intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar 
kommunernas ekonomi.  

Kungsörs kommun beslutade föregående år att införa möjligheten att sätta av till 
resultatutjämningsreserv (RUR), vilket innebär att kommunen i framtiden kan reglera 
negativa resultat i samband med balanskravsutredningen. En resultatutjämningsreserv 
är inget annat än en öronmärkning av det egna kapitalet och är inte att beteckna som 
en fondering. Om man i en organisation ser framtida risker för negativa resultat kan 
tillämpningen av RUR vara ett resultatutjämnande verktyg vid framtida 
konjunktursvängningar. 

Kommunen redovisar i årsredovisningen under avsnittet Ekonomin i sammanfattning 
att de uppfyller balanskravet 2017. Där hänvisas till not 1 där de redovisar en 
balanskravsutredning som summerar till Årets balanskravsresultat 4,8 mkr, efter 
justering realisationsvinster med 0,1 mkr samt avsättning till RUR med 16,7 mkr.  

Bedömning 

Vår bedömning är att kommunen uppfyller balanskravet. 

  

                                                
4 Oktober 2015 



 

 8 
© 2018 KPMG AB. All rights reserved. 

 
Document classification: KPMG Confidential 

Kungsörs kommun 
 Granskning av bokslut och årsredovisning per 2017-12-31 
 
 2018-03-27 

3.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna 
ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige 
beslutade målen. 

Fullmäktige i Kungsörs kommun har antagit Budget 2017, med plan för 2018-2019. Av 
dokumentet framgår fyra kommunövergripande verksamhetsmässiga mål och ett 
finansiellt mål. 

3.4.1 Finansiella mål 
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2017 finns ett finansiellt mål formulerat 
och vilken måluppfyllelse kommunen beräknas ha. I årsredovisningen följer kommunen 
upp vilken måluppfyllelsen är för helåret 2017:  
 

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

Bedömning 

I kommunens budget för 2017 framgår under rubriken Kommunövergripande mål det 
finansiella målet ovan som syftar till att bidra till en god ekonomisk hushållning. Vi 
noterar att resultatet vid årsbokslutet 2017 visar på ett överskott med 21,6 mkr, vilket 
utgör 4,4 % av summan av skatter och statliga bidrag. 

Redovisningen av målavstämningen i årsredovisningen sker dels under avsnittet ”God 
ekonomisk hushållning”, och dels under avsnittet Resultatredovisning 
kommunfullmäktiges mål med analys. Kommunen uppfyller därmed lagens krav 
gällande redovisning av det finansiella målet.  

Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med det av fullmäktige 
fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning. 

3.4.2 Verksamhetsmål 
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2017 finns tre verksamhetsmässiga mål 
formulerade. Det fjärde målet nedan framgår inte av budgeten utan har beslutats av 
fullmäktige vid ett separat sammanträde den 2017-02-13. 
 

 Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025 
 

 Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 
2018.  

 I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 
2015 som basår. 
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 Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta 
för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen 
med december 2016 som bas. 

 

Till kommunfullmäktiges mål kopplas mål satta av kommunstyrelsen, Barn- och 
utbildningsnämnden och Socialnämnden. Under avsnittet Resultatredovisning 
kommunfullmäktiges mål med analys i årsredovisningen kommenteras måluppfyllelsen 
av kommunfullmäktiges mål. Styrelser och nämnders egna mål har även de följts upp 
på samma sätt. Den redovisningen sker dels i verksamhetsberättelsen och dels i bilaga 
till årsredovisningen 

Av fullmäktiges fyra verksamhetsmål är ett mål redan uppnått, två av målen delvis 
uppnådda och det fjärde målet ej uppnått. Det saknas dock en sammanfattande 
bedömning om kommunens syn på måluppfyllelse av de kommunövergripande målen 
kopplat till god ekonomisk hushållning. 
 
Kommentar 
 
Vi anser att kommunens samlade måluppfyllelse inte är tillräcklig för att kunna göra 
bedömningen att de uppnår god ekonomisk hushållning. Det finns således en fortsatt 
förbättringspotential i måluppfyllelse av de verksamhetsmässiga målen.  
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3.5 Resultaträkning 
KOMMUN     

Belopp i mkr 2017 Budget 2017 2016 2015 
Verksamhetens 
nettokostnader -472,8  -485,1  -454,7  -441,1  
Förändring i %, jmf med 
föregående år 4,0   3,1  4,4 
Skatteintäkter och 
statsbidrag 489,8   489,1  462,1  444,3 
Förändring i %, jmf med 
föregående år 6,0   4,0  3,1 

Finansnetto  4,7  1,0  4,5  -0,6 

Årets resultat 21,6  5,0  11,9  2,7 
Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag 
% 95,6  99,1  97,4  99,4 

Kommentar 

Kommunens nettokostnad (inkl finansnetto) i relation till skatteintäkter och statsbidrag 
uppgick till 95,6 % för 2017, vilket är bättre än budget. Relationen är även något lägre 
än föregående år då den uppgick till 97,4 %. Nettokostnadsandelen är ett viktigt 
nyckeltal som beskriver driftkostnader i förhållande till de intäkter kommunen har. Om 
kommunen överstiger 100 % innebär det att den löpande driften är dyrare än de 
skatteintäkter som kommunen erhåller.  

Årets positiva resultat förklaras huvudsakligen av att samtliga nämnder/förvaltningar 
visar överskott mot budget.  

3.6 Driftsredovisning 
Kommunen redovisar en driftsredovisning där det framgår att 2017 års utfall innebär en 
positiv avvikelse mot budget med 16,6 mkr. Samtliga nämnder/förvaltningar visar 
överskott mot budget år 2017. Socialnämnden med 4,1 mkr, barn- och 
utbildningsnämnden med 3,2 mkr och kommunstyrelseförvaltningen redovisar 
överskottet 2,5 mkr. Finansieringen visar ett positivt överskott mot budget med 6,9 mkr. 

Kommentar  

Av årsredovisningen framgår att både socialnämndens och barn- och utbildnings-
nämndens nettokostnader för 2017 ökat markant jämfört med föregående år vilket är 
en viktig signal att fånga upp inför framtiden. Det är av stor vikt att kommunen 
analyserar kostnadsutvecklingen och genomför nödvändiga förändringar och 
besparingar där så är möjligt.  
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3.7 Balansräkning 

Belopp i mkr 
Kommunen Koncernen 

2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

Balansomslutning 473,7  437,2  1 188,5  1 063,4 
Redovisat eget kapital 297,4  275,7  385,5  359,2 
Eget kapital inkl. 
ansvarsförpliktelse 120,5  91,3  208,6  174,8 
Redovisad soliditet 63 % 63 % 32 % 34 % 
Soliditet med hänsyn till 
ansvarsförpliktelse 25 % 15 % 18 % 16 % 
Omsättningstillgångar 182,4  152,7  237,4  226,9 
Avsättningar 55,1  50,0  58,3  53,3 
Långfristiga skulder 0  0  573,4  500,4 
Kortfristiga skulder 121,2  111,4  171,1  150,5 
Balanslikviditet 150 % 137 % 139 % 151 % 

Balansomslutningen har ökat sedan föregående år och uppgår nu till 473 mkr. Den 
störst bidragande orsaken till ökningen består av investering i materiella 
anläggningstillgångar där pågående projekt uppgår till 52 mkr vi årsskiftet, jämfört med 
2 mkr föregående år. 

I balansposten kassa och bank redovisar kommunen endast sin andel av likvida medel 
på koncernkontot. Enligt gällande rekommendationer skall den part som står som 
kontoinnehavare/gäldenär mot banken redovisa hela tillgodohavandet som kassa och 
bank i balansräkningen. Respektive bolags del av kontot skall kommunen redovisa 
som fordran eller skuld på koncernbolag. Detta innebär att den balansomslutning som 
kommunen redovisar är för lågt redovisad med 24 mkr. 

Pensionsförpliktelser som redovisas som ansvarsförbindelser uppgår till 176,9 mkr.  

Bedömning 

Vår bedömning är att kommunens ställning per 2017-12-31 i allt väsentligt är 
rättvisande. 

3.8 Kassaflöde 
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de 
har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den tillämpade modellen synes 
överensstämma med RKRs rekommendation 16.2. 

Årets kassaflöde är positivt med 37,2 mkr och har ökat kommunens likvida medel till 
131,1 mkr vid årets utgång.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 48,2 mkr, årets investeringar 
har belastat likviditeten med netto -11,0 mkr och ingen påverkan på kassaflödet finns 
inom finansieringsverksamheten. 
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3.9 Investeringsredovisning 
Investeringsredovisningen visar vilka investeringar som gjorts under året och hur de 
förhåller sig till budget.  

Totalt sett visar redovisningen en positiv avvikelse med 17,4 mkr då investeringarna 
inte når upp till budget. Den största investeringen görs i nybyggnation av äldreboendet 
Södergården. Där var budget satt till 55,0 mkr men årets investering når 44,8 mkr. 
Byggnationen av Södergården är fortsatt pågående in i år 2018.  

3.10 Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen skall upprättas i enlighet med RKRs 
rekommendation 8.2. Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en 
sammanfattande bild av kommunens ekonomiska resultat, ställning och åtaganden. 

Enligt KRL 8 kap 2 § ska den sammanställda redovisningen omfatta de juridiska 
personerna i vilka kommunen har ett betydande inflytande. Enligt RKR 8:2 framgår att 
betydande inflytande förutsätts föreligga när kommunen innehar minst 20 % av 
rösterna i en annan juridisk person, men även andra faktorer ska beaktas. Det finns 
dock möjlighet att göra avsteg från principen om företaget har en ringa omsättning eller 
balansomslutning. 

I den sammanställda redovisningen ingår förutom kommunen: 

• Kungsörs Kommunföretag AB (inklusive dotterföretag) 

• Kungsörs Grus AB 

• Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

Resultaträkning Kommunkoncernen  

Belopp i mkr 2017 2016 2015 
Verksamhetens 
nettokostnader -467,8  -443,7  -432,5  
Skatteintäkter och 
statsbidrag 489,8  462,1  444,3  
Finansnetto (inkl. 
pensionsförvaltning) 6,0  4,8  -2,9 

Skatt   0,0  0,0  0,0  

Årets resultat 28,0  23,1  8,9 

Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
skatteintäkter och bidrag 94,3  95,0  98,0  

Principiellt kan sägas att nyckeltalen för kommunkoncernen är väl så viktiga som 
kommunens då de återspeglar alla kommunens aktiviteter, oavsett om de organiserats 
inom kommunen eller via kommunens bolag. 

Liksom de senaste åren visar kommunkoncernen ett positivt resultat. 
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Kommentar 

Kommunen redovisar ett särskilt avsnitt benämnt just Sammanställd redovisning i 
årsredovisningen. Av förvaltningsberättelsen framgår det även vilka bolag som ingår i 
kommunkoncernen. Utöver detta redovisas även vilka kommunalförbund kommunen 
samverkar med. Kommunen har i sin årsredovisning även sammanfogat kommunens 
och koncernens redovisning till en gemensam resultat- och balansräkning. Vi finner 
den redovisningen som tydlig och bra vilket ger en god översikt över kommunens och 
kommunkoncernens resultat och ställning.  
Vid vår granskning av den sammanställda redovisningen har vi kunnat konstatera att 
det inte har gjorts någon eliminering av aktier i dotterföretag. Det anskaffningsvärde 
som borde ha eliminerats uppgår till 68 mkr i balansräkningen per 2017-12-31. Den 
uteblivna elimineringen innebär att balansomslutningen blir för hög då framförallt 
finansiella anläggningstillgångar och eget kapital är för högt redovisat. Redovisning av 
jämförelsesiffrorna för föregående år har skett på samma felaktiga sätt. 

Vi rekommenderar att kommunen förbättrar sina rutiner avseende upprättande av 
sammanställd redovisning för att säkerställa en korrekt redovisning.  

 

 

 

2018-03-27 

KPMG AB 

David Bäcker  Martin Ingberg 

Certifierad kommunal revisor  Auktoriserad revisor 

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

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Modernisera och för-
ändra den nya digitala kungsörsskylten  
(KS 2018/103) 

Rami Hoseyni föreslår i ett medborgarförslag att den nya kungs-
örsskylten med digital text utanför Torpa vid E20 moderniseras 
och görs mer lönsam. Förslaget innebär att: 
- skylthöjden ökas 
- den vita bakgrunden i loggan minskas 
- en större LED-skylt läggs till som visar upp bilder och video-

klipp 
- reklam säljs på skylten för evenemang och information som 

godkänns av kommunen och som hör till kommunen 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Rami Hoseyni 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 



file:///J|/.../03%20a%20Medborgarförslag%20-%20Modernisera%20och%20förändra%20den%20nya%20digitala%20kungsörsskylten.htm[2018-03-29 11:45:54]

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Den nya kungsörskylten med digital text utanför torpa vid E20. Det är ett 20 år gammalt 
koncept på skylt.

Nu är den byggd och och pengar är lagda, men det går att modernisera och göra den mer lönsam!

Förslag: Höj skylthöjden, minska den vita bakgrunden i loggan och lägg till en större LED-
skylt som kan visa upp bilder och videoklipp. Ögon dras mer till en bild med text än en röd 
textremsa. Om man vill kan man dessutom sälja reklam på skylten, detta för evenemang och 
information som godkänns av er och som hör till kommunen.

Namn
Rami Hoseyni

Postadress
Norrbackavägen 5
736 92 Kungsör

Telefonnummer
070-3489481

E-postadress
ramma88@hotmail.com
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Försörjningsstöd/-hjälp 
till fattiga (KS 2018/133) 

Stella Eklund Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att 
Kungsörs kommun ska se till att alla fattiga får den information 
och hjälp de behöver för att söka livsnödvändiga bidrag. 
Förslagsställaren pekar på att många äldre och sjuka inte känner 
till, kan eller vet vad de har för rättigheter. Många har inte kunskap 
om hur man söker denna information. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Stella Eklund Karlsson 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommun-

styrelsen för beredning. 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Ronny Andersson, kultur- och fritidschefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – Möjlighet att 
kunna utöva en utesport/aktivitet vid 
Åparken (KS 2017/425) 
Ronny Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
ska ordna ett tema utesport/aktivitet vid Åparken och anlägga, t.ex. 
- 1-2 volleybollplaner 
- lättare utegym och/eller 
- bouleplan 
 
Medborgarförslaget överlämnades till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fritidsenheten ska fått 
ett uppdrag att, tillsammans med Kungsörs KommunTeknik AB, 
utreda frågan om möjlighet att anlägga en aktivitetsyta vid Åpar-
ken. Detta bör göras i samband med den utredning som nu pågår 
gällande bostäder och utveckling av Gästhamnsområdet. I 
utredningen måste man ta hänsyn till att man inte får gräva i 
marken i Åparken samt att utreda kostnader för anläggandet och 
driften. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Ronny Andersson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 141 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2018-03-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 51 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige ger fritidsenheten i uppdrag att, tillsammans 

med Kungsörs TeknikAB, utreda frågan om möjlighet att anlägga 
en aktivitetsyta vid Åparken. 

 
 Med det förklaras medborgarförslaget besvarat. 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Vollebollplan vid åparken. 

Idag har vi lek vid pinnparken, avslappning med soltrsppan i sofiaparken men än så länge 
saknas det någon aktivitet att kunna utförs vid åparken intill järnvägsstationen. Ett tema 
skulle kunna vara utesport/aktiviteter. Exempelvis 1-2 vollebolplaner, lättare utegym och/eller 
bouleplan. Ett bra referensexempel är gästhamnen i Mariestad.

Namn
Ronny andersson

Postadress
Kungsgatan 34
736 32 kungsör

Telefonnummer
0706045366

E-postadress
Ronny@packing.se



 

 
SVAR PÅ 
MEDBORGARFÖRSLAG 

Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-03-13 KS 2017/425 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
 
Mikael Nilsson 

 

  
 

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

Svar på medborgarförslag – möjlighet att kunna 
utöva en utesport/aktivitet vid Åparken 
Ronny Andersson föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska ordna ett 
tema utesport/aktivitet vid Åparken och anlägga, t.ex. 1-2 volleybollplaner, 
lättare utegym och bouleplan. 
 
Just nu pågår en utredning gällande byggnation av bostäder och utveckling av 
Gästhamnsområdet. I samband med utredningen kommer vi att föreslå att de ser 
över möjligheterna att utveckla Åparken som en aktivitetsyta. I utredningen 
måste man ta hänsyn till att man inte får gräva i backen i Åparken samt att utreda 
kostnader för anläggandet och driften. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige ger fritidsenheten i uppdrag att, tillsammans med Kungsörs 
KommunTeknikAB, utreda frågan om möjlighet att anlägga en aktivitetsyta vid 
Åparken.  
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  
Kommundirektör Mikael Nilsson  
 Kultur- och fritidschef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-06   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Stellan Lund, Madelene Fager, Jenny Andersson, 
arbetsmarknadsenheten, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Återbruksplan för upprust-
ning och renovering av kommunens inven-
tarier (KS 2017/39) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en 
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en 
verksamhet för återbruk. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett ytt-
rande. Av det framgår bl.a. att 

- redan idag finns ett miljötänkande vid inköp av möbler till 
kommunen; oftast köps andrahandsmöbler istället för nya 

- viss renovering av äldre möbler och föremål förekommer inom 
LSS-omsorgen och på återvinningen 

- organiserad plan eller verksamhet för återanvändning saknas 

- kommunens arbetsmarknadsavdelning är i ett uppbyggnads-
skede och planerar många olika sysselsättningsverksamheter. 
En av dessa kan vara en verksamhet där kommunens förbru-
kade inventarier tas om hand och renoveras för att på så sätt få 
nytt liv och komma till användning. 

 
Socialförvaltningen kommer att, tillsammans med kommunstyrel-
sens förvaltning att se över vilka rutiner som ska gälla vid återbruk 
av kommunala inventarier. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till socialnämnden för 
fördjupande utredning. 
 
Socialnämnden har behandlat återremissen och föreslår att 
motionen ska bifallas under förutsättning att socialförvaltningen 
tillförs resurser till en arbetsledartjänst. Bedömningen är att 
verksamheten kan starta i samband med flytten av skolans 
verksamheter och var i full drift under första delen av år 2018. Av 
redovisningen framgår vidare: 

- För att göra verklighet av idén av ett återbruk föreslås öppna 
upp ytterligare befintliga utrymmen på Drotten (i angränsning 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-06   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Stellan Lund, Madelene Fager, Jenny Andersson, 
arbetsmarknadsenheten, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

till Kungsörs Återvinning och Secondhand) där vi kan förvara 
och utföra lättare reparationer på kommunens inventarier. Till 
detta ges möjlighet för kommunens personal att hämta eller 
lämna in möbler/inventarier för återanvändning.  

 
- Det praktiska renoveringsarbetet är tänkt att utföras som en del 

av verksamhetens arbetsmarknadsåtgärder tillsammans med 
LSS daglig verksamhet. För att göra detta möjligt krävs en 
arbetsledare för gruppen, vilket inte ryms inom de resurser som 
finns i dag. I arbetsledarens uppgift ingår då också ett ansvar 
för att ta emot beställningar och avhämtningar samt göra be-
dömningen om vad som ska tillvaratas eller inte.  

 
- Marknadsföringen av de tillvaratagna inventarierna kan ske via 

en lista som publiceras på kommunens intranät, tillgänglig för 
alla som är på jakt efter nya möbler. En lägre kostnad kan till-
komma för att täcka eventuella utlägg för material.  Beställning 
kan sedan ske per telefon eller mail.  

 
Inför kommunstyrelsens hantering av återremissen skrevs en be-
redningstext från kommunstyrelsens presidium med förslag till 
avslag. Förslaget grundades på att omfattningen inte kunde vara så 
stor att en hel organisation kring detta behövs. 
 
Förlaget återremitterades till kommunstyrelsens förvaltning för ut-
redning av vilka möbler m.m. som finns och vilka möjligheter som 
finns att få bidrag för att kunna bedriva verksamheten. 
 
Efter begäran från kommundirektören har socialförvaltningen läm-
nat ett svar på återremissen. Tidigare remissvar har missuppfattats. 
Inom befintliga resurser utförs redan idag preparationsarbeten av 
träarbeten som stolar, bord, bokhyllor m.m., vissa tekniska produk-
ter och cyklar. Detta görs i angränsande lokaler till Kungsörs 
Återvinning och secondhand (KÅS). Vidare redovisas hur 
återbruket är tänkt att fungera: 

- Om en kommunal verksamhet har inventarier som behöver 
mindre reparationer så ska de kunna lämnas in för en sådan 
reparation till arbetsmarknadsverksamheten vid Kungsörs 
Återvinning och second hand. Där görs en bedömning av det 
går att reparera. 

- Om inventarierna går att repareras ska verksamheten återta 
föremålet alternativt lämna den till annan behövande verksam-
het.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2018-04-06   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Stellan Lund, Madelene Fager, Jenny Andersson, 
arbetsmarknadsenheten, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

- Om bedömningen görs att en reparation inte går att genom-
föras, ska den transporteras till Vafabs återbruk där det åter-
vinns och omvandlas till energi. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 29 
• Yttrande från socialförvaltningen 2017-04-21 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 95 med reservation 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 104 (Återrremiss) 
• Socialnämndens protokoll 2017-09-26, § 113 jämte 

tjänsteskrivelse 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 185 (Återremiss) 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-06 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 52 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar att inga inventarier från kommunal 

verksamhet får slängas på Vafabs återbruk utan att det först kont-
rollerats att de går att reparera av arbetsmarknadsverksamheten 
vid Kungsörs Återvinning och Secondhand.  

 
 Om en verksamhet har behov av ytterligare inventarier ska åter-

vunna och reparerade inventarier införskaffas i första hand. 
 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-05-22  5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 95 
Svar på motion – Återbruksplan för upprust-
ning och renovering av kommunens inven-
tarier (KS 2017/39) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en 
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en 
verksamhet för återbruk. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett ytt-
rande. Av det framgår bl.a. att 

- redan idag finns ett miljötänkande vid inköp av möbler till 
kommunen; oftast köps andrahandsmöbler istället för nya 

- viss renovering av äldre möbler och föremål förekommer inom 
LSS-omsorgen och på återvinningen 

- organiserad plan eller verksamhet för återanvändning saknas 

- kommunens arbetsmarknadsavdelning är i ett uppbyggnads-
skede och planerar många olika sysselsättningsverksamheter. 
En av dessa kan vara en verksamhet där kommunens förbru-
kade inventarier tas om hand och renoveras för att på så sätt få 
nytt liv och komma till användning. 

 
Socialförvaltningen kommer att, tillsammans med kommunstyrel-
sens förvaltning att se över vilka rutiner som ska gälla vid återbruk 
av kommunala inventarier. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 29 
• Yttrande från socialförvaltningen 2017-04-21 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till socialförvaltningens yttrande och den översyn som ska göras av 
de rutiner som ska gälla vid återbruk av kommunala inventarier. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-05-22  6 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande 

yrakanden: 
- återremiss för fördjupad utredning Madelene Fager (C) 
- bifall till beredningens förslag från Mikael Peterson (S) och 

Marie Norin Juntilla (S). 
 

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet ska 
avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag. 
Härefter konstaterar ordföranden att endast ett förslag återstår. 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till socialförvaltningens yttrande och den översyn som ska göras 
av de rutiner som ska gälla vid återbruk av kommunala inventa-
rier. 

 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Alliansen genom 

Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) skriftligt. 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2017-06-12   8 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 104 
Svar på motion – Återbruksplan för upprust-
ning och renovering av kommunens inven-
tarier (KS 2017/39) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en 
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en 
verksamhet för återbruk. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett ytt-
rande. Av det framgår bl.a. att 

- redan idag finns ett miljötänkande vid inköp av möbler till 
kommunen; oftast köps andrahandsmöbler istället för nya 

- viss renovering av äldre möbler och föremål förekommer inom 
LSS-omsorgen och på återvinningen 

- organiserad plan eller verksamhet för återanvändning saknas 

- kommunens arbetsmarknadsavdelning är i ett uppbyggnads-
skede och planerar många olika sysselsättningsverksamheter. 
En av dessa kan vara en verksamhet där kommunens förbru-
kade inventarier tas om hand och renoveras för att på så sätt få 
nytt liv och komma till användning. 

 
Socialförvaltningen kommer att, tillsammans med kommunstyrel-
sens förvaltning att se över vilka rutiner som ska gälla vid återbruk 
av kommunala inventarier. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 29 
• Yttrande från socialförvaltningen 2017-04-21 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 95 med reservation 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till socialförvaltningens yttrande och den översyn som ska göras av 
de rutiner som ska gälla vid återbruk av kommunala inventarier. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige 2017-06-12   9 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Socialnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

KF överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande 
yrkanden: 

- Bifall till kommunstyrelsens förslag från Mikael Peterson (S) 
- Återremiss från Madelene Fager (C), Stellan Lund (M) och 

Petter Westlund (C) för fördjupad utredning. 
- Bifall till motionen från Petter Westlund (C) om inte motionen 

återremitteras. 
 
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om ärendet ska 
avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Votering begärs och ska genomföras. 
 
Ordföranden redogör för tänkt voteringsordning, vilken godkänns. 
Den som röstar för avgörande idag röstar ja. Den som röstar för 
avgörande senare (dvs återremiss) röstar nej. 
 

 Följande ledamöter röstar ja: Barbro Jansson (S), Mikael Peterson 
(S), Urban Dahlgren (S), Per Strengbom (S), Dan Stigenberg (S). 
Rigmor Åkesson (S), Rolf Lindgren (S), Gunilla Lindström (S), 
Margareta Johansson (S), Tonny Fernerud (S), Monica Lindgren 
(S), Marita Pettersson (S), Tauno Arbelius (S), Christer 
Henriksson (V), Anna-Karin Tornemo (V), Lina Ekdahl (MP), 
Peter Åkesson (MP), Eva-Carin Sandbom (L), Rickard Axelsson 
(L), Olof Lindberg (L), och Gunilla A Aurusell (S).  

 
 Nej röstar: Petter Westlund (C), Madelene Fager (C), AnneMarie 

Andersson (C), Gunnar Karlsson (C), Eleonor Westlund (C), 
Stellan Lund (M), Yvonne Ericsson (M), Hans Carlsson (M), 
Carina Sjölund (M), Niklas Magnusson (M), Maivor Norgren (M), 
Ewa Granudd (M) och Jenny Andersson (KD), Rune Broström 
(SD), Roland Jansson (SD), Per Hammarström (SD) och Ari 
Jaanus (SD).  

 
 Omröstningen utfaller med 21 ja- och 17 nej-röster. 

Kommunfullmäktige har därmed återremitterat motionen med stöd 
i reglerna för minoritetsåterremiss. 

 
Beslut Kommunfullmäktige återremitterar motionen för fördjupad 

utredning. 









Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-11-27  5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 185 
Svar på motion – Återbruksplan för upprust-
ning och renovering av kommunens inven-
tarier (KS 2017/39) 
Stellan Lund (M), Madelene Ericsson (C) och Jenny Andersson 
(KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska ta fram en 
återbruksplan för ett hållbart resursutnyttjande och utveckla en 
verksamhet för återbruk. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett ytt-
rande. Av det framgår bl.a. att 

- redan idag finns ett miljötänkande vid inköp av möbler till 
kommunen; oftast köps andrahandsmöbler istället för nya 

- viss renovering av äldre möbler och föremål förekommer inom 
LSS-omsorgen och på återvinningen 

- organiserad plan eller verksamhet för återanvändning saknas 

- kommunens arbetsmarknadsavdelning är i ett uppbyggnads-
skede och planerar många olika sysselsättningsverksamheter. 
En av dessa kan vara en verksamhet där kommunens förbru-
kade inventarier tas om hand och renoveras för att på så sätt få 
nytt liv och komma till användning. 

 
Socialförvaltningen kommer att, tillsammans med kommunstyrel-
sens förvaltning att se över vilka rutiner som ska gälla vid återbruk 
av kommunala inventarier. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet till socialnämnden för 
fördjupande utredning. 
 
Socialnämnden har behandlat återremissen och föreslår att 
motionen ska bifallas under förutsättning att socialförvaltningen 
tillförs resurser till en arbetsledartjänst. Bedömningen är att 
verksamheten kan starta i samband med flytten av skolans 
verksamheter och var i full drift under första delen av år 2018. Av 
redovisningen framgår vidare: 

- För att göra verklighet av idén av ett återbruk föreslås öppna 
upp ytterligare befintliga utrymmen på Drotten (i angränsning 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2017-11-27  6 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

till Kungsörs Återvinning och Secondhand) där vi kan förvara 
och utföra lättare reparationer på kommunens inventarier. Till 
detta ges möjlighet för kommunens personal att hämta eller 
lämna in möbler/inventarier för återanvändning.  

 
- Det praktiska renoveringsarbetet är tänkt att utföras som en del 

av verksamhetens arbetsmarknadsåtgärder tillsammans med 
LSS daglig verksamhet. För att göra detta möjligt krävs en 
arbetsledare för gruppen, vilket inte ryms inom de resurser som 
finns i dag. I arbetsledarens uppgift ingår då också ett ansvar 
för att ta emot beställningar och avhämtningar samt göra be-
dömningen om vad som ska tillvaratas eller inte.  

 
- Marknadsföringen av de tillvaratagna inventarierna kan ske via 

en lista som publiceras på kommunens intranät, tillgänglig för 
alla som är på jakt efter nya möbler. En lägre kostnad kan till-
komma för att täcka eventuella utlägg för material.  Beställning 
kan sedan ske per telefon eller mail.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Stellan Lund, Madelene Ericsson och Jenny 
Andersson 

• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-02-13, § 29 
• Yttrande från socialförvaltningen 2017-04-21 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-22, § 95 med reservation 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 104 (Återrremiss) 
• Socialnämndens protokoll 2017-09-26, § 113 jämte 

tjänsteskrivelse 
 
Beredningstext Kommunstyrelsens presidium föreslår att motionen ska avslås. 

Omfattningen av möbler/inventarier som är i behov av upprustning 
bedöms inte som så omfattande att en hel organisation kring detta 
behöver byggas upp. Detta ska inte tolkas som en ovilja att ta saker 
tillvara. Överblivna möbler kan budas ut gratis mot avhämtning 
via kommunens intranät så som redan sker. 

 
Beslut Kommunstyrelsen återremitterar motionen till kommunstyrelsens 

förvaltning för utredning av vilka möbler m.m. som finns och vilka 
möjligheter som finns att få bidrag för att kunna bedriva verksam-
heten. 

 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-03-06 SN 2017/100 
Ert datum Er beteckning 
2018-03-06 KS 2017/39 

 Adressat 
Socialförvaltningen Kommunstyrelsen  
 Socialnämnden 
Vår handläggare  
Christer Zegarra Eriksson, enhetschef 
Arbetsmarknad och Försörjning 

 

  
 
 
 

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

Svar på återremiss - Motion Återbruksplan  
Kommunfullmäktige har återremitterat motionen till socialförvaltningen för en 
fördjupad utredning. Utifrån ett missförstånd på tidigare remissvar lämnar nu 
Enheten för Arbetsmarknad och Försörjning en ny redovisning av tänkt 
genomförande.  
 
Reparationsarbeten av träinventarier som stolar, bord och bokhyllor med mera, 
vissa tekniska produkter samt cyklar är något som verksamheten med befintliga 
resurser redan utför i angränsande lokaler till Kungsörs Återvinning och 
secondhand (KÅS) och utifrån detta föreslås därför följande; 
 
Om en kommunal verksamhet har inventarier som behöver mindre reparationer så 
ska de kunna lämnas in för en sådan reparation till KÅS där en bedömning av 
reparation eller skräp görs. Om inventarierna går att repareras ska verksamheten 
återta föremålet alternativt lämna den till annan behövande verksamhet. Om 
bedömningen görs att en reparation inte går att genomföras, ska den transporteras 
till Vafabs återbruk där det återvinns och omvandlas till energi. 
 

Förslag till beslut 
 
Inga inventarier från kommunal verksamhet får slängas på Vafabs återbruk utan att 
de först kontrollerats att de går att reparera i arbetsmarknadsverksamheten på KÅS.  
Om en verksamhet har behov av ytterligare inventarier skall återvunna och 
reparerade inventarier införskaffas i första hand. 
 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Förvaltningschef   
 
                                                                                  Åse Björkman 
                                                                                  Avdelningschef 
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§  
Svar på motion – Utfasning av skadliga kemi-
kalier i idrottsanläggningar (KS 2017/451) 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige 
ger Kungsörs kommun i uppdrag att skapa en handlingsplan för 
utfasning av skadliga kemikalier i kommunens idrottsanläggning-
ar. Motionären anser att Kungsör bör efterleva den antagna miljö-
policyn.  
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunfullmäktige ger 
kommunstyrelsen i uppdrag att göra en inventering av skadliga 
kemikalier och återkomma med förslag. Inventeringen kommer att 
visa om en handlingsplan behövs eller inte.  
 
Inventeringen och förslag beräknas vara klara i juni månad.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Motion från Carina Sjölund 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 166ä 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-03-08 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 53 

 
KS beslutsförlag Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en 

inventering av skadliga kemikalier och återkomma med förslag. 
 
 Med detta förklaras motionen besvarad. 
 





 

Förslag till 
SVAR Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-03-08 KS 2017/451 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Avdelningen för kultur, fritid m.m. Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Mikael Nilsson  
  
 
 
 

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

Förslag till svar på motion- Utfasning av skadliga 
kemikalier i idrottsanläggningar 
Carina Sjölund (M) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ger Kungsörs 
kommun i uppdrag att skapa en handlingsplan för utfasning av skadliga kemi-
kalier i kommunens idrottsanläggningar.  
 
Kultur och fritid tillsammans med Kungsörs KommunTeknik AB ska se över 
idrottsanläggningarna och göra en inventering av skadliga kemikalier. 
Inventeringen kommer att visa om en handlingsplan behövs eller inte. Vi 
beräknar kunna återkomma med inventering och förslag i juni månad.  
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förslag: 
 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att göra en inventering av 
skadliga kemikalier och återkomma med förslag. 
 
Med detta förklaras motionen besvarad 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör Mikael Nilsson 
 Kultur-och fritidschef 
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§  
Bokslut och årsredovisning 2017 för 
Kungsörs kommun (KS 2017/478) 
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2017 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 verk-
samhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse. 
 
Budgetavvikelse per nämnd (miljoner kronor): 

- kommunstyrelsen +2,5  
- barn- och utbildningsnämnden +3,2  
- socialnämnden +4,0 
- TOTALT verksamheter +9,7 

Finansieringen   +6,9 

TOTALT  +16,6 
 
I kommunens bokslut redovisas ett överskott med 21,6 miljoner 
kronor som resultat för 2017, vilket är 16,6 miljoner kronor över 
budget.  
 
Respektive bolags inom koncernen resultat (i miljoner kronor) 
efter finansiella poster: 
- Kungsörs Kommunföretag AB - 0,1 
- Kungsörs KommunTeknik AB +0,4 
- Kungsör Vatten AB +0,5 
- Kungsörs Fastighets AB +4,1 

 
Kommunens bolagskoncern redovisar ett sammantaget positivt re-
sultat om 4,9 miljoner kronor efter bokslutsdispositioner.  
 
Kungsörs Grus AB visar ett positivt resultat om 6,0 miljoner kro-
nor. 
 
Bolagens årsredovisningar redovisas som separata ärenden. 
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund visar positivt resultat med 
0,9 miljoner kronor och Västra Mälardalens Kommunalförbund 
visar positivt resultat med 3,6 miljoner kronor. Förbundens bokslut 
behandlas som separata ärenden. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Förslag till Årsredovisning 2017 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2018-03-05, § 1 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 54 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Kungsörs 

kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräk-
ningen. 
 
En avsättning till Resultatutjämningsreserven (RUR) görs med 
16,7 miljoner kronor. 

 
 
Godkänd årsredovisning redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 
Återigen kan vi redovisa ett positivt 
resultat för året som gått. 2017 års resultat 
blev ett av de bästa någonsin. Överskottet 
landade på 21,7 miljoner kronor. 
Kungsör är en attraktiv kommun i många 
avseenden. Det ser vi inte minst på att vi 
fortsätter att öka vår befolkning, vi 
fortsätter att bygga bostäder och vi har 
fortfarande en väldigt stor efterfrågan på 
bostäder genom den kö som redovisats. 
Vid årsskiftet var vi 8 603 invånare vilket 
är snudd på ”all time high”.  
Samtliga nämnder/styrelser visar på ett 
positivt resultat och våra hel/del ägda 
bolag likaså. Kort sagt det går väldigt bra 
just nu! 
Den överlägset största händelsen under 
2017 var naturligtvis att den nya skolan, 
Kung Karl 46 och Kung Karl 79 togs i 
bruk under de sista självande skoldagarna i 
december. Den största investeringen i 
kommunens historia och förmodligen 
också den mest efterlängtade. Jag vill 
speciellt tacka samtliga inblandade i det 
projektet samt våra duktiga pedagoger som 
ställt upp under projektets gång. 
 

 
 
Under året har vi betat av ett antal projekt 
och mål. Bl.a. torget, utegymmet i 
Valskog, det nya äldreboendet på 
Södergården med 20 platser, i princip klart 
vid årsskiftet. Fortsatt exploatering i 

Skillingeområdet med etapp 2, påbörjan av 
byggnation vid Runnabäcken som kommer 
att bli nästa stora boendeområde. Vi har 
också påbörjat ett stort antal projekteringar 
av såväl nya boendeområden som 
industrimark.  
Befolkningsökningen innebär också att allt 
större krav och förväntningar ställs på oss 
som samhällsbyggare. Därför har vi öppnat 
ytterligare avdelningar inom förskolan, fler 
kommer dessutom under 2018. Vårt 
Fastighetsbolag KFAB har byggt 19 nya 
lägenheter. Fler planeras. Vi har även 
många externa intressenter som vill bygga 
i Kungsör varför planarbetet för tillfället 
går för högtryck. 
Utmaningar finns dock trots alla positiva 
resultat. Arbetslösheten verkar sjunka en 
aning, men långt ifrån tillräckligt. Våra 
interna sjuktal är också på väg åt rätt håll 
men i alltför långsam takt. Efterfrågan på 
barnomsorg gör att fler avdelningar behövs 
startas. Vi ser att rekrytering av ny 
personal blir allt svårare. Konkurrensen 
mellan kommunerna hårdnar och de stora 
pensionsavgångarna som vi har framför oss 
kan skapa bekymmer. I princip samtliga 
yrkeskategorier som vi har inom vår 
kommunala verksamhet börjar betraktas 
som bristyrken. En enorm utmaning. 
Samhället ställer också allt högre krav på 
digitaliserade tjänster och funktioner. Här 
har vi en stor uppgift och utmaning att 
hänga med i utvecklingen av bland annat 
välfärdsteknologi inom äldreomsorgen och 
IT inom skolans värld. Tillgänglighet av 
kommunala handlingar och olika 
ansökningsförfaranden förväntas göras 
digitalt. Miljöarbete, jämställdhet är också 
områden som behöver utvecklas.  
Återigen måste jag tacka samtlig personal 
inom kommunens alla verksamheter för ett 
fantastiskt bra jobb under 2017. Det känns 
verkligen glädjande och stabilt med er som 
resurs i välfärdsbyggandet! 
 
Pelle Strengbom, Kommunstyrelsens 
ordförande 
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Ekonomin i sammanfattning 
 
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 2017 och något gammalt 
krav på återställning finns inte. Justerat 
balanskravsresultat uppgår till 4 813 000 
kronor efter avsättning med 16 700 000 kr 
till resultatutjämningsreserv. (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 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 4 miljoner kronor i 
överskott. 2017 överskrids målet (4,42% 
innan avsättning till RUR). 
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Årets resultat 
 
Kommunen redovisar 2017 ett resultat på 
plus 21 638 tkr. Resultatet är nu positivt 
för tionde året i rad.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar 
en positiv budgetavvikelse på 2 510 tkr. De 
positiva budgetavvikelserna är spridda på 
alla delar inom kommunstyrelsens 
verksamhet. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
redovisar för sjätte året i rad ett överskott, 
denna gång på 3 160 tkr. Den största 

positiva avvikelsen finns inom gymnasiet 
(+6 981 tkr). 
 
Socialnämnden redovisar ett överskott på 
4 054 tkr. En vändning har skett och det 
största enskilda överskottet finns inom 
Individ- och familjeomsorgen (IFO) som 
vänder de senaste årens underskott till ett 
överskott på 6 217 tkr.  
 
Finansverksamheten redovisar ett resultat 
som är 6 915 tkr bättre än budget. 

 
Nämnd/förvaltning 2016 2017 Diff 
(redov i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2017-2016 
            
Kommunstyrelseförvaltningen 68 453 67 690 70 200 2 510 -1,1% 
Barn- o utbildningsnämnden 191 955 204 291 207 451 3 160 6,4% 
Socialnämnden 195 228 220 493 224 544 4 051 12,9% 
Delsumma nämnder 455 636 492 473 502 195 9 722 8,1% 
            
Finansiering 467 584 514 111 507 196 6 915 10,0% 
            

Resultat 11 949 21 638 5 001 16 637 81,1% 
 
 
Jämfört med föregående år har större 
kostnadsökningar skett inom främst 
grundskolan, särskolan, äldreomsorgen och 
flyktingmottagandet.  
 
Inom grundskolan har lönerna ökat ca 10 
mkr varav lärarna står för 3,8 mkr, vikarier 
2 mkr och elevassistenter för 1,5 mkr.  
 

Antalet elever i särskola har ökat mycket 
och kostnaderna ökar med 3,8 mkr.  
 
Nettokostnader för flyktingmottagande 
ökar inom socialförvaltningen beroende på 
en ändring i redovisningen. Intäkter från 
Migrationsverket till ensamkommande 
ungdomar går från och med 2017 till 
finansenheten istället för till 
socialförvaltningen (18 mkr). 
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Kostnad per verksamhet 
 
 
Nämnd/förvaltning 2016 2017 Diff 
(redov i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2017-2016 
            
Politisk verksamhet 6 791 6 413 7 254 841 -5,6% 
Infrastruktur och skydd 25 941 25 489 26 601 1 112 -1,7% 
Kultur- o fritid 21 255 21 183 21 394 211 -0,3% 
            
Förskola 43 648 45 037 44 760 -277 3,2% 
Grundskola 89 849 102 149 96 695 -5 454 13,7% 
Gymnasieutbildning 36 331 33 938 41 179 7 241 -6,6% 
Kommunal Vuxenutbildning 4 473 5 641 5 677 36 26,1% 
Övrig ped verksamhet 7 190 6 763 7 047 284 -5,9% 
            
Äldre- o funktionshindrade 151 012 157 377 154 724 -2 653 4,2% 
Individ- o familjeomsorg 25 614 30 853 35 531 4 678 20,5% 
Ekonomiskt bistånd 6 055 7 408 7 922 514 22,3% 
Flyktingmottagande 3 881 14 012 14 548 536 261,0% 
Arbetsmarknadsåtgärder 3 651 3 592 3 752 160 -1,6% 
            
Kommunikationer 1 603 1 664 1 804 140 3,8% 
Gemensamma kostnader *1 28 340 30 953 33 307 2 354 9,2% 
            
Summa verksamheter 455 636 492 473 502 195 9 722 8,1% 
            
Finansiering 467 584 514 111 507 196 6 915 10,0% 
            

Resultat 11 949 21 638 5 001 16 637 81,1% 
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Vad får du för varje hundralapp du betalar i skatt? 
 

 
 
 

Kostnad, brutto, per kontogrupp 
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Resultatredovisning kommunfullmäktiges mål med analys  
Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025  
Resultat helår 
Befolkningsutveckling tom december 8 603 
invånare 

Bedömning av resultatet 
Målet att nå 8 500 invånare år 2018 är redan 
uppnått. Ökningen har gått fortare än 
beräknat. Jämfört med år 2016 är det en 
ökning med 171 personer eller med 2 
procent. 
Ökningen är störst i länet! Det bor 4 421 män 
och 4 182 kvinnor i kommunen 
 
Varför blev det så? 
Ökningen har gått fortare än beräknat. Det 
har varit födsel överskott såväl som ökad 
inflyttning inom landet. Att det byggs nya 
bostäder, 47 nya bygglovsansökningar 2017, 
bidrar till ökad inflyttning. 
 
Hur går vi vidare? 
Fortsatt detaljplanearbete för ökad 
bostadsproduktion. Ett attraktivare centrum 
genom Centrumutvecklingen etapp 1 och 
kommande etapp 2 påverkar inflyttningen. 
Kungsörs nya skola lockar säkert fler familjer 
att flytta till Kungsör. Målet att nå 9000 
invånare 2025 ser idag positivt ut. Vi har en 
kraftigare ökning än förväntat. Kommunen 
planerar för ett varierat bostadsutbud med 
blandade upplåtelseformer som är i samspel 
med kommunens tillväxtambitioner. 

 
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år 
Resultat helår 
Kommunens resultat utgör 4,4 % av 
skatteintäkter och stadsbidrag 

Bedömning av resultatet 
Det ekonomiska resultatet är fantastiskt bra  
 
Varför blev det så? 
Kommunstyrelsen och nämnderna har alla 
hållit sin budget och redovisat ett starkt 
ekonomiskt resultat 
 
Hur går vi vidare? 
Vi har lagt en stabil budget för 2018, vilket 
borde resultera i att vi når 
kommunfullmäktiges mål även 2018 
 

 
I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som basår 
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Resultat helår 
Andelen elever som upplever skolan trygg 
har minskat. 2015 uppgav 92 % av eleverna 
att det ”Stämmer ganska bra" eller att det 
"Stämmer helt och hållet" att de upplever 
skolan som trygg. 2017 var motsvarande 
andel 83 %. Andelen som uppger att "De inte 
vet" har ökat från 3 % till 8 %. Andelen elever 
som är behöriga till gymnasieskolan har ökat 
med 2 %. Det genomsnittliga meritvärdet har 
minskat med 1 %. 

Bedömning av resultatet 
Målet har inte nåtts i alla avseenden. 
 
Varför blev det så? 
Under de senaste åren har stor del av 
förvaltningens övergripande arbete varit 
inriktat på lokalfrågor och logistik i samband 
med skolflytt.  
 
Hur går vi vidare?  
Den förändrade skolorganisationen som nu 
överensstämmer med de övergripande 
styrdokumenten bör i framtiden ge bättre 
förutsättningar för ökad måluppfyllelse både 
beträffande kunskapsmål samt trivsel och 
trygghet. 

 
Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018 
Resultat helår 
Torget i Valskog är färdigställt. Centrum i 
Kungsör färdigställs enligt plan 
. 
 
 
 

Bedömning av resultatet 
Centrumutvecklingen går enligt plan 
 
Varför blev det så? 
Centrumutvecklingen etapp 1 fortskrider 
enligt plan och alla inblandade följer planen 
 
Hur går vi vidare?  
En farhåga är att vi inte får in något eller få 
anbud, vilket kan påverka tidsplanen. 
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Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska 
arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med december 2016 som bas 
December -16. 11, 4 % arbetslöshet. Mål december -19. 7, 4 % 
Resultat helår 
Per den 31/12-17 låg arbetslösheten i 
Kungsörs kommun på 11,6% vilket är en 
ökning med 1,7 % jämfört med föregående 
år. 
 
 

Bedömning av resultatet 
Om man tittar närmare på 
Arbetsförmedlingens statistik så kan man 
ändå se en positiv trend.  
 
Varför blev det så? 
Antalet Öppet arbetslösa utan åtgärd 
minskat från 5,8 % till 4,3 % samtidigt som 
Arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd ökat från 
6 % till 7 %. Detta kan tolkas positivt för att, 
liksom i hela riket, hamnar alltfler i 
yrkesutbildning eller annan insats som 
bedöms påskynda vägen till egen försörjning. 
Kommunen anställde även under året 20 
personer på Extratjänster vilket är klart en 
bidragande del i den positiva utvecklingen. 
Arbetslösheten för målgruppen utrikes födda 
har även den sänkts från 44,2 % till 41,9 % (-
2,3 %). 
Arbetslösheten för ungdomar 18-24 år ligger 
på 17,1 % vilket är lägre (-5,4 %) än 
föregående år. 
 
Hur går vi vidare? 
Vi går vidare att under 2018 med att utveckla 
insatser särskilt för unga och utrikes födda. 
Vi fortsätter en tät samverkan med 
näringslivet och Arbetsförmedlingen och 
antalet tillsatta Extratjänster i kommunen 
ska öka med 100 % (till 40 platser). 
Samverkan med förvaltningarna när det 
gäller platstillgång är också ett mål att under 
2018 intensifiera genom att via kommunens 
Arbetsmarknadsplan ge kännedom om ett 
gemensamt uppdrag att sänka 
arbetslösheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Årsrapport nyckeltal 

Perspektiv Q1 Q2 Q3 Q4 Mål/Budget Kommentar 

Medborgare       

Befolkningsutveckling, antal  8 505 8 558 8566 8603 8 500 år 2018 9 000 år 2025 

Väntar särskilt boende, antal 1,7 2 8 9,5 0  

Väntar LSS-bostad, antal vuxna 4 3 3 3 0  

Väntar seniorboende (utan beslut), antal 17,5 18 15 15 0  

Kö till förskolan, antal 10 13 15 25   

Besök biblioteket, antal  
Ökning13 % Q1-Q2 och 11 % Q1-Q4 

18782 
(247/dag) 

14878 
(236/dag) 

17144 
(244/dag) 

17431 
(239/dag)  
 

65 000-70 000  
Resultat 68235 
(242/dag) 

2016: 61 680  
218/dag 

Försörjningsstöd, kr 1 379 823 2 838 006 4 208 323 5 590 721     6 000 000 Dec- 16, 6 074 788 

Öppna insatser vuxna, kr 798 344 1 172 982 1 532 023 1 813 070    
  

1 000 000 Dec-16, 5 770 641 

Institutionsvård barn och unga, kr 1 330 624 2 248 101 4 099 786 5 866 871     5 546 000 Dec-16, 4 038 791 

Medarbetare       

Sjukfrånvaro, totalt %  8,79 7,03 7,36 7,34 < 7,89  

Kvinnor, % 9,47 7,61 7,97 7,96   

Män, % 5,83 4,66 4,78 4,77   

Miljö       

Energiförbrukning KKTAB fastigheter, kWh/m2 - 46,27* - 84,51 99,86 Dec-16, 89,60 

Kostnad drift och underhåll per m2, gata kr/m2 - 7,25* - 13,43 11,99 Dec-16,12,76 

Kostnad drift och underhåll per m2, park kr/m2 - 4,41* - 6,27 4,94 Dec-16, 6,17 

Inköp av ekologiska livsmedel, andel % 26,7 29,4 30,9 34,3 30  BUF+SF 

Bilpoolen- andel förnybart bränsle % 97 93 97 96 100 100 år 2030 

Tjänsteresor med egen bil, kr - 91 008**  154 956 Årlig minskning 2016: 215 631 

Ekonomi       

Resultat, % av skatter och bidrag - 7,1* 12,9 4,4 1,0 av resultatet 



Kommentar till nyckeltalsredovisning 
Ekonomi var bra under 2017 och alla 
nämnder och styrelser höll sin budget. 
Resultatet på 4,4 % är en bra bit över 
målvärdet 1,0 %.  
 
Sjukfrånvaron minskade och vi såg särskilt 
en positiv trend i slutet av året vad gäller 
sjuktalen, frånvaron totalt 2017 hamnat 
under angivet målvärde. Medarbetarnas 
Tjänsteresor med egen bil har minskat 
kraftigt från föregående år och målet är att 
det ska fortsätta med en årlig minskning.  
 
Kostnaden för Öppna insatser vuxna 
minskade kraftigt mot 2016, även om 
resultatet var över budgeten. 
Försörjningsstödet hade en positivt 
nedåtgående trend under 2017 men 
kostnaden för Instutionsvård barn och unga 
ökade och resultatet hamnade en bit över 
budget. Att det är Kö till förskolan, att 
antalet barn ökar tror vi bland annat 
speglar inflyttningen 
 
Energiförbrukningen kWh/m2 i KKTABs 
fastigheter har en positiv utveckling, där 
förbrukningen 2017 var lägre än 2016 och 
resultatet hamnade under angivet 
målvärde. Kostnaden för drift och 
underhåll per m2 gata och park ökade och 
klarade inte angivet målvärde för 2017 
 
 
Finansiella mål 
Förutom att sköta verksamheten effektivt 
och rationellt ingår i begreppet en god 
hushållning finansiella mål som en tung 
del. De finansiella målen som fastslagits 
för Kungsör är att: 

 
 Kommunens resultat ska uppgå till 

minst 1,0 procent av skatteintäkter 
och kommunalekonomisk 
utjämning inklusive kommunal 
fastighetsavgift. 

 
Årets resultat motsvarar 4,4 procent av 
skatteintäkter och kommunalekonomisk 

utjämning. Det innebär att mål nummer ett 
är uppfyllt.  
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Investeringar 
Årets största investering görs i utbyggnad 
av Södergårdens äldreboende beräknat att 
slutligen kosta 55 mkr. Under 2017 är 45 
mkr är upparbetat.  
Investeringar i Skillingeområdet uppgår till 
3,9 mkr, utgifter som ska belasta 
tomtförsäljningar. Industrimark i Skillinge 
har köpts in för försäljning till en kostnad 
på 2,6 mkr. Innan året tog slut handlades 
inventarier till nya Kung Karls skola för 

1,6 mkr, fortsatta inköp kommer att 
komma under 2018. 
Ombyggnad Södergårdens äldreboende, ej 
att förväxla med nybygget, har under året 
haft utgifter på 1,6 mkr. 
Hamnen har fått wifi och Kajutan ny färg 
och inredning för 0,6 mkr. En minibuss har 
köpts in till daglig verksamhet inom LSS.  
Nedan följer en sammanställning av 2017 
års investeringar: 

 
 
Projekt Utgift Budget Avvikelse 

Nybyggnad Södergården 44 819 55 000 10 181 
Exploatering Skillinge 3 933 0 -3 933 
Mark Skillinge 2:289 2 574 2 500 -74 
Inventarier Kung Karls skola 1 632 15 000 13 368 
Ombyggnad Södergården 1 517 0 -1 517 
Projekt Hamnen 587 0 -587 
Minibuss daglig verksamhet 375 400 25 
Ombyggnad centrum etapp 1 295 0 -295 
Verksamhetssystem socialförv. 258 530 272 
RFID självservice Bibliotek 222 295 73 
Mark Frode 160 0 -160 
Gymnastikredskap Sporthallen 159 150 -9 
Krisledningslokal kommunhuset 131 287 156 
Mark Hammaren 15 81 0 -81 
Inköp nytt ekonomisystem 24 0 -24 
Förvärvning skog 21 0 -21 
Medfinansiering Citybanan -13 0 13 

Summa investeringar 56 775 74 162 17 387 
 
Totalt investerade kommunen för 56,8 
miljoner kronor, vilket var 17,4 miljoner 
kronor under budget. 

  



Låneskuld och leasing 
Kommunen har ingen låneskuld. 
Kommunens leasingskuld var vid årets 
början 135 000 kronor. Under året har 
leasingskulden minskat till 94 800 kronor. 
Antal fordon med leasingavtal uppgick vid 
årsskiftet till 5. 
 
Borgen 
En övervägande del av kommunens 
borgensåtaganden avser de kommunala 
bolagen Kungsörs Fastighets AB, 
Kungsörs Kommun Teknik AB och 
Kungsörs Vatten AB. För Kungsörs 
Kommun Teknik AB och Kungsörs Vatten 
AB har borgen ökat med 73 miljoner 
kronor under året. Kommunen bedömer 
inte att några borgensåtaganden ska behöva 
bli föremål för inlösen. Totalt uppgår 
borgensåtaganden till drygt 583miljoner 
kronor. 
 
Pensionsåtaganden 
Kungsör tillämpar blandmodellen för 
redovisning av pensionskostnader. 

Kommunens totala pensionskostnader 
såsom årliga utbetalningar, utbetalning till 
individuell förvaltning, pensionsavsättning 
samt löneskatter uppgår för närvarande till 
cirka 50 miljoner kronor per år. 
 
Pensionsavtalet KAP-KL från 2006 har 
medfört en översyn av beräknings-
metoderna för pensionsskuldsberäkningen. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
har utarbetat en beräkningsmodell 
benämnd Riktlinjer för beräkning av 
pensionsskuld – RIPS 07. Modellen har 
anpassats till avtalet och innehåller 
försäkringstekniska antaganden om 
livslängd och kalkylränta. Rådet för 
kommunal redovisning har utfärdat denna 
modell som en rekommendation vilket 
också Kungsörs kommun tillämpar.  
Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden 
som nuvärdet av framtida utfästa 
pensionsutbetalningar. 

 
Upplysning om pensionsmedelshantering inkl löneskatt, 2013 - 2017 

 
  2017 2016 2015 2014 2013 

            
Pensionsavsättning 55 117 50 025 43 083 40 494 39 907 
Ansvarsförbindelser 176 938 184 419 190 028 197 219 205 366 
Finansiell placering 0 0 0 0 0 
            

Totala förpliktelser  = Återlån 232 055 234 444 233 111 237 713 245 273 

 
Det är kommunens pensionsförvaltare 
KPA som utför beräkningen för 
skuldförändring och pensionskostnader. 
Beräkningen är gjord strax före årsskiftet 
2016. De delar som inte utbetalas till 
individuell förvaltning avsätts inom 
balansräkningen och återlånas av 
kommunen. Pensionsåtaganden före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse. 
 

Kommunen har ännu inte utformat någon 
försäkringslösning för någon del av 
pensionsskulden. 
 
I takt med att pensionsavgångarna ökar 
fram till början av 2020-talet kommer 
kommunens pensionskostnader att öka 
kraftigt och dessa kostnader måste täckas 
inom befintliga ekonomiska ramar. Någon 
politisk strategi för dessa ökningar har inte 
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arbetats fram. De diskussioner som varit 
har handlat om att kostnadsökningen delvis 
ska inrymmas inom resultatnivån utifrån 
resonemanget om god ekonomisk 
hushållning. 
 
Balansräkningen 
Balansräkningen visar den finansiella 
ställningen vid årets slut. Den totala 
balansomslutningen har ökat från 437 till 
är 452 miljoner kronor mellan 2016 och 
2017. 
 
De finansiella anläggningstillgångarna har 
minskat med 45 miljoner kronor beroende 
på att kommunen börjat plocka hem 

placeringar som en del i finansierings-
strategin för nytt äldreboende. 
Omsättningstillgångarna, främst kassan har 
ökat med 29,7 miljoner kronor av samma 
skäl.  
 
Avsättningarna till pensioner har ökat med 
5,1 miljoner kronor och kommer att 
fortsätta öka de kommande åren.  
 
De kortfristiga skulderna har ökat med 9,8 
miljoner kronor. 
 
Soliditeten, det egna kapitalets storlek i 
förhållande till det totala kapitalet i 
balansräkningen, är 62,8 procent.  
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Fem år i sammandrag 
 

FEM ÅR I SAMMANDRAG 2013 2014 2015 2016 2017 

            
Folkmängd 31 dec 8 175 8 269 8 343 8 432 8 603 
  

    
  

Kommunalskatt 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 
Total skatt inkl landstingsskatt 32,91 32,91 32,91 32,91 32,91 
  

    
  

Nettokostnadernas andel av skatte- 
    

  
intäkter och generella statsbidrag  96,0% 98,1% 100,7% 101,6% 103,6% 
  

    
  

Verksamhetens nettokostn (Mkr) -400,6 -422,4 -441,1 -454,7 -472,8 
  

    
  

Resultat exkl jämförelsestörande 
    

  
poster (Mkr) 18,3 12,2 2,7 11,9 21,6 
  

    
  

Årets resultat (Mkr) 18,3 12,2 2,7 11,9 21,6 
  

    
  

Soliditet 65,2% 64,9% 62,1% 63,1% 62,8% 
  

    
  

Rörelsekapital (Mkr) 38,4 49,0 14,9 41,2 61,2 
  

    
  

Låneskuld (Mkr) 0 0 0 0 0 
Låneskuld/invånare, kr 0 0 0 0 0 
  

    
  

Totala skulder, avsättningar och 
    

  
Ansvarsförbindelser per invånare 76 431 75 135 87 681 101 466 108 417 
  

    
  

Totala tillgångar per invånare, kr 46 579 48 594 50 889 51 847 55 064 
Eget kapital per invånare, kr 30 390 31 518 31 616 32 699 34 564 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

15 

Kommunkoncernen 
Koncernredovisningen har upprättats enligt 
förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering förutsatt att kommunen har 
en ägarandel om minst 20 procent. 
 
Förutom kommunen ingår Kungsörs 
Kommunföretag AB och Kungsörs 
Fastighets AB, Kungsörs KommunTeknik 
AB och Kungsörs Vatten AB till 100 
procent. Kungsörs Grus AB ingår med 25 
procent och Västra Mälardalens 
MyndighetsFörbund till 40 procent i 
koncernredovisningen. Procentantalen 
anger kommunens ägarandel.  
Koncernen redovisar 2017 ett resultat på 
+28 036 tkr (23 145).  
 
Västra Mälardalens Kommunalförbund, 
Vafab Miljö AB och Kommuninvest 
redovisas inte då kommunens ägarandel 
understiger 20 procent.  
 
Ekonomiska framtidsutsikter 
Kommunen redovisar åter ett positivt 
ekonomiskt resultat. Det lägger grunden 
för 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.  
 
Socialnämnden redovisar 2017 ett 
överskott helt enligt den plan som lades 
fast i början på året. Resultatet blev lite 
bättre beroende på att man fått rätt i ett 
gammalt rättsfall mot Migrationsverket 
och fick tillbaka tre miljoner kronor från 
2015. Antalet äldre ökar och kommunen 
har framför sig att bygga ut och rusta 
äldreboendena. Utökningarna kommer att 
dra med sig stora personalbehov och det är 
viktigt att verksamheten har en ekonomisk 

balans för att tåla framtida ökade 
kostnader. 
 
En ny skola står på plats, den kommer att 
föra med sig ökade hyreskostnader inom 
barn- och utbildningsnämndens område. 
De två F-5-skolorna i centralorten har 
delvis tömts på klasser men utrymmen och 
kostnader finns kvar. Expansionen ökar 
kostnaderna per elev. En bra planering av 
lokalanvändandet i kommunen är viktigt 
för den framtida ekonomin.  
 
Med de oroligheter som råder runt om i 
världen så har också antalet människor på 
flykt ökat. På kort sikt innebär det 
ytterligare påfrestning på kommunens 
ekonomi i form av ökat behov av förskole- 
och skolplatser samt av vård och omsorg. 
Det är viktigt att de nya svenskarna snabbt 
kommer till en egen försörjning, vilket är 
ett arbete som kommunen inte helt styr 
över. 
 
Inom område efter område börjar det råda 
brist på personal och krav på nya förmåner 
i form av löneökningar eller minskad 
arbetstid. Personalen är en viktig 
förutsättning för kommunens 
verksamheter. Som det ser ut idag ökar 
personalkostnaderna mer än 
skatteintäkterna vilket ställer krav på att 
man kan använda personalen smartare och 
mer rationellt för att inte undergräva 
ekonomin.  
 
Det är viktigt att kommunen har en fortsatt 
kontroll på ekonomin för att klara av 
framtida ekonomiska åtaganden. 
Prognoserna från t ex SKL är inte ljusa för 
de kommunala ekonomierna. 
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Befolkningsutveckling 
 

 
 
Kungsörs kommuns befolkning ökade med 
171 personer under 2017. Kungsör har 
numera 8 603 invånare jämfört med 8 432 
för år 2016. Ökningen på två procent är 
den högsta i länet. Det är bara tre år 
tidigare i historien som Kungsör haft fler 

invånare. Det bor 4 421 män och 4 182 
kvinnor i kommunen. 
Under året var det ett födelseöverskott på 
16 personer. Det största överskottet sedan 
1980-talet. Kungsör hade ett 
flyttningsöverskott på 148 personer 
(invandring och inrikes inflyttning). 

 
 
Sedan år 2012 har befolkningen ökat med 
573 personer eller med 7,1 procent. 
Kommunfullmäktige har ett 
befolkningsmål om att Kungsör ska ha 

9 000 invånare 2025. För att uppnå målet 
måste kommunen växa med 50 personer 
per år till och med 2025. 

  

År 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Befolkning 8219 8170 8116 8089 8086 8030 8175 8269 8343 8432 8603
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Folkökning per ålderskategori 

Ålder Totalt Män Kvinnor 

Folkökning 2017 
totalt 171 
personer 

Folkökning 2016 
totalt 89 
personer 

0 98 50 48 98 86 
1-5 485 246 239 47 19 
6-9 416 213 203 19 19 
10-12 292 165 127 15 17 
13-15 321 170 151 5 11 
16-18 336 177 159 22 5 
19-29 933 521 412 -25 -22 
30-39 903 456 447 41 52 
40-64 2 760 1 427 1 333 26 3 
65-74 1 184 592 592 -17 -39 
75-84 633 320 313 -23 -27 
85- 242 84 158 -37 -35 
 
Jämfört med år 2016 har den största 
befolkningsökningen ägt rum i 
åldersgrupperna 0, 1-5, 16-18 och 40-64 år. 
I gruppen 65-74 år var minskningen 17 

personer jämfört med 39 för 2016. Den 
arbetsföra befolkningen mellan 19-64 år 
har ökat med 42 personer.
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Personalöversikt 
 
Årets viktigaste händelser 
 
Kompetensförsörjning och 
arbetsgivarvarumärket 
Vi ser en påtaglig personalrörlighet på 
arbetsmarknaden vilket även märks i vår 
organisation. En viss personalrörlighet är 
positiv utifrån att det med nya medarbetare 
tillförs ny kompetens och nya perspektiv 
som kan bidra till utveckling. Om 
personalrörligheten blir för stor blir det 
negativt. Verksamheten tappar kompetens, 
det blir mindre stabilt i arbetet under tiden 
för rekrytering och innan en ersättare är på 
plats och är fullt arbetsför. Arbetet med 
rekrytering är också tidskrävande för 
chefer. Därför är det viktigt att både kunna 
behålla medarbetare och attrahera nya 
medarbetare. Arbetet med 
arbetsgivarvarumärket och 
kompetensförsörjning hör ihop. 
 
I begreppet arbetsgivarvarumärket ingår 
både arbete med marknadsföring av 
kommunen som arbetsgivare och de 
faktorer som avgör att vi uppfattas som en 
bra arbetsgivare och gör att medarbetare 
trivs. Arbetet med kompetensförsörjning är 
både kort- och långsiktigt. 
Arbetet under året har bestått av: 
 

 Workshop i januari för 
politiker och chefer, i 
syfte att utbyta tankar 
och idéer om hur vi kan 
stärka 
arbetsgivarvarumärket. 

 Deltagande på 
Campusmässan i 
Örebro i februari. 
Campusmässan är en 
stor 
arbetsmarknadsmässa 
som vänder sig till 
studerande och 
potentiella arbetsgivare. 
Kungsörs kommuns 
monter tilldrog sig 

många intresserade och 
vi fick mycket positiv 
respons på det sätt vi 
mötte intresserade. 

 Deltagande vid 
karriärdag på 
Mälardalens högskola 
för lärare och 
förskollärare. 

 HR-avdelningen och 
kommunikationsavdelni
ngen har börjat arbete 
med fokus på hur vi ska 
nå och behålla 
svårrekryterade 
grupper. Nuvarande 
medarbetare involveras 
för att ta reda på hur 
målgruppen upplever 
sin arbetsgivare, vad 
man uppskattar som 
kan marknadsföras och 
för att identifiera 
interna 
utvecklingsbehov. 

 Målgruppsstyrd 
annonsering via sociala 
medier.  

 Kompetensförsörjnings
plan för 2017-2021. 
Planen innefattar analys 
och antaganden utifrån 
omvärldsanalys av 
arbetsmarknad och 
demografi, medarbetare 
i nuläget med 
åldersstuktur, 
pensionsavgångar, 
kompetensbehov utifrån 
verksamhetsförändringa
r, efterfrågan i 
samhället och ändrade 
kompetensprofiler. 

 Kvalitetssäkrad, kompetensbaserad, 
rekrytering. Kompetensbaserad 
rekrytering innebär ett strukturerat 
arbetssätt i syfte att kvalitetssäkra 
att rätt medarbetare anställs för en 
tjänst. HR-avdelningen har handlett 
chefer i arbetssättet och även varit 
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operativt stöd genom hela 
rekryteringsprocessen.  

 
Ledarutveckling 
Ett fortsatt arbete med ledarutveckling har 
skett under året. Alla ledningsgrupper gör 
ett eget utvecklingsarbete vilket varvas 
med utvecklingsinsatser för alla chefer i 
samband med de återkommande 
chefsdagarna. Chefsdagar har genomförts 
vid fyra tillfällen. Chefsdagarna innehåller 
även information som rör alla chefer samt 
ger möjlighet till att nätverka och byta 
erfarenheter. 
  
Medarbetarskap och 
arbetsmiljö 
Flera enheter har tillsammans med HR-
avdelningen arbetat med medarbetarskap d 
v s medarbetares delaktighet, engagemang, 
ansvarstagande och samspel. 
Medarbetarskap kan förklaras som en del 
av ledarskapet. 
 
Bemötande 
Det aktiva arbetet med att förbättra 
bemötandet gentemot invånare, brukare, 
andra samarbetspartners samt internt i 
organisationen, som påbörjades under 
2016, har fortsatt under 2017. Glädjande 
visar de telefon- och e-postundersökningar 
som undersöker servicegrad och 
kundbemötande och som genomförts i 
organisationen under året att vi förbättrat 
oss på samtliga områden (svarstider, 
bemötande, tillgänglighet, servicegrad med 
mera).  
 
Medarbetarenkät 
Under våren genomfördes 
medarbetarenkäten som återkommer 
vartannat år. Medarbetarenkäten innehåller 
frågor som rör arbetets värde, mål och 
resultat, arbetsmiljö, kunskap och 
utveckling, inflytande och delaktighet, 
ledarskap, hälsa och aktivitet samt 
bemötande och kommunikation. 
Bemötande och kommunikation var ett nytt 
frågeområde sedan tidigare enkäter. 
Resultatet var generellt något bättre än 

förra medarbetarenkätens resultat (2015). 
Alla chefer ska tillsammans med sina 
arbetsgrupper, vidare analysera resultaten 
för att sedan arbeta vidare med 
förbättringar.  
 
I ett antal frågor som ingår i 
medarbetarenkäten jämför vi oss med 
andra kommuner. Dessa frågor handlar om 
medarbetares engagemang, motivation, och 
ledningens förmåga att skapa, tillvarata 
och upprätthålla detta.  
 
Arbete med att sänka och förebygga 
sjukfrånvaro 
Arbetet med att sänka och förbygga 
sjukfrånvaro har fortsatt. Det har handlat 
om snabbare uppföljning av enskilda 
medarbetares korttidsfrånvaro och olika 
individuella insatser för att få tillbaka 
långtidssjuka eller avsluta anställningar då 
arbetsförmåga saknas.  
Trots att inledningen av året präglades av 
en ökad sjukfrånvaro visar nu den totala 
statistiken för året på en nedgång.  
De långa sjukskrivningarna har nu 
minskat. I januari var 51 personer 
frånvarande i längre sjukfrånvaro och i 
december 43 personer. Flera medarbetare 
är tillbaka i tjänst helt eller på deltid. Ett 
antal medarbetare har via samarbetet med 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen 
fått stöd att gå vidare med annan 
sysselsättning utanför kommunen.  
I början av året var korttidsfrånvaron högre 
än motsvarande tid 2016. Drygt 70 
personer var frånvarande varje dag vilket 
sedan minskade men ökade runt vecka 40 
för att sedan minska igen under senare 
delen av året. Trenden följer ett 
årstidsbundet mönster delvis beroende på 
infektioner. Utöver det är det inte bara 
arbetssituationen som är orsaken. I många 
fall handlar det om hela livssituationen och 
många upplever idag en allmän stress i 
tillvaron. Under våren har ett antal 
medarbetare i kommunen deltagit i ett 
forskningsprojekt om att förebygga stress 
och utbrändhet. Forskningsprojektet som 
drivs av Linnéuniversitetet samt SKL 
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handlar om att personer som är i riskzonen 
för utmattning och utbrändhet med hjälp av 
kollegiala samtalsgrupper ska hitta 
strategier för att förebygga stress och 
utmattningssyndrom. Utvärdering av hela 
projektet inväntas. Planen är att kommunen 
ska använda metoden för fler medarbetare. 
Under hösten har ett förslag till 
sjukfrånvaropolicy tagits fram som 
tydliggör hur vi ska agera vid sjukfrånvaro 
och vid tecken på ohälsa hos medarbetare.  
 
 
Lokalt kollektivavtal för 
schemahantering 
Under våren pågick ett arbete med att sluta 
ett lokalt kollektivavtal med Kommunal 
knutet till schemahanteringen och som 
medger en flexibel arbetstidsmodell. 
Avtalet innebär i korthet att medarbetare 
kan lägga sina egna scheman och för att 
det ska fungera praktiskt över tid så finns 
möjlighet att ha ett plus- och minussaldo 
av timmar. Vi har ett tidsbegränsat lokalt 
kollektivavtal som ska utvärderas under 
våren 2018 för att eventuellt permanentas. 
 
Arbete med heltidsplan 
Enligt det centrala kollektivavtalet; HÖK 
16, med Kommunal ska målsättningen vara 
att tillsvidareanställning på heltid ska vara 
det normala vid nyanställning och att redan 
anställda medarbetare i högre utsträckning 
ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska 
därför, med utgångspunkt från 
verksamhetens behov och resurser, ha en 
plan för hur andelen medarbetare som 
arbetar heltid ska öka. Planen som 
färdigställdes under december ska nu 
utgöra utgångspunkt för det fortsatta 
arbetet med årlig avstämning fram till 
2021-05-31.  
 
Utredning/ arbete om 
fördjupad samverkan av 
bemanning och rekrytering 
HR-avdelningen har tillsammans med de 
övriga samverkansparterna i KAK utrett 
förutsättningarna för en gemensam 
rekryterings-/bemanningsenhet. 

Utredningen ligger till grund för vidare 
beslut i styrgruppen för fördjupad 
samverkan. 
 
Arbete utifrån 
revisionsrapport om 
lönehantering 
HR-avdelningen har enskilt och 
tillsammans med KAK-kommunerna och 
Västra Mälardalens kommunalförbund 
arbetat med olika åtgärder för att 
säkerställa lönehanteringen utifrån 
revisionens granskning. 

 
Måluppfyllelse, resultat och analys 
För kommunstyrelsens finns målet 
”Kommunens medarbetarengagemang ska 
placera sig i den 90:e percentilen i 
jämförelse med andra kommuner i SKL: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 nådde inte målet. Kommunens 
totalindex blev 80 i jämförelse med 
medelindex på 79 för de 58 kommuner 
som deltog. De sex kommunerna som låg i 
den 90:e percentilen hade index på 82 -86 
med ett medelindex på 83,3. För övriga 52 
kommuner var medelindex 78,7 där den 
som fick lägst hade 74. 
Kungsörs totalindex minskade från 81 år 
2015 till 80 år 2017. I vår egen mätning 
ligger resultatet för 2017 dock på samma 
nivå som för 2015 med ett medeltal på 4,2 
av 5 vilket dock är positivt trots att det inte 
ökade.  År 2015 deltog 91 kommuner. 
Även då låg medelindex på 79. 
Analysen av orsaker till varför vi inte 
lyckades öka handlar om alla de faktorer 
som vi måste fortsätta arbeta med; 
ledarskap, arbetsmiljö och arbetsvillkor. 
Det har varit ett år med flera byten av 
chefer, relativt stor rörlighet bland 
medarbetare och mycket frånvaro vilket 
kan ha påverkat resultatet. 
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Framtidsperspektiv 
Kompetensförsörjningen fortsätter att vara 
ett högprioriterat område både utifrån att 
pensionsavgångarna blir fler och att 
personalrörligheten ökar.  
 
Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket 
fortsätter. Betydelsen av att ha ett starkt 
arbetsgivarvarumärke har aldrig varit 
viktigare än nu. Det handlar om vilka 
associationer man får till en organisation. 
Kommunen måste leva upp till att vara bra 
för såväl befintliga som potentiella 
medarbetare. Arbetsgivarvarumärket hör 
ihop med kommunens varumärke. 
Att kunna behålla och rekrytera 
medarbetare är nödvändigt för att kunna 
bedriva våra verksamheter. I dag är bra 
arbetsvillkor och bra arbetsmiljö ett 
konkurrensmedel.  
Att fortsätta arbeta med ledarskapet är 
oerhört viktigt för att verksamheterna ska 
fungera och leverera och för att 
medarbetare ska trivas och prestera. Chefer 
måste få rätt förutsättningar att utöva 
ledarskap och för att kunna ta det operativa 
ansvaret för verksamheten, medarbetarna 
och arbetsmiljön. Alternativen kan bli 
oerhört kostsamma.  Under 2017 har det 
varit relativt stor omsättning på chefer i 
organisationen vilket i flera fall medfört 
instabilitet och konsekvenser i 
verksamheterna. 
Under 2018 kommer vi att 
genomföra en lokal 
chefsaspirantutbildning för 
potentiella chefer. Syftet är att 
ge ökad insikt och förståelse 
vad ett chefs-/ ledaruppdrag 
kan innebära för de som är 
intresserade. 
 
Insatserna för att sänka och förebygga 
sjukfrånvaro samt för att förbättra 
arbetsmiljön fortsätter. 
 
Då kommunens medarbetare till största 
delen består av kvinnor är alla ovan 
nämnda områden viktiga att fortsätta arbeta 
med ur jämställdhetsperspektiv.  
 

Vi vill lyfta fram förebilder för 
uppåtsträvande och hälsosamma 
arbetsplatser som i sin tur kan inspirera 
andra arbetsplatser. Under 2018 kommer 
goda förebilder att uppmuntras genom att 
ett arbetsmiljö- och kulturpris, Kultureken, 
ska utdelas.  
 
Vi har gjort en plan för arbetet med att öka 
andelen heltidsanställda och själva arbetet 
tar nu vid. Det kommer förhoppningsvis att 
kunna bidra till att minska 
rekryteringsbehovet och minska andelen 
vikarier. Det kommer innebära 
förändringar i bemanning och att det måste 
göras anpassningar i verksamheterna för att 
åstadkomma en jämnare arbetsbelastning.  
Att öka andelen heltidsanställda är en 
mycket viktig jämställdhetsfråga. Det är en 
självklarhet att arbeta heltid i 
mansdominerande yrken. I flera 
kvinnodominerade yrken är deltid det 
normala.  
 
Under 2017 har HR-avdelningen arbetat 
fram förslag till riktlinjer och rutin för 
hantering av kränkande särbehandling, 
sexuella trakasserier och trakasserier som 
har samband med 
diskrimineringsgrunderna. Under 2018 ska 
riktlinjerna implementeras genom att 
chefer tar upp och tydliggöra riktlinjerna 
på arbetsplatserna samt utifrån detta 
arbetar med aktiva åtgärder. 
 
Medarbetare 
Kungsörs kommun hade i december 605 
tillsvidareanställda medarbetare varav 508 
kvinnor (84 %) och 97 män (16 %). 
Därmed har andelen män ökat sedan 2016. 
Medelåldern för samtliga är 47 år. För 
kvinnor är medelåldern 47,3 år och 
medelåldern för män är 45,4 år.  
 
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden 
är 93,1 % av heltid vilket är en liten ökning 
från året innan (92,3 %). Totalt arbetar 
68,8 % heltid och 31,2 % deltid. Av de 
kvinnliga medarbetarna arbetar 337 (66,3 
%) heltid och 171 (33,7 %) arbetar deltid. 
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Av männen arbetar 79 (81,5 %) heltid och 
18 (18,5 %) arbetar deltid. 
 
Utöver de tillsvidareanställda fanns i 
december 111 månadsanställda 

medarbetare (på vikariat respektive allmän 
visstidsanställning) och ca.400 
timavlönade medarbetare. 

 
Åldersfördelning procentuellt 
 

Ålder 20-29 Ålder 30-39 Ålder 40-49 Ålder 50-59 Ålder 60- 
7,4 % 20,3 % 26,3 % 29 % 17 % 

 
Personalkostnader 
Personalkostnaderna uppgick under 2017 
till ca 361 miljoner kronor och de utgjorde 
ca.60 procent av kommunens totala 
kostnader. Av dessa kostnader var drygt 7 
miljoner kronor kostnader för ren sjuklön. 
Det innebär att sjuklönekostnaderna är 
lägre för 2017 än för 2016. 

 
Kostnader för övertid, fyllnadstid utgjorde 
6,6 miljoner kronor. Den totala tiden för 
mer- och övertidsarbete motsvarar ca.11 
årsarbetare. 
Antalet arbetade timmar som fullgjorts av 
timavlönade motsvarade ca.112 
årsarbetare. 

 
Arbetad tid/ frånvaro översikt 
 
Ersättning för arbetad tid Timmar Belopp exkl 

personalomkostnader 
Månadslön 939 253 172 003 554 
Timlön 211 767 27 621 013 
Facklig tid 1 054 125 019 
Fyllnadstid 13 933 2 557 861 
Övertid 6 636 2 206 280 
Ob/ jour/ beredskap   13 013 378 
Tillägg m.m.  3 840 005 
Frånvaro 
 

  

Semester 117 605 27 518 786 
Ferie/ uppehåll 17 742 5 829 849 
Sjukdom 112 994 5 069 178 
Föräldraledighet 4 653 246 596 
Vård av sjukt barn 10 668 7 264 
Övrig frånvaro 46 170 1 089 579 
 
Personalrörlighet 
Påverkan av personalrörlighet märks 
alltmer i verksamheterna. Under året har 
114 tillsvidareanställda medarbetare slutat 
i kommunen, varav 48 medarbetare inom 
barn- och utbildningsförvaltningen, 61 
medarbetare inom socialförvaltningen och 
fem medarbetare inom kommunstyrelsens 
förvaltning. Av dessa var det 25 
pensionsavgångar. Personalomsättningen 

var 18,4% vilket är en ökning i jämförelse 
med 2016 (17,6 %). 
Alla avgångar har inte kunnat ersättas på 
grund av att sökande med rätt kompetens 
saknas, främst inom skolan och förskolan. 
Under perioden har vi annonserat 140 
tillsvidaretjänster och ca.40 tidsbegränsade 
tjänster. Vissa tjänster har utannonserats 
flera gånger. Till tjänster som kräver 
utbildning och viss kompetens har för 
pedagogyrken ca.35 % av de sökande haft 



 

20 

efterfrågad kompetens, inom vård och 
omsorg ca.65 % samt inom socialt arbete 
ca.31 %. Här syns en tydlig skillnad och 
minskning mot tidigare år. Det är många 
arbetsgivare som konkurrerar om sökande 
och mycket handlar om att hitta rätt 
kanaler för att nå sökande.  
 
Pensionsprognos 
Under 2018 är det 13 personer som blir 65 
år, under 2019 är det 16 personer och 
under 2020 är det 14 personer. Vi har även 
ett antal medarbetare som fortsatt arbeta 
efter 65 år samt de som valt att sluta före 
65 års ålder. 
 
Frisknärvaro tillsvidareanställda 

32 procent (238 medarbetare under hela 
året) av de tillsvidareanställda har inte haft 
någon sjukfrånvaro under året. 54 procent 
(398 medarbetare) har inte haft någon 
sjukfrånvaro eller max 5 sjukfrånvarodagar 
dagar. 46 procent (339 medarbetare) har 
haft 6 eller flera sjukfrånvarodagar under 
2017. Detta är en positiv ökning av 
frisknärvaron från föregående år med två 
procentenheter för alla ovan nämnda 
kategorier.  
 
Sjukfrånvaro 
Nedan redovisas den totala sjukfrånvaron 
enligt den obligatoriska 
sjukfrånvaroredovisningen (sjukfrånvaro i 
% av total arbetad tid). 

 

Åldersgrupp 2015 2016 2017 

0 - 29 4,7 7,7 4,6 
30 - 49 4,8 7,9 8,0 
50 år och äldre 10 10,9 12 
Totalt 6,4 7,9 7,4 
Kvinnor 5,7 7,4 7,2 
Män 4,6  5,1 5,2 
 
Ett annat sätt att beskriva omfattningen av 
sjukfrånvaron är att 55 personer har varit 
borta varje dag i korttidssjukfrånvaro och 
46 personer har varit borta varje dag i 
långtidssjukfrånvaro. 
 
Arbetsskador och tillbud 
Totalt rapporterades 49 arbetsskador och 
102 tillbud för medarbetare i kommunen. 
Övervägande del av både arbetsskador och 
tillbud är orsakade av händelser med 
våldsamma och utagerande brukare. 
 
Jämställdhet och likabehandling 
Enligt Diskrimineringslagen ska 
arbetsgivare fr o m 2017 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. 

Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i 
fyra steg. 

• undersöka om det finns risker för 
diskriminering – inklusive 
trakasserier och sexuella 
trakasserier – eller repressalier eller 
andra hinder för enskildas lika 
rättigheter och möjligheter 

• analysera orsakerna till de risker 
och hinder som har upptäckts 

• åtgärda – genomföra åtgärder för 
att förebygga diskriminering och 
främja lika rättigheter och 
möjligheter 

• följa upp och utvärdera arbetet 
Arbetsgivare ska arbeta med 
aktiva åtgärder på följande fem 
områden: 

• arbetsförhållanden 
• bestämmelser och 

praxis om löner och 
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andra 
anställningsvillkor 

• rekrytering och 
befordran 

• utbildning och övrig 
kompetensutveckling 

• möjligheter att förena 
förvärvsarbete och 
föräldraskap. 

 

Under 2017 har HR-avdelningen arbetat 
fram ett förslag till riktlinjer och rutin för 
hantering av kränkande särbehandling, 
sexuella trakasserier och trakasserier som 
har samband med 
diskrimineringsgrunderna. Samtliga chefer 
ska under 2018 ta upp och tydliggöra 
riktlinjerna på arbetsplatserna samt utifrån 
detta arbeta med aktiva åtgärder. 

 

 
 
  



 

22 

Verksamhetsberättelse 
 
Kommunstyrelsen 
 
Årets viktigaste händelser 
Styrande dokument som ändrats/antagits 
2017: 

- Grönstrukturplan för Kungsörs 
kommun 

- Ägardirektiv för år 2017 i 
bolagskoncernen 

- Biblioteksplan 2016-2018 
- Regler och taxa för uthyrning av 

husvagnsplatser vid Oxgatan i 
Kungsör 

- Arbetsordning för 
kommunfullmäktige 

- Arbetsordning för styrelse och 
nämnder 

- Kriskommunikationsplan för 
Kungsörs kommun 

- Regler för färdtjänst 
- Nya bastaxor för tomter och mark i 

Kungsörs kommun 
- Kompetensförsörjningsplan för 

Kungsörs kommun och 
bolagskoncernen 2017-2021 

- Tillämpningsanvisningar till 
Reglemente för intern kontroll 

- Avgifter för socialtjänsten 
- Regler för färdtjänst 
- Ägardirektiv för 2018 i 

bolagskoncernen 
- Taxa för Västra Mälardalens 

Myndighetsförbund 2018 
- Förbundsordning för Västra 

Mälardalens Myndighetsförbund 
- Riktlinjer för kultur- och 

idrottstipendier i Kungsörs 
kommun 

- Förbundsordning för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund 

- Taxor och avgifter inom kultur- och 
fritidsområdet 

- Kommunstyrelsens 
delegationsordning 
 

Kommunfullmäktige har beslutat tillföra 
ett femte kommunmål för 2017 och 
resterande mandatperiod. Målet är 

”Kommunen ska, i samverkan med 
Arbetsförmedlingen och näringslivet, 
arbeta för att minska arbetslösheten de 
närmaste två åren med två procent årligen 
med december 2016 som bas”. 
 
De ekonomiska ramarna för 2017 har 
minskats för kommunstyrelsen, barn- och 
utbildningsnämnden och socialnämnden. 
 
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner 
arbetar för utökad samverkan. Ett antal 
prioriterade områden har tagits fram. 
Kommunerna ansöker om att få vara 
försöksområde och få dispens från viss 
lagstiftning för att underlätta samverkan. 
 
Kommunfullmäktige har ändrat ett tidigare 
beslut kring det fortsatta planeringsarbetet 
för F-3 skolornas och förskolans 
organisation. Haga- och Västerskolorna 
ska vara F-3 skolor utan 
förskoleavdelningar. Inriktningen för 
förskolan ska vara att nuvarande 
Västergårdarnas och Kungsladugårdens 
förskolor ersätts med annat alternativ. 
 
Verksamhetsområdet för kommunalt vatten 
och avlopp i Kungs-Barkaröområdet har 
utökats norrut till Överby. 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att 
kommunen ska köpa fastigheten Skillinge 
2:289. Avsikten är att ett antal 
industritomter ska styckas av när en 
reviderad detaljplan för området är klar. 
 
Kommunen har ingått en 
samverkansöverenskommelse med Polisen 
och förlängt medborgarlöften efter 
genomförd medborgardialog. 
 
Det byggs en ny skola som beräknas vara 
klar till årsskiftet och äldreboendet på 
Södergården byggs ut. Södergården 
beräknas vara färdigutbyggd i etapp I strax 
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efter årsskiftet. Centrumutvecklingen etapp 
I är påbörjad med start i Valskog, hela 
etappen ska vara genomförd till årsskiftet 
2018/2019. 
 
Arbetet med detaljplaner för bostäder och 
industri fortgår. 
 
Kommunstyrelsen har antagit en 
handlingsplan för arbetet med 
våldsbejakande extremism i Kungsörs 
kommun under 2017. 
 
Beslut har fattats om att överlämna 
följande frågor från Västra Mälardalens 
Kommunalförbund till Vafab Miljö 
Kommunalförbund: 

- Kundservice, fakturering, 
information och administration av 
kommunens 
renhållningsabonnemang och 
renhållningstaxa 

- Upprättande av renhållningstaxa, 
renhållningsordning och avfallsplan 

 
Detaljplan för Tegeludden 6-8 har ändrats 
och kommunstyrelsen har avsatt 2,3 
miljoner kronor till sanering av mark på 
Västra Tegeludden 3-8. 
 
Kommunstyrelen har godkänt en 
investering i utrustning av 
krisledningslokaler. Bidrag till detta söks 
från Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskap.  
 
Kommunledningen har fått mandat att 
arbeta vidare med frågan om hundlekgård. 
Inriktningen är att detta ordnas i anslutning 
till Kungsörs hundklubbs nya lokaler. 
 
Kommunstyrelsen har antagit Regional 
digital agenda – där målsättningen är ”Ett 
Västmanland där tillgängliga digitala 
tjänster möjliggör ett enklare liv för alla på 
lika villkor”. Nästa steg är att ta fram en 
regional handlingsplan. 
 

Kommunfullmäktige har beslutat minska 
antalet mandat i kommunfullmäktige den 
kommande mandatperioden från 39 till 31. 
 
Kommunen har anslutit sig till Inera AB 
och förvärvat aktier i bolaget samt antagit 
aktieägaravtal 
 
Kultur- och fritidspolitiska programmet 
2014-2017 har utvärderats och en ny 
parlamentarisk styrgrupp för arbete med 
program 2018-2021 har tillsatts. 
 
Detaljplaneprocessen i kommunen har 
beskrivits och antagits. 
 
Ny hantering av kommunens stiftelser har 
införts, bl.a. en avgift på 2 000 kr per år 
och fond/stiftelse från och med den 31 
december 2017 
 
Kommunstyrelsen har godkänt ett förslag 
till Strategi för myndighetssamverkan om 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. 
 
Kommunstyrelsen har godkänt avtal med 
Trafikverket om övertagande av 
väghållaransvar för del av Kungsgatan. 
 
Framtidsperspektiv 
För att göra Kungsör mer attraktivt att bo 
och verka i arbetar kommunen med att ta 
fram detaljplaner för nya lägenheter i 
hamnområdet. En vision har tagits fram 
som pekar ut fem områden som ska 
detaljplaneläggas. Läget är centralt nära 
Mälaren, centrum och järnvägsstationen.  
 
Järnvägsstationen ska också bli 
resecentrum och stomlinjebussarna 
kommer under 2018 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. 
 



 

24 

Tillsammans med socialnämnden har vi 
påbörjat arbetet med hur äldreomsorgen 
ska se ut i Kungsör de kommande tio 
kanske femton åren. 
 
Fullmäktige har antagit ett mål om att vi 
ska sänka arbetslösheten vilket gjort att vi 
tagit fram en handlingsplan för hur vi ska 
jobba med att lyckas nå fullmäktiges mål. 
 
Personal 
Kommunstyrelsens förvaltning har 32 
tillsvidareanställda medarbetare. 
Könsfördelningen är 69 % kvinnor (22) 
och 31 % män (10). Tre personer arbetar 
deltid varav två kvinnor och en man. 
Medelåldern är 49,0 år; 46 år för kvinnor 
och 52 år för män.  
 
Den totala sjukfrånvaron för 2017 var 1,4 
% varav 1,6 % för kvinnor och 0,7 % för 
män. Det innebär en sänkning från totalen 
2016 (3,5 %) 
 
En arbetsskada har rapporterats för 2017. 
 
Jämställdhetsarbete 
Enligt Diskrimineringslagen ska 
arbetsgivare fr o m 2017 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. 
Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i 
fyra steg. 

• undersöka om det finns risker för 
diskriminering – inklusive 
trakasserier och sexuella 
trakasserier – eller repressalier eller 
andra hinder för enskildas lika 
rättigheter och möjligheter 

• analysera orsakerna till de risker 
och hinder som har upptäckts 

• åtgärda – genomföra åtgärder för 
att förebygga diskriminering och 
främja lika rättigheter och 
möjligheter 

• följa upp och utvärdera arbetet 

 
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. 

 
Under 2017 har HR-
avdelningen arbetat fram ett 
förslag till Riktlinjer och rutin i 
händelse av förekomst av 
kränkningar, trakasserier och 
sexuella trakasserier. Samtliga 
chefer ska under 2018 ta upp 
och tydliggöra riktlinjerna på 
arbetsplatserna samt utifrån 
detta arbeta med aktiva 
åtgärder. 
För åtgärder inom övriga 
områden sker ett kontinuerligt 
arbete från HR-avdelningen 
med att bevaka att inte 
diskriminering förekommer när 
det gäller arbetsförhållanden, 
löner och anställningsvillkor, 
rekrytering, befordran, 
utbildning samt möjligheter att 
förena arbete och föräldraskap. 
Vissa frågor följs upp i 
samband med 
medarbetarenkäten. 
 
Miljöarbete  
Biblioteket arbetar ständigt med 
återvinning av returpapper, lampor, 
tonerkassetter och övrig elektronik. I 
elljusspåren har belysningen bytts ut till 
LED-belysning under 2017. 
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Kommunen ingår i projektet Fossilfria och 
energieffektiva transporter i Östra 
Mellansverige (FETÖM) tillsammans med 
ett antal andra kommuner. Ett arbete med 
att byta ut fordonsparken har påbörjats.  
 
Kommunen beviljades LONA-bidrag 
(bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt) för 
ett projekt som avser groddjursinventering. 
Tillsammans med Eskilstuna kommun och 
Västerås stad har kommunen genomfört ett 
lyckosamt LONA-projekt som syftar till att 
bekämpa förekomsten av vattenväxten 
sjögull i Mälaren och till viss del 
Arbogaån. 
 
En Världsmiljöveckan genomfördes med 
skiftande aktiviteter under veckan så som 
exempelvis vandring längs Runnabäcken, 
Skogsbad och Qigong vid Stengärdet och 
skräpplockaraktiviteter för förskolor och 
skolor.  
 
Under 2017 har pappersutskick av kallelser 
till sammanträden, ersatts av digital 
hantering av kallelser och handlingar till 
förtroendevalda inom kommunen.  
 
Internkontrollplan 
HR-avdelningen har enskilt 
och tillsammans med KAK-
kommunerna och Västra 
Mälardalens kommunalförbund 
arbetat med olika åtgärder för 
att säkerställa lönehanteringen 
utifrån revisionens granskning 
som gjordes hösten 2016. 
Bland annat hölls genomgångar 
av lönehanteringsprocessen 
med samtliga chefer 
tillsammans med lönekontoret, 
ekonomienheten tog fram ett 
rapportpaket för att alla chefer 
enkelt ska kunna kontrollera 
löner som utbetalas, nya mer 
kvalitetssäkra anställningsavtal 
håller på att tas fram.  
 

I internkontrollplanen för 
kommunstyrelsen 2017 ingick 
att kontrollera om:  

 Inventering av bisysslor hos 
medarbetare görs 

 Riskbedömningar inför 
förändringar görs och att 
handlingsplaner finns enligt 
arbetsmiljölagstiftningen 

 Handlingsplaner och rutiner för hot 
och våld finns och om de är kända 
och tillämpas vid behov 

 Rätt lön utbetalas till rätt person 
samt att avdrag görs vid frånvaro 

Sammanfattningsvis inventeras bisysslor i 
hög grad. Riskbedömningar inför 
förändringar görs om det finns behov. 
Knappt hälften av cheferna har här svarat 
att det inte förekommit förändringar. Cirka 
hälften av cheferna har svarat att 
handlingsplaner enligt arbetsmiljölagen 
finns. Knappt 60 % uppger att kommunens 
handlingsplan för hot och våld är känd och 
tillämpas vid behov. Knappt hälften av 
cheferna har svarat att man dessutom har 
egna rutiner för detta. Det bör tilläggas att 
det under året tillkommit åtta nya chefer 
där alla ännu inte genomfört det som 
efterfrågas. 
Respektive chef ska löpande följa upp att 
rätt lön utbetalas och rapportera avvikelser 
med hjälp av det rapportverktyg som nu 
finns. Under året har HR-avdelningen fått 
en avvikelse. Det kan finnas brister i 
rapporteringen.  
 
Kungsör har under året också skaffat en 
programvara som känner av om 
betalningar går till svartlistade 
leverantörer, misstänkta bluffakturor, 
företag som ligger i farozonen för konkurs 
och stora utbetalningar i största allmänhet. 
Kungsör med bolag skaffade programvaran 
först i KAK som ett test på vad 
programvaran, Inyett, kan prestera. Övriga 
kommuner och förbund kommer att skaffa 
samma programvara om den håller vad den 
lovar. 



 
Ekonomi 
 
Nämnd/förvaltning 2016 2017 Diff 
(redovisning i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2017-2016 
            
Nämnd- och styrelseverksamhet 3 558 3 242 3 765 523 -8,9% 
Stöd till politiska partier 409 409 410 1 0,0% 
Revision 622 564 569 5 -9,3% 
Övrig politisk verksamhet 973 1 115 991 -124 14,6% 
Delsumma politisk verksamhet 5 561 5 330 5 735 405 -3,6% 
            
Fysisk o teknisk planering 1 810 1 660 2 236 576 -8,3% 
Näringslivsfrämjande åtgärder 3 298 3 166 3 575 409 -4,0% 
Turistverksamhet 264 176 297 121 -33,1% 
Gator, vägar 9 370 9 225 9 250 25 -1,5% 
Parker 2 224 2 240 2 181 -59 0,7% 
Miljö- och hälsoskydd 3 037 3 058 3 162 104 0,7% 
Räddningstjänst 5 812 5 906 5 820 -86 1,6% 
Delsumma infrastruktur o 
skydd 25 815 25 432 26 521 1 089 -1,5% 

            
Allmän fritidsverksamhet 1 450 1 584 1 572 -12 9,2% 
Stöd till studieorganisationer 300 300 300 0 0,0% 
Allmän kulturverksamhet 957 882 925 43 -7,9% 
Bibliotek 4 456 4 582 4 611 29 2,8% 
Anläggningar 11 143 10 638 10 711 73 -4,5% 
Delsumma kultur- och fritid 18 307 17 986 18 119 133 -1,8% 
            
Kommunikationer 1 603 1 664 1 804 140 3,8% 
            
Gemensam verksamhet 17 166 17 278 18 021 743 0,7% 
            
Kommunstyrelsens förvaltning 68 453 67 690 70 200 2 510 -1,1% 
 
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar 
en positiv budgetavvikelse på 2 510 tkr.  
 
Förbrukningskostnader och arvoden inom 
kommunstyrelsen är ca 500 tkr lägre än 
budget pga färre möten än budgeterat. 
Kostnader för Överförmyndare ökar igen 
och överskrider budget med drygt 100 tkr. 
Kostnaderna har på ett år ökat 15 %.  
 

Det finns en rejäl budget till kostnader för 
planering efter att Översiktsplanearbetet 
avtagit, överskott redovisas med 600 tkr 
trots ett omfattande arbete med 
detaljplaner.  
 
Näringsliv redovisar ett överskott på 400 
tkr beroende på att en tjänst varit vakant en 
del av året. 
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De gemensamma verksamheterna 
redovisar överskott främst beroende på att 
tjänster inte varit besatta. Ekonomienheten 
har inte satt in vikarie för en barnledighet 
(200 tkr) och kansliet har haft en vakant 
tjänst en del av året (300 tkr). Vissa 

kostnader för förbrukning har också blivit 
lägre. Det skickas inte så mycket 
papperspost längre så portokostnader och 
kopieringskostnader är lägre än budgeterat 
(100 tkr, vaktmästeri).  

 
Lite statistik 
  2013 2014 2015 2016 2017 

Antal registrerade ärenden kommunen 691  910 870 913 929 
Antal registrerade ärenden KKTAB 159  278 247 201 186 
Antal registrerade ärenden KVAB  - - - 95 95 
Antal registrerade handlingar 
kommunen 2 509  2 970 2 793 3 547 3 754 

Antal registrerade handlingar KKTAB 312  576 496 458 423 
Antal registrerade ärenden KVAB  - - - 146 181 
Antal politiska sammanträden 51 54 62 59 55 
Protokollförda paragrafer 576 610 781 1 003 842 
        
Antal leverantörsfakturor kommunen 9 596 10 856 11 792 13 016 14 910 
Antal leverantörsfakturor KKTAB 5 931  6 573 6 328 5 568 5 506 
Antal leverantörsfakturor KVAB  - - - 999 645 
Antal kundfakturor kommunen 9 671  9 587 9 658 10 039 10 934 
Antal kundfakturor KKTAB 12 852  12 559 12 817 629 536 
Antal kundfakturor KVAB  - - - 12 539 12 769 
        
Mediautlåning 55 700 50 539 43 500 44 116 38 485 
Lån per invånare 6,9 6,2 5,2 5,3 4,5 
Mediabestånd 48 800 49 658 50 087 47 318   
Antal besök bibliotek 61 540 60 601 53 500 61 680 68 235 
Biblioteksbesök/dag 220 215 250 230 242 
Barnprogram 7 15 18 24 26 
Bokprat/visningar 12 19 18 34 25 
Utställningar 13 11 13 16 16 
Föreläsningar 13 16 33 45 48 
        
Besök badhus 14 021 14 600 12 000 11 720 11 462 
Deltagare i simskola 100 82 86 125 151 
Uthyrda timmar sporthall 6 500 6 450 6 500 7 560 7 600 
Uthyrda timmar ishall 1 222 1 183 1 159 1 030 1 228 
Uthyrningstillfällen Kung Karls matsal     39 
Uthyrningstillfällen Björskogsskolan     14 
Uthyrning badhuset     38 
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Barn- och utbildningsnämnden 
 
Årets viktigaste händelser  
De absolut viktigaste händelserna under 
2017 för barn- och 
utbildningsförvaltningen och dess 
grundskoleenheter är förstås den stora 
organisationsförändringen med 
efterföljande inflyttning i den nybyggda 
fina skolan. 
Organisationsförändringen innebär att 
Hagaskolan och Västerskolan nu är två F-3 
skolor med tillhörande fritidshem och 
Björskogsskolan är en F-6 skola, också 
med tillhörande fritidshem. Den nya skolan 
består av två skolenheter; Kung karl 46 
med åk 4-6 och fritidsverksamhet samt 
Kung Karl 79 med åk 7-9. 
 
Förskolan 
En ny förskola, ”Smultrongården”, 
öppnades i januari vilket bidragit till att 
förskolan kunnat erbjuda förskoleplats 
inom garantitiden. 
Rekryterat erfarna och kunniga 
förskollärare och en ny specialpedagog. 
Erhållit statsbidrag för minskade 
barngrupper och skapande förskola. 
Måluppfyllelsen har ökat genom ett 
systematiskt kvalitetsarbete, att 
förskoleavdelningarnas barn delas in i 
mindre grupper under en längre tid av 
dagen och att fler av förskolans personal 
vidareutbildat sig via universitet och 
högskolor. 
Förskoleenheten har deltagit vid 
marknadsförings- och rekryteringsmässor 
på bl.a. universitet och högskola. 
Kinnekulle förskola firade 40-års jubileum 
i september. 
 
Björskogsskolan 
För att säkerställa kvaliteten av 
undervisningen har skolan under 
vårterminen tagit hjälp av verktyget BRUK 
som Skolverket erbjuder. BRUK fungerar 
bra för att jämföra egna resultat över tid för 
att få syn på den egna utvecklingen och 
nödvändiga utvecklingsområden.  

Eleverna i årskurs 2 har under vårterminen 
varit med i Mattematchen, som är en 
lekfull mattetävling för alla 
grundskoleelever i årskurserna 1-4. 
Klassen kom på 4:e plats av 1236 tävlande 
klasser i Sverige.  
 
Hagaskolan 
Hela skolan deltog i aktiviteter på skolan 
på fritidshemmens dag. Alla elever och 
personal arbetade bland annat med 
värdegrundsövningar vid ett antal stationer. 
Lärare från åk 1-3 på Hagskolan och 
Västerskolan gick tillsammans igenom de 
nationella proven. En lyckad 
kompetensutveckling och en början till ett 
djupare samarbete. 
Kommunens alla grundskolor deltog i 
aktiviteten Mattecirkus där alla klasser fick 
två pass var med Gycklargruppen Trix och 
fick på så sätt skapa en gemensam 
referensram och dela en erfarenhet. 
Mattecirkusen var väl anpassad efter varje 
åldersgrupp.  
Från höstterminen 2017 har Hagaskolan 
anställt en musikpedagog för musik i de 
lägre åldrarna i åk F-3. Man satsar på mer 
musik (60 min istället för 40 min) och ser 
med spänning fram mot vad det kan ge i 
form av olika framträdanden och shower 
men framförallt hur musiken enligt 
forskningen kan stimulera annan inlärning 
och ge ett ökat arbetsminne hos de som 
utövar musik. 
En lektion i veckan har alla klasser 
matematik med två lärare. Målet med 
insatsen är att öka resultaten i matematik 
samt att ge lärarna möjlighet att diskutera 
bedömningar med varandra och även 
utveckla sin undervisning. 
 
Västerskolan 
Enheten har under hösten haft en tillfälligt 
förordnad rektor under tiden medan 
nyrekrytering skett.  
Arbete med ASL, Att Skriva sig till 
Läsning, pågår på skolan. 



 

29 

Ett trygghetsteam har skapats på skolan. 
Pedagogerna upplever en stor trygghet i att 
det finns ett team att ta hjälp av vid behov 
men de behöver ha mer tid för att 
organisera sig och utvecklas vidare. 
 
Kung Karls skola 46 och Kung Karls 
skola 79 
Omorganisationen av Kung Karls skola 
från en 6-9 skola till en gemensam 4-6 och 
7-9 skola har under året medfört ett stort 
engagemang från berörd personal och 
flytten till nya skolan om möjligt ett ännu 
större engagemang. 
Skolan rekryterade en ny rektor till 
höstterminen för åk 4-6 samt under 
höstterminen en ny rektor för åk 7-9.  
Höstens viktigaste händelse för Kung Karl 
46 är att åk 4-6 bildat en ny organisation. 
Fyra klasser (två åk 4 och två åk 5) från 
Västerskolan, tre klasser (två åk 4 och en 
åk 5) från Hagaskolan har tillsammans 
med fyra klasser i åk 6 bildat den nya 
organisationen.  
No Hate-projektet som omfattade skolans 
alla klasser i årskurs 6-9, initierat av 
skolans trygghetsråd, genomfördes under 
våren. Projektets syfte var att förebygga 
näthat.  
Bra resultat i årskurs 9 vårterminen 2017 
beträffande behörighet till gymnasiet. 
 
VIVA 
Regional Yrkesvux, Samverkan KAK och 
Barnskötarutbildning. 
Fortsatt bemötandearbete och en ökad 
personalgrupp. 
Fortsatt högt antal elever på SFI, 
snittantalet elever på SFI är för 2017 132 
elever och på IM 70 elever. 
Våren och delar av hösten har gått åt för att 
rekrytera behörig personal. 
Nya regler för uppskrivning av ålder har 
påverkat både elever och medarbetare på 
ett negativt sätt. 
 
Skolgemensamma verksamheter 
En lyckad nyrekrytering av skolsköterska 
har genomförts och tjänsten tillträddes i 
slutet på februari. 

Två lyckade nyrekryteringar av 
skolkuratorer har genomförts under året 
och den ena tjänsten tillträddes i början på 
höstterminen och den andra har nu tillträtt i 
början på januari 2018. 
Enheten har även under denna sommar haft 
extra öppet på fritidsgårdarna. Enheten har 
haft öppet tre kvällar per vecka under tre 
veckor och genomfört flera dagaktiviteter. 
Detta har varit möjligt genom beviljade 
externa medel för sommarlovsaktiviteter 
och genom vissa interna omprioriteringar. 
På kommunens två fritidsgårdar sker ett 
framgångsrikt integrationsarbete 
regelbundet, både under det vanliga 
kvällsöppet och under 
sommaraktiviteterna. 
Genom ett samarbete med biblioteket 
uppräder musikskolans elever regelbundet 
där. 
Rekrytering av skolsköterska och 
skolläkare till enheten VIVA som en del av 
deras uppbyggnad av sitt elevhälsoteam. 
 
Måltidsenheten 
Planeringen för den efterlängtade flytten 
till det nya köket på den nybyggda skolan 
har varit den största händelsen under året. 
Man har tidigt under året skapat nya rutiner 
för samarbete när köken slås samman.  
Rekrytering av ny kökschef har skett i 
samband med pensionering av annan 
måltidspersonal.  
Kökschefen har också sett över recepten 
för att se över kostnader och jobba med 
hållbara måltider såsom till exempel: 
Öka andelen ekologiska livsmedel. 
Öka andelen säsongsanpassade livsmedel. 
Öka andelen vegetabilier och minska 
andelen kött. 
Minska mängden matsvinn. 
 
Enheten har under hösten planerat för att 
kunna servera mat på Västerskolan genom 
en tillfällig renovering av 
mottagningsköket. 
Framgångsrik rekrytering av två nya 
kockar efter att de tidigare gått i pension. 
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Framtidsperspektiv 
Lokaler och organisation 
I och med starten av innevarande läsår 
ändrades grundskolans organisation till 
indelningen förskoleklass - årskurs3, 
årskurs 4-6 och årskurs 7-9.  
Planerna för vuxenutbildningen och 
gymnasiets framtid på Ulvesundsområdet 
börjar också ta form. Det som återstår är en 
långsiktigt hållbar lösning för förskolans 
lokalförsörjning. 
 
Personal 
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. 
 
Migration och integration. 
Det har under våren 2017 inte varit samma 
ökning av antalet nyanlända som under de 
senaste två åren.  Det krävs dock 
fortfarande stora insatser inom både 
grundskola och gymnasiet, det behovet 
kommer att finnas kvar under flera år 

framåt.  Det kommunövergripande arbetet 
med att ta fram en gemensam 
integrationsplan pågår tillsammans med 
övriga verksamheter inom Kungsörs 
kommun.  
 
Trivsel, trygghet och kunskaper.  
Det övergripande målet från 
kommunfullmäktige handlar om trivsel, 
trygghet och kunskaper. Det är de mest 
centrala delarna i skolans uppdrag. När de 
fysiska förutsättningarna nu inom kort har 
förbättrats och den flyttprocessen är 
avklarad kommer allt fokus att läggas på 
att detta. 
 
Personal 
Den viktigaste faktorn för en framgångsrik 
verksamhet och för att få bra resultat är 
personalen. Under året var sjukfrånvaron i 
snitt 5,7 %, under 2016 var sjukfrånvaron 
6,0 %.  
 
Inom de närmaste fem åren beräknas 28 
personer gå i pension. De personalgrupper 
som främst berörs är:  
Lärare grundskola, förskollärare, 
speciallärare, barnskötare, måltidspersonal 
och SFI-lärare. 

 
Personalens åldersfördelning inom barn- och utbildningsförvaltningen. 
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Kvalitet, miljö, jämställdhet 

 
Kvalitet 
Låga kostnader för grundskolan i 
Kungsör 
Kungsör har låga kostnader för 
grundskolan i kommunen, här beräknat 

som kostnader i kronor per betygspoäng 
jämfört med länet och närliggande stora 
kommuner. 

 
Kostnader i kronor per betygspoäng. 

 
Ur KKIK-mätningen 2017 
 
Även om man tittar på kostnaderna i 
förhållande till andel elever som nått målen 
så har Kungsör låga kostnader. Här jämfört 

med andra närliggande 
pendlingskommuner (kommungruppen 
som Kungsör tillhör). 

 
Kostnader i förhållande till andel elever (%) som uppnått målen jämfört med andra 
pendlingskommuner i länet 

 
Ur KKIK-mätningen 2017 
 
De låga kostnaderna för grundskolan har 
sett likadant ut under flera år och också 
beskrivits i tidigare årsbokslut. 

 

Miljö  
En gemensam handlingsplan ”En giftfri 
skola och förskola” är upparbetad och 
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beslutad för att på bästa sätt kunna undvika 
gifter i förskolan och grundskolan. 
Förskolan har aktivt jobbat med planen och 
alla förskolor har en handlingsplan. 
 
På Hagaskolan gick man under hösten 
2017 igenom verksamhetens miljöplan. 
Man hade även under terminen en 
hälsoskyddstillsyn som gick bra men som 
också påpekade vissa saker man bör tänka 
på som t.ex. att sortera bort trasiga leksaker 
och gå igenom vad som kan vara giftigt, 
som t.ex. gamla utklädningskläder och 
gamla leksaker i olika icke godkända 
plastmaterial.  
Skolans plan är att succesivt byta ut och 
ersätta med bättre material allteftersom. 
 
Björskogsskolan arbetar för att få ”Grön 
Flagg”. Grön Flagg är en miljöcertifiering 
som skolor kan få och som stiftelsen ”Håll 
Sverige rent” står bakom.  
 
Miljöarbetet inom grundskolan är 
integrerat i skolans verksamheter och ingår 
som en viktig och naturlig del i 
grundskolans olika ämnen. 
 
Jämställdhet 
Jämställdhetsarbetet inom förskolan ingår i 
utvecklingsområdet ”Normer, värden och 
inflytande”. Förskolornas gemensamma 
resultat i Skolverkets skattningsverktyg 
BRUK visar att måluppfyllelsen generellt 
har ökat med 21 % sedan förra året när det 
gäller detta utvecklingsområde.  
Totalt är nu områdets 80 målkriterier helt 
uppfyllda till 84 %. 
De viktigaste åtgärderna som förskolan 
gjort är  

 att vara uppmärksamma på och ha 
återkommande diskussioner om hur 
förskolans miljö och innehåll ger 
flickor och pojkar samma 
möjligheter att utveckla förmågor 
och intressen utan att begränsas av 
stereotypa könsroller.  

 Ge utrymme för barnens intressen 
men samtidigt medvetet motverka 
traditionella könsmönster genom att 

visa på alternativ och inspirera till 
nya upptäckter. 

 
I förskolornas bokanalyser har det 
framkommit att kommunens förskolor har 
ett utbud av böcker som motverkar 
traditionella könsmönster. 
 
På Hagaskolan har eleverna i årskurs 2 och 
3 jobbat med drama genom Skapande 
skola och arbetat normkritiskt med olika 
övningar och moment och haft samtal om 
olika könsroller och hur man vill bli 
bemött. I många av grupperna blev det 
intressanta diskussioner kring personligt 
utrymme och vad man får göra och inte 
göra samt hur man kan göra om man står 
vid sidan av och ser. 
 
I Björskogsskolans lokala arbetsplan för 
läsåret 2017-2018 är det inskrivet att 
personalen på skolan bör vid inköp och 
användande av läromedel granska dessa 
utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
Eleverna ska tillsammans med lärare ha 
möjlighet att diskutera hur läromedlet 
framställer könsroller utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. 
 
Jämställdhetsarbetet inom grundskolan är 
också integrerat i skolornas verksamheter 
och ingår som en viktig och naturlig del i 
de olika ämnena liksom i 
likabehandlingsarbetet. 
Pojkar och flickors resultat analysera bland 
annat utifrån könstillhörighet. 
Måluppfyllelse, resultat på de nationella 
proven och samtliga betygsuppföljningar 
redovisas både totalt och könsuppdelat. 
Vid de årligen genomförda elevenkäterna 
särredovisas pojkarnas och flickornas 
upplevelser. 
 
Fritidsgården har under flera år haft målet 
att fler flickor skall besöka någon av våra 
fritidsgårdar. Det har varit ett arbete som 
personalen jobbat hårt med under flera år 
och nu ser vi att antalet flickor succesivt 
blivit fler på fritidsgården i Kungsör och då 
framförallt under hösten 2017. Vid den 
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årligen genomförda fritidsgårdenkäten var 
det till och med fler flickor på 
fritidsgårdarna än pojkar, 58 % mot 42 %. 
Målet att ytterligare öka andelen flickor 
kvarstår även för 2018. 
 
VIVA arbetar med jämställdhetsintegrering 
genom att kvinnor och män har samma 
rättigheter när det gäller att söka 
utbildningar inom vuxenutbildningen. På 
vuxenutbildningen arbetar elever och 
medarbetare för att alla ska behandlas lika. 
Hur man arbetar med detta finns nedskrivet 
i vuxenutbildningen i Kungsörs 
likabehandlingsplan.  
Under 2017 har man även jobbat fram en 
egen likabehandlingsplan för Kungsörs 
gymnasium, IM. Planen innehåller 
definitioner av olika begrepp, kartläggning 
av riskområden, förebyggande arbete, 
rutiner och dokumentation, förankring, 
utvärdering och uppföljning. Var femte 
vecka tar man emot nya elever och då tar 
man upp likabehandlingsplanen.  
 
SFI, vuxenutbildningen och 
samhällsorienteringen har ett stort ansvar 
när det gäller att informera och undervisa 
de nyanlända eleverna kring vilka lagar 
och regler som gäller i Sverige och detta är 
något som finns med på samtliga nivåer 
inom vuxenutbildningen. När enheten 
söker ny personal är vi noga med att 
betona att vi ser mångfald som en styrka 
och välkomnar därför sökanden med olika 
bakgrund.  
 

Internkontrollplan  
Barn- och utbildningsnämndens 
internkontrollplan har följts upp. 
 
Registerutdrag från belastningsregister 
vid anställning inom förskolan, 
förskoleklassen, fritidshemmet, 
grundskolan och grundsärskolan. Vid ett 
par tillfällen har anställningsavtal skrivits 
utan att datum för kontroll av utdrag ur 
belastningsregistret noterats. 

Delegering, ingen avvikelse finns att 
rapportera 
Styrdokument fattade av BUN. Ingen 
avvikelse finns att rapportera. 
Förskola, Förskoleklass, Grundskola, 
Fritidshem och 
Vuxenutbildning/Gymnasium. Kontroll 
av att inkomna anmälningar av kränkande 
behandling har rapporterats skyndsamt har 
genomförts. Av de anmälningar som har 
rapporterats under 2017 har 32 % 
rapporterats till huvudmannen samma dag 
som händelsen har inträffat, 18 % har 
rapporterats dagen efter, 10 % efter två 
dagar och 2 % efter tre dagar. 6 % har 
rapporterats efter fyra dagar, 3 % efter fem 
arbetsdagar och 23 % efter 6 eller fler 
dagar. 
Arbetsmiljö. Ingen avvikelse finns att 
rapportera 
Elevers frånvaro i grundskolan. Ingen 
avvikelse finns att rapportera 
Rätt nivå på interkommunala 
ersättningar till externa enheter.  Ingen 
avvikelse finns att rapportera. 
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Ekonomi 
  
Verksamhet 2016 2017 Diff 
(redovisning i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2017-2016 
            
Politisk verksamhet 544 745 919 174 37,0% 
            
Musikskola 943 1 054 1 018 -36 11,8% 
Fritidsverksamhet 2 005 2 144 2 257 113 6,9% 
Förskola 43 648 45 037 44 760 -277 3,2% 
Familjedaghem 765 736 1 042 306 -3,7% 
Öppen fritidsverksamhet 879 1 083 1 050 -33 23,2% 
Fritidshem 5 546 4 944 4 955 11 -10,9% 
            
Förskoleklass 3 544 4 462 4 358 -104 25,9% 
Grundskola 80 814 88 433 86 384 -2 049 9,4% 
Grundsärskola 5 489 9 255 5 953 -3 302 68,6% 
            
Gymnasieutbildning 35 240 33 488 40 469 6 981 -5,0% 
Gymnasiesärskola 1 091 450 710 260 -58,7% 
            
Grundvux 900 882 1 064 182 -2,0% 
Komvux 3 158 4 374 4 205 -169 38,5% 
Särvux 80 88 100 12 10,3% 
Svenska för invandrare 625 120 136 16 -80,9% 
Uppdragsutbildning 12 6 10 4 -50,0% 
            
Mistelns kök 2 868 2 860 2 862 2 -0,3% 
            
Förvaltningsledning 3 804 4 130 5 199 1 069 8,6% 
            

Barn- och utbildning 191 955 204 291 207 451 3 160 6,4% 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
redovisar en positiv budgetavvikelse på 
3 160 tkr för 2017.  
Grundskolan redovisar underskott på 2 
mkr. Grundskolan har haft ökade 
lönekostnader (1,8 mkr), kostnader för flytt 
(1 mkr), ökade kostnader för livsmedel 
(0,8 mkr) och ökat behov av stöd (0,4 mkr) 
utöver budget.  
Grundsärskolan har en kraftig ökning av 
antal elever och redovisar ett minus på 3,3 

mkr. Detta minus kommer att öka under 
2018. 
Gymnasiet redovisar en positiv 
budgetavvikelse på 7 mkr. Den positiva 
avvikelsen beror på lågt budgeterade 
statsbidrag (4,5 mkr) och färre elever i 
gymnasiet och därmed sänkta kostnader 
gentemot andra kommuner (2,5 mkr). 
Förvaltningsledningen redovisar en positiv 
avvikelse beroende på att inköpen till den 
nya skolan kom senare än planerat så 
avskrivningar inte startade under 2017. 
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Jämfört med 2016 har kostnaderna ökat 
med 12 mkr eller 6,4 %. Den huvudsakliga 
ökningen är personalkostnader, 17 mkr 
eller 13 %. Skolmåltiderna (1,7 mkr) har 
en utökad verksamhet. Förskolan (2,6 mkr) 
har en nyöppnad avdelning och fler barn på 
flera enheter. Gymnasiet (1,3 mkr) är en ny 

verksamhet. Den största ökningen av 
personalkostnader finns inom grundskolan 
som ökat 16 % på ett år (9,6 mkr). En del 
av ökningen är statsbidragsfinansierad.   
 
 

 
Nyckeltal, verksamhets- och produktionsmått 
 
Statistik 2013 2014 2015 2016 2017 

        
Antal barn i förskola 1-5 år 355 377 386 378 393 
Antal barn 1-5 år i familjehem 7 0 0 0 0 
Antal barn i privat familjehem 14 7 7 12 9 
Antal barn i privat förskola/annan 
kommun 11 7 11 14 15 

Antal barn i förskoleklass 89 116 92 110 102 
         
Antal barn åk 1-3 255 259 272 292 309 
Antal barn åk 4-6 272 267 280 289 281 
Antal barn åk 7-9 228 250 280 280 292 
Summa grundskoleelever 755 776 832 861 882 
         
Antal grundskoleelever i annan 
kommun 28 32 26 26 25 

Antal grundskoleelever i friskola 72 53 47 37 18 
Antal inskrivna barn i fritidshem 293 299 298 355 378 
Antal gymnasieelever köpta 
platser 296 299 310 285 309 

Antal gymnasieelever egna platser 
(start 2016)    49 61 

         
Antal skolmåltider grundskolan* 155 730 145 909 162 348 177 708 181 224 
Nettokostnad per portion i 
grundskolan 33,42 34,14 35,16 34,43 35,53 

            
 
* = från 2014 har verksamheten börjat räkna antal ätande i grundskolan. 
 
Uppgifter hämtade per 15 oktober respektive år. 
 
  



Socialnämnden  
Årets viktigaste händelser 
Förvaltningen har under 2017 bytt 
verksamhetssystem, från Magna Cura till 
VIVA. Det har varit ett tidskrävande arbete 
för alla berörda.  
Södergårdens utbyggnad med 20 platser 
pågår och planeras vara färdigt vecka sex 
2018.  
Under året upphörde verksamheten 
korttidsvistelse utanför egna hemmet i 
egen regi, för barn och ungdomar inom 
LSS. Den vakanta tjänsten som chef inom 
personlig assistans tillsattes i augusti efter 
åtta månaders vakans. 
 
IFO-barn och ungdom har slutfört 
deltagandet i Innovationsguiden, barns 
delaktighet i utredningsarbetet med fokus 
på utredningsplanen. Verksamheten för 
familjehem har tillsammans med en 
konsult gått igenom och rättssäkrat alla 
tidigare beslut, avtal och processer. IFO 
har också bildat ett familjefridsteam. 
Bemanningsproblemen inom IFO har 
upphört. 
Inflödet av ensamkommande barn har i 
stort sett upphört. Migrationsverket tar 
över ansvaret för flyktingar när de passerar 
18-årsgränsen.  Åldersuppskrivningar och 
ungdomar som fyllt 18 år bidrar till att 
antal ungdomar som kommunen ansvarar 
för har minskat från 63 till nuvarande 40. 
Förvaltningschef Pámela Strömberg 
Ambros gick i pension under hösten. Till 
ny förvaltningschef rekryterades Lena 
Dibbern som tillträder i januari 2018. 

 
Framtidsperspektiv 
Inför 2018 har förvaltningen fått i uppdrag 
att arbeta fram en långsiktig plan för 
framtida utveckling inom äldreomsorgen. 
Att möta framtida utveckling inom 
området är den största utmaningen inom 
socialförvaltningens ansvarområde. 
Befolkningen 80 år och äldre beräknas öka 
från 474 personer till att 2026 bli 701 
personer. I takt med att den äldre 
befolkningen ökar kommer också antalet 
personer med demenssjukdomar att öka. 

Till följd av denna utveckling är det 
angeläget att finna former för olika typer 
av mellanboenden så som seniorbostäder, 
trygghetsboenden och trapphusboenden 
som kan tillgodose behoven utan att vara 
så personalkrävande som våra nuvarande 
boendeformer. Södergårdens utbyggnad 
med 20 platser är välkommen men 
ytterligare utbyggnad är nödvändig. 
 
Personalförsörjningen är en annan viktig 
framtidsfråga. Redan nu märker 
verksamheterna att tillgången på personal 
är begränsad och redan nästa år ses ett ökat 
rekryteringsbehov på grund av flera 
pensionsavgångar. Ser man dessutom till 
den ökande andelen 80 år och äldre är det 
än mer angeläget att staka ut en framtida 
inriktning för hur verksamheten kan 
utvecklas. Detta kan ske dels genom att 
utveckla ett antal tjänster inom 
välfärdsteknologin likväl som att renodla 
undersköterskans uppdrag till en funktion 
som kräver vårdutbildning och en funktion 
som handhar omsorgsarbete och som inte 
kräver samma utbildning. Ett annat sätt att 
säkra bemanningen är genom vård och 
omsorgs arbete med heltid som norm då ca 
60 % av de anställda arbetar deltid. 
 
Förvaltningen kommer fortsätta att 
kvalitetssäkra sina verksamheter ur ett 
brukarperspektiv med god service och ett 
gott bemötande. Socialförvaltningens nya 
verksamhetssystem VIVA tillsammans 
med BBIC – Barnens Behov I Centrum 
och IBIC – Individens Behov I Centrum 
kommer att säkra ärendeuppföljningar och 
öka antalet rättssäkra beslut.  
 
Individ- och familjeomsorgen, IFO, 
kommer att öka servicen genom att erbjuda 
en kunddator i receptionen där man kan 
skriva ut nödvändiga handlingar som 
bifogas till ansökan om ekonomiskt 
bistånd. Verksamheten fortsätter att 
utveckla missbruksvården inom 
öppenvården för att undvika kostsamma 
placeringar. HVB verksamheterna kommer 
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att planeras om utifrån rådande behov. 
Inom äldreomsorgen planeras för nyckelfri 
hemtjänst och ett planeringssystem för att 
hitta den mest effektiva planeringen av 
hemtjänstinsatser. 

 
Måluppfyllelse, resultat och analys 
 
I socialnämndens verksamheter ska den 
enskildes upplevelser av trivsel, trygghet 

och delaktighet öka varje år med 2016 
som basår – inte uppnått 
 
Inom VO varierar resultatet stort mellan de 
olika enheterna. IFO: saknar startvärde för 
att mäta delaktigheten. Inom LSS har ett 
startvärde tagits fram genom 
verksamheternas första brukarenkät. 
 
Antal externa insatser och placeringar 
ska minska med 2016 som basår – 
uppnått  

 
Extern placering 2016 2017 Minskning i % 

Antal personer 41 20 51 

Antal dygn 6 260 3 380 46 

Kostnad 15 827 9708 49 
 
SN mål: Frisknärvaron i 
socialnämndens verksamhet ska öka – 
inte uppnått 
Under 2016 var det 223 personer som hade 
5 sjukdagar eller färre och under 2017 så 
var det 172 personer som hade 5 sjukdagar 
eller färre. Detta visar att frisknärvaron inte 
har ökat.  
 
Sjukfrånvaron inom VO har minskat med 
1,63 % under året och på IFO har 
sjukfrånvaron minskat från 10,8 % år 2016 
till 4,49 % under året. 
 
SN mål: Socialtjänstens insatser 
förebygger att barn och ungdomar 

hamnar i ett långvarigt beroende av 
socialtjänst – går inte att bedöma 
Målet går inte att bedöma beroende av att 
det inte definierats vad ett långvarigt 
beroende av socialtjänstens insatser 
innebär och därför finns inget 
utgångsvärde att mäta resultat emot. 
 
KF mål: Kommunen ska i samverkan 
med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska 
arbetslösheten de närmaste två åren 
med två procent årligen med december 
2016 som bas – målet uppnått för alla 
grupper utom för målgruppen öppet 
arbetslösa utan åtgärd 

 
 2016 2017 Förändring  

Öppet arbetslösa utan åtgärd 5,8 % 4,3 % - 1,5 % 

Arbetslösa i målgruppen utrikes 
födda 

44,2 % 41,9 % - 2,3 % 

Arbetslösa i målgruppen ungdomar 22,5 % 17,1 % -5,4 % 

Arbetslösa i 
arbetsmarknadsåtgärder 

6 % 7 % +1 % 

 
SN mål: Socialnämndens verksamheter 
motverkar utanförskap och arbetslöshet 
– går inte att bedöma 
Socialnämndens mål går inte att bedöma 
vad gäller att minska utanförskap. Det som 

kan mätas är det som ovan beskrivits om 
hur arbetslösheten sjunkit.  
 
Analys 
Förvaltningen kan vid en sammanställning 
av måluppfyllelsen se att flera av 
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nämndens mål inte definierats hur de ska 
mätas och förvaltningen har inte alltid tagit 
fram ett utgångsvärde att mäta emot. Vi 
kan dock se att förvaltningen arbetar med 
flera insatser som vi bedömer leder till att 
verksamheterna rör sig i riktning mot de 
målsättningar nämnden har för sin 
verksamhet även om det inte alltid går att 
verifiera med mätetal. 
Förvaltningen kommer under början av 
2018, i samverkan med nämnden, att 
arbeta fram förslag på hur nämnden på ett 
mer tydligt sätt kan styra förvaltningen 
med sina målsättningar.  
 
Förvaltningen har vidtagit många 
aktiviteter för att minska sjukfrånvaron och 
öka frisknärvaron, ändå har inte målen 
uppnåtts. De aktiviteter som genomförts 
har i alla fall inneburit att stora 
förbättringar skett vad gäller 
sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron inom VO har 
minskat med 1,63 % under året och på IFO 
har sjukfrånvaron minskat från 10,8 % till 
4,49 % under året. Även om inte 
frisknärvaron ökat i förvaltningen ses ändå 
den minskade sjukfrånvaron som en viktig 
signal för att de åtgärder som förvaltningen 
vidtar har positiv effekt på medarbetarnas 
hälsa. 
 
Målet att den enskildes upplevelser av 
trivsel, trygghet och delaktighet ska öka 
behöver klargöras för att kunna följas 
under 2018. 
 
IFO har uppnått målet att minska de 
externa insatserna. Detta har möjliggjorts 
genom att verksamheten inventerat 
nätverkets och kommunens samtliga 
resurser innan beslut om placering fattas 
och redan vid beslut om placering har en 
hemgångsplan upprättats.  
En genomlysning av alla befintliga 
placeringar har gjorts för att utreda 
möjligheten till hemmaplansalternativ. 
Alla nuvarande placeringar är därför 
genomlysta och alla har en hemgångsplan.  
 

Förvaltningen ska förebygga att inte barn 
och unga hamnar i ett långvarigt beroende 
av socialtjänst. Förvaltningen bedömer att 
det som avses är långa och kostsamma 
insatser varför de aktiviteter som 
genomförts under året varit inriktade på att 
finna hållbara och kostnadseffektiva 
insatser på hemmaplan. Genomlysning av 
alla uppdrag vid externt köpta tjänster har 
gjorts och visade att några barn och unga 
varit felplacerade varför aktiviteter för att 
kunna ta hem dessa pågår. Behovet av ett 
närmare samarbete och delat ansvar för 
brukaren både inom den egna 
förvaltningen och i hela kommunen är 
påtagligt för att möjliggöra 
hemmaplanslösningar. Bostadsbrist är ett 
bekymmer inför vård på hemmaplan och 
medför vårdplatskostnader.  
 
2016 fanns inget nätverksarbete och 
betoning på resurser och styrkor i 
utredningarna som gällde personer som 
stod utanför arbetsmarknaden var minimal. 
Alla utredningar har nu som utgångspunkt 
att hitta resurser och styrkor hos den 
enskilde. Enheten har prioriterat personer 
med långvarigt behov av ekonomiskt 
bistånd för praktik och 
åtgärdsanställningar. I och med att dessa 
personer finns i ett socialt sammanhang 
görs bedömningen, i alla fall för personer 
med långvarigt bidragsberoende, att 
utanförskapet minskat. 
 
Personal 
Förvaltningen hade 326 personal 
tillsvidareanställd i december. Av dessa 
arbetar hälften heltid och hälften deltid, 
framför allt kvinnor arbetar deltid. Den 
genomsnittliga tjänstgörings-graden är 90 
procent och medelåldern är 46,3 år. Den 
totala sjukfrånvaron har varit hög, 9,08 
procent tom december. Kvinnor har något 
högre sjukfrånvaro än män. Fördelningen 
har varit 9,56 procent för kvinnor och 6,96 
procent för män.  
 
Det är 88 tillbud och arbetsskador som 
rapporterats tom december varav 54 tillbud 
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och 34 arbetsskador. Av arbetsskadorna 
anmäldes 11 vidare till försäkringskassan 
och en till arbetsmiljöverket. 
Anmälningarna har inneburit 13 sjukdagar.  
 
Individ och familjeomsorgen har under 
perioden haft 48 personal 
tillsvidareanställda i december. Den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden är 98, 
5 %. Sjukfrånvaron har minskat från 10,8 
% år 2016 till 4,49 % år 2017. Inom 
avdelningen arbetar 20 män och 28 
kvinnor. 
 
Vård och omsorg har ökat den 
genomsnittliga tjänstgöringsgraden från 
85,7 % i årsbokslutet 2016 till 88, 1 % i 
december 2017. Sjukfrånvaron har minskat 
från 11,42 % år 2016 till 9,79 % år 2017. 
 
Kvalitet, miljö, jämställdhet 
Förvaltningen fortsätter arbetet med att 
bygga upp ett ledningssystem, för att 
planera, leda, kontrollera, följa upp, 
utvärdera och förbättra verksamheten. 
Syftet är att säkerställa att verksamheterna 
arbetar ändamålsenligt och har kontroll på 
sina processer. Verksamheterna har arbetat 
systematiskt med förbättringar genom att 
genomföra egenkontroll, hanterat 
avvikelser i form av rapporter, klagomål 
och synpunkter, analyserat sina resultat 
och förbättrat processer och rutiner.  
 
Ett flertal utbildningar har genomförts för 
att säkra att medarbetarna har den 
kompetens som krävs för att bedriva ett 
kvalitativt arbete och HVB-
verksamheterna deltar dessutom i ett 
forskningsprojekt, ”Ensamkommande 
barns psykiska hälsa”,  
 

Att förbereda för det nya 
verksamhetssystemet VIVA och 
implementeringen av IBIC har varit 
förvaltningens största utvecklingsprojekt 
under perioden. Förvaltningen har under 
perioden även fått in nya resultat Öppna 
Jämförelser, medarbetarenkät och en 
servicemätning för telefoni och epost. 
Resultaten har analyserats och åtgärder är 
planerade. Genomgång av rutiner utifrån 
Öppna Jämförelser, tre prioriterade 
områden utifrån medarbetarenkäten samt 
bemötande via telefon, svarstider för epost 
samt svarkvalitet och signatur via epost. 
 
Vård och omsorg har från september 
enklare att hantera avvikelser i och med 
införandet av VIVA. På grund av det stora 
antalet avvikelser till och med april i det 
gamla systemet kommer vård och omsorg 
ta fram en fördjupad rutin kring hur en 
avvikelse ska hanteras med tyngdpunkt på 
återkoppling, åtgärder och uppföljning.  
 
Socialnämnden är mån om 
jämställdhetsperspektivet i verksamheten 
varför de begär att all statistik redovisas 
könsuppdelad så att ojämlikhet kan 
upptäckas. Inför 2018 kommer 
socialnämnden att ha tema om jämställdhet 
på några av sammanträdena. 
 
Inom socialförvaltningen arbetar vi aktivt 
med miljöfrågor. Inom verksamheten finns 
ett naturvårdslag som arbetar med 
naturvård och för att hålla landskapen 
öppna. Det finns en miljögrupp som samlar 
in källsorterat material, främst avser det 
pappersåtervinning. Inom förvaltningen 
finns också Återvinningen och Rödmyran 
vilka är verksamheter som samlar in gamla 
föremål och har second hand försäljning av 
dessa. 

 
  



 

40 

Ekonomi  
Verksamhet 2016 2017 Diff 
(redov i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2017-2016 
            
Politisk verksamhet 686 338 600 262 -50,7% 
            
Vård och omsorg om äldre 84 307 88 387 87 663 -724 4,8% 
            
Insatser LSS/LASS 57 413 60 558 58 095 -2 463 5,5% 
Insatser till personer med 
funktionsnedsättning 4 995 3 962 4 704 742 -20,7% 

            
Färdtjänst 1 422 1 608 1 400 -208 13,1% 
            
Gemensamt IFO 3 734 12 585 15 361 2 776 237,0% 
Missbruksvård vuxna 9 970 9 255 10 004 749 -7,2% 
Barn- och ungdomsvård 12 036 9 070 10 246 1 176 -24,6% 
Ekonomiskt bistånd 6 055 7 408 7 922 514 22,3% 
            
Flyktingverksamhet 3 579 14 183 14 710 527 296,2% 
            
Arbetsmarknadsåtgärder 3 651 3 592 3 752 160 -1,6% 
            
Förvaltningsledning 7 364 9 540 10 072 532 29,6% 
            

Socialförvaltningen 195 213 220 488 224 529 4 041 12,9% 

 
Socialnämndens ekonomi är i balans och 
lämnar till och med ett överskott för andra 
året i rad. Nettokostnaden 2017 är ca 25 
miljoner högre än föregående år. 
Orsakerna till det högre utfallet är flera. 
Den största skillnaden beror på att 
statsbidrag för ensamkommande barn 
flyttats från socialnämndens ansvar till 
finansenheten, totalt 18 mkr. Under 2017 
fick förvaltningen istället en budget för 
detta då intäkterna gick in på ett centralt 
konto. 
Löneökningen uppgår till ca 5 miljoner 
kronor och redovisningen av 
semesterlöneskulden för 2015 och 2016 
har inte räknats av korrekt i de årens 
bokslut. Två miljoner kronor som avser 
2016 belastar resultatet negativt 2017. 

En satsning har gjorts för att förstärka 
arbetsmarknadsenheten och lett till att 
kostnaderna har ökat med 2 miljoner 
kronor och Tallåsgårdens demensboende 
har ökat sina kostnader med 2 miljoner 
kronor orsakat av en personalsatsning 
vilken bl.a. orsakats av lokalernas 
utformning och den ökade vårdtyngden på 
boendet 
LSS-omsorgen har ökat sina kostnader 
med 3 miljoner beroende på att vid 
Karlavagnens nedläggning tillkom 
kostnader för stödfamiljer och ledsagning 
och att delar av verksamheten haft högre 
personalbemanning än budgeterat. 
 
Individ och familjeomsorgen har kraftigt 
reducerat kostnaderna för utredning som 
minskat sina kostnader med 4 miljoner 
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kronor. En stor del av besparingarna inom 
IFO beror på minskade 
placeringskostnader. Men även statsbidrag 
vilka finansierat 1,5 tjänst och ej tillsatta 
tjänster under året har medfört stora 
besparingar. Flera utbildningsinsatser har 
kunnat genomföras med medel från 
statsbidrag. Även nämnden och 
förvaltningsledningen har minskat 
kostnaderna med ca 2,5 miljoner.  
 

Jämfört med budget har kostnader för 
gruppbostäder och korttidsboenden ökat 
4,3 mkr men personlig assistans blivit 1,1 
mkr billigare. LSS-verksamheten redovisar 
sammantaget ett minus på 2,9 mkr. 
Den största minskningen jämfört med 
budget finns inom individ- och 
familjeomsorgen, totalt 6,2 mkr, genom 
sänkta utredningskostnader och vakanta 
tjänster som inte tillsatts.  

 
Nyckel- och mätetal  
 
  2016 2017 
Platser i särskilt boende ÄO  115 
Platser i särskilt boende LSS  49 
Antal personer med hemtjänst (exklusive larm)  143 
Beslutade hemtjänsttimmar (171231)  4 920 
Dygn med betalningsansvar 0 0 
Antal barn med korttidstillsyn, extern placering  3 
Personer med personlig assistans, egen regi  16 
Personer med personlig assistans, extern regi  6 
Personer med bostad med särskild service  49 
Institutionsvård/HVB-vård vuxna, dygn  4 087 1 944 
Institutionsvård/HVB-vård barn och unga, dygn  1 343 189 
Familjehem vuxna, dygn 59 213 
Ensamkommande flyktingbarn, totalt  65 44 
Ensamkommande flyktingbarn, varav mottagna 
under året 

+4 -10 +5 -26 

 

 
 



Finansförvaltning  
Årets viktigaste händelser 
Kommunen har under en rad av år presterat 
positiva resultat och lån blev överförda till 
de tekniska bolagen i samband med 
bolagiseringarna. Det har varit känt ett tag 
att kommunen skulle vara byggherre till 
det utökade äldreboendet i anslutning till 
Södergården och det har också varit känt 
när det börjar fresta på likviditeten. Under 
några år, i avvaktan på utgifterna, har 
kommunen haft en mycket god likviditet 
och har därför placerat ca 100 mkr i 
relativt säkra placeringar. Placeringarna 
har gett ett tillskott till kommunkassan som 
bankerna inte velat ge vid det låga 
ränteläget. Under 2017 har de flesta 
placeringarna gått tillbaka till 

kommunkassan och utgifterna för 
Södergården har kunnat betalas utan lån. 

 
Framtidsperspektiv 
Kommunen redovisar även 2017 ett bra 
resultat vilket förstärker likviditeten och 
framförallt soliditeten ytterligare. Under 
2018 väntas inga större katastrofer inträffa. 
SKL varnar för att 2019 kan bli ett tufft år 
och man säger att majoriteten av 
kommunerna kommer att behöva höja 
skatten med ett par kronor och kanske mer 
så småningom. Den reserv kommunen har 
byggt upp bör täcka ett par sämre år så att 
det åtminstone finns andrum för att kunna 
agera utan att verkställa panikåtgärder om 
ekonomin börjar svikta. 

 
Ekonomi 
 
Verksamhet 2016 2017 Diff 
(redovisning i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik 2017-2016 
            
Skatteintäkter -347 601 -363 538 -368 614 -5 076 4,6% 
Kommunalekonomisk utjämning -114 461 -126 211 -127 945 -1 734 10,3% 
Ränteintäkter -152 -78 -20 58 -48,9% 
Utdelning på aktier o andelar -5 355 -4 047 -2 500 1 547 -24,4% 
Övr finansiella intäkter -3 726 -9 739 -3 000 6 739 161,4% 
Räntekostnader 803 886 2 265 1 379 10,3% 
Personalförsäkringar -18 741 -20 404 -15 838 4 566 8,9% 
Pensionskostnader 32 203 29 825 26 559 -3 266 -7,4% 
Interna kapitalinkomster -1 806 -1 183 -1 200 -17 -34,5% 
Avskrivningar 0 0 1 000 1 000   
Avskrivning av fordringar 77 139 140 1 81,3% 
Statsbidrag Migrationsverket -8 767 -19 544 -18 043 1 501 122,9% 
Försäljning AT -58 -216 0 216 275,8% 
            
Finansförvaltning -467 584 -514 111 -507 196 6 915 10,0% 
 
Inför 2017 var det känt att de finansiella 
posterna skulle bli sämre än budgeten, 
totalt åtta miljoner kronor, och fullmäktige 
gav nämnderna i uppdrag att skissa på 
minskad verksamhet men inte verkställa 
något innan de första prognoserna för året 
redovisats.  

Skatteintäkterna blev mycket riktigt drygt 
fem miljoner kronor lägre än budget, 
kommunalekonomiska utjämningen nära 
två miljoner kronor och pensionerna drygt 
tre miljoner kronor i verkligheten. Totalt 
blev det ca 10 miljoner sämre än budget.  
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Pensionerna blev lite dyrare än väntat 
beroende på att KPA inte visste nivån på 
politikerpensionerna innan de sett 
förutsättningarna i de tidigare prognoserna. 
 
Under året har utdelning på aktier och 
placeringar gett ganska väntade intäkter. 
Mer okända finansiella intäkter är ett 
statligt bidrag från Boverket som stimulans 
för byggande (3 mkr), oklara 
omständigheter kring moms och boende 
för ensamkommande som gett ett positivt 
utslag på 3 mkr utöver budget och 
borgensavgift på 0,7 mkr över budget, 
totalt ca 7 mkr. Momsbidraget avsåg flera 
år bakåt. 
 
Räntekostnader blev 1,4 mkr lägre än 
budget och statsbidrag från 

Migrationsverket för ensamkommande 1,5 
bättre än budget, tillsammans gav det ett 
tillskott på ca 3 mkr.   
 
En miljon kronor är avsatt för ökade 
avskrivningskostnader på förvaltningarna 
för årets nyaktiverade investeringar. Dessa 
ligger kvar på finansen men borde lagts ut 
på enheterna.  
 
Slutligen blev kostnader för 
personalförsäkringar 4,6 mkr lägre än 
budget beroende på ett lägre påslag för 
sociala avgifter än budgeterat. Detta skulle 
kunna läggas ut på enheterna. 
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Sammanställd redovisning 
 
Viktiga händelser 
VA- utbyggnad och anslutningar har 
fortsatt i Skillingeuddsområdet och då 
övergått i en etapp II. Utbyggnaden vid 
Jägaråsen och Kungs Barkarö har också 
fortsatt.  
Kopplat till centrumutvecklingen har VA-
anläggningar förbättrats vid torget i 
Valskog och på Drottninggatan i centrum. 
Under året har möjliget skapats att få sin 
VA-faktura som e-faktura. 
 
Nya skolan blev i princip färdigställd och 
de första eleverna flyttade in i december 
2017, markarbeten återstår fortfarande. 
Infrastruktur till Skillinge etapp I och II är 
genomförda liksom projektering av 
centrumutvecklingens etapp I. En 
ombyggnation och utveckling av torget i 
Valskog är klart och upphandling av 
utvecklingen längs Drottninggatan kan 
startas. 
Utbyggnaden av Södergårdens äldreboende 
är i det närmaste klart, beräknas vara helt 
färdigt under kvartal I 2018. 
Detaljplanearbeten pågår för att få till nya 
områden för industri och bostäder. 
 
Under 2016 byggdes i KFAB:s regi ett nytt 
bostadshus på fastigheten Kaplanen 7. En 
byggnad med 16 lägenheter, åtta tvårums- 
och åtta trerumslägenheter. Inflyttning 
skedde i februari 2017.  
Stora behov av renoveringar av vatten- och 
avloppsstammar finns i bostadsbolagets 
fastighetsbestånd. Arbete startade under 
2016 på Drottninggatan 33 och 35 och blev 
klart hösten 2017.  
KFAB har arbetat vidare för att sänka 
energiförbrukning genom ombyggnationer 
av värmecentraler och anpassningar till 
andra energikällor.  
 
Framtidsperspektiv 
Ett övergripande mål är att kommunen ska 
öka till 9 000 invånare år 2025. Det kräver 
ytterligare investeringar i både lägenheter 
och infrastruktur. KFAB har som mål att 

innan 2020 ha byggt ytterligare 16 
lägenheter och ska även utreda möjligheten 
att skapa ytterligare markbostäder i 
Kungsör. 
Inom den tekniska verksamheten, inkl VA, 
kommer mängdförteckningar att tas fram 
för att tydliggöra nyckeltal och förbättra 
kostnadsuppföljningen. Underhållsplaner 
ska tas fram och energiuppföljning 
förbättras för att sänka energiåtgången. 
Det planeras också för att ansluta Valskog 
till Kungsörs VA-nät. Det låga ränteläget 
gör det generellt extra gynnsamt att just nu 
investera.  
Bland större tekniska projekt finns att riva 
den gamla delen av Kung Karls skola, att 
fortsätta centrumutvecklingen och till att 
börja med slutföra etapp I och att hantera 
de tillfälliga modulerna ute på 
Ulvesundsområdet. Arbetet med 
detaljplaner kommer att fortsätta och en 
analys av angöring till skolor / förskolor 
ska slutföras. 
 
Personal 
VA-verksamheten bröts ut ifrån det 
tekniska bolaget (KKTAB) 2016 och 
bildade en egen enhet. Personalen utgörs 
av 6 årsarbetare (5 män / 1 kvinna). VD är 
anställd av kommunen. 
KKTAB har 34 årsarbetare på heltid plus 
ett fåtal visstidsanställda (27 män / 7 
kvinnor). Nyrekryteringar har förekommit 
på grund av pensionsavgångar. 
KFAB har 10 anställda (6 män / 4 
kvinnor). Under året ersattes två 
medarbetare på grund av pensioneringar 
med tillsammans 64 års erfarenhet inom 
KFAB. 
 
Jämställdhet 
Det interna jämställdhetsarbetet har varit 
prioriterat och målsättningar har satts upp 
för att främja jämställdheten. Målen är att 
alla människors resurser tas tillvara och 
utvecklas, att lönevillkor och arbetsvillkor 
är lika, att alla anställda har samma 
möjligheter att kombinera arbete och 
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familjeliv och att den fysiska arbetsmiljön 
ska kunna anpassas för särskilda behov. 
 
Könsfördelningen inom tekniska 
verksamheter är ofta ojämn men riktningen 
har gått mot en utjämning. Än så länge är 
dock fördelningen ojämn. 
Totalt arbetar inom bolagen 38 män och 
tolv kvinnor. På kontorssidan är 
könsfördelningen jämnare. 
Politiken har en jämn fördelning (8/7 i 
ordinarie styrelse) men chefsposterna är 
ojämnare fördelade (5 män/2 kvinnor). 
 
Miljö 
KFAB har de senaste åren bytt ut äldre 
energislukande vitvaror. Belysning i 
trapphus har bytts ut till armaturer med 
rörelsesensorer i syfte att minska på 
energiåtgång som också ger en extra 
trygghet till de boende. 
VA-verksamheten står under rigorös 
kontroll som tillståndspliktig verksamhet. 
Utsläppsvärden från reningsverket 
analyseras löpande och processer justeras 
för att ge en så liten miljöpåverkan som 
möjligt och kemikalieanvändningen i 
processerna minimeras. Dricksvattnet är 
dessutom satt under livsmedelskontroll. 
Inom den tekniska verksamheten arbetas 
också med att försöka minska både  energi- 
och vattenförbrukningen. Gatubelysningen 
moderniseras och de gamla 
kvicksilverarmaturerna byts ut mot LED-
belysning som ger lägre energiförbrukning. 
Bilar byts ut mot el-bilar och vid 
användande av handmaskiner används el-
drift eller miljöklassade drivmedel. 
 
Ekonomi 
Resultatet i koncernen är 2017 mycket 
positivt. Kommunen redovisar ett överskott 
på 21,6 miljoner kronor. De största 
plusposterna finns inom gymnasiet (+7 
mkr) och individ- och familjeomsorgen 
(+6 mkr). )  
Den låga räntan framförallt bidrar till att de 
mer kapitalintensiva verksamheterna går 
bra nu. Tillsammans redovisar bolagen och 
det inräknade Myndighetsförbundet 15,4 

miljoner kronor som överskott, varav 10,4 
är kommunens andel. 
 
Kungsörs Fastighets AB redovisar ett 
resultat efter finansiella poster på 4,1 
miljoner kronor (7,7 mkr 2016), Kungsörs 
Grus 6,0 (5,7) miljoner kronor (varav 25 
procent är kommunens andel), Västra 
Mälardalens MyndighetsFörbund 0,9 (1,2) 
miljoner kronor (40 procent är kommunens 
andel), Kungsörs Vatten AB 0,5 (1,6) 
miljoner kronor, Kungsörs 
KommunTeknik AB 0,4 (0,6) miljoner 
kronor och Kungsörs Kommunföretag AB 
minus 0,1 (0,3) miljoner kronor.  
 
God ekonomisk hushållning 
Kommunen har inga lån, samtliga lån i 
koncernen finns i bolagen och är kopplade 
till tunga tillgångar i form av anläggningar, 
fastigheter och maskiner. 
 
Den totala låneskulden uppgår till 574 
miljoner kronor och fördelar sig på 
KKTAB 366 (291 år 2016) miljoner 
kronor, KFAB 135 (135) miljoner kronor 
och KVAB 73 (75) miljoner kronor.  
 
Belåningsgraden inom bolagen uppgår till 
93 (92) procent för KKTAB, 62 (61) 
procent för KFAB och 63 (68) procent för 
KVAB och. Ränteläget är just nu extremt 
lågt och varje procents höjning av 
ränteläget motsvarar 5,7 miljoner kronor i 
ökade kostnader. 
 
Soliditeten i bolagen är 1,7 (2,0) procent i 
KKTAB, i KFAB 32,0 (29,5) och 14,0 
(14,2) 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. Bedömningen är därför att 
det föreligger en god ekonomisk 
hushållning där ränteläget är den största 
riskfaktorn, i synnerhet för kommunens 
bostadsbolag.



Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar 
 
Resultaträkning 

     
      (Tusen kronor) Not 2017 2016 2017 2016 
    Koncern Koncern Kommun Kommun 
            
Verksamhetens intäkter Not 2 221 664  246 541 149 845 177 936 
Jämförelsestörande post   0  0 0 0 
Verksamhetens kostnader Not 3 -658 877  -667 337 -618 322 -628 016 
Avskrivningar Not 4 -30 557  -22 887 -4 352 -4 581 

Verksamhetens nettoresultat   -467 770  -443 683 -472 829 -454 661 

            
Skatteintäkter Not 5 363 538  347 601 363 538 347 601 
Generella statsbidrag, 
skatteutjämning 

Not 6 126 243  114 460 126 243 114 460 

Finansiella intäkter Not 7 9 480  9 232 5 857 5 508 
Finansiella kostnader Not 8 -3 455  -4 465 -1 171 -959 
Jämförelsestörande post    0  0 0 0 

ÅRETS RESULTAT   28 036  23 145 21 638 11 949 
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Kassaflödesrapport 
           (Tusen kronor) Not 2017 2016 2017 2016 

    Koncern Koncern Kommun Kommun 
           
Den löpande verksamheten:          
Årets resultat   28 036  23 145 21 638 11 949 
Realisationsvinster   -125  0 -125 0 
Reaförluster   0  0   0 
Rörelsekapitalförändring avs löpande 
verksamheten Not 9 33 683  26 168 9 444 11 517 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före 
rörelsekapitalförändring 

  61 594  49 313 30 957 23 466 

           
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapitalet:          

Ökning (-) minskning (+) av 
förråd/exploateringsutg.   -329  34 0 0 

Ökning (-) minskning (+) av 
kortfristiga fordringar   -2 367  -9 427 7 468 -5 197 

Ökning (+) minskning (-) av 
kortfristiga skulder   10 988  -6 217 9 809 -6 280 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten   69 886  33 703 48 234 11 989 

           
Investeringsverksamheten:          
Investering i materiella 
anläggningstillgångar   -191 295  -126 299 -56 775 -11 075 

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar   -42  14 000 -42 14 000 

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar   784  0 784 0 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar   45 000  0 45 000 0 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   -145 553  -112 299 -11 033 2 925 

           
Finansieringsverksamheten:          
Nyupptagna lån            73 000 130 941 0 0 
Minskning av långfristiga skulder   189  3 072 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar   0  -521 0 0 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten   73 189  133 492 0 0 

           
Årets kassaflöde   -2 478  54 896 37 201 14 914 
           
Likvida medel vid årets början    167 218 112 322 93 937 79 023 
Likvida medel vid årets slut    164 740 167 218 131 138 93 937 
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 Balansräkning  
(Tusen kronor) Not 2017 2016 2017 2016 
    Koncern Koncern Kommun Kommun 
            
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
Materiella anläggningstillgångar           
Mark, byggnader och tekn.anläggn. Not 10 687 671  534 374 123 741 70 993 
Maskiner och inventarier Not 11 103 545  97 333 7 098 8 081 
Finansiella anläggningstillgångar Not 12 159 829  204 830 160 472 205 430 
Summa anläggningstillgångar   951 045  836 537 291 311 284 504 
            
Omsättningstillgångar           
Förråd   1 262  915 0 0 
Kortfristiga  fordringar Not 13 71 419  58 742 51 266 58 735 
Kassa och bank Not 14 164 741  167 220 131 138 93 938 
Summa omsättningstillgångar   237 422  226 877 182 404 152 673 
            

SUMMA TILLGÅNGAR   1 188 467  1 063 414 473 715 437 177 

            
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR           

OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Eget kapital Not 15 357 492  336 043 275 719 263 771 
Årets resultat    28 036 23 145 21 638 11 949 
Summa Eget Kapital    385 528 359 188 297 357 275 720 
            
Avsättningar           
Avsättningar för pensioner samt 
löneskatt  Not 16  58 095 53 008 55 117 50 025 

Andra avsättningar Not 16  270 242 0 0 
Summa avsättningar    58 365 53 250 55 117 50 025 
            
Skulder           
Långfristiga skulder Not 17  573 430 500 430 0 0 
Kortfristiga skulder Not 18  171 144 150 546 121 241 111 432 
Summa skulder    744 574 650 976 121 241 111 432 
            
SUMMA EGET KAPITAL           

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    1 188 467 1 063 414 473 715 437 177 

            

Ansvarsförbindelser Not 19     756 162 694 102 



 

49 

Notförteckning kommunen 

(Tusen kronor) Not 2017 2016 

 

Not 2017 2016 

  
    varav      

Balanskravsutredning Not 1     -Arbetsmarknads 
försäkringar  24 24 

Årets resultat  21 638 11 949 -Årets avsättningar till 
pensioner  1 832 1378 

-  Realisationsvinster  -125 0 -Individuell del  11 530 11 598 

+  Realisationsförluster    0 -Pensionsutbetalningar  7 802 9 100 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar  21 513 11 949 

Hyror, arrenden och 
leasing  49 366 48 031 

      
Material, avgifter, tjänster 
mm   51 519 57 280 

Medel till 
resultatutjämningsreserv   16 700 7 300 SUMMA  618 322 628 016 

Årets 
balanskravsresultat  4 813 4 649 Avskrivningar Not 4     

      
Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar 

 

2 769 2 710 

Justerat resultat tre år 
bakåt :      Maskiner och inventarier 

 

1 583 1 871 

2016  + 4 649 tkr      Nedskrivningar       

2015 + 2 669 tkr      Summa avskrivningar 

 
4 352 4 581 

2014 + 12 017 tkr      
 

 
    

      
 

  
 

    

Verksamhetens intäkter Not 2     
 

 

    

Taxor och avgifter  14 369 17 573  
 

    

Hyror och arrenden  4 364 4 663  
 

    

Bidrag och ersättningar  101 449 111 652 Skatteintäkter Not 5     

Varav AFA återbetalning  0 0 
Prel. Kommunalskatt och 
inkomstskatt 

 

364 810 348 971 

Entreprenad, försäljning 
verksamhet mm   29 663 44 048 Prognos avräkning för 

innevarande år   -1 272 -1 370 

SUMMA  149 845 177 936 Summa skatteintäkter 

 
363 538 347 601 

  
    

  
    

Verksamhetens 
kostnader 

Not 3     
Generella statsbidrag 
och utjämning 

Not 6     

Bidrag och 
transfereringar  15 103 16 857 Inkomstutjämningsbidrag 

 

96 358 92 157 

Entreprenader och köp 
av verksamhet  99 155 141 374 Regleringspost 

 

-82 -285 

Lön och sociala avgifter  403 179 364 474 Kostnadsutjämning 
 

-18 753 -15 512 

    

Utjämningsavgift LSS 
 

24 197 24 396 

    

Generella bidrag från 
staten 

 

10 425   

    

Kommunal 
fastighetsavgift   14 098 13 704 

    

Summa generella 
statsbidrag och 
utjämning 

 

126 243 114 460 

Avskrivning sker enligt plan på ursprunglig  anskaffning. 
Avskrivningstiden följer Kommunförbundets 
rekommendationer. Den ekonomiska livslängden utgör 
grunden för bedömningen av avskrivningstidens  värden.  
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(Tusen kronor) Not 2017 2016 

 

Not 2017 2016 

 
 

     
 

    

Finansiella intäkter Not 7     
Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

Not 10     

Aktieutdelning 
kommunägda bolag  1 250 1 520 Ingående värden 

 

109 916 101 643 

Räntor på utlämnade lån  0 0 Inköp 
 

3 408 8 273 
Räntor avs 
medelsplacering  2 867 3 981 Försäljningar   -655 0 

Borgensavgifter  1 732 0 Summa utgående 
värden 

 

112 669 109 916 

Ränteintäkter på 
kundfordringar   8 7 

  

    

Summa finansiella 
intäkter  5 857 5 508 Årets avskrivningar 

 

-2 768 -2 710 

  

    Ackumulerade 
avskrivningar   -40 819 -38 109 

Finansiella kostnader Not 8     Totala avskrivningar 

 
-43 587 -40 819 

Räntekostnader  0 441  
 

    

Ränta på pensionsskuld  1 101 450 Pågående projekt   52 460 1 896 
Övriga finansiella 
kostnader   70 68 Summa utg planenligt 

restvärde 

 

121 542 70 993 

Summa finansiella 
kostnader  1 171 959  

 

    

  

    Maskiner och 
inventarier 

Not 11     

Justering för 
rörelsekapitalförändring 

Not 9     Ingående värden 

 

32 033 30 900 

Förändring av avsättning  5 092 6 941 Inköp 
 

665 1 133 
Av- och nedskrivningar i 
RR  4 351 4 581 Försäljning   -4 0 

Övrig likvidpåverkan   0 -5 
Summa utgående 
värden 

 

32 694 32 033 

Summa  9 443 11 517 
  

    

  

    Årets avskrivningar 

 

-1 583 -1 871 

  

    
Ackumulerade 
avskrivningar   -24 012 -22 141 

  

    Totala avskrivningar 

 
-25 595 -24 012 

  
     

 
    

  
    Pågående projekt   2 197 60 

  
    

Summa utg planenligt 
restvärde 

 

9 296 8 081 
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(Tusen kronor) Not 2017 2016 

 

Not 2017 2016 

       
 

      
Finansiella 
anläggningstillgångar 

Not 12     Kassa och bank Not 14     

Aktier och andelar, tkr 

 
    Handkassor 

 
67 69 

Kungsörs Grus AB 
 

30 30 Bank   131 071 93 869 

Kommunaktiebolaget 
 

1 1 Summa kassa och bank  131 138 93 938 

VAFAB Miljö AB 
 

1 777 1 777 
      

Kungsörs 
Kommunföretag AB 

 

68 148 68 148 Eget kapital Not 15     

Inera AB 
 

43   Ingående eget kapital 
 

275 720 263 775 

Mälarskog Insatskonto 
 

7 7 Årets resultat 
 

21 638 11 949 
Västmanlands 
Tolkservice 

 

13 13 Medel till 
resultatutjämningsreserv 

 

-16 700 -7 300 

Kommuninvest, 
ekonomisk förening 

 

7 442 7 442 Resultatutjämnings-
reserv 

 

16 700 7 300 

Kooperativ utveckling 
Västmanland 

 

1 1 Direktbokning mot eget 
kapital   0 -4 

Nätverk för 
byggnadsvård 

 

10 10 Summa  297 358 275 720 

Obligationer 

 
81 000 126 000 Ack resultatutjämn.reserv 

  24 000  7 300 

Insatskonton   1 1 Avsättningar 
(pensionsskuld) 

Not 16     

Summa aktier och 
andelar 

 

158 473 203 430 
Ingående skuld 
kommunen 

 

46 326 39 466 

  

    Årets nyintjänande 
 

1 628 1 313 

Långfristiga fordringar Not 12     
Löneskatt på årets 
nyintjänande 

 

395 318 

KKAB  800 800 Finansiell kostnad på 
skuld 

 

886 362 

Förlagslån 
Kommuninvest   1 200 1 200 Löneskatt på finansiell 

kostnad 
 

215 88 

Summa långfristiga 
fordringar  2 000 2 000 

Avsättning 
förtroendevalda 

 

1 380 3 846 

  

    Löneskatt  
förtroendevalda   335 933 

Kortfristiga fordringar Not 13     
Utgående avsättning 
kommunen 

 

51 165 46 326 

Kundfordringar 
 

4 326 4 157 
  

    

Momsfordran  5 689 4 890 Ingående skuld VMKF 
 

3 699 3 618 
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter  23 577 18 214 Årets förändring   253 81 

Upplupen ränteintäkt  0 0 Utgående avsättning 
VMKF 

 

3 952 3 699 

Upplupen skatteintäkt  2 259 3 848 
  

    
Övriga kortfristiga 
fordringar   15 415 27 626 Summa avsättningar 

 

55 117 50 025 

Summa kortfristiga 
fordringar  51 266 58 735 
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(Tusen kronor) Not 2017 2016 

 

Not 2017 2016 

      
  

    
 

 
 

 

    Panter och 
ansvarsförbindelser 

Not 19     

  

    
  

    

  

    Ingående balans  147 177 152 928 

  

    Ränteuppräkning  1 497 1 551 

  

    Basbeloppsuppräkning  2 769 555 

  

    Gamla utbetalningar  -7 460 -7 262 

  

    Sänkning av 
diskonteringsränta      

  

    Aktualisering  -2 462 527 

  

    Bromsen  0 0 

  

    Övrig post  -650 -1122 

  

    Förtroendevalda   1 523 1 237 

  

    Pensionsförpliktelser 
exkl löneskatt  142 394 148 414 

Långfristiga skulder Not 17 0 0 
      

  

    Löneskatt  34 175 35 705 

Kortfristiga skulder Not 18     Löneskatt 
förtroendavalda   369 300 

Leverantörsskuld 

 

41 289 43 320 Totalt 
pensionsförpliktelser  176 938 184 419 

Personalens källskatt, 
avgifter mm  5 831 5 836 

  

    

Upplupen pension 
individuell del  11 858 11 403 Aktualiseringsgrad  95% 92% 

Upplupna sociala avgifter  6 860 6 868       

Löneskatt individuell del 
och utbetalda pensioner  4 662 4 985 

Borgensförbindelser 
och därmed jämförliga 
säkerheter 

     

Semesterlöneskuld  16 271 13 739 Borgensförbindelser 
kommunägda företag  

 
583 540 509 656 

Övriga kortfristiga skulder  27 019 18 294 Förlustansvar egna hem   21 27 

Interimsskulder   7 451 6 987 Summa 
borgensförbindelser  583 561 509 683 

Summa kortfristiga 
skulder  121 241 111 432         

 
 

    Summa panter och 
ansvarsförbindelser  760 499 694 102 

 
 

    
  

    

 
 

    
  

    

 
 

    
  

    

 
 

    
  

    

  

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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Kungsörs kommun har i juni1995 ingått en 
solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga 
nuvarande och framtida förpliktelser. 
Samtliga 288 kommuner som 2017‐12‐31 
var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande 
borgensförbindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har 
ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan 
medlemmarna vid ett eventuellt 
ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet 
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive 

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige 
AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening.  
 
Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Kungsörs kommuns ansvar 
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2017‐12‐31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 342 483 929 484 kronor 
och totala tillgångar till 349 243 746 321 
kronor. Kungsörs kommuns andel av de 
totala förpliktelserna uppgick till 607 009 
362 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 620 729 762 
kronor.  
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Notförteckning koncernen 
(Tusen kronor) Not 2017 2016 

 

Not 2017 2016 

       
 

      
Verksamhetens intäkter Not 2     Skatteintäkter Not 5     

Taxor, avgifter, 

 

    Prel kommunalskatt och 
inkomstskatt 

 

364 
810 348 971 

hyror och arrenden 

 

160 
992 155 956 Prognos avräkning för 

innevarande år   -1 272 -1 370 

Bidrag och ersättningar 

 

101 
449 111 876 Summa skatteintäkter  

363 
538 

347 601 

Entreprenad,försäljning 
verksamhet mm 

 

40 366 54 739  
 

    

Elimineringar   
-81 
144 -76 030 Generella statsbidrag 

och utjämning 
Not 6     

Summa verksamhetens 
intäkter 

 

221 
663 

246 541 Inkomstutjämningsbidrag 

 

96 358 92 157 

 
 

    Regleringspost  -82 -285 
Verksamhetens 
kostnader 

Not 3     Kostnadsutjämning  -18 753 -15 512 

Bidrag och tranfereringar 
 

15 103 16 857 Generella bidrag fr staten  10 425 0 
Entreprenad och köp av 
verksamhet 

 

183 
095 221 073 Utjämningsavgift LSS  24 197 24 396 

Lön och sociala avgifter 

 

432 
421 391 000 Kommunal fastighetsavgift   14 098 13 704 

Hyror, arrenden och 
leasing 

 

49 600 48 271 
Summa generella 
statsbidrag och 
utjämning 

 
126 
243 

114 460 

Material, avgifter, tjänster 
mm 

 

59 802 66 165 
      

Elimineringar   
-81 
144 -76 030 Finansiella intäkter Not 7     

Summa verksamhetens 
kostnader 

 

658 
877 

667 336 
Aktieutdelning 
kommunägda bolag 

 

1 250 1 520 

  

    Ränteintäkter 
 

3 240 4 529 

Avskrivningar Not 4     Övriga finansiella intäkter   4 956 3 183 

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar 

 

18 672 17 035 Summa finansiella 
intäkter  9 446 9 232 

Maskiner och inventarier  6 285 5 852 
  

    

Nedskrivningar   5 600 0 Finansiella kostnader Not 8     

Summa långfristiga 
fordringar  30 557 22 887 Räntekostnader 

 

2 490 2 312 

 

 
 

 

    Övriga finansiella 
kostnader   932 2 153 

  

    Summa finansiella 
kostnader  3 422 4 465 

  

    
  

    

  

    Justering för 
rörelsekapitalförändring 

Not 9     

  

    Förändring av avsättning 
 

5 115 7 417 

  

    Av- och nedskrivningar i 
RR 

 
30 557 22 887 

  

    Övrig likvidpåverkan   -2 114 -4 136 

    

Summa  33 558 26 168 

Avskrivning sker enligt 
plan på ursprunglig  
anskaffning. 
Avskrivningstiden följer 
Kommunförbundets 
rekommendationer. Den 
ekonomiska livslängden 
utgör grunden för 
bedömningen av 
avskrivningstidens  
värden.  
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(Tusen kronor) Not 2017 2016 

 

Not 2017 2016 

       
 

      
Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

Not 
10     

Finansiella 
anläggningstillgångar 

Not 
12     

Ingående värden 
 

772 896 777 861 Aktier och andelar, tkr 

 
    

Inköp 

 

33 543 10 797 Andelar i andra 
koncernbolag 

 

68 178 68 178 

Omklassificeringar 
 

43 832   Andelar i andra företag 
 

9 295 9 251 

Försäljningar   -2 582 0 Andra långfristiga 
värdepappersinnehav 

 

81 157 126 201 

Summa utgående 
värden 

 

847 689 788 658 
Andra långfristiga 
fordringar 

 

2 000 2 000 

  
    Elimineringar   -800 -800 

Årets avskrivningar 

 

-17 666 -17 040 Summa aktier och 
andelar 

 

159 830 204 830 

Ackumulerade 
avskrivningar   -266 737 -251 624 

 

      

Totala avskrivningar 

 
-284 403 -268 664 Kortfristiga fordringar 

Not 
13     

 
 

    Kundfordringar 
 

22 022 9 708 

Nedskrivningar 
 

-86 304 -99 294 Momsfordran  6 633 4 970 

Pågående projekt   210 689 113 674 Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter  25 316 20 481 

Summa utg planenligt 
restvärde 

 

687 671 534 374 Upplupen ränteintäkt  0 0 

 
 

    Upplupen skatteintäkt  2 259 3 848 
Maskiner och 
inventarier 

Not 
11     Övriga kortfristiga 

fordringar  23 186 36 333 

Ingående värden 
 

150 271 125 058 Elimineringar   -7 997 -16 600 

Inköp 

 

10 689 28 642 Summa kortfristiga 
fordringar  71 419 58 740 

Försäljning   -1 870 -2 594 
 

      
Summa utgående 
värden 

 

159 090 151 106 Kassa och bank 
Not 
14     

  
    Handkassor 

 
67 69 

Årets avskrivningar 
 

-4 743 -5 758 Bank   164 673 167 150 
Ackumulerade 
avskrivningar   -52 999 -48 074 Summa kassa och bank  164 740 167 219 

Totala avskrivningar 

 
-57 742 -53 832 

 
      

 

 

    Eget kapital 
Not 
15     

Pågående projekt   2 197 60 Ingående eget kapital 
 

354 225 333 045 
Summa utg planenligt 
restvärde 

 

103 545 97 334 
Direktbokning eget 
kapital 

 

0 -4 

  

    Årets resultat   28 036 23 145 

  

    Summa eget kapital  382 261 356 186 
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(Tusen kronor) Not 2017 2016 

 

Not 2017 2016 

      
  

    
Avsättningar 
(pensionsskuld) 

Not 
16     Kortfristiga skulder 

Not 
18     

Avsättningar för 
pensioner samt löneskatt 

 

55 183 50 096 Leverantörsskuld 

 

53 485 74 142 

Andra avsättningar   3182 3154 Personalens källskatt, 
avgifter mm  5 896 7 363 

Summa avsättningar 

 

58 365 53 250 
Upplupen pension 
individuell del  11 858 11 413 

  

    Upplupna sociala avgifter  6 932 6 947 

Långfristiga skulder 
Not 
17     Löneskatt individuell del 

och utbetalda pensioner  4 903 5 206 

Skulder till kreditinstitut 
 

573 430 500 430 Semesterlöneskuld  16 432 13 901 

Övriga skulder   0 0 Övriga kortfristiga 
skulder  32 246 22 288 

Summa långfristiga 
skulder 

 

573 430 500 430 Interimsskulder  47 390 25 885 

  
    Elimineringar   -7 997 -16 600 

  

    Summa kortfristiga 
skulder  171 145 150 545 

  
     

 
    

  
     

 
    

  
     

 
    

 

 
 

 

     
 

    

  

     
 

    

  

     
 

    

  

     
 

    

  

     
 

    

  

     
 

    

  

     
 

    

  

     
 

    

  

     
 

    

  

    
  

    

  

    
  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

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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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. 
 
Periodiseringar 
Leverantörsfakturor inkomna efter 
årsskiftet, men hänförliga till 2017 har i 
huvudsak skuldbokförts och belastat 2017 
års redovisning. Likaså har fakturor 
inkomna och betalda före årsskiftet men 
hänförliga till 2017 fordringsbokförts och 
belastat 2017. 
 
Utställda fakturor efter årsskiftet men som 
avsett 2017 har bokförts som kund-
fordringar för detta år. På motsvarande sätt 
har utställda fakturor före årsskiftet men 
som avsett 2017 för vilka betalning 
erhållits i förskott skuldbokförts och 
bokförts på 2017.  
Kostnadsräntor och intäktsräntor har 
periodiserats till det redovisningsår de 
avser. 
Sparade semesterdagar, ferielöner och 
okompenserad övertid har skuldbokförts 
och belastat 2017.  
 
Skatteintäkter har periodiserats enligt 
anvisningar från Rådet för kommunal 
redovisning samt utifrån Ekonomi-
styrningsverkets beräkningar och 
prognoser. 
Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på SKL:s 
decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 4.2.  
 
Statsbidrag för verksamhet 2017 men som 
inte erhållits vid bokslutstillfället har i den 
mån de varit kända fordringsförts och 
redovisas som intäkt 2017. 
 
Särskilda statsbidrag, hänförliga till visst 
projekt, men som inte förbrukats under året 
har i återstående del periodiserats till 2018. 

Statsbidrag, erhållna under 2017 där 
återbetalningsskyldighet föreligger, har i 
förekommande fall skuldbokförts. 
 
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. 
 
Pensionskostnader och pensionsskuld 
Kommunen tillämpar blandmodellen och 
redovisningen har skett enligt anvisningar 
från Rådet för kommunal redovisning. 
 
Hela den individuella delen enligt KAP-
KL utbetalas till individuell förvaltning. 
Den del som avsåg 2017 jämte löneskatt 
har skuldbokförts och belastat 2017 för 
utbetalning under 2018. 
 
Pensionsrättigheter som intjänats före 1998 
har jämte löneskatt upptagits som ansvars-
förbindelse. 
 
Kapitalkostnader 
De interna kapitalkostnaderna debiteras 
med rak ränta till en räntesats av 1,7 
procent. Räntan debiteras månaden efter att 
anläggningen tagits i bruk. 
Planenliga avskrivningar har beräknats på 
tillgångarnas ursprungliga netto-
anskaffningsvärden. Avskrivningar har 
påbörjats månaden efter anläggningen 
tagits i bruk.  
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har upptagits till 
ursprungligt anskaffningsvärde minskat 
med eventuella investeringsbidrag, 
försäljningsinkomster. I anskaffningsvärdet 
ingår inga lånekostnader. 
 
Som anläggningstillgång betraktas 
anskaffning av tillgång till minst ett 
basbelopp i anskaffningskostnad exklusive 
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moms och med en ekonomisk livslängd på 
minst tre år. Planenliga avskrivningar har 
beräknats på tillgångarnas 
nettoanskaffningsvärde. Tillgångar som 
understiger ett basbelopp eller har kortare 
ekonomisk livslängd än tre år betraktas 
som korttidsinventarier och kostnadsförs 
direkt över resultaträkningen. 
 
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. 
 
Klassificering av finansiella tillgångar 
Samtliga kommunens placeringsmedel är 
klassificerade som omsättningstillgångar. 
 
Avvikelser  
Avvikelser från gällande 
rekommendationer och god redo-
visningssed: 

 
Kostnad för timanställda och 
efterrapporterad OB (när man inte följer 
schemat) avseende december 2017 
utbetalas och bokförs januari 2018. 
Periodisering ska ske till rätt år för att följa 
god redovisningssed. Vi har dock inte tagit 
någon hänsyn till detta i bokslutet. 
 
Kommunen har inte utrett klassificering av 
exploateringstillgångar. I dagsläget ligger 
all exploatering som anläggningstillgång. 
 
Kommunens bolag tillämpar komponent-
avskrivning, däremot inte kommunen. 
Kommunens tillgångar bedöms inte 
innehålla komponenter som har olika 
avskrivningsperioder. 
Komponentavskrivning kommer att 
påbörjas 2018 i samband med att den 
utbyggda Södergården färdigställs.  
 
Kommunen har inte dokumenterat 
redovisningssystemet.
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Organisation Kungsörs kommun 
   

 

 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      Ordförande 

     Kommunrevision 
  

Håkan Sundström 
  Kommunfullmäktige 

  
Gunilla Aurusell 

  Valnämnd 
  

Dan Stigenberg 
  Kommunstyrelse 

  
Per Strengbom 

  Barn- och utbildningsnämnd 
  

Mikael Peterson 
  Socialnämnd 

  
Linda Söder-Jonsson 

  
      Chefer 

     Kommunstyrelsens förvaltning  
  

Claes-Urban Boström 
  Kultur- o fritid 

  
Mikael Nilsson 

  Ekonomi 
  

Bo Granudd 
  Personal 

  
Anne-Britt Hanson Åkerblom 

  Kansli 
  

Eva Kristina Andersson 
  Barn- och utbildningsförvaltningen 

 
Fredrik Bergh 

  Socialförvaltningen 
  

Paméla Strömberg-Ambros 
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Koncernorganisation Kungsörs kommun  

   

 
 

     

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

     
      
      
      
      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

Kungsörs kommun 

Kungsörs 
Kommunföretag AB 

(100 %) 

Kungsörs Fastighets 
AB  

(100 %) 

Kungsörs 
KommunTeknik AB  

(100 %) 

Kungsörs Vatten AB 

(100 %) 

Kungsörs Grus AB  

(25 %) 

Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund  

 (40 %) 

Västra Mälardalens 
Kommunalförbund  

(17 %) 

Vafab Miljö AB  

(2,8 %) 



Bilaga 1, uppföljning av mål 
 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 
 

Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025 
 

DELÅR -tom april 
 

Befolkningsutveckling tom mars 8 505 
invånare 

DELÅR -tom augusti 
 

Befolkningsutveckling tom juni 8 558 
invånare 

HELÅR– tom december 
 

Befolkningsutveckling tom december 8 603 
invånare 

 
ANALYS- helår 

Målet att nå 8 500 invånare år 2018 är redan uppnått. 
 

Ökningen har gått fortare än beräknat. Jämfört med år 2016 är det en ökning med 171 personer eller med 2 procent .  
Ökningen är störst i länet! Det bor 4 421 män och 4 182 kvinnor i kommunen. 

 
 Det har varit födsel överskott såväl som ökad inflyttning inom landet. Att det byggs nya bostäder, 47 nya bygglovsansökningar 2017, 

bidrar till ökad inflyttning. 
 

Fortsatt detaljplanearbete för ökad bostadsproduktion. Ett attraktivare centrum genom Centrumutvecklingen etapp 1 och kommande 
etapp 2 påverkar inflyttningen. 

 
Kungsörs nya skola lockar säkert fler familjer att flytta till Kungsör. 

 
Målet att nå 9000 invånare 2025 ser idag positivt ut. Vi har en kraftigare ökning än förväntat. 

 
Kommunen planerar för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer som är i samspel med kommunens 

tillväxtambitioner. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 
 

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

DELÅR -tom april 
 

Kommunens resultat tom april målet är 
uppfyllt. Prognosen är att även resultat tom 

december kommer att uppfyllas 

DELÅR -tom augusti 
 

Kommunens resultat tom augusti: 22 974 tkr 

HELÅR– tom december 
 

Kommunens resultat utgör 4,4 % av 
skatteintäkter och stadsbidrag 

 
ANALYS- helår 

Det ekonomiska resultatet är fantastiskt bra. Kommunstyrelsen och nämnderna har alla hållit sin budget och redovisat ett starkt 
ekonomiskt resultat. Vi har lagt en stabil budget för 2018, vilket borde resultera i att vi når kommunfullmäktiges mål även 2018 

 
 

 
KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 

Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018 
 

DELÅR-tom april 
 

Tidsplanen bedöms hålla 

DELÅR-tom augusti 
 

Torget i Valskog, byggnation pågår 
Centrum i Kungsörs tätort enligt plan 

Startbesked antaget 
Upphandling under hösten -17 

Byggnation våren -18 

HELÅR– tom december 
 

Torget i Valskog är färdigställt. Centrum i 
Kungsör färdigställs enligt plan 

. 
 

 
ANALYS- helår 

Centrumutvecklingen etapp 1 fortskrider enligt plan. Alla inblandade följer planen 
En farhåga är att vi inte får in något eller få anbud, vilket kan påverka tidsplanen 
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 
 

I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som basår 
 

DELÅR -tom april 
 

Mätningar ej gjorda och betyg ej satta. Arbetet 
med att höja skolans nivå på kunskapsresultat, 

trivsel och trygghet pågår 

DELÅR -tom augusti 
 

Mätningar av trivsel och trygghet sker under 
hösten. Mätningarna är ännu ej gjorda 

Andelen elever som är behöriga till 
gymnasieskolan har ökat med 5,5 % 

Det genomsnittliga meritvärdet har minskat 
med 3,2 % 

 

HELÅR– tom december 
 

Målet har inte nåtts i alla avseenden. 
Andelen elever som upplever skolan trygg 

har minskat. 2015 uppgav 92 % av eleverna 
att det ”Stämmer ganska bra" eller att det 
"Stämmer helt och hållet" att de upplever 
skolan som trygg. 2017 var motsvarande 
andel 83 %. Andelen som uppger att "De 

inte vet" har ökat från 3 % till 8 %. 
Andelen elever som är behöriga till 

gymnasieskolan har ökat med 2 %. Det 
genomsnittliga meritvärdet har minskat 

med 1 %. 
 

ANALYS- helår 
 

Under de senaste åren har stor del av förvaltningens övergripande arbete varit inriktat på lokalfrågor och logistik i samband med 
skolflytt. Den förändrade skolorganisationen som nu överensstämmer med de övergripande styrdokumenten bör i framtiden ge bättre 

förutsättningar för ökad måluppfyllelse både beträffande kunskapsmål samt trivsel och trygghet. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL 
 

Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med 
två procent årligen med december 2016 som bas 

Arbetslöshet december -16-11, 4 %, Arbetslöshetsmål december -19–7,4 % 
 

DELÅR -tom april 
 

Kommunen utarbetar en strategi och planer 
ska sedan utarbetas för förvaltningar och bolag 

DELÅR-tom augusti 
 

Kommunövergripande plan för samarbete 
kring arbetsmarknadsåtgärder är framtagen. 

Arbetslöshet tom augusti 11,4 % 
6,8 % i åtgärd och 4,6 % öppet arbetslösa 

HELÅR – tom december 
 

Per den 31/12-17 låg arbetslösheten i 
Kungsörs kommun på 11,6% vilket är en 

ökning med  1,7 %  jämfört med 
föregående år. 

 
 

ANALYS- helår 
Om man tittar närmare på Arbetsförmedlingens statistik så kan man ändå se en positiv trend. 

 
Antalet Öppet arbetslösa utan åtgärd minskat från 5,8 % till 4,3 % samtidigt som Arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd ökat från 6% till 

7%. Detta kan tolkas positivt för att, liksom i hela riket, hamnar alltfler i yrkesutbildning eller annan insats som bedöms påskynda 
vägen till egen försörjning. Kommunen anställde även under året 20 personer på Extratjänster vilket är klart en bidragande del i den 

positiva utvecklingen. 
 

Arbetslösheten för målgruppen utrikes födda har även den sänkts från 44,2% till 41,9% (-2,3 %). 
Arbetslösheten för ungdomar 18-24 år ligger på 17,1% vilket är lägre (-5,4 %) än föregående år. 

 
Vi går vidare under 2018 med att utveckla insatser särskilt för unga och utrikes födda. Vi fortsätter en tät samverkan med näringslivet 

och Arbetsförmedlingen och antalet tillsatta Extratjänster i kommunen ska öka med 100 % (till 40 platser). 
 

Samverkan med förvaltningarna när det gäller platstillgång är också ett mål att under 2018 intensifiera genom att via kommunens 
Arbetsmarknadsplan ge kännedom om ett gemensamt uppdrag att sänka arbetslösheten. 
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PLANERING 
 

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS 

KF-
MÅL 

NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS- 
LÄGE 

STRATEGI MÄT-
METOD 

ANSVAR RESULTAT-helår 
 

ANALYS- helår 

Kommun
en ska ha 
minst 
8500 
invånare 
år 2018 
och 9000 
invånare 
år 2025 
 

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

0 Detaljplaner Årlig 
uppföljni
ng av nya 
detaljpla
ner 

KS-
utvecklings
enheten 

En detaljplan laga kraft- Västra 
tegeludden 6-8 
 
8 påbörjade detaljplaner 
 
Runnabäcken 1. 
3 tomter lediga 60  
 
Skillinge 1 och Skillinge 2. 
 9 tomter lediga av 47 

7 av 8 påbörjade detaljplaner förväntas 
bli klara under 2018. 
 
Gjutaren 4, inväntar sanering 
 
Positiv utveckling. Runnabäcken 1 över 
all förväntan 
 
Planeras för Runnabäcken etapp 2. 
50-80 tomter 

 
Tillskapa 
ytterligare 16 st 
lägenheter centralt 
i Kungsör tills 
2018 

2017-07-01: 
818 lgh 

Ta fram 
upphandling
s- underlag 
och handla 
upp enligt 
SABO:s 
ramavtal 
"Kombo-
hus" 

Ökat 
antalet 
lgh med 
16 st 
under 
2018 

KFAB Planering och arbete med att tillskapa 
ytterligare 16 st lägenheter centralt i 
Kungsör tills 2018 pågår 

Arbetet med att ändra DP fortsätter. 
KFAB kommer samtidigt att planera 
för en upphandling av uppförande av en 
fastighet med 16 st lägenheter. Detta 
arbete kommer att genomföras parallellt 
med ändring av DP. 
 

Utreda möjlighet 
till att skapa 
ytterligare 
markbostäder i 
Kungsör 

2017-01-01: 
KFAB har 
61 
markbostäde
r i sitt 
bestånd 

Genomföra 
marknadsun
der-sökning 
för att få 
fram fakta 
hur 
"Kungsörarn
a" vill bo i 
framtiden 

  KFAB Inga ytterligare markbostäder i Kungsör 
tom december 2017 
 

Ett genomförande av en 
marknadsundersökning diskuteras att 
genomföras tillsammans med 
kommunen. En ändring av DP pågår för 
att KFAB skall kunna bygga om 
Karlaskolans annex till bostäder. Detta 
kommer att ske under förutsättning att 
det ges tillstånd att riva byggnaden med 
gymnastiksal. 
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PLANERING 
 

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS 

KF-
MÅL 

NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS- 
LÄGE 

STRATEGI MÄT-
METOD 

ANSVAR RESULTAT-helår ANALYS- helår 

Kommun
en ska ha 
minst 
8500 
invånare 
år 2018 
och 9000 
invånare 
år 2025 
 

Ta fram 2 
detaljplaner för 
industri- och 
verksamhetslokal
er och 3 
detaljplaner för 
bostadsändamål. 
Framställs under 
2018 

      KKTAB Detaljplanearbeten pågår. Ändrad 
detaljplan för Roberts Auktioner är 
under antagande. Tomtindelning för 
industrimark vid OPW pågår. 
Projektering av infrastruktur 
färdigställs parallellt med 
detaljplanearbetet. Övriga detaljplaner 
fortgår för antagande under 2018. 

 

Fortsatt arbete med att ta fram nya 
detaljplaner för bostäder och 
verksamhet. 

Anlägga gata, VA 
och belysning i 
första delen av 
Skäggdoppingevä
gen i 
Skillingeudd. 
Tillgänglig 2017 

      KKTAB Klart 
 
 

Klart 

Genomföra första 
delen av 
Skäggdoppingevä
gen 2017 

      KVAB Arbetet är färdigställt 
 

Klart 

Genomföra 
projektering för 
VA-utbyggnad till 
Valskog 2017 

      KVAB Projekteringen är färdigställd 
 

Fortsatt arbete med beräkningar och 
arbete med ledningsrätt 

I socialnämnden 
verksamheter ska 
den enskildes 
upplevelser av 
trivsel, trygghet 
och delaktighet 
öka varje år med 
2016 som basår 

Beskrivs 
med mätbara 
och tidssatta 
nycketal 

Fokusera på 
att förbättra 
den 
enskildes, 
upplevelse 
av trygghet, 
delaktighet 
och trivsel  

VO: 
nyckeltal
en och 
resultaten 
sammans
tälls för 
varje 
område  

SN IFO: Mål ej uppnått 
VO: Mål ej uppnått 
 

IFO: saknar startvärde för att mäta 
delaktigheten. Använda 
utredningsplanen för att säkerställa 
delaktigheten.  
VO: Resultatet varierar stort mellan 
enheterna. Arbetet fördjupas ytterligare 
under 2018 för att höja resultatet i 
brukarundersökningen. 
Inom LSS har ett startvärde tagits fram 
med deras första brukarenkät. 
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PLANERING RESULTATREDOVISNING MED ANALYS  
 

KF-
MÅL 

NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS- 
LÄGE 

STRATEGI MÄT-
METOD 

ANSVAR RESULTAT-helår 
 

ANALYS- helår 

Kommun
ens 
resultat 
ska 
utgöra 
minst en 
procent 
av 
skatteint
äkter och 
statsbidr
ag varje 
år 

Kommunstyrelsen 
och nämnderna 
ska hålla sin 
budget 

 Öka kraven 
på 
redovisning 
och att 
förbättringar 
sker i 
verksamhet. 
Redovisa 
problem/avv
ikelser 
månadsvis  

Budgetu
ppföljnin
g per 
tertial 
tom 
april, 
augusti 
och 
decembe
r 

KS-
ekonomiav
delningen 

Kommunstyrelsen och nämnderna 
håller sin budget 2017 
 

Påfrestningarna på budget var betydligt 
lägre överlag 2017 och en löpande 
uppföljning har lett till att 
verksamheterna haft god kontroll på det 
ekonomiska läget. 
 

Antal externa 
insatser och 
placeringar ska 
minska med 2016 
som basår 

Antal 
placeringsm
ånader 2016, 
uppdelat på 
barn, 
ungdomar 
och vuxna. 

Genomtänkt
a och 
rättssäkra 
beslut. 
Inventering 
av nätverket 
samtliga 
resurser 
innan 
placering. 
Hemgångspl
an vid 
placering 

Genomly
sning av 
befintliga 
placering
ar samt 
vid 
nyplaceri
ngar  

SN Kostnaderna för externa insatser och 
placeringar har minskat 
Vuxna minskat från 7 808 883 kr till 2 
995 862 kr och barn från 4 232 475 kr 
till 1 560 274 kr 

En farhåga för framtiden är att några av 
vuxenplaceringarna kan bli långa. Det är 
svårt att erbjuda hemmaplansalternativ 
för dem som saknar motivation eller har 
svårt att klara av drogfrihet/nykterhet på 
hemmaplan, det innebär att dessa 
personer har ett stort vårdbehov och är 
mycket kontaktkrävande även utanför 
kontorstid. En möjlighet är att justera 
öppenvårdens arbetstider samt finna ett 
större samarbete inom 
socialförvaltningen 

Frisknärvaron i 
socialnämndens 
verksamheter ska 
öka 

VO: 
utgångsläge 
56 %  

SF: öka 
andelen 
medarbetare
s 
frisknärvaro 
(max 5 
frånv/år)    

Följs upp 
per 
ansvarso
mråde 

SN Målet ej uppnått 50 % 
 

Resultatet för frisknärvaron 2017 är 
lägre än under 2016 men resultatet är 
något missvisande då VO hade betydligt 
fler tillsvidare-anställda 2016, 
bemanningen minskat från 392 till 342.   
Sjukfrånvaron på VO har minskat med 
1, 63 % under samma period 
IFO: Sjukfrånvaron har minskat från 10, 
8 % år 2016 till 4, 49 % år 2017 
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PLANERING 
 

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS  

KF-
MÅL 

NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS- 
LÄGE 

STRATEGI MÄT-
METOD 

ANSVAR RESULTAT-helår ANALYS- helår 

Kommun
ens 
resultat 
ska 
utgöra 
minst en 
procent 
av 
skatteint
äkter och 
statsbidr
ag varje 
år 

Socialtjänstens 
insatser 
förebygger att 
barn och 
ungdomar hamnar 
i ett långvarigt 
beroende av 
socialtjänst 

Finns ett 
fåtal 
långvarigt 
beroende 
eller 
återkomman
de vid 
socialtjänste
n 

Nätverkets 
resurser för 
längre och 
hållbarare 
lösningar. 
Nätverks 
och 
lösningsfoku
serat arbete 

Antal 
nätverks
möten 

SN Målet ej uppnått-målet går ej att 
bedöma 

Genomlysning av uppdrag vid externa 
köpta tjänster har visat felplaceringar 
och hemtagning pågår. Behovet av ett 
närmare samarbete och delat ansvar för 
brukaren både inom den egna 
förvaltningen och i hela kommunen är 
påtagligt. Bostadsbrist är ett bekymmer 
inför vård på hemmaplan och medför 
vårdplatskostnader. Gällande barn och 
ungdomar har en tidig intervention och 
bedömning av behov av insatser från 
socialnämnden har kunnat utföras via 
den egna Öppenvården. 

Minska media 
förbrukningen 
med 2 % i 
fastigheterna 2017 
i jämförelse med 
2016 

   KKTAB Förbrukningen per m2 fastighetsarea 
enligt följande: 
Elenergi – 5,7 % 
Värmeenergi – 3,1 % 
Vattenförbrukning + 1,8 % 
Målet uppnått med avseende på energi. 
 

Vidare arbeten med att minska 
vattenförbrukningarna i fastigheterna 
pågår. 

Genomföra 
åtgärder för att 
minska 
energiförbrukning
en med 2 % i Va-
anläggningar 
2017 i jämförelse 
med 201 

 KVAB har 
som eget 
mål att 
minska 
driftkostnade
rna 
 

 KVAB 
 

Elutredningen är genomförd och det 
kan konstateras att VA har föråldrad 
och onödigt effektkrävande utrustning. 
Arbetet med att minska 
energiförbrukning pågår. En av 
åtgärderna är byta ut samtliga befintliga 
lampor mot LED lampor samt byta ut 
den mekaniska reningen 

Effekter av genomförda åtgärder är ej 
ännu redovisade 
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PLANERING 
 

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS  

KF-
MÅL 

NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS- 
LÄGE 

STRATEGI MÄT-
METOD 

ANSVAR RESULTAT-helår ANALYS- helår 

I skolan 
ska 
kunskap
sresultat
ens nivå, 
trivsel 
och 
trygghet 
öka 
varje år 
med 
2015 
som 
basår 

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

Jämfört med 
basåret 2015 

    BUN- 
Övergripan
de mål för 
alla 
verksamhet
er inom 
barn- och 
utbildnings
förvaltning
en 

Förändringarna sedan 2015 är små. 
Tyvärr har andelen elever som upplever 
skolan trygg minskat. Målet är inte 
uppfyllt. 
 

Mätningen gjordes samtidigt som 
planeringen för skolflytten 
genomfördes. Det kan möjligtvis ha 
påverkat resultatet. 
 

Andelen personal 
med adekvat 
högskoleutbildnin
g ska vara lägst 67 
% 

      BUN-
Förskola 
och 
pedagogisk 
omsorg-1-
5 år  

Målet har nåtts. Andelen var 73 % 
 

Målet har sannolikt nåtts tack vare ett 
målmedvetet rekryteringsarbete samt att 
Kungsörs förskolor har ett gott rykte. 

Kunskapsresultate
n i grundskolan 
ska öka 

Jämfört med 
basåret 2015 

  BUN 
Grundskol
an, 
förskolekla
ssen och 
fritidshem
met 

Andelen elever som är behöriga till 
gymnasieskolan har ökat med cirka 2 
%. 
 
Det genomsnittliga meritvärdet har 
däremot minskat 1 %  

Målet är delvis nått 

Alla elever ska få 
fem hälsosamtal 
under sin tid i 
grundskolan 

   BUN 
elevhälsa, 
musikskola
n, 
förebyggan
de arbete 
med 
ungdomar, 
fritidsgårda
r 

Målet är nått. 
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PLANERING 
 

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS  

KF-
MÅL 

NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS- 
LÄGE 

STRATEGI MÄT-
METOD 

ANSVAR RESULTAT-helår ANALYS- helår 

I skolan 
ska 
kunskap
sresultat
ens nivå, 
trivsel 
och 
trygghet 
öka 
varje år 
med 
2015 
som 
basår 

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

   BUN 
VIVA, 
Vuxenutbil
dning, 
studievägle
dning, SFI, 
integration, 
gymnasiu
m-IM 
språk 

Målet är inte nått. 83 % har fått en 
individuell studieplan upprättad inom 
en månad. 
 

Den största orsaken till att målet inte är 
nått är att elevantalet på SFI har ökat 
markant de senaste åren. 

Minst 80 % av 
skolmaten ska 
lagas från grunden 

   BUN- 
Måltidsver
ksamheten 

Målet är inte nått. 72 % av skolmaten 
lagades från grunden. 
 

Målet gick inte att nå eftersom flera av 
maskinerna i det gamla köket var ur 
funktion. Reperation eller nyköp var 
inte ekonomiskt försvarbart. 

Minst 30 % av 
råvarorna ska vara 
ekologiska 

   BUN-
Måltidsver
ksamheten 

Målet är nått. 33 % av råvarorna var 
ekologiska 

Målet har nåtts tack vare prioriteringar 
vid inköp av råvaror. Det har dock 
inneburit att kostnaden för livsmedel 
har ökat. 

Analys av 
angörning till 
skolor/förskolor 
ska genomföras 
under 2017. 
Åtgärderna ska 
genomföras under 
2018 

 Analys 2017  KKTAB Analysarbetet för angöring till 
skolor/förskolor är genomfört. Åtgärder 
kommer att genomföras för Nya 
Skolan, Hagaskolan samt Västerskolan 

Åtgärder genomförs under 2018 
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PLANERING RESULTATREDOVISNING MED ANALYS 
 

KF-
MÅL 

NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS- 
LÄGE 

STRATEGI MÄT-
METOD 

ANSVAR RESULTAT-helår 
 

ANALYS- helår 

Centrum
utvecklin
gens 
första 
etapp 
och 
torget i 
Valskog 
ska vara 
klara 
under 
2018 

Miljö-, folkhälso- 
och 
jämställdhetspersp
ektiv ska beaktas i 
projektets alla 
delar 

 Kommunens 
plan för 
projektet 
fullföljs 
Centrumutve
cklingens 
första etapp 
och torget i 
Valskog ska 
vara klart 
under 2018 

 KS- 
utveckling
senheten 

De planerade åtgärderna i 
centrumprojektet främjar säkra gång 
och cykelmiljöer, en grön miljö och 
möjliggör för rörelse i ett idag 
trafikintensiv centrum. 
 
Centrumprojektet tillgodoser behovet 
av mötesplatser i offentliga uterummet 
 

Centrumgruppen har en bred kompetens 
som kan tillgodose att perspektiven 
beaktas.  
Perspektiven finns med i 
förfrågningsunderlagen. 
För att säkerställa att perspektiven finns 
med i framtida planering har en 
checklista utarbetats. 

Centrumutvecklin
gens första etapp 
och torget i 
Valskog ska vara 
klara under 2018. 
Torget i Valskog 
och skolgården 
ska samplaneras 

 Förstudie 
2017. 
V/A-
anläggning. 
Drottninggat
an klar 2017. 
Projektering 
gata 2017. 
Utförande 
2018 

 KKTAB Arbetet med Valskogs torg är avslutat 
och centrumutveckling första etapp 
kommer utföras under 2018.  

Etapp ett är under upphandling. 

Genomföra V/A-
anläggning på 
Drottninggatan 
2017 

   KVAB Ledningsnät är klart. 
 

COOP torget kvarstår och kommer att 
utföras under våren 2018. Detta i 
samband med övrig markbyggnation på 
Drottninggatan. 
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PLANERING 
 

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS  

KF-MÅL NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS- 
LÄGE 

STRATEGI MÄT-
METOD 

ANSVAR RESULTAT-helår ANALYS- helår 

Kommunen ska 
i samverkan 
med 
Arbetsförmedlin
gen och 
näringslivet, 
arbeta för att 
minska 
arbetslösheten 
de närmaste två 
åren med två 
procent årligen 
med december 
2016 som bas 

Socialnämndens 
verksamheter 
motverkar 
utanförskap och 
arbetslöshet 

2016 fanns 
inget 
nätverksarbete 
samt 
minimalbetoni
ng på resurser 
och styrkor i 
utredningarna 

Alla 
utredningar 
har 
utgångspunk
t att hitta 
resurser och 
styrkor hos 
den enskilde. 
Långbidragst
agare av 
ekonomiskt 
bistånd 
prioriteras 
för praktik 
och 
åtgärdsanstäl
lningar 

Avdelnin
gschef, 
enhetsch
ef samt 
1:e 
socialsek
reterare 
har 
översyn 
att 
utredning
ar visar 
friskfakto
rer och 
resurser 
hos den 
enskilde 

SN Målet ej uppfyllt 
Per den 31/12-17 låg arbetslösheten 
i kommunen på 11,6% vilket är en 
marginell minskning  
(-0,5 %) jämfört med föregående 
år. 

Arbetsförmedlingens statistik visar 
en positiv trend. Antalet Öppet 
arbetslösa utan åtgärd minskat från 
5,8 % till 4,3 % samtidigt som 
Arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd 
ökat från 6 % till 7 %. Det är 
positivt för att allt fler hamnar i 
yrkesutbildning/annan insats som 
påskyndar vägen till egen 
försörjning. Kommunen anställde 
20 personer på Extratjänster vilket 
är en bidragande del i den positiva 
utvecklingen. 
Arbetslösheten för målgruppen 
utrikes födda har sänkts från 44,2% 
till 41,9% (-2,3 %). 
Arbetslösheten för ungdomar 18-24 
år ligger på 17,1% vilket är lägre (-
5,4 %) än föregående år 

  



 

75 

PLANERING RESULTATREDOVISNING MED ANALYS 
 

OMRÅDE NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS- 
LÄGE 

STRATEGI MÄT-
METOD 

ANSVAR RESULTAT-helår 
 

ANALYS- helår 

Kommunens 
som 
arbetsgivare 

Kommunens 
medarbetarengage
mang ska placera 
sig i den 90:e 
percentilen i 
jämförelse med 
andra kommuner i 
SKLs medarbetar-
undersökning 

Kommunens 
medarbetareng
agemang 
totalindex - 
2015-81  

  KS Kungsör har inte nått målet. 
Kommunens totalindex blev 80 i 
jämförelse med medelindex 79 för 
de 58 kommuner som deltog.  De 
sex kommunerna som låg i den 
90:e percentilen hade index på 82 -
86 med ett medelindex på 83,3. För 
övriga 52 kommuner var 
medelindex 78,7 där den som fick 
lägst hade 74.  

Kungsörs totalindex minskade från 
81 år 2015 till 80 år 2017. I vår 
egen mätning ligger resultatet för 
2017 dock på samma nivå som för 
2015 med ett medeltal på 4,2 av 5 
vilket dock är positivt trots att det 
inte ökade.  År 2015 deltog 91 
kommuner. Även då låg 
medelindex på 79. 
Analysen av orsaker till varför vi 
inte lyckades öka handlar om alla 
de faktorer som vi måste fortsätta 
arbeta med; ledarskap, arbetsmiljö 
och arbetsvillkor. Det har varit ett 
år med flera byten av chefer, 
relativt stor rörlighet bland 
medarbetare och mycket frånvaro 
vilket kan ha påverkat resultatet. 

Fritid och 
kultur 
 

Under 2018 
kommer Kungsörs 
bibliotek få ett 
utökat 
öppethållande i 
form av meröppet 
med självservice  

34 timmar per 
vecka 

  KS Planering av lokalen tillsammans 
med fastighetsenheten pågår för 
fullt inför meröppet. 

På grund av försenad upphandling 
kommer meröppet starta tidigast 
innan sommaren. 

Näringsliv-
bemötande 
och service 

Kommunen har 
placerat sig 
tvåsiffrigt om fem 
år i svenskt 
näringslivs 
ranking 
Företagsklimat 

286/290 Ett program 
med åtgärds-
punkter har 
tagits fram 
tillsammans 
med 
företagarna 

Rankingen 
bygger på 
en enkät 
som 
skickas ut 
till 60000 
företagare 

KS Placering i företagsklimatrankingen 
265/290 
Klättrat 21 placeringar sedan 
hösten 2017. Årets klättrare i 
Västmanland 
 

Fempunktsprogrammet till 
Företagarna har troligen påverkat 
resultat. 
 
Kontinuerliga företagsbesök och 
regelbundna företagsfrukostar. 
 
Handlingsplan för att ytterligare 
förbättra näringslivsklimatet. 
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PLANERING RESULTATREDOVISNING MED ANALYS 
 

KF-MÅL NÄMND/ 
STYRELSEMÅL 

UTGÅNGS- 
LÄGE 

STRATEGI MÄT-
METOD 

ANSVAR RESULTAT-helår ANALYS- helår 

Medborgarens 
inflytande i 
Kungsör 

Kungsör ska 
placera sig över 
medelvärdet för 
nöjd 
inflytandeindex i 
SCB:s 
medborgarunders
ökning 2019 

Sammanfattan
de betygsindex 
2015 blev 34 
för Kungsör. 
Medelvärdet 
för samtliga 
kommuner 
blev 41 

  KS Sammanfattande betygsindex 2017 
blev 44 för Kungsör.  
Medelvärdet för samtliga 
kommuner blev 40 
 

Den positiva utvecklingen påverkar 
även medborgarens attityder till 
kommunen. 
Förbättrade informationsinsatser 
tex FB 
Välbesöka trygghetsvandringar 
som följts av åtgärder 
Projektet Ökad medborgardialog 

V/A Upprätta tidplan 
för att säkra 
skyddsobjekt 
2017 

   KVAB Analys och åtgärder är 
genomförda. 
 

 

V/A Skapa 
nödvattenförsörjni
ng mellan 
Kungsör och 
Köping 2018 

   KVAB Va-samverkan pågår för KAK 
kommunerna där 
nödvattenförsörjning ingår för 
samtliga KAK kommuner 

 

V/A Behålla 
nuvarande låga 
taxor 

   KVAB Uppföljning av Va-ekonomin är 
genomförd och inget behov av 
taxehöjning är aktuellt. 

Nuvarande va-taxa kan bibehålls 
under 2018. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Revisionsberättelse för Kungsörs kommuns 
verksamhet år 2017 och granskningsrapport 
om bokslut och årsredovisning  
2017 (KS 2017/478) 
 
 

Handlingar ej inkomna till utskick av kallelsen. 
Extra utskick kan väntas. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Ombudet för bolagsstämman, Kungsörs Kommunföretag 
AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport 2017 för Kungsörs 
Kommunföretag AB (KS 2018/112) 
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern – Kungsör Kommun-
företag AB – har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och 
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2017. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning och koncernredovisning 2017 för Kungsörs 

Kommunföretag AB jämte bolagsstyrningsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 55 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige lägger årsredovisning, koncernredovisning 

och bolagsstyrningsrapport 2017 för Kungsörs Kommunföretag 
AB med godkännande till handlingarna. 

 
 
 Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstäm-

man i uppdrag att rösta för att 
 

- godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2017 för 
Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdispo-
sition 

- bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör an-
svarsfrihet för 2017. 
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Kungsörs Kommunföretag AB  2018-02-08 
556771-5494 
 
Claes-Urban Boström 
Verkställande direktör 
 

Bolagsstyrningsrapport avseende 2017 
 

1. Inledning 
 
Delar av Kungsörs kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform. Stora värden är samlade i 
bolagen och bolagens ekonomiska verksamhetsmässiga utveckling har en stor betydelse för 
kommunens utveckling samt för medborgarna i kommunen. Det är därför av betydelse att den 
verksamhet som bedrivs i bolagsform innehållsmässigt samordnas med kommunens övriga 
ambitioner att ge medborgarna en god livssituation och att alltid försöka se till kommunens 
och kommuninvånarnas bästa.  
 
Tydlig och väl avvägd rollfördelning skall råda mellan kommunen, bolagsstämman, bolags-
styrelsen, bolagsledningen, revisorerna och lekmannarevisorerna. Ansvaret för kommunens 
bolagsstyrning ligger ytterst i fullmäktige. I kommunallagen KL 6:1 behandlas kommunsty-
relsens uppsiktsplikt över kommunal verksamhet som bedrivs i företag och kommunalförbund 
som kommunen är ägare/medlem i.  
 
Kommunstyrelsens uppsiktsplikt innebär även att den årligen skall pröva om den verksamhet 
som bolaget har bedrivit under föregående år har varit förenlig med det fastställa kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att 
så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
 
Enligt ”Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs Kommunföretag AB”, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-04-26, § 113, samt reviderad/kompletterad av kommunfullmäktige 
2013-04-08, § 42 ska Kungsörs kommuns bolag årligen upprätta en särskild rapportering om 
bolagsstyrningsfrågor. I bolagspolicyns avsnitt 7 redovisas de ämnesområden som rapporten 
ska omfatta. 
 
Bolagsstyrningsrapporten kan vara en egen rapport eller en del av årsredovisningen. Då bo-
lagsstyrning är ett kontinuerligt arbete har beslut fattats om att varje bolag ska upprätta en 
separat bolagsstyrningsrapport samt i årsredovisningen lämna en kort sammanfattning av bo-
lagsstyrningen. 
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2. Rapportens innehåll 
 
Bolagsstyrningsrapporten redogör för följande punkter: 
 

• Utvärdering av styrelse och verkställande direktör 
• Hur styrelsearbetet bedrivits 
• Bedömning och uppföljning av bolagets risker 
• Interkontroll 
• Kommunikation med revisorerna 
• Ärenden som överlämnats till kommunen 
• Uppföljning av ändamål, ägardirektiv och andra styrdokument 
• Uppföljning och rapportering av de finansiella målen 
• Uppföljning av verksamhetsmål 

 
 

3. Rapport 
 
3.1 Utvärdering av styrelsen och verkställande direktören. 

Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet 
med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget. 
 
I slutet av 2017 har en särskild styrelseutvärdering genomförts där styrelseledamöterna fått 
värdera följande sakområden: 
 

- Strategier och mål 
- Investeringsbeslut 
- Rapportering och Kontroll 
- Organisation och verkställande ledning 
- Styrelsens arbetsformer 
- Styrelsens sammansättning och övergripande funktion, samt 
- Styrelseledamöternas egen kompetens och arbete i styrelsen 

 
Resultaten är överlag mycket goda och styrelsen bedömer att den har en lämpligt sammansatt 
kompetens för att kunna utföra sina uppgifter och att dess arbetsformer numera fungerar på ett 
tillfredsställande sätt. Styrelsen har under 2017på ett systematiskt och målmedvetet sätt fort-
satt att medverka till utvecklingen av ägarstyrningen av bolagen liksom vid revideringen av 
styrdokumenten. De dialogmöten med dotterbolagens styrelser, som infördes under hösten 
2013, har genomförts också under 2017 och röner fortsatt stor uppskattning. I december 2017 
genomfördes ett bokslutsstrategiskt dialogmöte med dotterbolagens styrelser i syfte att disku-
tera resultaten före disposition. 
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Vid utvärderingen av verkställande direktörerna, finner styrelsen att han har fullgjort sina åta-
ganden på ett mycket tillfredsställande sätt, att han har ägnat uppdraget den tid och omsorg 
som erfordras samt på ett förtjänstfullt sätt ansvarat för att styrelsen försetts med den inform-
ation och de underlag som den behöver för sitt arbete.  
 
 
3.2 Hur styrelsearbetet bedrivits 

Styrelsens sammansättning under året. 

Ordinarie styrelseledamöter: 
Pelle Strengbom, ordförande (S) 
Mikael Peterson, vice ordförande (S) 
Stellan Lund, ledamot (M) 
Reijo Peräläinen (L)  
Madelene Fager, ledamot (C) 
 
Verkställande direktör 
Claes-Urban Boström. 
 
Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda sammanträden. 
 
Revisorer 
Ordinarie revisor    
Johan Tingström, auktoriserad revisor PwC  
 
Lekmannarevisor   Lekmannarevisorsuppleant 
Håkan Sundström   Lars Wigström 

 
3.2.1 Närvaro vid styrelsemöten 2017  
 
 2017-03-07 2017-05-16 2017-06-20 2017-09-26 2017-11-14 
Namn      
Pelle Strengbom,  
ordförande 

X X X X X 

Mikael Peterson, vice 
ordförande 

X X  X X 

Stellan Lund, 
ledamot 

X X X X X 

Reijo Peräläinen,  
ledamot 

X X X X X 

Madelene Fager, 
ledamot 

X  X   

VD      
Claes-Urban Boström X X X X X 
Sekreterare      
Eva Ottosson X X X X X 
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3.2.2 Närvaro vid stämma och ägardialoger 2017 
 
 Bokslutsstrategiskt 

dialogmöte 
2017-01-26 

Bolagsdag 
2017-06-13 

Stämma 
2017-06-13 

Bolagsdag 
2017-12-12 

Namn     
Pelle Strengbom, ordfö-
rande 

X X X X 

Mikael Peterson, vice 
ordförande 

X X X X 

Stellan Lund, 
ledamot 

X X X X 

Reijo Peräläinen, 
ledamot 

X X X X 

Madelene Fager, 
ledamot 

X X X X 

VD     
Claes-Urban Boström X X X X 
Sekreterare     
Eva Ottosson X X X X 

 
 

3.3 Bedömning och uppföljning av bolagets risker 
Avkastningskravet från ägaren, Kungsörs kommun, riktas mot moderbolaget Kungsörs Kom-
munföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, marknadsmässig 
avkastning och risker inom respektive verksamhet. Då moderbolaget utgör ett holdingbolag 
för dotterbolagens aktier bedöms inga egna ekonomiska risker föreligga. 
 

3.4 Internkontroll 
Internkontrollen över bolagssfären har sedan tidigare skärpts. Samtliga bolag ingår sedan 
några år tillbaka i det nya mål- och resultatstyrningssystemet som införts för hela koncernen 
och som reviderats under 2016. En enklare och tydligare mål- och resultatstyrningsmodell 
gäller från och med 2017 i hela koncernen. Som ett led i detta träffar kommunchefen och eko-
nomichefen regelmässigt samtliga verkställande direktörer för ekonomisk avrapportering samt 
uppföljning av måluppfyllelse.  

Styrdokumenten för bolagen, såsom Bolagspolicy, Arbetsordning och VD-instruktion, Inter-
kontrollplan och attesträtter revideras vid verksamhets- och marknadsmässiga förändringar. 
Ägardirektiven revideras årligen. En Internkontrollplan för 2017 har antagits av styrelsen 15 
november 2016. 
Uppsiktsskyldigheten uppfylls bl.a. genom att kommunchefen tillsänds samtliga handlingar 
inför alla styrelsemöten liksom alla protokoll efteråt.  
Under 2017 har ägardialoger skett vid två tillfällen, vilket innebär att moderbolagets styrelse 
träffar respektive dotterbolags styrelse för dialog i enlighet med bolagspolicyns avsnitt 1.4.  
Under 2017 har också ett bokslutsstrategiskt dialogmöte skett mellan moderbolaget och sina 
dotterbolag. 
Samtliga bolag utformar särskilda bolagsstyrningsrapporter. 
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Internkontrollplan – diarienummer KKAB 2016/8 
Internkontrollplanen för 2017 är antagen av styrelsen den 15 november 2016.  
Resultatet från uppföljningen påvisar inga avvikelser eller felaktigheter förutom att 
rutinerna kring PuL-ombud och registerhållning brister. 
Då Informationssäkerhet – GDPR och NIS-direktivet träder i kraft den 25 maj 2018, 
föreslås att vi avvaktar vidare åtgärder. GDPR och NIS-direktivet innebär bl.a. hår-
dare krav på hantering av personuppgifter. Krav om nya rutiner och processer för sä-
ker hantering av register kommer att ställas. 
 

3.5 Kommunikation med revisorerna 
Kommunikationen med bolagets auktoriserade och lekmannarevisorer sker genom att dessa 
tillsänds styrelsens protokoll. Även andra dokument som anses ha betydelse skickas till revi-
sorerna, för att ge dem möjlighet att följa verksamheten. Under 2017 har också dialogmöten 
mellan bolagets styrelse och revisorerna genomförts. 
 
 

3.6 Ärenden som överlämnats till kommunen 
Av ”Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs Kommunföretag AB” p. 1.2.1 framgår 
att: ”Fullmäktige ska ges tillfälle att ta ställning, innan bolaget beslutar i frågor som är av 
principiell art, eller annars av större vikt. Det slutliga avgörandet om frågan ska underställas 
fullmäktige görs av kommunstyrelsen.” 
Ärendet om ändring av detaljplan för kv. Kaplanen 7 och 9 är överlämnat till kommunstyrel-
sen av KFAB i februari 2017. 
 
 

3.7 Uppföljning av ändamål, ägardirektiv och andra styrdokument 
Av ägardirektiven framgår att moderbolaget ska ansvara för att: 

• inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt 
kommunallagen, genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata 
de möjligheter till effektivisering som finns mellan de kommunala företagen 
och kommunen. 

Detta arbetas kontinuerligt med. Under 2017 har den s.k. ”Beställning 2018” omarbetats 
så att 2018 års beställning blir möjlig att följa upp på ett mycket tydligare sätt. Där 
kostnaderna för de olika uppdragen är mängdräknade vilket gör att vi hela tiden kan föra 
en dialog kring de beställningar som gjorts. Hela ”Beställning 2018” är vid denna tid-
punkts skrivning ännu inte klar utom pris och uppdrag på årsbasis med grundtext. Do-
kumentet håller på att sammanställas med de nya mängdförteckningarna. 

• minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom 
ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibe-
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hålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till 
stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll. 

Detta arbetas också kontinuerligt med, vilket redovisats i det ovanstående. Ägarstyrning och 
ägarkontroll bedöms ha stärkts genom dels de reviderade styrdokumenten, dels genom ägardi-
aloger och bolagsstyrningsrapporter. Vi ser tyvärr en liten tillbakagång gällande samverkan 
mellan bolagen och den fastighetsservice som bör kunna samordnas på ett bättre sätt. Under 
2018 hoppas vi på en tydligare riktning mot ett sådant samarbete. 
 

• dotterbolagens verksamhet bedrivs utifrån affärsmässig samhällsnytta, under 
iakttagande av den lagstiftning som reglerar de olika verksamheterna samt av 
det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt 
som vårdar kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till en ekonomiskt, 
socialt och miljömässigt hållbar utveckling. 

 
Den skärpta ägarstyrningen och ägarkontrollen syftar till att tillse detta. Bolagen deltar aktivt i 
uppföljning av kommunens och koncernens gemensamma mål- och resultatstyrningsmodell. 
 

• bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande 
säkerhet 

 
Då moderbolaget utgör ett holdingbolag för dotterbolagens aktier kan den egna medelsför-
valtningen inte bedömas. 
 

3.8 Uppföljning och rapportering av de finansiella målen 
Avkastningskraven från ägaren, Kungsörs kommun, riktas – som tidigare nämnts - 
mot moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB som i sin tur fördelar detta till dot-
terbolagen.  
Moderbolaget saknar således egna finansiella mål. Däremot kommer de årliga kostna-
der som uppstår i moderbolaget (styrelsearvoden och revision) att fördelas till de öv-
riga dotterbolagen. 
 
Avkastningskravet, riktat till dotterbolagen, är först och främst till för att konsolidera 
koncernen för framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Vid en be-
dömd överkonsoldering kan ägaren, kommunen, begära utdelning. En dialog kring 
dotterbolagens förslag till bokslutsdispositioner sker varje år i syfte att underlätta äga-
rens bedömning i dessa frågor. Bokslutsstrategiskt dialogmöte har skett i december 
2017. 

 
3.9 Uppföljning av verksamhetsmål (KKAB 2017/9) 

Styrelsen har antagit mål för 2018 den 14 november 2017. Dessa mål kommer att föl-
jas upp i årredovisningen för 2018. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Ombudet till bolagsstämman, Kungsörs Grus AB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Årsredovisning 2017 för Kungsörs Grus AB  
(KS 2018/122) 

Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 
2017. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2017 för Kungsörs Grus AB med revisions-

berättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 56 
 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2017 för Kungsörs 
Grus AB med godkännande till handlingarna. 

 
 
 Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstäm-

man i uppdrag att rösta för att 
 

- godkänna årsredovisning 2017 för Kungsörs Grus AB inklu-
sive förslag till vinstdisposition 

- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2017. 



































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens Kommunalförbund, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Bokslut och årsredovisning 2017 för Västra 
Mälardalens Kommunalförbund  
(KS 2018/113) 
Västra Mälardalens kommunalförbund har upprättat årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2017. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Årsredovisning 2017 för Västra Mälardalens kommunalför-

bund 
• Revisionsberättelse 2017 för Västra Mälardalens 

kommunalförbund (bilagor till berättelsen finns i akten) 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 57 
 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2017 för Västra Mälar-
dalens kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017. 

 



 
 
 

 
Foto: Anders Geidemark                                 Häljesta, Köping 

 
 
 

Årsredovisning 2017 
 

Gemensamt kommunalförbund för kommunerna 
Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar 
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Förbundets ordförande har ordet
Tolv år har gått sedan Västra Mälardalens 
Kommunalförbund bildades och sammanfördes 
med det två år tidigare bildade räddnings-
tjänstförbundet. Samordningen av ett flertal 
olikartade uppgifter i ett och samma förbund gör 
att medlemskommunerna kan få en effektiv och 
samordnad service. 
 
Samverkan och samordning står högt på 
dagordningen för medlemskommunerna. 
Kommunalförbundet medverkar aktivt i processen 
som syftar till effektivare och mer rationell 
verksamhet som ska ge goda förutsättningar för 
förstklassig service till kommunernas invånare. 
 
Även internt i förbundet pågår utveckling för en 
effektiv verksamhet. Till exempel har direktionen 
under året kunnat besluta om arbetsmiljö- 
respektive resepolicy samt handlingsprogram för 
räddningstjänstens förebyggande verksamhet. 
Lönekontoret har flyttats till Köping och på så sätt 
är förbundets personal samlad i gemensamma 
lokaler i f.d. polishuset i Köping. Undantag är 
personal i telefonväxeln som finns i Arboga 
respektive Kungsör. 
 
Medlemskommunerna har beslutat om revidering 
av förbundsordningen men ännu återstår det att 
komma överens om eventuell förändring av de 
ekonomiska fördelningstalen. Förhoppningen är 
att detta ska kunna ske under 2018. 
 
Överflyttning av renhållningsansvaret, som KAK-
kommunerna förde in i förbundet 2008, till 
VafabMiljö Kommunalförbund beslutades under 
året och verkställdes i november månad. Syftet är 
att få en effektivare verksamhet som också har 
större möjligheter och samlad kompetens på det 
alltmer komplicerade området som 
omhändertagande av all sorts avfall är. 
 
Upphandlingar tenderar också att bli alltmer 
komplicerade och det är av största vikt att 
samordna så mycket som möjligt för att de ska ge 
ett effektivt och kvalitativt bra resultat. I syfte att 
samordna och styra till gemensamma ramavtal 
och samtidigt förenkla den administrativa 
processen fungerar numer förbundet som 
inköpscentral åt medlemskommunerna. 
 
Till sist och till mångas glädje arbetas det nu för 
att lokalerna ska bli mer tillgängliga genom att 
fastighetsägaren installerar hiss i fastigheten.   

Mycket har hänt under det gångna året och 
utvecklingen av förbundets verksamheter 
fortsätter. Varje dag utför ledning och personal 
mycket och värdefullt arbete för att ge 
medlemskommunerna bästa tänkbara service. Jag 
vill rikta ett stort tack till alla för detta. Ett stort 
tack också till direktionen för bra diskussioner och 
viktiga beslut, liksom till våra medlemmar för 
visat förtroende för Västra Mälardalens 
Kommunalförbund.   
 
 
 
 
 

 
Elizabeth Salomonsson 
Ordförande 
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Direktion och revision 
 

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

Direktionens ledamöter 
Elizabeth Salomonsson, (S), Köping, ordförande 
Pelle Strengbom (S), Kungsör, vice ordförande 
Anders Röhfors (M), Arboga, vice ordförande 
Roger Eklund (S), Köping 
Ola Saaw (M), Köping 
Dan Karlsson (V), Arboga  
Andreas Silversten (S), Arboga 
Mikael Peterson (S), Kungsör 
Madelene Fager (C), Kungsör 
Tobias Nordlander (S), Surahammar 
 

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

 
Marianne Samuelsson (L), Arboga 
Jonna Lindman (M), Arboga 
Kerstin Åkeson (MP), Kungsör 
Rebecca Burlind (L), Kungsör 
Stellan Lund (M), Kungsör 
Johanna Skottman (S), Surahammar 
 

Revision 
Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, 
reglemente och med iakttagande av god 
redovisningssed granska all verksamhet som 
bedrivs inom förbundet. Den kommunala 
revisionen kan delas i två huvudområden: 
redovisningsrevision samt förvaltningsrevision. 
 
Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att 
bedöma om god redovisningssed tillämpas och om 
räkenskaperna är rättvisande. Förvaltnings-
revisionen syftar till att bedöma om direktionens 
beslut efterlevs och om verksamheten, inom 
budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår 
de politiska målen. 
 
Revisorer 
Lars Wigström (S), Kungsör 
Bo Nilsson (S), Köping 
Per Jörgensen (V), Surahammar 
Susanne Henning-Aihonen (M), Arboga 
 

 

 

 
Från vänster: Börje Eriksson (S), vice ordförande Pelle Strengbom (S), Roger Eklund (S), 
Jonna Lindman (M), Andreas Silversten (S), Andreas Trygg (V), Mikael Peterson (S) , 
ordförande Elizabeth Salomonsson (S), vice ordförande Anders Röhfors (M), Dan Karlsson (V), 
Tobias Nordlander (S), Jenny Adolphson (C), Ola Saaw (M) Stellan Lund (M) , Madelene Fager 
(C) På bilden saknas (S), Marianne Samuelsson (L), Kerstin Åkesson (MP),Kerstin Rosenkvist 
(S), Johanna Skottman (S) , Rebecca Burlind (L)
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Räddningschefen 
Första halvåret har präglats av den konflikt som 
uppkom kring det nya avtalet RIB 17 mellan 
SKL/Pacta och Brandmännens riksförbund (BRF) 
som organiserar det stora flertalet av den 
deltidsanställda personalen. Vi fick in uppsägning 
av nästan samtlig personal under januari månad.  
 
Förhandlingar startade när personalen återtagit 
sina uppsägningar. Förhandlingar har pågått under 
hela försommaren mellan förbundet och BRF 
lokalt. Från VMKF lades ett så kallat ”ensidigt 
arbetsgivarbeslut” om vissa höjningar straxt innan 
midsommar och efter det har vi inte fått in några 
nya uppsägningar. Då det finns olika lösningar för 
varje förbund/kommun så kommer nästa centrala 
avtalsrörelse 2019 troligtvis att skapa stora 
problem. 
 
Vi kan konstatera att vi under sommaren och 
hösten inte lyckats hållit numerär enligt 
handlingsprogrammet vid station Kungsör. Vid 
stationen råder akut personalbrist. Vi kan säga att 
vi har en stående ansökning av personal i Kungsör 
men får inga sökanden. Detta gör att vi i nuläget 
med början 2018 måste minska befintlig 
beredskap till fyra brandmän/kvinnor mot antagna 
fem i gällande handlingsprogram. Minskningen 
medför att beroende på larmkaraktär utgår 
personal samtidigt från station Köping.  
 
Vid station Arboga som tidigare dragits med 
rekryteringsproblem ser det för stunden ljusare ut 
med flera nyanställningar. Även om vi uppnår 
numerär enligt handlingsprogram så måste 
personalen utbildas vilket i sig är en utdragen 
process. 
 
Samarbetet med Nerikes brandkår/Bergslagens 
räddningstjänstförbund samt Karlstadsregionen 
har intensifierats genom gemensamma 
arbetsgrupper inom operativ-, förebyggande-
/utbildningsverksamhet. Under våren 2018 är 
målsättningen att gå mot en gemensam operativ 
ledningsförmåga. Detta kommer i framtiden att 
intensifieras då SOS Alarm kommer att bygga en 
ny larmcental i Örebro och där arbetar 
larmpersonalen som servar vårt område. 
 
Det jag ser som problem på sikt är att det inte 
anslås medel till investeringar, om vi tittar på 
fordonsparken så har vi under 2017 renoverat 
fordon och dess kringutrustning för mycket stora 
pengar. Station Arbogas ”förstabil” som åker på 

alla typer av insatser är av årsmodell 2000 det vill 
säga 17 år och utrustning och reservdelar börjar 
försvinna från marknaden. 
 

 
Jens Eriksson 
Räddningschef 
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Administrativa chefen 
Under året har en översyn av förbundsordningen 
genomförts. Syftet med översynen var att se över 
finansieringsprinciper, utveckla medlems-
kommunernas styrning och ledning av förbundet 
samt skapa förutsättningar för ett mer effektivt 
samarbete och arbetssätt. Ett förslag på ny 
förbundsordning och fördelningstal har tagits fram 
för beslut inför 2018.  
 
Ett internt utvecklingsarbete inom förbundets 
ekonomiområde pågår.  Det resulterade bland 
annat i en gemensam ekonomiavdelning under 
ledning av ekonomichefen. Tidigare var 
resurserna utplacerade inom avdelningarna. 
Fortsatt arbete pågår hur vi kan arbeta mer 
effektivt med ekonomiadministration för hela 
förbundet.  
 
Det tillförs nya verksamheter till oss från 
medlemskommunerna. Under 2017 har den 
gemensamma arkivarietjänsten placerats i 
förbundet. Även kommungemensamma 
utvecklingsprojekt och systemförvaltning inom 
olika områden samordnas i högre grad hos 
VMKF. 
 
Nytt är att vi några gånger per år samlar 
medlemskommunernas nyanställda chefer för en 
gemensam heldagsintroduktion inom våra 
ansvarsområden.  
 
Under våren fattades beslut av Kungsör, Arboga 
och Köpings kommuner att överföra 
renhållningsverksamheten från VMKF till 
VafabMiljö Kommunalförbund. Överlämningen 
genomfördes den 1 november. Inför 
överlämningen har ett omfattande arbete utförts 
tillsammans med VafabMiljö inom personal, 
ekonomi, juridik, IT och kommunikation.  
 
I april flyttade lönekontoret från Arboga till våra 
gemensamma lokaler i Köping. 
 
I maj genomfördes en uppskattad utbildningsdag 
med temat ” Det goda värdskapet” Syftet var att 
samla alla medarbetare till en inspirerande dag där 
vi också fick möjlighet att prata med varandra om 
bemötande. Både hur vi är som arbetskamrater 
och hur vi kan bli ännu mer välkomnande. Vi 
avslutade dagen med en trevlig stadsvandring i 
Kungsör.  
 

En översyn av förbundets styrande dokument 
pågår tillsammans med Räddningstjänsten. En 
översyn av arbetsvärderingen slutfördes 
tillsammans med de fackliga organisationerna där 
vi tillsammans höll i en gemensam information 
och presenterade resultatet.  
 
Regelbundna styrgruppsträffar genomförs varje 
månad med kommuncheferna och förvaltnings-
chefer 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 och bra samarbeten, tydligare 
styrning och samordning av verksamheter samt 
gemensamma processer. Dialog förs löpande med 
medlemskommunerna om ytterligare verksamhet 
som kan vara lämplig att utföras av förbundet. 
 
 
 
 
 
 

 
Åsa Öberg Thorstenson 
Administrativ chef 
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Förvaltningsberättelse räddningsavdelningen
Verksamhetsbeskrivning 
Avdelningen svarar för samtliga utrycknings-
styrkor i förbundet. Avdelningen ansvarar också 
för personalens internutbildning.  
 
Årets viktigaste händelser 
Det totala antalet uppdrag blev under året 776 st 
vilket är en liten ökning jämfört med tidigare år. 
Antalet trafikolyckor fortsätter att ligga högt med 
145 stycken under året, där flertalet inträffar på 
den ökända vägsträckan på E18 mellan Köping 
och Västerås. Även antalet bränder har ökat under 
året. Antalet sjukvårdslarm hamnar på 34 stycken.  
 
Avtalet med den nationella förstärkningsresursen 
fortsätter och MSB har under hösten uppdaterat 
den med ny teknik och materiel för att räddnings-
tjänsten skall kunna åtgärda händelser med farliga 
kemikalier på ett bra sätt. Räddningstjänsten har 
fått en ny hyresgäst på brandstationen i Arboga 
där en dygnsambulans numera är stationerad. 
 
Mål och måluppfyllelse 
(symbolförklaringar se sid 30)  
 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 
upprätthålls 

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

 
 
 
Framtiden: 
Behovet av en ändamålsenlig övningsanläggning 
ökar i takt med att samhället blir mer och mer 
komplext och måste prioriteras. Diskussioner 
pågår om en gemensam organisation med högre 
befäl ihop med Nerikes Brandkår, Bergslagens 
Räddningstjänst och Räddningstjänsten 
Karlstadsregionen. Förhoppningen är att 
samarbetet ska komma till stånd så snart som 
möjligt vilket kommer att öka förmågan för 
VMKF att leda stora insatser avsevärt. 
 

 
Tomas Fransson 
Avdelningschef räddning 
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 Förvaltningsberättelse utryckningsstatistik
 
Statistiken följer MSB Myndighetens för samhällsskydd och beredskaps kriterier för redovisning. Givetvis 
kan händelserna brytas ner till detaljnivå. Nytt statistikunderlag infördes i mars månad 2016 så rättvisande 
jämförbar statistik kan inte göras utan kan först användas 2018.Dock kan det konstateras att brand i byggnad 
har ökat jämfört med 2016 och då framför allt mer omfattande, Några exempel på brand i byggnad är bland 
annat en herrgårdsliknande byggnad i Torpunga, Zoobutik i Arboga, en större fastighet i Algryt samt en 
brand i Kansta Munktorp då en person tragiskt omkom. Inga större skogsbränder noteras för året.  
 
Även i år har räddningstjänsten haft en bussolycka med en person omkommen samt ett flertal skadade. En 
tragisk arbetsplatsolycka inträffade på järnvägen utmed ”Valskogsrakan” då en person också omkom.

 
 

 2017-01-01 –2017-12-31 
Händelse utan risk för skadade 237 
Brand eller brandtillbud 211 
Trafikolycka1 145 
Drunkning/tillbud 5 
Hjärtstoppslarm 34 
Nödställd person 21 
Övrig händelse 123 
Totalt 776 

1 väg, spår, flyg, sjö 
 
Hjärtlarm 
Sedan 2016 åker räddningstjänsten på så kallade hjärtstoppslarm där sjukvårdens larmcentral bedömer att 
räddningstjänsten är före närmaste ambulans. Räddningstjänsten har under 2017 larmats ut vid 34 tillfällen 
(30 tillfällen 2016) med fördelning per stationsområde enligt nedan. Vid framkomst har det i flera fall inte 
varit ett hjärtstopp utan personen har levt, vidare har det i ett flertal larm varit personer som varit avlidna en 
längre tid. Under 2017 har räddningstjänsten haft ett fall där det med säkerhet kan konstarea att personen 
ifråga återupplivats med hjälp av vår insats. 
 
 
Stationsområde Antal 
Köping 12 
Kolsva 3 
Arboga 8 
Kungsör 11 
Totalt 34 
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Förvaltningsberättelse externutbildning räddning
 
 
Antalet utbildningar fortsätter att minska men dock har fler personer utbildats. En bidragande orsak har varit 
ändrade regler kring utbildning i ”Heta arbeten”. Förbundet äger inte frågan utan utbildar åt 
Brandskyddsföreningen i Sverige. I tabellen är inte ”Bamseutbildningen” redovisad. Dessa uppgår till cirka 
250 förskoleelever i medlemskommunerna. ”Bamsar” kan härledas till att utbildningen bygger på ett koncept 
med seriefiguren Bamse. Vidare har räddningstjänsten informerat drygt 1 000 personer vid olika 
föreläsningar och evenemang.   
 
Under året har det varit personalförändringar inom externutbildningen varför tjänsten varit vakant under del 
av året. Tjänsten är numera tillsatt och i och med detta kan vi öka vår förmåga att driva externutbildning till 
kund.
 
 

 2017 2016 2015 2014 Medel 2005-2016 
Antal kurser 56 77 82 114 114 
Antal deltagare 1 125 1 119 1 080 1567 1790 
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Förvaltningsberättelse förebyggandeavdelningen 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Den förebyggande verksamheten inom Västra 
Mälardalens Kommunalförbund ska verka för att 
medborgarna i medlemskommunerna erhåller ett 
likvärdigt skydd mot olyckor genom att informera 
och utbilda i förebyggande brandskydd. Den 
förebyggande avdelningen handlägger och 
beslutar i tillståndsärenden som rör brandfarliga 
och explosiva varor. Förebyggande verksamheten 
ger råd, stöd och information till kommuner, 
privata företagare och innevånare i frågor som rör 
förebyggande brandskydd. Den förebyggande 
verksamheten har också som uppgift att informera 
de operativa styrkorna i förbundet om nya 
byggnader som uppförts och delge personalen 
riskfyllda verksamheter i vårt område. 
 
Årets viktigaste händelser 
Inriktning för årets tillsyner enligt lag SFS 
(2003:778) om skydd mot olyckor är publika 
lokaler, skolor, samlingslokaler och lokaler där 
människor övernattar ex. hotell, pensionat, 
vandrarhem och olika vårdboenden. Tillsyner 
riktas också mot de företag och personer som har 
tillstånd enligt lag SFS (2010:1011) lag om 
brandfarliga och explosiva varor.   
 
Tillståndsansökningar för hantering av 
brandfarliga och explosiva varor har varit något 
högre än föregående år. Orsaken till detta är flera. 
Tillstånd har förfallit och verksamheten har ansökt 
förlängt tillstånd, nya verksamheter har etablerats 
i vårt område med krav på tillstånd samt i 
samband med tillsyn LSO har det uppmärk-
sammats att verksamheten saknar tillstånd för sin 
hanteringen av brandfarliga och explosiva varor.  
 
En grupp med förebyggare inom räddningstjänster 
har skapats med närliggande län och kommuner 
under 2017 för att delge och bistå varandra med 
värdefull kunskap inom tillsyn- och 
tillståndsområdet. På detta sätt hoppas 
räddningstjänsten få en kompetenshöjande effekt 
för personalen inom räddningstjänsten. 
 
Mål och måluppfyllelse 
 Den förebyggande 

verksamheten ska verka för att 
tillsyner enligt LSO och LBE 
samt tillståndshandläggning för 
brandfarliga och explosiva varor 
utförs på ett rättssäkert sätt ur 
kundens perspektiv. 

 
Framtiden 
Den förebyggande avdelningen har som mål att 
fler personal inom organisationen ska kunna 
utföra tillsyner inom områdena skydd mot olyckor 
och brandfarliga och explosiva varor och att 
tillsyner utförs på ur kundens synpunkt rättsäkert 
sätt.    
 
 
 

 
Mats Forsberg 
Avdelningschef förebyggande 
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Förvaltningsberättelse avdelning drift-och planering
Avdelningen svarar för Räddningstjänstens drift 
och underhåll av samtliga fordon, båtar och 
räddningstjänstutrustning. Avdelningen svarar 
även för personalplanering, externutbildning och 
externa uppdrag. 
 
Årets viktigaste händelser 
2017, året då det innebar en hel del oförutsedda 
reparationer och underhållskostnader i 
fordonparken gällande samtliga stationer. 
 
Brandstationen i Arboga fick en rejäl upprustning 
interiört, med bland annat nya golv etc.   
 
Personalmässigt har räddningstjänsten använt sig 
av befintlig personal för att täcka upp vid 
semestrar, sjukdomar och föräldraledighet. 
 
Under tiden juni–september har det tecknats ett 
lokalt avtal med Kommunal. Detta för att mot 
skälig kostnad täcka upp för föräldraledigt och 
andra ledigheter. Viss turbulens och missnöjes-
yttringar var det under våren från Rib-personalen, 
då det fick enligt de själva ett dåligt avtal (Rib17). 
 
Mål och måluppfyllelse 
Verksamhetsmål 
 Att tillgodose en god fysisk och 

psykisk arbetsmiljö inom 
räddningstjänstens arbetsområde 

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

 Att ge kommunernas invånare 
bästa möjliga förutsättningar för 
att bedriva ett eget 
brandskyddsarbete 

 Att rätt numerär gällande 
personal hålls i enlighet med 
gällande handlingsprogram.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Framtiden 
2018 kommer VMKF att ställas inför en del 
problem som gäller Rib-personal. Problem med 
att rekrytera personal, speciellt i Kungsörs 
kommun, har gjort att bemanningen i 
vaktgrupperna har ändrats, från fem man till fyra 
man från och med 2018. 
 
Rekryteringsarbetet fortgår, då ambitionen är att i 
Kungsör ska det vara fem man i vaktgrupperna.  
Den externa utbildningen gentemot kommunerna 
förväntas få ett uppsving 2018.   
 
 

 
Per Svanström 
Avdelningschef drift-och planering 
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Förvaltningsberättelse ekonomiavdelningen 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Avdelningen är serviceenhet för hela förbundet. 
Enheten tar hand om ekonomi, kansli- och 
informationsfrågor. Arbete sker dessutom med 
post-och diariehantering samt sekreterarskap i 
förbundsdirektionen. Sedan 2017 ingår även 
fakturaskanningsverksamheten i avdelningen. 
 
Årets viktigaste händelser 
Under året har 4 direktionsmöten hållits. En 
översyn har gjorts av administrativa rutiner för att 
så effektivt som möjligt omfördela de resurser 
förbundet redan har. Under året har ekonomi-
avdelningen arbetat tillsammans med KAK-
kommunerna i frågan om upphandling av nytt 
ekonomisystem. 
 
 Förbundet ska generera ett överskott 

på minst 50 000 kr för året 
 
Framtiden 
Det stora arbetet under året har varit att sjösätta 
det nya ekonomisystemet som går i skarp drift.1 
januari 2018. Under våren kommer fokus att ligga 
på att få systemet att fungera fullt ut så att 
projektet kan gå i förvaltningsläge. Fortsatt arbete 
kommer att ske med att integrera fler 
verksamhetssystem till det nya ekonomisystemet 
för att effektivisera ett antal administrativa 
processer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ulrika Jonsson Olofsdotter 
Ekonomichef 
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Förvaltningsberättelse IT/Teleavdelningen 

Verksamhetsbeskrivning - IT- och 
telefoniavdelningen 
IT/Telefoniavdelningen svarar för IT-drift 
samt telefoni såsom teknisk support och 
växelfunktion åt samtliga medlems-
kommuner, där Surahammar har egen 
växelpersonal. IT-avdelningen svarar också 
för det gemensamma nätverket KAKNET. 
IT-driften är uppdelad på en Kundsupport 
med användarnära stöd och en driftenhet 
som sköter teknisk drift och utveckling av 
medlemskommunernas systemmiljöer. 
 
Årets viktigaste händelser 
Första halvårets prioritet har varit att 
konsolidera Arbogas IT-verksamhet såväl 
inom teknik- som personalområdet. Idag 
sköter totalt sett 4 personer den gemen-
samma heldesken åt alla medlems-
kommuner och tekniker fortbildadas för att 
kunna supporta alla kommuner. Arbete 
återstår fortfarande på tekniksidan och att 
hitta bra rutiner för supporten i Arboga. 
VMKF har också from 2017 tagit över all 
investering i hårdvara (PC, MAC mm) för 
Arboga och Surahammar och rutiner för 
detta har arbetats fram. KAK-kommunerna 
har anställt en IT-strateg som tillsammans 
med IT-samordnaren i Surahammar och IT-
chef i förbundet bildar en IT-styrgrupp.  
 
 
Verksamhetsmål och måluppfyllelse  
 leverera en driftsäker IT-miljö 

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 
 

 erbjuda en kompetent, 
serviceinriktad och snabb 
telefonistfunktion. 

 
 

Framtiden  
I närtid avsluta Arbogamigreringen och 
jobba fram rutiner för en konsoliderad 
drift. Tydliggöra mandat för IT-
styrgruppen.  
 
Investeringar 
Investeringar har gjorts inom nätverk, och 
då framförallt inom det trådlösa området, 
ny lagringslösning har införskaffats och 
investeringar i PC/MAC och iPad till 
medlemskommunerna. 
 
 

 
Ivan Jaska 
IT-chef 
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Förvaltningsberättelse löneavdelningen/PuL
Verksamhetsbeskrivning 
Löneavdelningen är en serviceorganisation och 
utgör stöd till kommunerna i löneprocessen. 
Arbetet pågår kontinuerligt med att förbättra 
produkter, tjänster, rutiner och bemötande 
gentemot våra kunder. 
 
Tjänsterna ska hålla samma nivå kostnadsmässigt 
och kvalitetsmässigt som liknande tjänster som 
finns på marknaden. Genom att systematiskt mäta 
och följa upp med nyckeltal jämföra vi oss med 
andra aktörer. 
 
Förutom att agera som ett strategiskt stöd i 
löneprocessen ingår i vårt uppdrag att 
kontinuerligt arbeta med att standardisera 
arbetssätt och rutiner. 
 
Årets viktigaste händelser 
En utveckling har skett av IT-systemen inom 
personalområdet. Ett nytt användarvänligt 
gränssnitt av Personec har införts och 
integrationerna mellan personalsystem och 
schemasystem har automatiserats. Lönekontoret 
har under hösten infört en nytt arbetssätt genom 
att arbeta på ett funktionsbaserat sätt med två 
team som är riktade mot specifika verksamhets-
områden. Revisionsgranskning av löneprocessen 
som gjorts utgör underlag för en rad åtgärder både 
internt och extern. I samband med att 
löneavdelningen flyttade till Köping har en 
satsning gjorts på den fysiska arbetsmiljön. 
 

Mål och måluppfyllelse 
 Säkerställa att rätt lön utbetalas i 

rätt tid till rätt person utifrån 
givna förutsättningar 

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

 
Framtiden 
Samarbetet med kommunernas personal-
avdelningar är avgörande för att utveckla och 
standardisera arbetssätt som leder till ökad 
kvalité och effektivitet. Fortsatt utveckling 
kommer att ske inom schema- och 
bemanningsområdet med stödsystem och 
översyn av processer och rutiner. Insatser 
behöver göras för tydliggöra lönekontorets nya 
arbetssätt. 
 

 
Ann Karlsson 
PA/Lönechef samt PuL-ombud 
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Förvaltningsberättelse PuL 
 
Verksamhetsbeskrivning 
Västra Mälardalens kommunalförbund är 
personuppgiftsombud för medlemskommunerna 
Köping, Arboga och Kungsör och deras 
förvaltningar. I uppdraget ingår att granska rutiner 
för behandling av personuppgifter och anmäla brister 
till personuppgiftsansvarig. Om bristerna inte rättas 
till, ansvarar personuppgiftsombudet för att anmäla 
missförhållanden till Datainspektionen. I uppdraget 
ingår även att föra förteckning över behandlingar 
(system och register), att utarbeta rutiner för den 
interna kontrollen och granskningen samt på ett 
sakligt och objektivt sätt säkra den interna 
tillämpningen av bestämmelserna. 
 
Årets viktigaste händelser 
Representanter för personuppgiftsansvariga inom 
kommunernas styrelser och nämnder har haft möten 
och diskuterat ikraftträdandet och konsekvenser av 
GDPR (Dataskyddsförordningen). En översyn av 
registerförteckningarna har gjorts.  
 

Mål och måluppfyllelse 
 Förbereda medlemskommunerna 

på nytillkommande 
”Dataskyddsförordningen” 
genom information och 
utbildning 
 

 
Framtiden 
Kommunernas delaktighet inom verksamhets-
området behöver ökas och resurser behöver tillföras. 
Den kommande Dataskyddsförordningen ställer 
större krav på tydliga rutiner och ökade insatser. Ett 
gemensamt arbete mellan förbundet och 
kommunerna är nödvändigt för att säkerställa 
hanteringen. Åtgärder inför dataskyddsförordningens 
ikraftträdande behöver diskuteras med kommunens 
representanter. 
 
 

 
 

 
 
 



 16

Förvaltningsberättelse specialistavdelning/upphandling
 
Verksamhetsbeskrivning 
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 upphandlings-
området. Upphandlingsenheten genomför enskilda, 
gemensamma och samordnade upphandlingar av 
varor, tjänster och entreprenader på uppdrag av 
förbundsmedlemmarna. Upphandlingsenheten 
hanterar all ramavtalsupphandling för 
förbundsmedlemmarna. 
 
Årets viktigaste händelser 
Den nya upphandlingslagstiftningen, vilken trädde i 
kraft 2017-01-01, är komplex och innehåller vissa 
förändringar vilka offentliga myndigheter har att 
beakta och ta hänsyn till vid inköp. Det kan 
konstateras att behovet av upphandlingsstöd från 
medlemskommuner och bolag, kopplat till inköp och 
upphandling, har fortsatt att öka. VMKF har börjat 
agera Inköpscentral för medlemskoncernerna. 
 

Mål och måluppfyllelse 
 Tillgodose 

förbundsmedlemmarnas behov 
av ramavtalsupphandlingar.  
80% av genomförda 
ramavtalsupphandlingar ska ha 
slutförts inom 8 månader från 
det att uppdragsbeställning har 
inkommit 

 
 

Verka för att ramavtal är kända i 
medlemskommunernas 
organisation. 

 
Framtiden 
Den nya upphandlingslagstiftningen ställer ökade 
krav på kommuner och bolag.Den nya lagstiftningen 
tillsammans med rättspraxis kommer utvisa hur vissa 
delar av den nya lagstiftningen ska tolkas och 
kommer inverkar på hur kommuner och bolag 
adekvat bör hantera inköp och förvalta avtal 
framgent. Bedömningen är att upphandlingsenheten 
kommer behöva lägga mer resurser på att stödja 
kommuner och bolag i att hantera inköp-och 
upphandling enligt lagstiftarens intention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anders Melkersson 
Avd. chef specialistavdelningen 

Förvaltningsberättelse specialistavdelning/renhållning
 
Verksamhetsbeskrivning  
Verksamheten innebär ansvar för hanteringen av 
hushållsavfallet inom VMKF:s delägarkommuner som 
följer av reglerna i Miljöbalken (1998:808) och 
Avfallsförordningen (2011:927). Verksamheten är en 
ren beställarorganisation och är helt avgiftsfinansierad.  
 
Årets viktigaste händelser  
Medlemskommunerna har fattat beslut om att 
överföra renhållningsverksamheten från VMKF till 
VafabMiljö Kommunalförbund, från och med 2017-
11-01. 
 

 
Mål och måluppfyllelse 
 Att minska mängden brännbart 

hushållsavfall från hushållen* 
 Att öka mängden bioavfall från 

hushållen* 
*Statistik ännu ej tillgänglig 
 
Framtiden  
Under våren 2018 kommer fokus att ligga på att 
slutföra arbetet med avveckling av renhållnings-
verksamheten. 
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Personal 
Personal räddningstjänst 
När det gäller personalförsörjning så har det aldrig 
varit problem med rekrytering till heltidstjänster. 
Dessutom är personalomsättningen nästan 
försumbar med undantag av pensionsavgångar. 
Personalförsörjning till deltidsstationen Kungsör 
har varit akut under 2017. Detta har medfört att vi 
vid ett flertal tillfället tvingats ha en styrka som 
inte uppfyller minimikraven på bemanning, 

Personalfördelning räddningstjänst 
 Tjänster Antal 

anställda
Ledning 4 4
Insatsledare 4 4
Övrig personal heltid² 1,4 1,4
Styrkeledare/Brandman 
heltid 

28 28

Styrkeledare/Brandman 
deltid 

44 52¹

¹ 8 personer utan beredskapsersättning, klara att gå i tjänst vid 
vakanser 
² Stationschef i Kungsör och Arboga 
 
Personalfördelning Administration 
Antalet anställda vid administrativa avdelningen 
är fördelat enligt följande: 
 
 Tjänster Antal 

anställda
Ledning/ek.adm 5,75 6
IT/Web/Tele 31,5 32
Löneavdelning 15,4 16
Specialistavdelning 11 11
 
Pensionsavgångar administration 
Katergori 2018 2019 2020 2021 2022
Administration  1 2 1 2 
 
Pensionsavgångar räddningstjänsten 
Som vanligt så råder stor osäkerhet beträffande 
den faktiska pensioneringen. Under året har en 
avdelningschef (heltid) avgått med pension. I 
tabeller nedan redovisas möjliga ”normala” 
pensionsavgångar under en femårsperiod med 
början 2018 samt pensionsavgångar om den 
anställde väljer att pensionera sig vid 67 år som är 
möjligt enligt de nya pensionsreglerna som gäller. 
 
Möjliga pensionsavgångar 
Kategori 2018 2019 2020 2021 2022
Brandman 58 3 1 1  1 
Styrkeledare 58     1 
Övriga dagtid 65 1 1    

Avgångsålder 67 
Kategori 2018 2019 2020 2021 2022
Brandman heltid      
Styrkeledare 
heltid 

     

Övriga dagtid    1 1  
 
Som redovisas ovan så kan det på en femårscykel 
skilja från nio till två pensionsavgångar. Planering 
för personalförsörjning är inte helt enkel. 
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Personal
Företagshälsovård 
Förbundet är anslutet till Avonova (Mälarhälsan). 
Brandmän skiljer sig från annan kommunal 
personal såtillvida att personal som rökdyker ska 
genomgå medicinska undersökningar enligt 
Arbetarskyddsstyrelsens författning ”Rök-
dykning”. Beroende på ålder ska personalen också 
testa sig kliniskt fysiologiskt under läkarnärvaro. 
Personalkategorin brandmän i utryckningstjänst 
har också schemalagd fysisk träning på sina 
arbetspass. Träning bedrivs för att upprätthålla 
den fysiska statusen bland annat i form av 
spinning, löpning och styrketräning. 
 
Semesterlöneskuld 
Semesterlöneskulden utgörs av kostnaden för 
innestående semester och kompenserad övertid. 
Semesterlöneskulden uppgick vid årets slut till  
4 132 kkr inklusive arbetsgivaravgifter. 
 
Sjukfrånvaro Räddningstjänst 
    
  Sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro i 
  procent av procent av 
  arbetad tid arbetad tid 
  2016 2017 
Åldersgrupp    

-29 0,34 0,37 
30 - 49 1,17 0,52 

      50 - 1,43 4,01 
Totalt 1,22 2,07 
      
  Procentuell andel Procentuell andel 
  av total frånvaro, av total frånvaro, 
  60 dagar eller mer 60 dagar eller mer 
  2016 2017 
Åldersgrupp    

-29 0,00 0,00 
30 - 49 0,00 0,00 

      50 - 0,00 37,97 
Totalt 0,00 32,90 

 
 
 

 
 
 

Sjukfrånvaro Administration 
    
  Sjukfrånvaro i Sjukfrånvaro i 
  procent av procent av 
  arbetad tid arbetad tid 
  2016 2017 
Åldersgrupp    

-29 2,44 2,03 

30 - 49 4,11 4,08 

         50 - 6,72 5,94 

Totalt 5,46 4,89 

     
  Procentuell andel Procentuell andel 
  av total frånvaro, av total frånvaro, 
  60 dagar eller mer 60 dagar eller mer 
  2016 2017 
Åldersgrupp    

-29 0,00 0,00 

30 - 49 23,59 18,02 

         50 - 68,44 64,61 

Totalt 52,67 44,64 
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Drift-, och investeringsredovisning 
 

Driftredovisning 
Kostnader (kkr)  Budget Redovisat Redovisat Avv. 
Inkl. avskrivningar 2017 2016 2017   
        
Direktion/revision -261 -230 -248 13
Räddningstjänst     

Räddningschef -1 941 -1 588 -1 387 554

Avd räddning -23 897 -24 691 -25 635 -1 738

Avd förebyggande -558 -690 -790 -232

Avd drift -7 378 -6 709 -6 138 1 240

    

Summa RT -33 774 -33 678 -33 950 -176
      

Administration     

Adm. chef -1 200 -1 188 -1 216 -16

Ekonomiadm/skanning. -1 200 -1 159 -1 124 76

IT 0 -156 0 0

Tele 0 170 201 201

Löneavdelning -9 100 -9 315 -9 276 -176

Webdesigner*  0 -194 0 0

IT-systemkoordinator* 0 -303 0 0
Arkivarie deb separat 
2017 0  20 20

Upphandling -2 773 -2 518 -2 694 79

PUL -144 -143 -133 11

Beredskap -1 416 -1 402 -1 416 0

Bidrag och tillstånd  -1 343 -1 262 -1 248 95

Summa ADM -17 176 -17 470 -16 886 290
Summa totalt avd              -51 212 -51 378 -51 084 128  
Avgiftsfinansierad vht   

Renhållning 0 -3 009 2 276 2 276

Slam 0 131 627        627
Finans inkl kostn för 
Oförutsett (70 kkr) 51 262 52 404 51 821 559
Netto 50 -1 852 3 641 3 591
*Web och IT-systemkoordinator ingår i IT:s budget från och med 
2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringsredovisning 
Objekt Budget  Redovisat Avvikelse
  2017 2017   
      
Administrativa förvaltningen     
Inventarier 200 278 -78
IT 8 180 8 818 -638
Tele 200 1 309 -1 109
PC/Mac på bordet Arboga 10 000 6 069 3 931
PC/Mac på bordet Surahammar 3 800 4 460 -660
      
Totalt inv VMKF 22 380 20 934 1 446
      
Pågående arbeten     
Ekonomisystem CGI 
Raindance 10 000 3 600 6 400
Totalt inkl pågående arbeten 32 380 24 534 7 846
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Ekonomisk analys 
 
Årets resultat 
Förbundets resultat för 2017 uppgår till 3 641 kkr 
varav renhållningen står för 2 276 kkr och slam 
627 kkr.  
 
Direktion/revision 
Direktion/revision visar sammalagt ett överskott 
men revisionen gör ett underskott om 28 kkr.  
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten visar på ett underskott om 
-176 kkr till följd av ökade personalkostnader. En 
reavinst om 112 kkr har bokförts under året. 
 
Administrativa förvaltningen  
De flesta avdelningar följer lagd budget med 
smärre variationer. 
 
Löneavdelningen visar ett underskott om -176 kkr 
till följd av den organisationsöversyn samt 
följande omorganisation som gjordes under året. 
Detta enligt de rekommendationer som revisionen 
gjorde i sin revisionsrapport då en genomlysning 
av löneavdelningens verksamhet skedde.  
 
Teleavdelningen visar ett överskott om 201 kkr då 
intäkterna är större än budget vilket orsakas av att 
antalet telefonenheter har ökat i medlems-
kommunerna.  
 
Renhållning 
Renhållningen har genererat ett överskott om 
2 276 vilket främst beror på högre intäkter än 
budgeterat för ett antal fraktioner.  Verksamheten 
överlämnades 1 november till VafabMiljö 
Kommunalförbund men VMKF räknar med att de 
sista kostnaderna för avvecklingen kommer att 
bokas en bit in på 2018. Slamverksamheten gör ett 
överskott om 627 kkr. Kostnaderna för insamling 
och behandling är lägre än budgeterat. 
 
Detta innebär att förbundet nu totalt har en skuld 
till renhållningskollektivet om 6 710 kkr, För slam 
har förbundet en skuld 2 632 kkr gentemot 
abonnenterna. Resultatutjämningsfonden ska efter 
bokslut 2018 nämligen bestämt i mars 2019 
regleras och överlämnas till VafabMiljö 
Kommunalförbund. 
 
 
 
 
 

Finansnetto 
Finansnettot uppgår för år 2017 till -885 kkr. 
Kostnadsräntorna om 961 kkr utgörs främst av 
räntor för pensionsskuld samt räntor på lån från 
kreditinstitut. Ränteintäkterna uppgår till 76 kkr 
för året. 
 
Likviditet 
Medlemsavgiften sätts in månadsvis i förskott på 
bankkontot. Marknadsmässig ränta erhålls på  
kapitalet. Tanken med detta är att förbundet ska 
ha likviditet till sina utgifter. Under 2017 skedde 
en upplåning av kapital för att kunna finansiera 
stora IT-investeringar.  
 
Behållningen vid årsskiftet uppgick till 
19 257 kkr. 
 
Avsättning till pensioner 
Pensionsåtagandet är den beräknade framtida 
skuld som förbundet har till arbetstagare och 
pensionstagare. I ett finansieringsavtal mellan 
medlemskommunerna och förbundet gjordes en 
överenskommelse att tidigare inarbetad pensions-
kostnad/skuld (före 2004-04-05) ligger kvar hos 
kommunerna. Förbundet har endast ansvar för 
förmånsbaserade pensioner och efterlevande-
pensioner. Detta gäller tiden från personalens 
övergång och framåt. 



 

 23

Ekonomisk analys 
 
Enligt avtal står medlemskommunerna för 
kostnaderna för den särskilda ålderspensionen, och 
står därmed för hela kostnaden även framåt i tiden, 
se not 9. 
 
Den totala avsättningen uppgår nu till 31 675 kkr. 
Den individuella delen har bokförts som kortfristig 
skuld och uppgick vid årets slut till 2 547 kkr 
inklusive löneskatt. 
 
Eget kapital 
 2016 2017
IB Eget kap 12 643 10 791
Just. tidigare 
års kommun-
bidrag omfört 
till skuldkonto 
Årets resultat -1 852 3 641
UB Eget kap 10 791 14 432
 
Fördelning Eget kapital 
 2016 2017
Eget kapital 10 791 14 432
Varav renhålln 
Resultatregleringsfond* 

4 434 6 710

Varav slam 
resultatregleringsfond** 

2 005 2 632

Fonderade (tidigare års) 
kommunbidrag 2016*** 

813 813

Fonderade kommunbidrag 
2017*** 

 576

Summa 10 791 14 432
* skuld till abonnentkollektivet avseende renhållningen. 
**skuld till abonnentkollektivet avseende slam. 
*** fördelas kommunvis efter invånarantalet 2015-12-31 
Köping 44,3%, Arboga 24%, Kungsör 14,4%, Surahammar 17,3% 
 
Balanskravet 
Enligt kommunallagen ska kommunerna/förbundet 
ha en ”god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet”. Detta krav uppfyller förbundet. 
 
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.  

Balanskravsutredning 
Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat regleras 
och det egna kapitalet återställas. Om ett underskott 
uppstår ska det återställas inom tre år.  
 
Kkr Bokslut

2017
Årets resultat 3 641
Reavinst -112
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

3 529

Resultatregleringsfond 
taxefinansierad vht renh

-2 276

Resultatregleringsfond
Taxefinansierad vht slam 

-627

Fonderade 
kommunbidrag/(balansfond) 

-576

Årets balanskravsresultat 50
 
Finansiella mål kopplade mot 
verksamhet 

 
Räddningstjänsten 
Verksamheten är beroende av att de operativa 
styrkorna håller sitt numerär. I de fall det saknas 
personal måste fridygnsledig personal kallas in 
vilket medför höga övertidskostnader. Med ett 
genomtänkt system för personalplanering kan 
personal från station Arboga nyttjas vid station 
Köping och tvärt om utan att storleken på den 
operativa styrkan minskas. Målet är att genom 
offensiv personalplanering motverka höga 
övertidskostnader. 
 
Måluppfyllelse 
Året har varit kämpigt då det gäller att hålla rätt 
numerär, störst problem har varit under semester-
perioden. Räddningstjänsten har under året haft 
några i den ordinarie personalen på utbildning samt 
några på föräldraledighet. När det gäller 
semesterperioden använder räddningstjänsten 
vikarier som ska klara de normala semestrarna. 
Problemet för arbetsgivaren är att det flesta 
medarbetare med innestående föräldraledighet tar ut 
denna under sommarmånaderna vilket innebär att 
extrapersonal måste kallas in på övertid.  
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Ekonomisk analys 
 
 
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  
Ett antal aktiviteter har genomförts för att uppnå de 
finansiella målen kopplade mot verksamhet. 
 

 översyn och förändrat arbetssätt gällande 
ekonomiadministration 

 nya beställningsrutiner 

 flytt lönekontoret 
 enhetliga arbetsprocesser tillsammans med 

kommunerna inom flera områden. 
 ökad styrning och samordning 
 ökad användning av videokonferensmöten 
 Automatisering av manuella processer med 

stöd av IT. 

 
 
 
 
 

 
 

Miljöredovisning 
 
Miljöredovisning 
Inom kommunalförbundet eftersträvas att använda 
miljöanpassade produkter i största möjliga 
utsträckning. Pappersavfall källsorteras och det 
eftersträvas minimal förbrukning av icke 
återvinningsbara materiel. I samband med operativa 
insatser eftersträvas att insatser görs på ett för miljön 
bästa sätt med hänsyn till omständigheterna. 
 
Administrativa enheten använder sig av så kallad 
”Follow me print” för att minska pappersför-
brukningen vid användandet av skrivare. 
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Resultaträkning  (Kkr) 
 
   Not 2016 2017 Budget Avvikelse
       
         
Verksamhetens intäkter  1 99 325 105 875 108 604 -2 729

Verksamhetens kostnader 2 -145 028 -145 334 -152 867 7 533

Avskrivningar  3 -6 805 -7 297 -5 969 -1 328

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER  -52 508 -46 756 -50 232 3 476
        

Kommunbidrag   4 50 957 51 282 51 282 0

Justering av tidigare års kommunbidrag KAK      4 a 204  

Finansiella intäkter  5 76 76 100 -24

Finansiella kostnader  6 -581 -961 -1 100 139

        

ÅRETS RESULTAT   -1 852 3 641 50 3 591
 

Finansieringsanalys  (Kkr) 
    2016 2017 
      
Den löpande verksamheten     

Verksamhetens intäkter     99 325 105 875

Verksamhetens kostnader exkl. avskrivning  -145 028 -145 334

Verksamhetens nettokostnader  -45 703 -39 459
      

Kommunbidrag   50 957 51 282

Just tidigare års kommunbidrag   204

Finansiella intäkter   76 76

Finansiella kostnader   -581 -961

Verksamhetens netto   4 953 10 938
      

Investeringar     

Inköp av materiella tillgångar  -4 508 -24 534

Investeringsnetto   -4 508 -24 534
      

Finansiering     

Utlåning (förändr. långfr.fordran).    -499 -1 564

Upplåning    12 000 12 000

Amortering    -600 -500 

Kortfr del av långfr skuld      -1 200 - 3 600

Finansieringsnetto   9 700 6 335
      

Justering för rörelsekapitalets    

förändring avseende hela verksamheten    

Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga fordringar  -793 10 162

Ökning(-)/minskning (+) kortfristiga skulder  -597 901
      

Justering för icke rörelsekapitalpåverkande    

poster      

Avsättning pensioner   275 2 779
      

Förändring av likvida medel   9 030 6 583
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Balansräkning  (Kkr) 
 

TILLGÅNGAR  Not 2016 2017 
      
       
Anläggningstillgångar     
       
Maskiner och inventarier 8 22 275 39 512
Långfristiga fordringar  9 22 843 24 407
Summa anläggningstillgångar  45 118 63 919
      
Omsättningstillgångar    
      
Fordringar  10 36 362 26 200
Kassa och bank  11 12 674 19 256
      
Summa omsättningstillgångar  49 036 45 456
      
SUMMA TILLGÅNGAR  94 154 109 375
      
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
      
Eget kapital  10 791 14 432
Därav årets resultat  -1 852 3 641
      
Avsättningar för pensioner 7 29 396 31 675
      
Skulder      
      
Långfristiga skulder  12 16 200 24 600
Kortfristiga skulder  13 37 767 38 668
      
Summa skulder  53 967 63 268
      
SUMMA EGET KAPITAL,   94 154 109 375
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
      
Ansvarsförbindelser    
I ett finansieringsavtal mellan medlemskommunerna    
och förbundet har en överenskommelse gjorts att    
den del av anställdas pensioner som intjänats före förbundets bildande    
samt fortlöpande intjänad och utbetalad särskild avtalspension s.k.  
SAP ersätts av medlemskommunerna.   
   

 
            Leasing, se not 14. 
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Noter (Kkr) 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter 2016 2017  Not 7 Avsättning pensioner 2016 2017 
Försäljning   906 1 244  Löneskatt   5 740 6 185

Taxor och avgifter  44 576 43 083  Förmånsbaserad ålderspension+ övr 5 273 5 848

Försäljning av verksamhet/ 52 660 57 635  Särskild ålderspension 18 383 19 642

entreprenad    SUMMA   29 396 31 675
Övrigt   1 183 3 913     

SUMMA   99 325 105 875  Pensionsförpliktelser 
    Pensionsförvaltning    

Not 2 Verksamhetens kostnader  Avsättning för pensioner inkl. löneskatt 29 396 31 675

Löner   41 110 44 438   Totala förpliktelser 29 396 31 675
Arbetsgivaravgifter inkl. avtalsförsäkring 12 857 13 563  Långsiktig fordran (not 9) 22 843 24 407

Pensioner   2 044 4 034   Återlånade medel  6 553 7 268
Lokaler   4 006 4 090        
Köp av verksamhet  53 610 57 365   Not 8 Maskiner och inventarier   
Licenser 4 672 6 239  Nyinvesteringar under året  
Telekommunikation  4 553 3 973      
Övrigt  22 176 11 632      
SUMMA   145 028 145 334        
     IB   24 572 22 275

Not 3 Avskrivningar     Nyinvest. inkl pågående arb  4 508 24 534

Syftet med avskrivningar är att fördela 6 805 7 297  Avskrivningar  -6 805 -7 297

anskaffningsvärdet över den beräknade   UB   22 275 39 512
brukningstiden. Avskrivningarna baseras          

på anskaffningsvärdet. Avskrivning påbörjas         

månaden efter anskaffningen tagits i bruk.    Not 9 Långfristiga fordringar   

    Fordran medlemskommuner   

Not 4 Kommunbidrag       pensionsåtagande Köping 13 185 14 087

Förbundsmedlem     Arboga 5 959 6 368

Köping  27 335 27 711     Kungsör 3 699 3 952

Arboga   14 027 13 844   SUMMA   22 843 24 408
Kungsör   8 908 9 034        

Surahammar   687 693   Not 10 Kortfristiga fordringar   

SUMMA   50 957 51 282   Kundfordringar  22 294 15 404

Not 4 a Just. tidigare års kommunbidr.KAK     Kundfordringar renhållningen 8 478 63

Nyttjade medel 2015     Neg. bruttolönefordran 0 0

Nyttjade medel 2016 204 0  Momsfordran  1 560 2 741

Summa   204 0   Skattekonto   2 205 2 546

     Periodiseringskonto  1 825 5 439

Not 5 Finansiella intäkter     Upplupna intäkter  0 7

Ränteintäkter avseende rörelsekonto      SUMMA   36 362 26 200
Samt kundfordringar 76 76      

Not 6 Finansiella kostnader  Not 11 Kassa och bank   

Ränta till kreditinstitut  187 146   Checkkonto   12 674 19 272

Övrigt (inkl. ränta pensionsskuld)   394 815   Genomgångskonto/renh   0 -16

SUMMA   581 961  SUMMA   12 674 19 256
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Noter 
 
 2016 2017     2016 2017 
Not 12 Långfristiga skulder       Not 14 Leasing     
Kommuninvest  16 200 24 600  Årets kostnader inkl. hyror 2017  4 955 5 741

      Framtida utbetalningar inom 1 till 5 år 13 381 13 189
SUMMA  16 200 24 600  Senare än 5 år 6 604 4 830
    Not 15 Fonderingar av eget kapital 
    Resultatregleringsfond renhållning 4 434 6 710
    Resultatregleringsfond slam                               2 005 2 632
        
Not 13 Kortfristiga skulder    
Kortfr del, långfr skuld  1 200 3 600   
Leverantörsskulder  17 440 8 413     
Personalens källskatt  1 005 1 026     
Arbetsgivaravgift  1 125 1 147     
Moms och skatter  3 118 3 876    

Övrig kortfristig skuld 2 519 2 258   
Upplupna semesterlöner 2 777 2 988   
Upplupna sociala avg sem lön 1 064 1 146   
Individuell del pension inkl. särskild 2 483 2 644   
löneskatt, slutlig skatt     
Ej utlösta löner, fritidsklubben 4 6   
Upplupna räntekostnader 22 42   
Övriga interimsskulder 5 010 11 522   
SUMMA 37 767 38 668   
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Redovisningsprinciper
 
Redovisningsprinciper 
Syftet med den finansiella redovisningen är att 
den ska ge en rättvisande bild av kommunal-
förbundets finansiella ställning. Kommunal-
förbundet följer de grundläggande redovisnings-
principer som framgår av den kommunala 
redovisningslagen och god redovisningssed. 
Förbundet följer också i stort rekommenda-
tionerna som ges av: Rådet för kommunal 
redovisning. Avsteg har dock gjorts gällande 
finansiell leasing som här redovisas som 
operationell leasing. 
 
Grundläggande 
redovisningsprinciper 
Väsentliga poster för bokslutet har periodiserats. 
Pensionsskuldens förändring, det vill säga 
avsättning för avgiftsbestämd respektive 
förmånsbestämd ålderspension, efterlevande-
pension 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. 
 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen 
upptagits till anskaffningsvärdet minskat med 
årliga avskrivningar. Med anläggningstillgångar 
avses objekt med en ekonomisk livslängd om 
minst tre år och med en total utgift på två 
prisbasbelopp exklusive moms. 
 
Avskrivningar 
I balansräkningen är anläggningstillgångarna 
upptagna till anskaffningsvärdet minskat 
avskrivningar och nedskrivningar. Materiella 
anläggningstillgångar skrivs av planenligt efter 
tillgångarnas nyttjandeperiod. Avskrivningarna 
påbörjas månaden efter anläggningen tas i bruk. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
 
 
 
 
 

 
Personbilar. båtar 5 år 
Datorer  4-5 år 
IPADs 4-5 år 
Räddningstjänstmtrl 5 år 
Tele/datatekn. utr. RT 3 år 
Inventarier   10 år 
Räddningstjänstfordon  15 år 
 
Nedskrivningar 
Om det vid räkenskapsårets utgång kan 
konstateras att en anläggningstillgång har ett lägre 
värde än vad som kvarstår efter planenliga 
avskrivningar, ska tillgången skrivas ned till det 
lägre värdet om värdenedgången kan antas vara 
bestående. En nedskrivning ska återföras om det 
inte längre finns skäl för den. 
 
Beloppsgräns för inventarier 
Huvudregeln för om ett inköp är att betrakta som 
investeringsutgift eller driftkostnad har under året 
varit att inventariet har en varaktighet/-
förbrukningstid på 3 år eller mer. Dessutom bör 
kostnaden ha överstigit två basbelopp. Inom 
räddningstjänsten anses material som används vid 
utryckning huvudsakligen vara en driftskostnad 
då exempelvis ett larmställ kan förstöras redan 
vid första tillbudet. 
 
Semesterlöneskuld 
I skulden ingår okompenserad övertid och jour- 
och beredskap samt upplupna arbetsgivaravgifter. 
Detta redovisas som en kortfristig skuld. 
 
Övrigt 
Fr o m 2013 använder kommunalförbundet 
kontoplanen Kommun-Bas 13. 
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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.  
 
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. 
 
Kkr = kilokronor, 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 bedömmas 

 
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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Kvalitetsmätning administration NKI (Nöjd Kund Index) 
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1 Förvaltningsberättelse 
1.1 Ordförande har ordet 
I januari 2011 startade Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Syftet med att bilda 
förbundet var att för Kungsör och Arboga, tillhandahålla en rättsäker och effektiv 
myndighetsutövning av god kvalitet. Direktionens mål är inriktade på dessa ledord. 
 
2017 är förbundets sjunde verksamhetsår och verksamheten står på en stabil grund. 
Boksluten har varje år visat ett överskott. Förbundets RUR (resultatutjämningsreserv) 
har byggts upp likaså den ekonomiska reserven har fyllts till sin gräns och överskott 
vid bokslutet återbetalas till ägarkommunerna.  
 
Förbundet har minst två dialogmöten med ägarna per år. Ledamöterna i direktionen 
får tydligt och ändamålsenlig information av förvaltningen och därutöver två 
halvdagar för direktionen, där det finns tid för mer uttömmande information och 
diskussion. Ledamöterna känner en stark tilltro till verksamheten och det råder en 
politisk samsyn i våra beslut tagna under året. 
 
Vårt förbund har för Kungsör och Arboga ansvar för miljötillsyn, bygglovshantering 
och energirådgivning och folkölstillsyn. Energirådgivningen har återgått till att 
förbundet köper tjänsten av Köpings kommun. Tillkommit har nya regler för 
märkning av tobakspaket, ny lag om elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och ny 
CLP-förordning gällande regler för märkning av kemiska produkter i handeln. 
 
Förbundet levererar en verksamhet av god kvalité. Det styrks av den goda ordningen 
på måluppföljning och internkontrollerna som görs av verksamheten och som 
regelbundet redovisas för direktionen.   
 
Direktionen har fastställda mål att sträva mot. Alla uppställda mål, med något 
undantag har uppnåtts. I de fall som målet inte nås finns det väl motiverade skäl till 
detta. Arbetsbelastningen har varit hög för bygglovsenheten, då antalet inkomna 
ansökningar kraftigt ökat.( ~ 30 %) Enhetens arbete har främst varit inriktat på 
handläggning av de byggärenden som inkommit. Under en period infördes 
telefontid så att handläggarna kunde arbeta mer ostört. En ny tjänst som 
byggnadsinspektör har inrättats på grund av det ökade byggandet och tjänsten 
tillsattes under april månad. 
 
Under våren har förbundschefen slutat sin tjänst och enhetssamordnare på 
miljö- och hälsoskydd har tillförordnats som förbundschef under 2017. 
 
Förbundet visar att det är starkt och har kraft att skapa sig och bibehålla en 
ekonomisk buffert och på så sätt bli mindre sårbar i sin verksamhet åren framöver. 
 
Som ordförande vill jag tacka alla medarbetare i förbundet för väl genomfört arbete 
under året. 
 
 
Gunilla A.Aurusell 
Ordförande 2017 
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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, livsmedelskontroll samt 
byggnadsväsendet. Förbundet ansvarar också för kommunernas energi- 
och klimatrådgivning. 
 

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 rättsäker handläggning 
 att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde 
 information och rådgivning som alla kan förstå 

 

1.2.4 Förbundets verksamhet och verksamhetsmål 
Direktionen beslutar årligen om en verksamhetsplan samt mål för 
verksamheten. I denna årsrapport redovisas i vilken grad direktionens 
beslutade mål för 2017 har uppfyllts (se kapitel 1.3) samt redovisning av 
vilka aktiviteter som pågått eller genomförts utifrån förbundets 
verksamhetsplan 2017.  
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1.3 Uppföljning av 2017 års mål 
Förbundsdirektionen har beslutat om mål för 2017 års verksamhet. Nedan 
redovisas målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda 2017. 
Symbolerna nedan visar hur väl målet uppfyllts vid årets slut och innebär 
följande: 
 
 = målet bedöms uppfyllas till 100 % 
 
 = målet bedöms uppfyllas från 75 % till mindre än 100 % 
  

= målet bedöms uppfyllas lägre än 75 % 
 
 

Redovisning av 2017 års direktionsmål  
Mål 1 
a) Andelen av 

personalen som ej 
har någon sjukdag 
ska inte underskrida 
25 % 

b) Total sjukfrånvaro i 
% av arbetstiden ska 
inte överskrida 6 % 

Måluppfyllelse:  
 
a) Andel personal utan sjukdag = 15 % 

 
 
 

b) Total sjukfrånvaro = 5,84 % 

 
 
 
 
 

 

Målets syfte: Frisk personal är en väsentlig förutsättning för att förbundets verksamhet 
ska kunna genomföras. Vid högt sjuktal finns en betydande risk att verksamheten 
påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på den risken. 
Kommentar mål 1: Målet hur stor andel av personalen som inte haft någon sjukdag har 
inte nåtts. Målet med total sjukfrånvaro har klarats.  
  
Mål 2 
Användande av 20 
friskvårdstimmar per 
anställd under 2017. 
Gäller för de som ej 
nyttjar friskvårdsbidrag. 

Måluppfyllelse: 
Genomförda friskvårdstimmar = 23 timmar per 
anställd. 

 

Målets syfte: Förbundets personal har möjlighet till att använda en arbetstimme i veckan 
till friskvård. Förbundet ser det som positivt och har en ambition att den utnyttjas. Den 
bedömning som görs är att friskvårdstimmen ger en positiv effekt på personalens hälsa 
och bidrar till en positiv effekt för förbundets verksamhet. Att mäta ovan angivna mål 
ger en bild av i vilken omfattning friskvårdstimmarna utnyttjas. 
Kommentar mål 2: Målet har nåtts.  
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Redovisning av 2017 års direktionsmål 
Mål 3 
Antal pågående miljö- 
och hälsoskydds-
ärenden, exklusive 
ärenden som rör 
avloppsinventeringar, 
tillståndsärenden för 
avlopp samt 
förbudsärenden 
gällande avlopp, ska ej 
överstiga 600 stycken. 
 

Måluppfyllelse:  
Antal pågående ärenden 395 stycken. 

 

Målets syfte: Det är viktigt att ärenden handläggs och att ärenden kommer till avslut. Att 
mäta antalet pågående ärenden är ett sätt att ha kontroll på att ärenden inte blir gamla 
utan kommer till avslut. Ärenden som tillhör avloppsprojektet exkluderas eftersom de 
ligger öppna under en längre tid och effekten av det arbetet och dessa ärenden mäts i  
mål 5. 
Kommentar mål 3: Målet har nåtts. 

 
Mål 4 
5 fastigheter med 
misstänkt risk för 
förorening utreds  
avseende förorenings-
situationen under 2017 
för att få kännedom om 
saneringsåtgärder krävs 
eller ej. 

Måluppfyllelse = 60 % 
Tre fastigheter/objekt av fem har utretts färdigt 

 

Målets syfte: Mark som misstänks vara förorenad finns på ett antal platser inom Arboga 
och Kungsörs kommuner. Målet anger ambitionen i takten på utredning av förorenade 
områden. Att mäta målet ger ett mått på hur arbetet utifrån ambitionen fortgår. 
Kommentar mål 4: Målet har inte nåtts fullt ut. Flera fastigheter är under utredning och 
förbundet inväntar rapporter från ansvariga verksamhetsutövare för att kunna ta 
ställning till om saneringsåtgärder krävs eller ej. 
  
Mål 5 
50 % av alla 
avloppsanläggningar 
som vid ingången av 
2017 har bedömts ej 
uppfylla lagstiftningens 
krav (röda, röda med 
förbud eller röda med 
vite) inom Arboga och 
Kungsörs kommun, ska 
ha åtgärdats vid 
utgången av 2017.  

Måluppfyllelse: 
48 % är åtgärdade. 
 
 

 

Målets syfte: Att enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav 
åtgärdas är viktigt.  Med stöd av tillsynsmyndighetens verktyg påskyndas detta. 
Målsättningen är att alla avloppsanläggningar ska vara åtgärdade 2018. Det mål som 
beslutats är ett delmål för att nå den målsättningen. 
Kommentar mål 5: Målet har nästintill klarats under perioden.. 
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Redovisning av 2017 års direktionsmål 
Mål 6 
Fastställd tillsynsplan 
för miljö- och 
hälsoskyddsenhetens 
tillsynsarbete år 2017 har 
uppfyllts. 
 

Måluppfyllelse:  
Tillsynsplan 478 objekt av 478 objekt = 100 % 
- Livsmedel 131 av 131 objekt = 100 % 
- Receptfria läkemedel, tobak & folköl  

17 av 17 objekt = 100 % 
- Hälsoskydd 90 av 90 objekt = 100 % 
- Miljöskydd 184 av 184 objekt = 100 % 
- Enskilda avlopp 56 av 56 objekt = 100 % 

 

Målets syfte: Den planerade tillsynen och kontrollen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet är en väsentlig del av förbundets uppdrag och verksamhet. 
Omfattningen av denna beslutas genom antagande av verksamhetsplan med tillhörande 
tillsyns- och kontrollplan. Att följa upp hur genomförandet av planerna sker är viktigt 
och bör följas upp kontinuerligt. Detta görs genom att detta mål mäts kontinuerligt. 
Kommentar mål 6: Målet har nåtts. Totalt har tillsynsplanen 2017 reducerats med 127 
tillsynsobjekt. Verksamheter har upphört, inte varit aktuella för tillsyn eller förbud, varit 
med på fel tillsynslista (fel år). 

 
Mål 7 
95 % av 
bygglovenhetens 
inkomna 
lovansökningar besvaras 
inom tre veckor med 
brev om fullständig 
ansökan eller 
föreläggande om 
komplettering.  

Måluppfyllelse: 73 %  
196 av 270 lovansökningar har besvarats inom 
tre veckor. 

 

Målets syfte: Att en första bedömning görs tidigt i ett ärende är viktigt för 
handläggningstiden. I de fall ett ärende behöver kompletteras ska den sökande snabbt få 
beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll på att en tidig bedömning 
görs. 
Kommentar mål 7: Målet har inte helt klarats under perioden. Det ökade antalet ärenden 
under 2017 samt vakans har påverkat att målet inte nåtts. 
  



 
 

10 
 

Redovisning av 2017 års direktionsmål 
Mål 8 
95 % av 
bygglovenhetens 
inkomna 
anmälningsärenden 
behandlas inom tre 
veckor med 
föreläggande om 
komplettering, beslut 
om startbesked eller 
kallelse till tekniskt 
samråd. Inkomna 
klagomålsärenden 
behandlas inom tre 
veckor med 
informationsbrev. 

Måluppfyllelse:  
- 84 % av anmälningsärendena har besvarats 

inom tre veckor. 
84 av100 anmälningsärenden har behandlats 
inom tre veckor. 
 

- 68 % av klagomålsärenden har besvarats 
inom tre veckor 
13 av 19 klagomålsärenden har behandlats inom 
tre veckor. 

 

 

Målets syfte: Är att mäta effektiviteten vid behandlingen av enklare ärenden och lägga 
en ambitionsnivå hur snabbt ärendena bör behandlas. 
Kommentar mål 8: Målet har inte klarats helt under perioden. Orsak bedöms vara 
vakans under våren samt ett ökat antal inkomna lovärenden som prioriterats.  
  
Mål 9 
Avsluta 100 stycken 
byggärenden under 2017 
som är äldre än fem år 
 

Måluppfyllelse: 52 ärenden är avslutade.  

Målets syfte: Det finns ett antal ärenden som är äldre än fem år. För att kunna avsluta 
dessa behövs kontakt med den sökande. Detta för att kontrollera om en ansökan 
fortfarande är aktuell och för att uppmana de sökandena om att komplettera ärendena 
med de handlingar som behövs för att handläggningen ska kunna slutföras. I de fall 
komplettering inte kommer in avslutas det aktuella ärendet. I målet anges 
ambitionstakten för detta arbete. 
Kommentar till mål 9: Målet har inte nåtts. Orsak bedöms vara vakans under våren samt 
ett ökat antal inkomna lovärenden som prioriterats.  

 
Mål 10 
Verksamhetens 
självfinansieringsgrad är 
44 % 2017. 

Måluppfyllelse: Resultatet för 2017 innebär en 
självfinansieringsgrad på 47 %. 

 

Målets syfte: Finansieringen av verksamheten är en väsentlig faktor för förbundet. Att 
följa i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som 
är intressant att följa och som följs upp och mäts i detta mål. I formulerat mål ges en 
ambitionsnivå för vilken självfinansieringsgrad ska vara uppfyllt 2017. 
Kommentar till mål 10: Målet har nåtts. 
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1.4 Omvärldsanalys 
1.4.1 Konjunktur 

Den allmänna konjunkturen i samhället påverkar förbundets verksamhet. 
Nedgångar och uppgångar i konjunkturen påverkar antal ärenden. 
Tydligast blir det inom byggområdet. Under 2016 konstaterades ett tydligt 
högre inflöde av byggärenden än tidigare år och under 2017 har antalet 
byggärenden fortsatt att öka. Se vidare under avsnitt 1.5.3. 
 

1.4.2 Energi- och klimatrådgivning 
Förbundet samarbetar med Köping om energi- och klimatrådgivningen. 
Verksamheten bedrivs med statliga bidrag och mycket tyder på att 
regeringen kommer fortsätta göra satsningar på klimat och miljöarbetet.  
Investeringar behöver göras i hemmen, kommunerna, näringslivet och 
inte minst inom svensk industri för att samhället ska kunna ställas om så 
att klimatmålen nås. 

1.4.3 Avtalsrörelsen 
Nytt kollektivavtal har varit aktuellt för 2017. Årets lönerevision är klar 
och ryms inom lagd budget.   
 

1.4.4 Lagstiftning och prejudikat m.m. 
Nya regler för märkning av tobakspaket, ny lag om elektroniska cigaretter 
(e-cigaretter) och ny CLP-förordning gällande regler för märkning av 
kemiska produkter i handeln har trätt i kraft under perioden. 

 
1.5 2017 års verksamhet 

1.5.1 Förbundsdirektionen 
Förbundsdirektionen har sammanträtt 11 gånger under 2017.  
Administrationen av förbundsdirektionens sammanträden sköts av den 
centrala administrationen. 
 
Under året har förbundsdirektionen bland annat tagit beslut om följande:  

• Årsredovisning 2016 
• Redovisning av intern kontrollplan 2016 
• Yttrande över detaljplaner 
• Förhandsbesked gällande bygglov 
• Bygglov för villor och flerbostadshus 
• Avslag i ärenden om bygglov 
• Byggsanktionsavgift 
• Svar på remisser 
• Revidering av delegationsordning och förbundsordning 
• Förbud med vite gällande enskilda avloppsanläggningar 
• Budget för 2018 
• Verksamhetsplan för 2018 
• Intern kontrollplan för 2018  
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På direktionsmötena har förbundskontorets personal informerat om olika 
delar av förbundets ansvarsområden med syfte att ge en 
kompetensutveckling för direktionens ledamöter.  
 
Under året har förbundsdirektionen bland annat fått information om 
följande:  
• Nya riktlinjer för enskilda avlopp  
• Nationellt projekt barnkoll (kontroll av märkning på produkter riktade 

till barn) 
• Energi- och klimatrådgivning 
• Resultat från SBA-undersökning 2016 
• Ny lagstiftning om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
• Förorenade områden 
• Nationellt projekt CLP (märkning av kemiska produkter i handeln) 
 
I juni genomförde direktionen tillsammans med förbundets personal en 
studieresa. Syftet med studieresan var att besöka platser och verksamheter 
där förbundet har tillsyn eller handlagt ärenden. Under dagen besöktes 
Gnutti Carlo Sweden AB och Prefament AB i Kungsör. Dagen avslutades 
med en rundtur med buss för att titta på byggnationer i Arboga och 
Kungsör. Under en halvdag i november redovisade förbundskontoret 
tankar för 2018 för diskussion inför framtagande av verksamhetsplan för 
kommande år. Vid halvdagen diskuterades också förbundets taxor. 
 

1.5.2 Dialog med medlemskommunerna 
Två dialogmöten (mars och september) mellan förbundet och 
medlemskommunerna har genomförts under perioden. Vid mötet togs 
bland annat följande frågor upp: årsredovisning 2016, budget för 2018, 
taxa för 2018, e-tjänster, energi- och klimatrådgivning med mera. 
Förbundet upplever att den löpande dialogen med medlemskommunerna 
fungerar på ett bra sätt.  
 

1.5.3 Förbundsövergripande 
Kvalitetsarbete 
Förbundet har en struktur för framtagande, utformning och sökbarhet av 
styrande rutiner och instruktioner. I detta arbete används genomlysning 
av verksamheternas olika processer när behov av rutiner och instruktioner 
utreds. Under året har utvecklingsdagar ordnats och vid höstens 
kontorsdagar har detta arbete prioriterats.  
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Intern kontroll 
Förbundet har under 2017 arbetat med den interna kontrollen utifrån ett 
beslutat internkontrollprogram. Programmet har följande beslutade 
kontrollområden: 

• Rättsäker myndighetsutövning: Kontrollen omfattar hantering av 
ärenden utifrån lagstiftning, kvalitet på handlingar, diarieföring, 
handläggningstid samt avgifter utifrån förbundets taxor. De 
ärenden som valts ut är 20 byggärenden samt 40 ärenden inom 
miljö- och hälsoskyddsenhetens ansvarsområden. Resultatet från 
kontrollen redovisas för förbundsdirektionen. Kontrollen ger också 
grund till viktiga områden att arbeta med utifrån ovan beskrivna 
kvalitetsarbete. Under året har kontrollen resulterat i översyn av 
rutiner, instruktioner och mallar för handlingar. 

• 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 att 
översyn och uppdatering av delegationsordning. Riktlinjer för 
personalvårdsförmåner och riktlinjer för bedömning av 
skyddsnivå, enskilda avlopp, har uppdaterats under året. 

• Finansiering av verksamheten: Kontroll omfattar hur antagen 
budget följs. Resultatet redovisas vid förbundsdirektionens 
sammanträden. 

 
Ekonomi- och administration 
Det administrativa arbetet kring ekonomi, arkiv och ärendehantering 
bedöms fungerat på ett bra sätt under perioden. Systemet Qlik View 
(ekonomi-personaldel) har installerats. Förbundet är också delaktig i 
arbetet med införandet av det nya ekonomisystemet som ska tas i drift 
2018. Som följd av det nya ekonomisystemet har projekt påbörjats med ny 
ekonomikoppling till förbundets verksamhetssystem ByggR och Ecos. 
 

1.5.1 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. 
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Bemanning 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har 19 fast anställda medarbetare,  
Under året har en ny tjänst som byggnadsinspektör inrättats på grund av 
det ökade byggandet. Två miljö- och hälsoskyddsinspektörer har varit 
visstidsanställda för att täcka upp vakanser inom miljötillsynen och för 
arbetet med enskilda avlopp.   
 
En bygglovarkitekt har upphandlats under året. 
 
Personalomsättning 
Under 2017 har en byggnadsinspektör slutat sin anställning för att gå till 
liknande tjänst i annan kommun och ny byggnadsinspektör har anställts. 
Tre miljö- och hälsoskyddsinspektörer har slutat sina anställningar. En på 
grund av pensionsavgång och två för att gå till liknande tjänster i annan 
kommun samt inom statlig verksamhet. Nya miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer har anställts.  
 
Under våren slutade förbundschefen sin tjänst och enhetssamordnare på 
miljö- och hälsoskydd har tillförordnats som förbundschef under 2017. 
Tjänsten som enhetssamordnare på miljö- och hälsoskydd har varit vakant 
stor del av året. I september månad tillförordnades en miljö- och 
hälsoskyddsinspektör som samordnare. 

 
Sjukfrånvaro 
Förbundet har som mål att totala sjukfrånvaron i % av arbetstiden inte ska 
överskrida 6 %. Under 2017 har den totala sjukfrånvaron varit 5,84 %.  
 
Företagshälsovård 
Förbundet har avtal om företagshälsovård med Avonova Mälarhälsan och 
samtlig personal har erbjudits delta i hälsoprofilbedömning.  
 
Personalaktiviteter 
Under våren genomfördes en personaldag som inleddes med en 
föreläsning i bemötande (gemensamt med VMKF). Dagen avslutades med 
gemensamma aktiviteter. Under hösten var förbundskontoret på 
kontorsdagar under två dagar. Syftet med kontorsdagarna var främst 
utvecklingsarbete samt planering inför 2018. Tid avsattes också för en 
inspirerande föreläsning om mötet mellan människor samt en aktivitet i 
hur vi samarbetar i grupp.  
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1.5.1 Miljö- och hälsoskyddsenheten 
Allmänt 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens samtliga direktionsmål har nåtts under 
2017 med undantag för förorenad mark (se kapitel 1.3). Den planerade 
tillsynen har under året varit 48 % och den händelsestyrda tillsynen 52 %, 
vilket överensstämmer med den fastställda tillsynsplanen.  
 
Det totala antalet tillsynstimmar har dock varit lägre bland annat på 
grund av vakanser under året och att en viss del av den planerade 
tillsynen fallit bort på grund av att verksamheter inte finns kvar. Den 
händelsestyrda tillsynen har varit lägre än planerat.  
 
Diagrammet nedan visar antalet nedlagda tillsynstimmar i förhållande till 
antalet planerade timmar. 
 

 
 
Diagrammet nedan visar hur tillsynstimmarna har fördelats mellan de 
olika områdena inom miljö- och hälsoskydd.   
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 Antal nya ärenden under 2017  
Under året påbörjades 1 187 nya ärenden. Ärendena fördelar sig inom 
följande ärendetyper inom respektive kommun. I jämförelse med 2016 har 
färre ärenden påbörjats under 2017. Dels beror det på variationer i 
tillsynsplanen som ser olika ut från år till år men den främsta orsaken till 
detta är att inom området enskilda avlopp har färre ansökningar och 
förbudsärenden startats under 2017. 
 
    2016     2017   
Ärendetyp Arboga Kungsör Totalt Arboga Kungsör Totalt 
Allmänna ärenden 37 8 45 53 17 70 
Avlopp 193 203 396 123 89 212 
Cistern 3 5 8 46 8 54 
Freon 37 18 55 34 20 54 
Folköl 11 6 17 8 4 12 
Hälsoskydd 105 58 163 105 58 163 
Livsmedel 172 75 247 151 71 222 
Kemiska produkter 6 1 7 4 1 5 
Miljöskydd 179 108 287 185 96 281 
Naturvård 22 14 36 16 12 28 
Radon 5 1 6 0 1 1 
Receptfria läkemedel 11 2 13 7 3 10 
Renhållning/avfall 15 11 26 8 10 18 
Smittskydd 0 0 0 1 0 1 
Tobak 24 16 40 9 4 13 
Värmepump 19 11 30 25 18 43 
Summa 839 537 1376 775 412 1187 
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Ett av direktionen fastställda mål är att antalet pågående ärenden inte ska 
överskrida 600 stycken exklusive avloppsärenden. Syftet med målet är att 
mäta att de ärenden som inkommer till förbundet handläggs och avslutas. 
Diagrammet nedan visar antalet pågående ärenden vid respektive månads 
slut. Under mars månad kan man tydligt se en ökning av antalet pågående 
ärenden vilket beror på att många årsrapporter kommer in från olika 
verksamheter. Målet att antalet ärenden inte ska överskrida 600 stycken 
har klarats under hela 2017. 
 
 

 
 
 
Utifrån krav i lagstiftningen har tillsynsmyndigheten en skyldighet att 
anmäla misstanke om brott till åklagare/polis och besluta om 
miljösanktionsavgift vid överträdelser som har en sanktionsavgift. Under 
året har tolv anmälningar gällande misstanke om brott gjorts. Vidare har 
sex beslut om miljösanktionsavgift tagits. Totalt har 587 delegationsbeslut 
tagits. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten har som mål att tidsbegränsade 
förelägganden som meddelas följs upp inom tre veckor vilket enheten har 
uppfyllt till 100 %. 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 25 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 60 klagomål. 
Klagomålsärendena gäller främst hälsoskydd, livsmedel och 
nedskräpningar. Miljö- och hälsoskyddsenheten har haft som mål att de 
klagomål som inkommer ska återkopplas till den klagande inom två 
arbetsdagar och målet har uppfyllts till 100 %.  
 
Vidare har miljö- och hälsoskyddsenheten som mål att efter genomförd 
inspektion/kontroll ska inspektionsrapport skickas ut inom tre veckor till 
berörd verksamhetsutövare. Totalt har 474 inspektionsrapporter skickats 
ut. I 98 % 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 234 kontroller 
genomförts. 101 kontroller (43 %) har varit föranmäld och 133 kontroller  
(57 %) har varit oanmäld. I kontrollen har verksamheternas egenkontroll 
följts upp och inriktningen har bland annat varit kontrollpunkterna 
märkning, spårbarhet, personlig hygien och temperatur. 
 
Vid fyra tillfällen har myndighetsåtgärd krävts med föreläggande om 
åtgärd som följd. Ett utbrott av livsmedelsburen smitta har förekommit. 
 
Vidare har 29 registreringar av nya verksamheter handlagts. Orsak till 
registrering kan vara en ny verksamhet som startar eller ett ägarbyte på en 
befintlig verksamhet. Flertalet av de nya verksamheterna har kontrollerats 
med ett första besök inom tre månader.  
    
Två kurser i livsmedelshygien för livsmedelsföretagen har genomförts 
under våren. Vid kurserna deltog sammanlagt 45 personer och kursen fick 
bra betyg och upplevdes värdefull av deltagarna. 
 
Ett ”Marknadsprojekt” har genomförts och livsmedelshanteringen har 
kontrollerats vid totalt 35 livsmedelsföretag på Kungsörs vårmarknad, 
Arboga medeltidsmarknad och Julmarknaden i Arboga. Kontroll gjordes 
av registrerad livsmedelsanläggning, handtvättmöjligheter, temperaturer 
vid livsmedelsförvaring och information/märkning. Brister fanns främst 
inom handtvättmöjligheter då många verksamheter saknade utrustning 
för att hålla god handhygien och endast hade våtservetter. De flesta 
verksamheter hade dock tillfredsställande rutiner för sin 
livsmedelshantering. Bedömningen görs att återkommande 
livsmedelskontroller har effekt och ger resultat med färre brister. 
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Förbundet har genomfört ett projekt ”Kontroll frityroljor” där kvaliteten 
på frityrolja på restauranger och pizzerior har kontrollerats. Totalt 
kontrollerades 20 frityroljor hos 15 verksamheter. De uppmätta värdena 
hos samtliga restauranger och pizzerior uppnådde ett tillfredsställande 
resultat. 
 
Förbundet upplever att de senaste årens kontinuerligt återkommande 
livsmedelskontroller lönar sig med färre brister som resultat. Den årliga 
återkommande utbildningsinsatsen är också av betydelse då det kan 
noteras en ökad kompetens hos de som arbetar med livsmedel. 
 
Hälsoskydd 
Inom hälsoskydd har 100 % av den planerade tillsynen genomförts. 
Tillsynen har under perioden omfattat bland annat förskolor, skolor, 
vårdboenden, idrottsanläggningar, samlingslokaler, solarier, massörer, 
frisörer och bassängbad. Kommunernas strandbad har besökts under året.   
 
Under perioden har sju anmälningar av nya lokaler för hygienisk 
behandling och skolor/förskolor handlagts. 26 klagomålsärenden har 
kommit in och handlagts. Det har främst gällt bostadsklagomål.  
Tillsyn har genomförts vid fem flerbostadshus och har främst varit 
inriktad på fastighetsägarnas egenkontroll vad gäller OVK (obligatorisk 
ventilationskontroll) och radonmätningar.  
 
För att uppnå Sveriges miljömål ”God bebyggd miljö” om radon i 
inomhusluften har radonmätningar begärts in från 248 flerbostadshus och 
av dessa har 173 stycken ärenden avslutats. Många radonmätningar har 
beställts under 2017 och mätresultat förväntas inkomma till förbundet 
under 2018. Fastighetsägare till fastigheter där resultatet visat på 
radonhalter överstigande Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i 
inomhusluft uppmanas till åtgärder. 
 
Informationsblad gällande rökfria miljöer har skickat ut till skolorna. 
Syftet var att påminna skolorna om tobakslagen som innebär att rökning 
inte får förekomma i lokaler som är avsedda för verksamhet för barn eller 
ungdomar och att informera om att förbundet kommer att tillämpa 
samma regler för elektroniska cigaretter i kommande tillsyn. 
 
Under året har de kommunala skyttarna varit engagerade i åtta ärenden. 
Fyra ärenden har gällt grävlingar och fyra ärenden har gällt skabbrävar 
eller skadade fåglar. 
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Tobak, folköl och receptfria läkemedel 
100 % av den planerade tillsynen inom området har utförts. En anmälan 
om försäljning av tobak samt en anmälning om försäljning av folköl har 
handlagts. 

Informationsblad gällande ny lag om elektroniska cigaretter har skickats 
ut till verksamhetsutövare som säljer tobak.  

Tillsyn enligt tobakslagen avseende ”Rökfria miljöer” har genomförts i 
samband med hälsoskyddstillsynen på skolor och fritidsgårdar.  
 
Enskilda avlopp 
Det övergripande målet med förbundets arbete med enskilda avlopp är att 
de som inte uppfyller miljöbalkens krav ska förbättras. Inventering av 
enskilda avlopp är i princip slutförd, några enstaka fastigheter återstår. 
Totalt sedan projektet startades år 2010 har 3 068 stycken enskilda avlopp 
inventerats och bedömts. 
 
En stor del av arbetet har varit att meddela beslut om förbud av utsläpp 
från de avloppsanläggningar som inte åtgärdats inom två år från det att de 
bedömts som röda. Under perioden har 30 beslut om förbud samt 25 
beslut om förbud med vite meddelats.  Under perioden har också 95 
tillståndsansökningar inkommit om att få anlägga nya 
avloppsanläggningar. Som stöd till fastighetsägare har också 30 
rådgivningsbesök genomförts.  
 
Projekt gula avlopp har startats upp under 2017 och kommer att fortgå 
under kommande år. 
 
En energi- och avloppsmässa anordnades i maj 2017 där målgruppen var 
fastighetsägare till de som har avloppsanläggningar som bedömts som 
röda och gula. En entreprenörsträff har också ordnats för de entreprenörer 
som anlägger avloppsanläggningar. Kontakter med de entreprenörer som 
arbetar inom kommunerna är viktigt och borgar för att de anläggningar 
som byggs utförs på ett bra sett.  
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I diagrammet nedan redovisas, för Arboga respektive Kungsörs 
kommuner, förändringen av statusen på bedömda avlopp mellan åren 
2012 och fram till 2017.  
 
Beteckningarna i diagrammen innebär följande: 
Förbud/Vite = Förbudsbeslut med vite har beslutats 
Röd/Förbud= Förbudsbeslut har beslutats 
Röd = Uppfyller inte krav 
Grön = Uppfyller krav, 

Gul = Krav kan komma att ställas senare  
Röd/Grön = Åtgärder genomförda anläggningen och 
uppfyller krav.  

 

 
 

 
 
Det som är noterbart i diagrammen är att antalet Röd/Gröna avlopp ökar vilket visar att åtgärder 
har vidtagits. Målet är att de avlopp som har haft status Röda ska få statusen Röd/Grön senast 
2018. Noterbart är också att antalet med Röda/Förbud ökar, vilket är en effekt av att när två år har 
gått utan att röda avlopp åtgärdats tas beslut om förbud. Förbud med viten är få varför de inte 
syns i diagrammen. Projektet med gula avlopp har startats upp under 2017. 
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Miljöskydd 
Inom området miljöfarlig verksamhet har tillsyn skett enligt 
tillsynsplanen. Av årets planerade tillsyn har 100 % genomförts. 
 
Miljöfarliga verksamheter 
De branscher, förutom tillståndspliktiga verksamheter, som varit aktuella 
för tillsyn under 2017 har främst varit värmeverk, avloppsreningsverk, 
betongindustri, plastindustri, skrotningsanläggning, motorsportbana, 
drivmedelsanläggningar och metallbearbetning.  
 
Ett projekt med tillsyn på U-anläggningar (mindre miljöfarliga 
verksamheter som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen) har genomförts. Prioriterade branscher har 
varit: metallbearbetning, entreprenörer/åkerier, gummiverkstäder och 
skjutbanor. Från start omfattade projektet inventering av totalt 47 
verksamheter varav 7 verksamheter i ett tidigt skede kunde tas bort för att 
de inte fanns kvar eller hade miljöfarlig verksamhet. Av de totalt 40 
verksamheter som var kvar gjordes tillsyn på 39 verksamheter och en 
verksamhet fick sin tillsyn flyttade till 2018 på grund av sjukdom. 
Tillsynen har varit inriktad på kemikalieförvaring, farligt avfall, utsläpp 
till mark, vatten och luft.  
Projektet har gett ökad kunskap om de mindre miljöföretagens 
miljöpåverkan och det visar att stora skillnader förekommer mellan 
verksamheter inom samma bransch. De vanligaste bristerna som noterats 
är hanteringen av farligt avfall. Förbundet kommer att bedriva liknande 
projekt kommande år. 
 
Informationsmaterial angående riskbedömningar har skickats ut till 
samtliga c-verksamheter därför att förbundet märkt att kvaliteten på detta 
ser väldigt olika ut från verksamhet till verksamhet. Det innebär att 
verksamheten regelbundet ska bedöma sin egen risk ur miljö- och 
hälsoskyddsperspektiv som en del i egenkontrollen. Extra fokus kommer 
läggas på riskbedömningar vid tillsynen 2018. 
 
Lantbruk 
Tillsyn inom område lantbruk har genomförts enligt tillsynsplanen. Ett 
större jordbruk med fjäderfän, växtodlare och mindre djurhållare har varit 
aktuella för tillsyn.  
 
Inventeringsarbete av nytillkomna hästgårdar, delområde två, har 
genomförts under året med syfte att uppdatera förbundets tillsynsregister 
för att alla med liknande verksamhet ska få samma tillsyn. 
Inventeringsarbetet beräknas pågå under en fyraårsperiod och vara klart 
2019. 
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Energi 
Inom tillsynsområdet energi pågår ett samarbete med förbundets 
energirådgivare. Kontaktuppgifter till energirådgivaren har förmedlats till 
verksamhetutövare. Energirådgivaren har vid vissa tillfällen deltagit vid 
miljötillsyn och informerat om sin verksamhet vilket fått till följd att 
verksamheter påbörjat sitt arbete med energieffektivisering.  
 
Förbundet har deltagit i projektet Incitament för energieffektivisering 
(små-medelstora företag) som kommer att pågå mellan 2016- 2019. Syftet 
är att kombinera den befintliga miljötillsynen i små och medelstora företag 
med energieffektivisering. Under 2017 deltog förbundet i en intern 
utbildning.  
 
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 har då gällt 
cisterner, kemikalier och köldmedia. 

Förbundet har deltagit i kemikalieinspektionens nationella tillsynsprojekt 
med inriktning på CLP-förordningen. CLP-förordningen innehåller regler 
för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. Syftet 
var att kontrollera om kemiska produkter som finns i butik från och med 
den 1 juni 2017 är klassificerade och märkta enligt CLP-förordningen. Av 
14 inspekterade verksamheter framkom endast två brister vilket betyder 
att de flesta verksamheterna och dess leverantörer är väl medvetna om 
CLP bestämmelserna. 
 
Två anmälningar om spridning av kemiska bekämpningsmedel har 
handlagts. 
 
Köldmedieanläggningar 
Under perioden har 47 årsrapporter avseende köldmedia handlagts.  
 
Cisterner 
Sju cisternärenden har handlagts under året varav tre varit nya cisterner 
och fyra befintliga cisterner som har tagits ur bruk. 
 
Ett eget projekt inom förbundet gällande inventering av cisterner har 
genomförts och uppföljande arbete kommer att fortgå som aktivitet under 
2018. Syftet har varit att uppdatera och korrigera tillsynsregistret för 
cisterner där det inte förekommer någon annan verksamhet som kräver 
tillsyn. 
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Avfall- och producentansvar 
Den planerade tillsynen på avfall- och producentansvar hanteras till 
största delen inom andra tillsynsområden såsom hälsoskydd, miljöfarliga 
verksamheter och lantbruk och tillsynen gäller då främst hantering och 
transport av farligt avfall. 
 
Totalt har 24 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 fem fastigheter, där det finns misstanke om 
förorening i mark, har pågått under året. Målet har nåtts till 60 %. Totalt 
har tre fastigheter utretts under året avseende föroreningssituationen.  
 
Flera fastigheter är under utredning vad gäller ansvarsfrågan, så kallad 
ansvarsutredning, som måste göras innan krav på provtagning och 
sanering kan påbörjas. Några utredningar är även på ingång och väntas i 
början av 2018. 
 
Tillsynsarbetet med nedlagda deponier har återupptagits och fortsätter 
med MIFO fas 2 (översiktlig undersökning och provtagning) där 
förbundet har tillsynsansvar. Handlingsplaner för sex deponier i Arboga 
och fem deponier i Kungsör har inkommit och handlagts. 
 
Under året har fem olyckor med diesel- eller oljeutsläpp, två bränder med 
fordon inblandade och ett utsläpp gällande köldmedia inträffat och där 
förbundet varit på plats eller har haft kontakt som tillsynsmyndighet. 

 
Naturvård/Strandskydd 
Planerad tillsyn har genomförts på naturreservatet ”Klämsbo” i Kungsör. 
Under perioden har tio ansökningar om strandskyddsdispens och åtta 
nedskräpningsärenden handlagts.  
 
Förbundet har yttrat sig till Länsstyrelsen i anmälningsärenden gällande 
vattenverksamhet och åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön som 
exempelvis ledningsdragning. 
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1.5.2 Bygglovenheten 
 Lovhandläggning 
Byggandet av bostäder fortsätter öka i kommunerna, vilket speglar sig i 
antalet inkomna bygglovansökningar. Under året har bygglov beviljats för 
44 småhus och 60 lägenheter. Totalt beviljades bygglov för 104 nya 
bostäder i Arboga och Kungsör, vilket är den största mängden på många 
år. 
 
Totalt har 380 nya byggärenden registrerats, vilket är 30 % fler ärenden än 
2016. Cirka 75 % av ärendena är initierade av privatpersoner. 
 
Utöver inkomna ansökningar har 19 nya tillsynsärenden startats. 
 
Under året har ytterligare en byggnadsinspektör anställts och 
bemanningen är nu förstärkt. Förstärkningen har varit nödvändig för att 
på att bästa sätt kunna nå uppsatta mål och för att klara den ökade 
mängden ärenden. 
 
Bygglovenheten har under året gjort två studiebesök hos andra 
kommuner, för erfarenhetsutbyte och för insikt i hur en digital 
bygglovhantering kan ske i framtiden. 
 
I tabellen nedan redovisas fördelningen mellan de olika typer av ärenden 
som inkommit under året, samt fördelningen av dessa mellan Arboga och 
Kungsörs kommuner i jämförelse med 2016.  
 
Antal ärenden under 2016 och 2017 
  2016  2017 
Ärendetyp Arboga Kungsör Totalt  Arboga Kungsör Totalt 
Bygglov/anmälan 164 102 266 229 128 357 
Rivningslov/anmälan 5 3 8 2         5 7 
Strandskyddsdispens 6 2 8 2 2 4 
Förhandsbesked 3 4 7 3 4 7 
Marklov 1 1 2 - 5 5 
Villkorsbesked - - - - - - 
Totalt 179 112 291 236 144 380 
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I diagrammet nedan redovisas hur många ärenden som inkommit under 
respektive månad under 2015-2017. 

 
I bygglovarkivet finns ett antal äldre ärenden, vilka är äldre än fem år och 
beviljade enligt den äldre plan-och bygglagen.  Det mål som 
förbundsdirektionen beslutat är att 100 ärenden ska avslutas under 2017. 
Under året har endast 52 ärenden avslutats. Målet har inte uppnåtts, då 
enheten saknat resurser och då antalet bygglovansökningar kraftigt ökat 
under året. 
 

Tillsyn 
Under året har 19 nya tillsynsärenden avseende ovårdade tomter och 
olovliga byggnationer startats. Kompetensutveckling inom området har 
genomförts och en översyn av tillsynsprocessen har påbörjats för att 
effektivisera handläggningen.  

Den riktade uppsökande tillsynen har fått nedprioriterats under perioden 
med anledning av det ökade antalet byggärenden. Tillsynskontroller har 
delvis utförts enligt uppsatta enhetsmål. Målet avser tillsyn av OVK 
(obligatorisk ventilationskontroll), hissar och tillgänglighet på 20 
slumpmässigt utvalda fastigheter, samt tillsyn på tio slumpmässigt 
utvalda fastigheter avseende bygglov (enkla ärenden, utan slutsamråd). 
Tio fastigheter har under året kontrollerats avseende OVK, hissar och 
tillgänglighet. Inga slumpmässigt utvalda fastigheter har kontrollerats 
avseende byggnation under året.  

Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa uppräknade överträdelser av 
plan- och bygglagstiftningen. Det gäller även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Förbundsdirektionen har under året 
beslutat om sex byggsanktionsavgifter.  
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1.5.3 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 2017 ansvarar för energi- och 
klimatrådgivningen i Arboga och Kungsörs kommun. Bidragets storlek 
motsvarar en heltidstjänst (1,0 åa) som fördelas enligt nedan. Tjänsten 
tillsattes i januari.  

Energi- och klimatrådgivning (EKR) 
KAK-kommunerna har fått bidrag för 2017 som motsvarar 0,5 åa för EKR. 
Nytt bidrag för EKR har sökts för perioden 2018-2020 (gemensamt med 
Köping).  

Under 2017 har 68 rådgivningar utförts i Arboga och Kungsörs 
kommuner. 42 rådgivningar till privatpersoner, tre rådgivningar till 
organisationer, tre företagsbesök, 17 uppsökande aktiviteter och tre 
EPBD2-besök (EU-direktiv om byggnaders energiprestanda). Energi- och 
klimatrådgivaren har deltagit på totalt fyra företagsfrukostar i Arboga och 
Kungsör för att informera om tjänsten och nya projekt som varit på gång.   

Energi- och klimatrådgivaren har deltagit i Svett & Watt projektet som 
Förbundet Agenda 21 driver med syfte att på idrottsevenemang sprida 
information om energi och klimatfrågor. Energi- och klimatrådgivaren 
deltog på junior SM i brottning i Arboga. En gång i månaden har energi- 
och klimatrådgivaren funnits på biblioteken i Arboga och Kungsör för att 
bättre nå ut med energi- och klimattips till allmänheten. 

Under klimatveckan har energi- och klimatrådgivaren delat ut broschyrer 
om Earth hour och stearinljus i Köping, Arboga och Kungsör samt även 
anordnat ett föredrag om klimatsmartmat.   

En mässa om solel för villaägare i Västra Mälardalen har anordnats där ett 
30-tal villaägare deltog. En del i Energikontorets projekt ”Framtidens 
solel” resulterade i ytterligare en mässa under hösten med fokus på 
lantbrukare och företagare. 

I Arboga anordnades det under våren en energi- och avloppsmässa för 
invånare i KAK. Energi- och klimarådgivaren har även deltagit på lokala 
evenemang med information, på bland annat Bonde på stan i Arboga och 
invigningen av Valskogs torg i Kungsör. 

Ett nationellt insatsprojekt inom transport har genomförts. 
Energirådgivaren har varit på bensinstationer i Arboga och Kungsör och 
genomfört däcktrycksmätningar och däcktrycksjusteringar på personbilar. 
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Coacher för energi och klimat (CEK) 
För CEK-projektet har KAK-kommunerna bidrag för 0,5 åa för åren 2016-
2019.   

Energi- och klimatrådgivningen har påbörjat projektet CEK. Projektet 
gäller för små företag med energianvändning under 30 MWh och görs i 
samarbete med näringslivet. Coacher kommer att finnas tillgängliga i 
regionen och kan på plats hjälpa små och medelstora företag med att 
effektivisera energianvändning och göra klimatsmarta åtgärder. Efter ett 
antal utbildningstillfällen för coachen 2017 introducerades projektet för 
företag i kommunerna. Det förväntas ta fart våren 2018 med seminarier 
och nätverksträffar för deltagande företag. 
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1.6 Drift- och investeringsredovisning 
Driftredovisning 

       Belopp i tkr 

Budget Intäkt Kostnad 
Netto-

kostnad Avvikelse 
Netto-

kostnad Avvikelse 
  2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 

Direktion inkl revision 554 0 485 485 70 402 117 

Central administration 1 321 2 309 3 896 1 587 -266 1 129 27 

Bygglov 1 802 2 836 3 611 775 1 026 1 183 760 

Miljö och hälsoskydd 4 280 3 474 7 619 4 145 135 4 008 251 

Budgeterat resultat 1% 80 0 0 0 80 0 80 

                

SUMMA nettokostnader 8 037 8 619 15 611 6 992 1 044 6 722 1 235 

Finansiering nettointäkter -8 037 10 930 2 994 -7 936 -101 -7 915 -42 

SUMMA 0 19 549 18 606 -943 943 -1 193 1 193 

 
Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan 

   
        
        Investeringsredovisning 

      Belopp i tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Avvikelse 
    2017 2017 2017 2016 2016 
  Central administration           
  Ekonomikoppling till 

ärendehanteringssystem 0 0 0 40 20 
  Hemsida 0 0 0 0 50 
  Summa central adm 0 0 0 40 70 
              
  Bygglov           
  Qlik Bygg 80 0 80     
  Tillsynsregister  0 0 0 0 250 
  Summa bygglov 80 0 80 0 250 
              
  Miljö- och hälsoskydd           
  Ecos 2 konvertering 350 0 350 0 50 
  AGS digitalt arkiv 130 0 130     
  Summa miljö- och 

hälsoskydd 480 0 480 0 50 
              
              
  SUMMA investeringar 560 0 560 40 370 
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1.7 Nyckeltal 

Arboga+Kungsör 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Politisk verksamhet 
22 20 22 19 23 18 22 

Central administration 
60 48 50 48 52 51 71 

Bygglov 
88 86 79 87 80 53 35 

Miljö- och hälsoskydd 
172 174 154 187 177 181 185 

Total kostnad i 
kr/invånare 342 328 305 341 332 303 313 
 
Vid beräkningen har ett invånarantal på total 22 350 använts för 2017 
(Arboga 13 900 och Kungsör 8 450) 
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2 Ekonomisk redovisning 
2.1 Ekonomisk analys 

 
2.1.1 2017 års resultat 

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds gör 2017 ett positivt resultat på  
943 tkr. Driftbudgeten visar ett överskott med 1 044 tkr varav 80 tkr är 
budgeterat resultat motsvarande 1 % av kommunbidraget. Den finansiella 
delen visar ett mindre underskott på 101 tkr. 
 

2.1.2 Driftbudget 
Förbundsdirektion inklusive revision 
Förbundsdirektionens verksamhet visar ett överskott på 70 tkr. Arvodes- 
och kurskostnaderna har varit lägre än budget. Kostnader för revision har 
varit högre än budget.  
 
Central administration 
Den centrala administrationen gör ett underskott på 266 tkr. Underskottet 
beror främst på kostnad för utbyte av föråldrade datorer. Inköpet bedöms 
som korttidsinventarier och belastar driftbudgeten. 
 
Bygglov  
Verksamheten visar ett överskott på totalt 1 026 tkr.  
 
Det ökade byggandet har medfört behov av att inrätta ytterligare en 
byggnadsinspektörstjänst vilket medfört ett underskott för 
personalkostnader. Underskottet 281 tkr på kostnadssidan har 
kompenserats av ökade bygglovintäkter.  
 
Vad gäller bygglovintäkterna görs ett överskott på 1 307 tkr vilket främst 
beror på att antalet ärenden har ökat och att antalet större byggnationer 
har ökat jämfört med tidigare år. 
 
Miljö- och hälsoskydd 
Verksamheten visar ett överskott på totalt 135 tkr.  
 
På kostnadssidan görs ett överskott på 720 tkr vilket beror på att 
personalkostnaderna varit lägre på grund av vakanser samt att 
investeringar har flyttats fram.  
  
På intäktssidan görs ett underskott på 585 tkr. Underskottet beror främst 
på mindre intäkter för enskilda avlopp och miljötillsyn. 
 
Tillsynsavgifter för områdena hälsoskydd, livsmedel, tobak, folköl och 
receptfria läkemedel följer budget.  
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2.1.3 Finansnettot 
Finansnettot visar ett underskott på 101 tkr vilket främst beror på ökade 
pensionskostnader. 
  

2.1.4 Investeringar 
Ingen av de planerade investeringarna har genomförts under 2017 varför 
nettoinvesteringen är 0 tkr.  
 
Investeringen Qlik för bygg ska utredas för att se om bättre alternativ 
finns. Konvertering av miljö- och hälsoskyddsenhetens nuvarande 
ärendehanteringssystem Ecos med tillhörande AGS direktarkivering är 
framflyttad då upphandling av nytt system ska göras under 2018.  
 
Då ingen av de planerade investeringarna har påbörjats uppvisar 
investeringsbudgeten ett överskott på 560 tkr. 
 

2.1.5 Likviditet 
Medlemskommunerna betalar in bidrag i förskott varje kvartal till 
förbundets bankkonto. Förbundet erhåller marknadsmässig ränta på 
kapitalet.  
 
Investeringar som har gjorts under året har finansierats med egna medel.  
Kassa och bank uppgår på balansdagen till 5 531 tkr. Någon kredit har ej 
nyttjats under 2017. 
 
I diagrammet nedan redovisas likviditetsförändringar under 2016- 2017. 
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2.1.6 Pensioner 

Pensionskostnaderna uppvisar ett underskott på 125 tkr vilket främst 
beror på ökad inflation samt att reglerna kring inkomstbasbelopp ändrats. 
 
Förbundets pensionskostnader för 2017 uppgår till 595 tkr. I 
pensionskostnaderna ingår förvaltningsavgifter och försäkringspremier 
samt avgiftsbestämd ålderspension och särskild löneskatt. 
 

2.1.7 Eget kapital 
Det egna kapitalet har stadigt förbättrats under åren. Förbundet har 
beslutat om riktlinjer för hantering av det egna kapitalet. Riktlinjerna 
innebär att det egna kapital som vid årsredovisningen överskider 3 000 tkr 
återbetalas till medlemmarna. Efter 2016 års resultat återbetalades 1 028 
tkr till medlemmarna.  
 
Det egna kapitalet uppgår 2017 till 3 943 tkr varför återbetalning är 
aktuellt. 
 
  2013 2014 2015 2016 2017 
IB Eget kapital tkr 431 1 360 2 084 2 835 4 028 
Återbetalning         -1 028 
Årets resultat tkr 937 717 751 1 193 943 
UB Eget kapital tkr 1 368 2 084 2 835 4 028 3 943 
 
 

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 2017 uppvisar förbundet ett resultat 
uppgående till 943 tkr. Några realisationsvinster har ej förekommit. 
 
 Tkr 
Årets resultat tkr 943 
Justerat resultat tkr 943 
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2.1.9 Balanskravsutredning 
Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att 
förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt.  
Under 2013 beslutade förbundet om riktlinjer för hantering och 
användning av resultatutjämningsreserv (RUR), för att vid nedgång i 
konjunktur kunna använda reserven för att balansera ett eventuellt 
underskott. Förbundet beslutade också att RUR högst får vara 15 % av det 
sammanlagda aktuella kommunbidraget. 2017 motsvarar det 1 206 tkr och 
är efter årets resultat fylld.  
  

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Medlemsbidrag 7 348 7 640 7 925 7 957 7 957 8 037 
1% av 
medlemsbidraget 73 76 79 80 80 80 
  

 
          

Årets resultat 335 937 717 751 1 193 943 
Realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 
Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 335 937 717 751 1 193 943 
Medel till RUR -260 -860 -69 -4 0 -13 
Medel från RUR 0 0 0 0 0 0 
Årets 
balanskravsresultat 75 77 648 747 1 193 930 

 
Förbundet uppnår balanskravet 2017. 
 

2.1.10 Soliditet 
Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den visar hur 
stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. 
Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer, dels hur det egna 
kapitalet förändras och dels hur tillgångarna förändras. 
 
Vid bildandet av förbundet var soliditeten 0 % och med årets resultat på  
943 tkr uppgår det egna kapitalet till 3 943 tkr vilket ger en soliditet på  
62 %. 
 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Soliditet 34 % 44 % 51 % 55 % 62 % 
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2.1.11 God ekonomisk hushållning 
För 2017 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 2017 är 47 % vilket innebär att 
självfinansieringsgradsmålet har nåtts. Utifrån riktlinjerna finns en 
fungerande intern kontroll. Årets resultat är också positivt och överskrider 
1 % av erhållet kommunbidrag. 
  



 
 

36 
 

 
2.2 Ekonomisk redovisning 

2.2.1 Resultat räkning 
  

Not 

        
  Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

Belopp i Tkr 2016 2017 2017 2017 

Verksamhetens intäkter 1 6 443 6 340 5 588 752 

Verksamhetens kostnader 2 -13 065 -13 299 -13 352 53 

Avskrivningar 3 -147 -138 -193 55 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER   -6 769 -7 097 -7 957 860 
Driftbidrag 4 7 957 8 035 8 037 -2 
Finansnetto 5 5 5 0 5 
            
RESULTAT FÖRE 
EXTRAORDINÄRA POSTER   1 193 943 80 863 
Extraordinära poster     0 0 0 
ÅRETS RESULTAT 6 1 193 943 80 863 

 
2.2.2 Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2016 2017 
TILLGÅNGAR         
Anläggningstillgångar       
Immateriella tillgångar 1 422 284 
Summa anläggningstillgångar   422 284 
Omsättningstillgångar       
Fordringar 2 6 854 6 090 
Kassa och bank 3 0 0 
Summa omsättningstillgångar   6 854 6 090 

SUMMA TILLGÅNGAR   7 276 6 374 
EGET KAPITAL, 

      AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
Eget kapital       
Eget kapital 4 4 028 3 943 
- återbet kapital till Arboga & Kungsör  4    -1 028 
- varav årets resultat 4 1 193 943 
        
        
Avsättningar   0 0 
Avsättning   0 0 
        
Skulder       
Långfristiga skulder   0 0 
Kortfristiga skulder 5 3 248 2 431 
Summa skulder   3 248 2 431 
SUMMA EGET KAPITAL, 

  7 276 6 374 AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
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2.2.3 Noter till resultaträkning 
Belopp i tkr 2016 2017 

      
Not 1 - Verksamhetens intäkter     

Från driftredovisningen 8 729 8 619 

Interna poster -2 285 -2 279 

SUMMA EXTERNA INTÄKTER 6 443 6 340 
      
Fördelas enligt nedan:     

Taxor och avgifter 5 647 6 271 

Bidrag 560 0 

Försäljning av verksamhet 236 69 

SUMMA 6 443 6 340 

 
    

Not 2 - Verksamhetens kostnader     

Från driftredovisningen 15 451 15 611 

Kapitalkostnader -176 -159 

Interna kostnader -2 285 -2 279 

Pensioner inkl löneskatt 76 125 

Övriga gemensamma kostnader 0 0 

SUMMA EXTERNA KOSTNADER 13 065 13 299 
      
Fördelas enligt nedan:     

Personalkostnader inkl pensioner 10 328 10 168 

Köp av verksamhet samt konsultkostnader 449 330 

Lokalhyror 602 584 

Övriga externa kostnader 1 687 2 217 

SUMMA 13 065 13 299 
      

Not 3 - Avskrivningar     

Planenliga avskrivningar 147 138 

SUMMA 147 138 
      

Not 4 - Driftbidrag     

Arboga 4 785 4 833 

Kungsör 3 172 3 202 

SUMMA 7 957 8 035 
      
Not 5 - Finansnetto     

Räntor likvida medel 5 5 

SUMMA 5 5 
      
Not 6 - Årets resultat     

Årets resultat 1 193 943 
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2.2.4 Noter till balansräkningen 

Tkr 2016 2017 
      
Not 1 - Immateriella tillgångar     
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Vid årets början 873 1 106 
Nyanskaffningar 233 0 
Vid årets slut 1 106 1 106 
      
Ackumulerade avskrivningar     
Vid årets början -536 -684 
Årets avskrivning på anskaffningsvärden -147 -138 
Vid årets slut -684 -822 
      
Redovisat värde vid årets slut 422 284 
varav:     
Ej avslutade investeringar 0 0 
      
      
Not 2 - Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar 279 344 
Interimsfordringar 124 9 
Skattefordringar 201 207 
Kortfristig fordran hos koncern  6 250 5 531 
SUMMA 6 854 6 090 
      
Not 3 - Kassa och bank     
Sparbanken 0 0 
SUMMA 0 0 
      
Not 4 - Eget kapital     
Ingående värde 2 835 4 028 
Återbetalning kapital bokslut 2016 Arboga   -617 
Återbetalning kapital bokslut 2016 Kungsör   -411 
Årets resultat 1 193 943 
SUMMA 4 028 3 943 
varav:     
RUR 1 193 1 206 
      
Not 5 - Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 527 7 
Momsskuld skatteverket 4 4 
Personalens källskatt 168 155 
Arbetsgivaravgift 197 181 
Skulder till staten 138 0 
Interimsskulder 16 42 
Semesterlöneskuld 406 403 
Uppl pension ind del inkl löneskatt 542 603 
Övriga kortfristiga skulder 1 251 1 037 
SUMMA 3 248 2 431 
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2.2.5 Kassaflödesanalys 

Belopp i tkr 
Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat 1 193 943 

Justering av eget kapital   -1 028 

Justering för ej likviditetspåverkande poster:     

Avskrivningar/nedskrivningar 147 138 

Medel från verksamheten 
1 340 53 före förändring av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -167 45 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 527 -817 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 700 -719 
INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar -40 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -40 0 
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 
      
ÅRETS KASSAFLÖDE 1 661 -719 

Likvida medel vid årets början 4 589 6 250 

Likvida medel vid årets slut 6 250 5 531 

Förändring likvida medel 1 661 -719 
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2.2.6 Redovisningsprinciper 
Grundläggande redovisningsprinciper 
Förbundet har upprättat årsredovisningen i enlighet med reglerna i Lagen 
om kommunal redovisning och rekommendationer som Rådet för 
kommunal redovisning utger såvida inte annat anges. Syftet med den 
finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av 
förbundets finansiella ställning. 
 
Periodiseringar har skett till viss del för att ge en så rättvisande bild som 
möjligt av förbundets resultat och finansiella ställning för året. Det innebär 
att utgifter kostnadsförts det år då förbrukningen skett och inkomster 
intäktsförts det år då intäkterna genererats. Visst undantag har gjorts 
gällande intäkter då införande av nytt ekonomisystem vid årsskiftet har 
försvårat det praktiska arbetet med ekonomiadministration.   
 
Investeringar 
En investering definieras som ett inköp som avses att innehas 
stadigvarande i förbundet och som har en ekonomisk livslängd på minst 
tre år samt överstiger ¼ av ett prisbasbelopp exklusive moms.  
 
Immateriella anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet minus årlig avskrivning. Avskrivningar påbörjas 
månaden efter att investeringen har tagits i bruk och beräknas linjärt, det 
vill säga lika stort belopp varje år. Avskrivningstiderna som tillämpas är 
tre, fem eller tio år beroende på tillgångens nyttjandeperiod. 
 
Pensioner 
Enligt överenskommelse med medlemskommunerna ligger tidigare 
upparbetad pensionsskuld kvar hos kommunerna. Det medför att 
förbundet inte har någon ingående upparbetad skuld avseende pensioner.  
Förbundet har valt att från och med 2011 trygga dessa framtida kostnader 
genom att teckna en försäkring för den förmånsbestämda pensionen (FÅP) 
samt efterlevandepension istället för årlig avsättning.   
 
Vad gäller individuella valet (4,5 %) och den särskilda löneskatten 
(24,26%) har kostnaden 603 tkr bokförts som interimsskuld 2017 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 2017. Skulden har 
under året minskat med 3 tkr och förändringen har belastat periodens 
resultat. 
 
Löner 
Samtliga lönerevideringar har redovisats i 2017 års resultat. Sociala 
avgifter och arbetsgivaravgifter har bokförts i samband med att lönerna 
bokförts.  



 
 

42 
 

 
2.3 Ordlista och förklaringar 
Anläggningstillgång 
Fast och lös egendom som är 
avsedd att innehas stadigvarande. 
 
Avskrivning 
Planmässig värdeminskning av 
anläggningstillgångar på grund av 
ålder och utnyttjande. 
 
Balanskrav 
Lagkrav att intäkterna varje år ska 
överstiga kostnaderna. 
 
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). 
 
Eget kapital 
Det egna kapitalet består av 
ingående eget kapital, årets resultat 
samt effekter av eventuella ändrade 
redovisningsprinciper. 
 
Finansiella intäkter och kostnader  
Poster som inte är direkt hänförliga 
till verksamheten som exempelvis 
räntor och borgensavgifter. 
 
Finansnetto 
Skillnaden mellan finansiella 
intäkter och kostnader. 
 
 
 
 
 

Internränta 
Kalkylmässig kostnad för det 
kapital som utnyttjats t.ex. för 
investeringar inom en viss 
verksamhet. 
 
Kapitalkostnader 
Benämning för avskrivningar och 
intern ränta. 
 
Kassaflödesanalys 
Visar hur investeringar och 
amorteringar har finansierats under 
året. Utmynnar i förändring av 
likvida medel.  
 
Kortfristiga fordringar/skulder 
Fordringar/skulder som förfaller 
till betalning inom ett år från 
balansdagen. 
 
Likviditet 
Betalningsberedskapen på kort sikt 
 
Nettoinvesteringar 
Investeringsutgifter reducerat med 
investeringsbidrag. 
 
Omsättningstillgångar 
Lös egendom som inte är avsett att 
stadigvarande innehas. 
 
Resultaträkning 
Översiktlig sammanställning av 
externa intäkter och kostnader som 
utmynnar i årets resultat 
(förändring av eget kapital). 
 
Soliditet 
Andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna. Visar betalnings-
beredskapen på lång sikt  
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Gemensamma nämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Årsredovisning 2017 för Gemensamma över-
förmyndarnämnden (KS 2018/80) 
Gemensamma översiktsnämnden har översänt årsredovisning och 
verksamhetsberättelse 2017. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör årsredovisning 2017 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 59 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Gemen-

samma överförmyndarnämnden och beviljar ansvarsfrihet för 
kommunens ledamot och ersättare i nämnden. 













Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Gemensamma nämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Årsredovisning och verksamhetsberättelse 
2017 – Gemensamma hjälpmedelsnämnden 
(KS 2018/110) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisning 
och verksamhetsberättelse 2017. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2018-03-02, 
§§ 7 och 9 jämte handlingar 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 60 
  
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2017 för Gemen-

samma hjälpmedelsnämnden och beviljar ansvarsfrihet för kom-
munens ledamot och ersättare i nämnden. 

 
 Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna. 
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SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 

 

Slutsatser sammanfattning av åtgärder och resultat 

Befolkningens behov av hjälpmedel har ökat till följd av demografiförändringar, snabba vårdprocesser och 

ökat kvarboende. Hjälpmedel är viktiga för vård och omsorg och ofta kritiska för att kunna bo kvar hemma 

och för dem som sköter sin egen eller närståendes vård.   

 

Hjälpmedelscentrum arbetar proaktivt för att informera om förebyggande egenvård och om hjälpmedel för 

att möta såväl personers behov som förskrivares och vård- och omsorgspersonals kompetensbehov.  

 

Antalet beställningar och utprovningar har ökat. Tillgängligheten har förbättrats till utprovning och 

överträffar liksom tidigare målet gällande logistik och service/reparationer.  

 

Antalet uthyrda individmärktahjälpmedel har ökat med 5,0 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel med 

4,3 % jämfört med 2016. 

 

Flera processförbättringar har genomförts. Införandet av medicinska behandlingshjälpmedel har skett 

enligt plan. Patientsäkerhetsarbetet går framåt. 

Förstärkning av organisation och bemanning har skett för att kunna leverera i enlighet med behov.  

Bokslutet visar ett positivt utfall på 3 416 tkr före återbetalning och resultatreglering.  

 
Framtidsbedömning 

De allt kortare vårdtiderna och den snabba medicinska utvecklingen gör att allt flera behov klaras i 

öppenvård och med egenvård i hemmet. Tillgången till och användandet av medicinsk teknik är vital för 

både patientsäkerhet och arbetsmiljön.  

 

Under 2018-2020 kommer införandet av fler medicinska behandlingshjälpmedel medföra 

produktionsökningar, förbättringar för personer i behov av hjälpmedel samtidigt som vårdpersonal 

avlastas.  Ur ett samhällsperspektiv är det också kostnadseffektivt.  

 

Inom hjälpmedelsområdet blir digitalisering allt vanligare i hjälpmedlen. Det ställer krav på digital 

kompetens hos medarbetare i såväl kommun som region. Införandet av digitala hjälpmedel ställer också 

nya säkerhetskrav som måste beaktas.  

Med snabb medicinteknisk utveckling ökar också behovet av samordnat införande av nya medicintekniska 
produkter och metoder för en jämlik tillgång till ändamålsenliga, kostnadseffektiva och säkra 
medicintekniska metoder.  
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INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 

Mål Indikator Målvärde  
2017 

Rapporteras  Utfall 
2017 

God patientnöjdhet och 
delaktighet 

Enkätundersökning >90% ÅR 97 %,  
89 % 

 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer 

God upplevd nöjdhet vid besök på Hjälpmedelscentrum  

En enkätundersökning har genomförts för att undersöka nöjdheten hos besökare på Hjälpmedelscentrum. 

Resultatet visar att 97 % är nöjda med bemötandet och 89 % har helt eller delvis varit delaktiga vid valet av 

hjälpmedel. 11 % har svarat att de inte har varit delaktiga vid valet av hjälpmedel.  

Förskrivarutbildning Grund har uppdaterats och kompletterats med information om delaktighet vid valet av 

hjälpmedel och med Socialstyrelsens webb-utbildning. 

Stöd till utveckling av hjälpmedels potential, för kvarboende och vård och omsorg i hemmet och för 
införandet av nya hjälpmedel och välfärdsteknik  
Innovationsteamet har tagit fram en process för implementering av nya hjälpmedel. Samarbetet med 

Region Västmanland, Västerås Science Park och Mälardalens högskola fortgår och information ges om nya 

hjälpmedel till bland annat förskrivare, intresseorganisationer och innovatörer.  

47 studiebesök i vår utställning har genomförts. På hjälpmedelsdagen visades kognitiva hjälpmedel på 

Stadsbiblioteket i Västerås. Hjälpmedelscentrum deltog också på några seniormässor samt i den nationella 

fallpreventionsveckan. Utställningen utvecklas och leverantörerna förändras, nu är det 35 leverantörer som 

hyr plats.  

Genusperspektiv/förskrivningsmönster 

En undersökning av förskrivningsmönster ur ett genusperspektiv visar att drygt 60 % av 

hjälpmedelsanvändarna är kvinnor. I ett fåtal produktområden är könsfördelningen mer jämn och vissa har 

även övervikt av män. 

Ett samarbete med Kompetenscentrum för hälsa, Liv och Hälsa Ung, har inletts och de första resultaten 

visar tecken på könsskillnader i förskrivningar till tonåringar. Bland annat är pojkar överrepresenterade 

bland hjälpmedelsanvändarna. Det kan också finnas skillnader mellan Västerås stad och övriga kommuner i 

länet.  

 

Uppföljning av införandet av hjälpmedel för dyslexi och dyskalkyli 

48 förskrivningar har genomförts av hjälpmedel för dyslexi, inga kognitionshjälpmedel har förskrivits efter 

dyskalkyliutredning.  
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Utbyte av rollator  
Projektet att byta ut felaktiga rollatorer avslutades den 31 december. Av totalt 2 245 rollatorer har 2 026 

bytts ut.  

Åtgärder 
De rollatorer som inte varit möjliga att byta ut kommer att kasseras vid återlämnandet eller av tekniker i 
samband med andra reparationer hos patienten. 
 
Samarbetet med Kompetenscentrum för hälsa, Liv och Hälsa Ung, kommer att fortsätta under 2018. 
 
För att utvärdera patientnöjdhet pågår arbete med att inkludera frågor om hjälpmedel i den nationella 
patientenkäten. 
 
Fortsatt utbildning om betydelsen av en delaktig patient kommer att genomföras. 
 
Samlad bedömning  
Hjälpmedelscentrum arbetar proaktivt för att informera om förebyggande egenvård och om hjälpmedel för 

att möta såväl personers behov som förskrivares och vård- och omsorgspersonals kompetensbehov.  
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 

Mål Indikator Målvärde 
2017 

Rapporteras  Utfall 
2017 

Ökad användning av  
e-tjänster 

Antal verksamheter som har minst en mottagning som 
erbjuder direkt tidbokning (Region Västmanland) 

Öka 10 %  D/Å 7 % 

Kortare ledtider 
(väntan) 

Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 
15 arbetsdagar 

80 % D/Å 74,0 % 

” Andel patienter som fått service/reparation slutförd 
inom 5 arbetsdagar 

80% D/Å 86,0 % 

” Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst  

 

95% D/Å 91,5 % 

” Andel leveranser enligt planerad leveransdag 95% D/Å 

 

96,6 % 

Patientsäkerhet Andel klassificerade och allvarlighetsbedömda 
avvikelser i Synergi 

80% 
60% 

D/Å 100 % 

100 % 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer 

Tillgänglighet, jämfört med 2016 
Andelen som erbjudits utprovningstid inom 15 arbetsdagar är 74 %, en ökning med 2,9 procentenheter. 

Ökningen beror på en stabilare bemanning, kompetens, uppföljning och samordning. 

Andelen reparationsuppdrag som slutförs inom 5 arbetsdagar är 86 %. Målet nås med god marginal. 

 

Andelen besvarade telefonsamtal är 91,5 %, en ökning med 0,3 procentenheter.  

Andel genomförda leveranser av lagervaror på planerad leveransdag har ökat till 96,6 % vilket motsvarar en 

ökning med 0,3 % procentenheter. Orsaken är framförallt fortsatt bra flöde i produktionen med hantering 

av rätt aktiviteter. 

Produktions- och kostnadseffektivitet, jämfört med 2016  

Produktion  2016 2017 Förändring % 

Antal beställningar 40 855 42 186 3,3 % 
Antal returer 28 365 28 315 - 0,2 % 
Antal arbetsorder rekonditionering 15 753 15 797 0,3 % 
Antal konsulentremisser (utprovning) 1 111 1 135 2,3 % 
Antal arbetsorder teknisk service 11 251 11 021 - 2,0 % 
Antal kundtjänstsamtal 21 530 20 568 - 4,5 % 
Antal hämtordrar 17 575 17 617 0,2 % 
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Beställningarna har ökat med 3,3 % vilket bryter de senaste årens trend med stora årliga 

beställningsökningar.  

Antalet returnerade hjälpmedel har minskat med 0,2 %, av dessa har en ökning av antalet arbetsordrar 

till rekonditionering skett med 0,3 %. 

Antalet utprovningsärenden har ökat med 2,3 % trots fortsatt arbete för att förskrivare själva ska klara 

utprovning, bland annat genom utbildning och ändrade arbetssätt.  

Antal ärenden reparationer/service av hjälpmedel har minskat med 2 %. Det beror dels på minskning av 

förebyggande underhåll och att drygt 2000 nya rollatorer har ersatt gamla rollatorer med servicebehov. 

Antalet kundtjänstsamtal har minskat med 4,5 %, vilket bland annat beror på en förskjutning av ärenden till 

arbetsplatsbrevlåda1 där antalet ärenden har ökat med 21 % jämfört med 2016.  

Antalet hämtordrar har ökat med 0,2 % och följer antalet returnerade hjälpmedel. 

Uthyrningsgraden har ökat från 90,5 % till 91,4 % till följd av att rollatorutbytet har slutförts. 

Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel har ökat 5,0 %. På grund av effektiva processer har 

hyresdebiteringen ökat med 4,0 % exklusive årets prisökning på 1,8 %. Slutsatsen är att 

kostnadsutvecklingen 4,0 % understiger volymutvecklingen 5,0 % vilket pekar mot en kostnadseffektiv 

verksamhet.  

Antal personer som förskrivits inkontinenshjälpmedel 
Åldersintervall Kvinna Man Totalt 

-19 125 183 308 

20-64 807 481 1 288 

65-79 1 499 1 105 2 604 

80- 2 543  1 093 3 636 

Totalt 4 974 2 862 7 836 

 
52 980 förskrivningar har genomförts för 7 8362 personer, dessutom har 4 755 beställningar gjorts till icke 
angiven person, totalt 57 735. Förskrivningarna har minskat 5 % och istället har beställningarna ökat 20 % 
jmf med 2016. Förskrivningar av allt-i-ett inkontinensskydd och engångsunderlägg har ökat.  
 
Sammantaget tolkas den minskade personförskrivningen, de ökade beställningar till icke- angiven person 
och ökningen av förskrivningar av allt-i ett inkontinensskydd och engångsunderlägg vara orsakade av brister 
i kompetensen kring vården av patienter som lider av blåsdysfunktion/inkontinens. 
 

                                                           
1 2395 ärenden år 2016, 2907 ärenden år 2017  

2 8961 personer år 2016 
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Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk, 2017 

 

 

Antalet ärenden har ökat med 24 % delvis till följd av förändrat regelverk. 36 beslut har beviljats varav 4 

med delad kostnadsfinansiering och 4 har avslagits. Inget ärende har beslutats med merkostnad.  

Medicinska behandlingshjälpmedel 

För att överta medicinska behandlingshjälpmedel som patienter använder i sina hem3 på ett tryggt och 

säkert sätt pågår ett införandeprojekt. Aktiviteter har genomförts i samarbete med Västmanlands sjukhus. 

Lager har byggts upp med hjälpmedel och material. Rutiner har tagits fram och berörda patienter har 

informerats. En modell för införande av produkter/tjänster inom området välfärdsteknik har utvecklats.   

Utbildning och stöd till förskrivare 

38 förskrivarutbildningar har genomförts, både grundläggande och specifika utbildningar. 8 temadagar har 

genomförts i samarbete med leverantörer. Förskrivarens dag har anordnats med föreläsningar och visning 

av hjälpmedel. För att stödja förskrivare har utveckling av blanketter och arbete för att införa tjänst för 

säker digital kommunikation genomförts. Efter ett omfattande arbete publiceras Hjälpmedelshandboken i 

webb-format i januari 2018. En ny kompetensplats har tagits i bruk och Lotus Notes har avvecklats. 

                                                           
3 Som omfattas av utredning Hantering av medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet 

Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk  Kostnad kr           

Hostmaskin Cough assist 

Drivaggregat E-drive med joystick till manuell rullstol, 5 st 

Drivaggregat Smartdrive 

Förflyttningshjälpmedel Sara Stedy, 2 st  

PODD, kommunikationsbok och programvara  

Elrullstol nr 2, Real Mobil, 5 st 

Elrullstol nr 2, 3 st 

Manuell rullstol Krabat Scheriff 

Manuell rullstol Panthera X 

Manuell rullstol Kelvin 

Manuell rullstol nr 3 

Innowalk 2 st 

Växlingsbara rullstolshjul, Gearwheel, 2 st 

Rollator Veloped sport 

Lymfpulsator, Deep oscillation handenhet, 2 st 

Racerunner cykel, 2 st 

Kylväst + kylkeps, 3 ärenden 

Servohandske, 2 st 

47 900 

36 624, 39 774, 35 024 x 3 

35 200 

12 850 x 2  

10 127 

44 145, 38 000, 41 500, 38 400, 38 473   

48 000, 24 500, 46 350 

49 955 

37 000 

83 842 

5 500 

271 053, 217 005 

31 000 x 2 

11 465 

21 372 x 2 

17 070, 16 992 

3 200 + 650 + 625 + 375, 550 + 500, 500  

Månadshyra 2 500 x 2 
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Övrig processutveckling 

En alternativ mätmetod för telefontillgänglighet har undersökts men har inte varit möjlig att införa.  

Sjuksköterskor som förskriver hjälpmedel har fått tillgång till webSesam med personliga konton. 

Användningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat med 7 procentenheter jämfört med 2016.  

Åtgärder har vidtagits för att öka användningen, bland annat kompetensutveckling och information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uthyrda individmärkta4 hjälpmedlen ökade 5,0 % och uthyrda huvudhjälpmedel 4,3 %.  

Störst volymökning för hyreshjälpmedel 

Cirkulationsbehandling    + 58 % 

Insulinpumpar     + 44 % 

Tyngdhjälpmedel - den ökande trenden fortsätter utan avmattning + 38 %  

Överflyttningsplattformar     + 22 % 

Lyftselar     + 21 % 

Ur och klockor     + 17 % 

                                                           
4 Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet 

Volym uthyrda hjälpmedel  Utfall 2016 Utfall 2017 Förändring % 
Volym individmärkta hjälpmedel 51 612 54 210 5,0 

Volym huvudhjälpmedel 66 148 68 970 4,3 

-varav regionfinansierat (individmärkt) 42 754 44 619 4,4 

Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland) 27 654 28 842 4,3 

Vårdval Västmanland (Centralt konto) 8 555 8 732 2,1 

Habiliteringscentrum 5 961 6 358 6,7 

Övriga regionenheter 584 687 17,6 

-varav kommunfinansierat (individmärkt) 8 781 9 508 8,3 

Arboga kommun 379 455 20,1 

Fagersta kommun 413 448 8,5 

Hallstahammars kommun 507 636 25,4 

Kungsörs kommun 282 270 - 4,3 

Köpings kommun 1 016 995 - 2,1 

Norbergs kommun 157 171 8,9 

Sala kommun 706 696 - 1,4 

Skinnskattebergs kommun 89 89 0 

Surahammars kommun 347 370 6,6 

Västerås stad 4 885 5 378 10,1 
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Störst volymökning för försäljningshjälpmedel  

Trenden att vårdenheter köper fler hjälpmedel via Hjälpmedelscentrum fortsätter. Störst volymökning 

gällande försäljningshjälpmedel utgörs av dyslexiprogram (nytt hjälpmedel 2017), arbetsstolar, 

tyngdhjälpmedel och träningsredskap. 

Patientsäkerhet  

Patientsäkerhetskulturmätningen visar på förbättrat resultat. 

Det finns fyra system för avvikelser se fotnot5. Alla avvikelser i webSesam och Synergi analyseras och 

allvarlighetsbedöms inom fyra veckor.  

WebSesam: Förskrivare har registrerat 423 avvikelser till Hjälpmedelscentrum, en minskning med 8,9 % 

jämfört med 2016. 86 % rör leveranser som orsakas av brister kring plockning, transport, rekonditionering 

eller godsmottagning i nämnd ordning. Ett mindre antal avvikelser avser brister kring teknisk service, IT och 

fel vid förskrivning. 8 negativa händelser/tillbud har överförts till Synergi. 

Hjälpmedelscentrum har registrerat 78 avvikelser till förskrivare. En analys av dessa visar att: 

 38 % oklar/ofullständig/felaktig information på ordination och hämtorder, felaktig individ eller 
felaktigt personnummer, hämtorder via webSesam där telefonnummer och kontaktperson inte är 
tvingande uppgifter och därför glöms bort.   

 25 % gällde komponenthantering,  

 24 % hade ett felaktigt angivet leveranssätt.  

 10 % på förskrivning av peruker.  
 

Synergi: totalt 59 avvikelser som berör Hjälpmedelscentrum och 71 avvikelser till annan part varav: 

 11 avvikelser avser negativa händelser/tillbud då hjälpmedel var inblandad, 9 är anmälda till 
Läkemedelsverket 

 9 avvikelser på felaktiga eller felaktigt levererade hjälpmedel 

 71 avvikelser från Hjälpmedelscentrum på grund av sen anmälan om flytt till särskilt boende 

 19 avser olika internrevisioner  

 10 interna avvikelser/förbättringsförslag  

 10 avvikelser rörande arbetsmiljö  

Leverantörsavvikelse: 129 avvikelser på grund av produktavvikelser, försening och felleveranser. 

                                                           
5 Avvikelse/reklamation i 

webSesam 

Framförallt reklamation rapporterad av förskrivare. Negativ händelse eller Tillbud ska införas i Synergi av förskrivare direkt 
eller via kopia från annat avvikelsesystem av HMC:s avvikelsesamordnare. Rapport av avvikelser till förskrivare 

Synergi  Negativa händelser, tillbud och förbättringsförslag gällande arbetsmiljö, patient- eller driftrelaterade.  

Medicintekniska 
avvikelser till 
Läkemedelsverket 

Skador eller tillbud som orsakat patient, användare eller annans död eller riskerat få hälsa allvarligt försämrad anmäls till 
Läkemedelsverket. Förskrivare fyller i blankett som liksom produkt skickas till HMC som ansvarar för att rapport till 
Läkemedelsverket kompletteras med en teknisk utredning. 

Leverantörsavvikelse Avvikelser som rapporteras till berörd leverantör, oftast leveransförseningar eller felleveranser. 
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Åtgärder 
En omfattande översyn av hjälpmedel i beställningssystemet har genomförts för att förtydliga vilka 

hjälpmedel som finns tillgängliga och förenkla vid förskrivning. Arbetet fortsätter under första halvåret 

2018. 

Fortsatta åtgärder pågår för att öka användningen av e-tjänster på 1177 Vårdguiden. 

 

Arbetet med säker digital kommunikation för att ersätta fax samt införa SITHS-inloggning i webSesam och i 

Sesam pågår. Inloggningssäkerheten kommer att förbättras.  

 

För att öka informationssäkerheten har en anpassning beställts av behörighetsstyrning i webSesam.  

 

Tvingande fält på leveransadress har införts och hjälptexter för förskrivning i webSesam har tagits fram.  

 

Ett arbete med regelverk och arbetssätt kring perukförskrivning har startats som en följd av avvikelser. 

Inventering av kompetensbehov hos förskrivare gällande vård vid blåsdysfunktion/inkontinens ska 

genomföras med åtföljande arbete för att erforderliga utbildningar anordnas. 

En översyn av förskrivningar av två elrullstolar/motsvarande till samma patient har genomförts och 

regelverket har förtydligats för att dubbelförskrivning inte ska förekomma annat än i särskilda fall. 

Införandet av medicinska behandlingshjälpmedel fortgår. 

Samlad bedömning  
Antalet beställningar och utprovningar har ökat. Tillgängligheten har förbättrats till utprovning och 

överträffar liksom tidigare målet gällande logistik och service/reparationer.  

 

Flera processförbättringar har genomförts till gagn för både förskrivare och interna processer. Införandet 

av medicinska behandlingshjälpmedel har skett enligt plan. Patientsäkerhetsarbetet går framåt.  
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MEDARBETARPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 

 

Mål Indikator Målvärde 

2017 

Rapporteras  Utfall 

2017 

HMC ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 

Nöjd medarbetarindex >78% Å  

” Sjukfrånvaro <6% D/Å 5,2 % 

Löpande uppföljning  Sjukfrånvaro 

 Antal rehabiliteringsärenden 

 Antal arbetsmiljöavvikelser totalt 

 Antal specifika arbetsmiljöavvikelser  

 D/Å 
 

Se sid 12 

 

En förstärkning av organisationen har genomförts för att stå rustad att möta hjälpmedelsområdets 

expansiva utveckling som kräver att verksamheten har förutsättningar för uppdraget med en bibehållen 

god arbetsmiljö. Bemanning har förstärkts med en enhetschef, en säkerhetssamordnare samt att 

bemanningen har utökats i flera enheter.  

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla samt avveckla kompetens är avgörande för 

kompetensförsörjningen och en kompetensförsörjningsplan har utarbetats för att analysera behov av 

kompetens på kort och lång sikt samt planera och genomföra insatser för försörjningen av rätt kompetens. 

Planen ger en övergripande bild om kompetensbehov och utgör beslutsunderlag för satsningar och 

prioriteringar inom personalområdet.   

 

Hälsoteamet arbetar aktivt, uppföljning av hälsoläge har genomförts liksom systematisk arbetsmiljöarbete 

med bland annat skyddsrond. Medarbetarpolicyn har implementerats. 

 

Arbete för minskad sårbarhet, ökad arbetstillfredsställelse samt främjad samverkan har genomförts.  

 

Säkerhetssamordnaren har genomfört en kartläggning av säkerheten som medfört att flera 

säkerhetshöjande åtgärder har påbörjats ex. brandskydd, förbättring av larm med mera. 

 

 

 

 

 



 
RAPPORT 12 (17) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2018-03-02 40578-1  

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum 

Utfärdad av: Joakim Axelsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: AnneChristine Ahl 
 

Uppföljning av mått – periodens utfall liksom föregående år 

 Ackumulerad sjukfrånvaro %  2016 2017 

Total sjukfrånvaro 7,3 5,2 

varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14 2,4 2,2 

andel långtidsfrånvaro över 60 dagar 56,5 43,9 

Män 4,7 4,6 

Kvinnor 9,6 5,8 

Anställda -29 år 2,7 7,1 

Anställda 30 - 49 år 6,7 4,2 

Anställda 50 år - 8,8 5,5 

Rehabiliteringsärenden antal6 2016 2017 

Rehabärenden totalt under perioden 16 12 

Avslutade under perioden 11 8 

Ackumulerad frisknärvaro7 % 2016 2017 

Total frisknärvaro 45,2 56,5 

Män 57,1 53,1 

Kvinnor 35,3 59,5 

Arbetsmiljöavvikelser, antal 2016 2017 

Anmälan negativ händelse eller olycka 1 9 

Antal tillbud 0 1 

Antal anmälda risker 0 0 

Totalt 1 10 

Sjukfrånvaron har minskat till 5,2 %, en minskning med 2,1 procentenheter, och korttidssjukfrånvaron är 

låg. Både påbörjande rehabiliteringsärenden och antal som avslutats har minskat. Frisknärvaron har ökat 

11,3 procentenheter.  

Åtgärder 
Flera säkerhetshöjande åtgärder pågår.  

Lokalöversynen fortsätter med att se över behov av förtätning och ombyggnationer på längre sikt.  

Samlad bedömning  
Det systematiska arbetsmiljöarbetet med insatser för en hälsofrämjande arbetsplats har fått avsedd effekt. 

Flera viktiga förutsättningar såsom förstärkt organisation, kompetensförsörjningsplan och arbetet med en 

säker arbetsplats ger en god grund för fortsatt arbete att behålla en säker och attraktiv arbetsplats.  

                                                           
6 Rehabiliteringsärenden som överstiger 14 dagar 
7 Andel personer som inte haft mer än 5 sjukdagar för egen sjukdom under kalenderåret  
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EKONOMIPERSPEKTIV 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter 

Årets resultat – översikt 
Årets redovisade resultat är 0 tkr. Resultat före återbetalning till kunder är 3 416 tkr. 

 

 Bokslut 2016 tkr Budget 2017 tkr Bokslut 2017 tkr 

INTÄKTER    

Hyra 
92 504 98 026 98 055 

Återbetalning av resultat 
-2 949 0 -3 416 

Försäljning 
11 596 12 369 12 238 

Egenavgifter 
322 300 330 

Serviceavtal 
2 836 3 118 2 370 

Inkontinenssamordning 
922 951 951 

Övriga verksamhetsintäkter 
2 203 1 457 2 182 

SUMMA INTÄKTER 107 434 116 221 112 710 

    

KOSTNADER    

Personalkostnader 
33 460 38 020 36 567 

Tekniska hjälpmedel 
26 969 28 471 29 530 

Övriga material, varor 
181 185 144 

Lokaler 
5 994 6 888 5 997 

Frakt och transport 
1 063 978 1 080 

Avskrivningar hjälpmedel 
24 138 25 031 25 487 

Avskrivningar övrigt 
795 1 107 736 

IT-kostnader 
3 719 3 920 3 189 

Övriga kostnader 
8 387 10 054 8 447 

Finansiella kostnader 
1 433 1 567 1 533 

SUMMA KOSTNADER 106 139 116 221 112 710 

 
RESULTAT 1 295 0 0 
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Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling 
• Intäkter 

– Total intäktsförändring jämfört med 2016 är 5 276 tkr och 4,9 %. 
• Främsta orsaken är prisökning med 1,8 % samt att fler hjälpmedel är uthyrda samt 

ökad försäljning. 
 

• Kostnader 
- Total bruttokostnadsförändring jämfört med 2016 är 6 571 tkr och 6,2 % och beror främst 

på följande händelser: 
• Personalkostnadsförändringen beror på årlig löneöversyn, extra lönesatsning på 

hjälpmedelskonsulenter samt att bemanningen har förstärkts. 
• Ökade inköpskostnader för tekniska hjälpmedel beror på kassation av uttjänta 

tillbehör och mindre huvudhjälpmedel, inköp av tillbehör och reservdelar till 
rullstolar och antidecubitusmadrasser samt förberedande inköp av tillbehör till 
medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet. 

• Avskrivningarna har ökat som en följd av ökad förskrivning av bl.a. rullstolar, 
tyngdhjälpmedel och ståstöd. Även beviljade hjälpmedel utanför ordinarie 
sortiment har ökat. 

• Minskade övriga kostnader beror på sänkt IT-avgift från Centrum för digitalisering. 
 

• Arbetad tid 
- Den arbetade tiden har ökat med 6,5 % vilket motsvarar 4,04 årsarbetare (från 64 till 68). 

Bemanningen har förstärkts med tekniker, hjälpmedelskonsulent, samt förrådspersonal 
inför införandet av medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet samt utökning med en 
enhetschef. 

 

Analys av årets resultat i relation till budget – händelseöversikt 

Resultatet beror framförallt på följande händelser: 

 Volymökning av sålda och uthyrda hjälpmedel lägre än budgeterat. 

 Ianspråktagande av tidigare års resultat för att delfinansiera projektledare för överföring av 

medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet från Västmanlands sjukhus till Hjälpmedelscentrum 

enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsgruppen 2016. 

 Erhållna medel från Hälso- och sjukvårdsutveckling (Innovation) för delfinansiering av projektledare 

för överföring av medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet från Västmanlands sjukhus till 

Hjälpmedelscentrum. 

 Lägre efterfrågan på extra transporter och tekniska tjänster än budgeterat. 

 Lägre personalkostnader p.g.a. vakanta tjänster del av året, sjukfrånvaro och föräldraledigheter. 

 Ökade inköpskostnader för tekniska hjälpmedel beror på kassation av uttjänta tillbehör och mindre 

huvudhjälpmedel (t.ex. lyftselar), inköp av tillbehör och reservdelar till rullstolar och 



 
RAPPORT 15 (17) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2018-03-02 40578-1  

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum 

Utfärdad av: Joakim Axelsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: AnneChristine Ahl 
 

antidecubitusmadrasser samt förberedande inköp av tillbehör till medicinska 

behandlingshjälpmedel i hemmet. 

 Lägre behov av licenser i webSesam för att tillgodose behov hos sjuksköterskor som förskriver 

madrasser medför lägre licenskostnader. 

 Anpassningar i Sesam har ej levererats p.g.a. fördröjning hos leverantören, en del 

utvecklingskostnader finansieras centralt inom Regionen vilket har medfört lägre kostnader för IT-

konsulttjänster. 

 Förändrad taxering av fastigheten medför lägre fastighetsskatt. 

 

Investeringsredovisning hjälpmedel 
Inköpskostnaderna har ökat, men hållits inom ram trots ökat antal beställningar och utbyte av rollatorer 

med fabrikationsfel. En följd av välplanerad rekonditionering och effektiva ersättningsgrupper för att i 

första hand förskriva från tillgängligt sortiment. Antalet returnerade hjälpmedel ligger kvar på förra årets 

höga nivå. Det visar på god hushållning och kostnadseffektivt tänkande i verksamheten.  

En ISO-kodsförändring påverkar fördelningen mellan olika grupper av hjälpmedel. Fler insulinpumpar har 

köpts in jämfört med 2016, men kostnaden är fortfarande under beviljad investeringsram. Ökningen av 

behandlingshjälpmedel består främst av ståstöd, tyngdhjälpmedel och kompressionshjälpmedel. Ökad 

förskrivning av rullstolar bidrar till en ökning av förlyttningshjälpmedel. 

Förändrat regelverk och nya hjälpmedel har medfört att inköp av hjälpmedel utanför ordinarie sortiment 

har ökat. 

Ett buffertlager till ett värde av 101 tkr infördes hos BUP i december 2017. Avsikten är snabbare leverans av 

de mest frekvent utskrivna hjälpmedlen. 

Förberedelser för att ta över medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet har pågått under 2017. 

Investeringar i hjälpmedel, mätutrustning, lagerhyllor m.m. har gjorts under hösten. Utredningen om 

Hjälpmedelscentrum ska ta över hanteringen av elrullstolsgarage från Västerås stad är nu klar. Den 

resulterade i att Västerås stad behåller hanteringen av dessa. 

Analys av avskrivningstid för ett produktområde sker årligen då avskrivningstiden anpassas efter verklig 

teknisk livslängd. I år har antidecubitusmadrasser analyserats vilket visade att vi har korrekt avskrivningstid 

på dessa. 
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Investeringar - bokslut 2017-01-01 – 2017-12-31, belopp i tkr 

 

 

Redovisning av kostnader för inkontinenshjälpmedel för kund8  

Kostnad för inkontinenshjälpmedel inkl. distribution och frakt, tkr 

År Kommun Landsting Totalt 

2016 11 071 13 353 24 424 

2017 11 527 14 544 26 071 

 

 

Förändring    + 456 + 1 191 + 1 647 

 

Kostnaden för inkontinenshjälpmedel har ökat med 6,7 %, särskilt noteras ökningen av allt-i-ett 

absorptionsskydd och engångsskydd.  

                                                           
8Ingår inte i Hjälpmedelscentrums redovisning då kostnader debiteras direkt till kund från leverantör 

Produkt           2016   2017 
Allt-i-ett           9 245 tkr   9 838 tkr 
Tappningskatetrar      6 024 tkr   6 777 tkr 
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Resultat, analys 

Inför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning om hjälpmedelsbehovet två år framåt och 

svaren bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att 

förvaltningens kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera.  

Ett omfattande arbete med prispressande upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till hög 

återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar till att hålla så låg prisnivå som 

möjligt. 

 

INTERN REFERENS 

Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 18-03-02, §7 

Diarienummer: HMC180007 

BILAGOR 

1. Ekonomi-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal 

2. Investeringsbilaga 

3. Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsbudget 

 

http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=41726
http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=41727
http://ledningssystemet/anonym/ViewItem.aspx?regno=41725
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Datum   

Regionkontoret 
Centrum för administration 
Regionfullmäktige och regionstyrelse 
Lotta Rajahalme, 021-17 18 302, 
lotta.rajahalme@regionvastmanland.se 

2018-01-25   

    

    

  

  

     

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Org Nr E-post 

Region Västmanland 
Regionhuset 
721 89 Västerås 

Regionhuset, ing 4 021-17 30 00 232100-0172 region@regionvastmanland.se 
Telefax VAT nr Webbadress 

021-17 45 30 SE232100017201 www.regionvastmanland.se 
   

 

  

 

 

ÅRSBERÄTTELSE FÖR GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND 2017 

Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden består av 15 ledamöter och lika många 

ersättare. Fem av ledamöterna och ersättarna företräder Region Västmanland och de 

övriga platserna har kommunerna i länet. 

Ordförande i nämnden är regionrådet Kenneth Östberg (S) och vice ordförande är 

Mariette Sjölund (S) från Hallstahammar. Nämndens arbetsutskott består förutom 

ordförande och vice ordförande av Annica Lindholm (V) för Region Västmanland och 

Pernilla Danielsson (M) för Skinnskatteberg. 

Hjälpmedelsnämnden har ett finansierings- och brukarperspektiv 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 2017 

Hjälpmedelsnämnden har under 2017 haft fyra protokollförda sammanträden. 

Arbetsutskottet har haft fyra protokollförda sammanträden. 

Ärenden i hjälpmedelsnämnden 2017 

 Översynen av hjälpmedelshandboken följts av nämnden. 

 Handboksändringar har godkänts.  

 Nämnden har fått en rapport om införande av utbildning för chefer till 
förskrivare, utbildningen genomförs på socialstyrelsen hemsida. 

 Nämnden har fört diskussion om utmaningar inom hjälpmedelsområdet, 
diskussionen har använts som underlag för planeringsförutsättningarna. 

 Årsredovisning 2016, delårsrapport ett och två 2017, 
planeringsförutsättningar och förvaltningsplan har fastställts och 
överlämnats till huvudmännen. 

 Verksamhetsberättelsen för nämndens arbete 2016 har godkänts. 
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Datum   

2017-01-25   

   

 

  

  
 

 
 

 Samtalshjälpmedlet PODD har godkänts som hjälpmedel inom ordinarie 
sortiment. 

 Förskrivning av GPS-larm till personer utan egen larmmottagare har 
godkänts. 

 Nämnden har informerats om införandet av medicinska 
behandlingshjälpmedel till Hjälpmedelscentrums verksamhet. 

 Projektet om rullstolsgarage som en del av hjälpmedelsförskrivningen har 
följts, projektet ska vila tills nya lagar inom området bostadsanpassning 
träder i kraft. 

 Hjälpmedelsstrategen har informerat om den statliga utredningen På lika 
villkor (SOU 2017:43). 

 Doktoranden på Mälardalens högskola som hjälpmedelsnämnden är med och 
finansierar har berättat om sitt forskningsprojekt som handlar om hjälpmedel 
och välfärdsteknik ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 Nämnden har fått ta del av resultatet från liv och hälsa ung. 

 Nämnden har fått information om LSS-utredningen. 
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SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 
 

Slutsatser sammanfattning av åtgärder och resultat 
Befolkningens behov av hjälpmedel har ökat till följd av demografiförändringar, snabba vårdprocesser och 
ökat kvarboende. Hjälpmedel är viktiga för vård och omsorg och ofta kritiska för att kunna bo kvar hemma 
och för dem som sköter sin egen eller närståendes vård.   
 

Hjälpmedelscentrum arbetar proaktivt för att informera om förebyggande egenvård och om hjälpmedel för 
att möta såväl personers behov som förskrivares och vård- och omsorgspersonals kompetensbehov.  
 
Antalet beställningar och utprovningar har ökat. Tillgängligheten har förbättrats till utprovning och 
överträffar liksom tidigare målet gällande logistik och service/reparationer.  
 
Antalet uthyrda individmärktahjälpmedel har ökat med 5,0 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel med 
4,3 % jämfört med 2016. 
 
Flera processförbättringar har genomförts. Införandet av medicinska behandlingshjälpmedel har skett 
enligt plan. Patientsäkerhetsarbetet går framåt. 

Förstärkning av organisation och bemanning har skett för att kunna leverera i enlighet med behov.  

Bokslutet visar ett positivt utfall på 3 416 tkr före återbetalning och resultatreglering.  
 
Framtidsbedömning 
De allt kortare vårdtiderna och den snabba medicinska utvecklingen gör att allt flera behov klaras i 
öppenvård och med egenvård i hemmet. Tillgången till och användandet av medicinsk teknik är vital för 
både patientsäkerhet och arbetsmiljön.  
 
Under 2018-2020 kommer införandet av fler medicinska behandlingshjälpmedel medföra 
produktionsökningar, förbättringar för personer i behov av hjälpmedel samtidigt som vårdpersonal 
avlastas.  Ur ett samhällsperspektiv är det också kostnadseffektivt.  
 
Inom hjälpmedelsområdet blir digitalisering allt vanligare i hjälpmedlen. Det ställer krav på digital 
kompetens hos medarbetare i såväl kommun som region. Införandet av digitala hjälpmedel ställer också 
nya säkerhetskrav som måste beaktas.  

Med snabb medicinteknisk utveckling ökar också behovet av samordnat införande av nya medicintekniska 
produkter och metoder för en jämlik tillgång till ändamålsenliga, kostnadseffektiva och säkra 
medicintekniska metoder.  
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INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 
Mål Indikator Målvärde  

2017 
Rapporteras  Utfall 

2017 
God patientnöjdhet och 
delaktighet 

Enkätundersökning >90% ÅR 97 %,  
89 % 

 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer 

God upplevd nöjdhet vid besök på Hjälpmedelscentrum  
En enkätundersökning har genomförts för att undersöka nöjdheten hos besökare på Hjälpmedelscentrum. 
Resultatet visar att 97 % är nöjda med bemötandet och 89 % har helt eller delvis varit delaktiga vid valet av 
hjälpmedel. 11 % har svarat att de inte har varit delaktiga vid valet av hjälpmedel.  
Förskrivarutbildning Grund har uppdaterats och kompletterats med information om delaktighet vid valet av 
hjälpmedel och med Socialstyrelsens webb-utbildning. 

Stöd till utveckling av hjälpmedels potential, för kvarboende och vård och omsorg i hemmet och för 
införandet av nya hjälpmedel och välfärdsteknik  
Innovationsteamet har tagit fram en process för implementering av nya hjälpmedel. Samarbetet med 
Region Västmanland, Västerås Science Park och Mälardalens högskola fortgår och information ges om nya 
hjälpmedel till bland annat förskrivare, intresseorganisationer och innovatörer.  

47 studiebesök i vår utställning har genomförts. På hjälpmedelsdagen visades kognitiva hjälpmedel på 
Stadsbiblioteket i Västerås. Hjälpmedelscentrum deltog också på några seniormässor samt i den nationella 
fallpreventionsveckan. Utställningen utvecklas och leverantörerna förändras, nu är det 35 leverantörer som 
hyr plats.  

Genusperspektiv/förskrivningsmönster 
En undersökning av förskrivningsmönster ur ett genusperspektiv visar att drygt 60 % av 
hjälpmedelsanvändarna är kvinnor. I ett fåtal produktområden är könsfördelningen mer jämn och vissa har 
även övervikt av män. 

Ett samarbete med Kompetenscentrum för hälsa, Liv och Hälsa Ung, har inletts och de första resultaten 
visar tecken på könsskillnader i förskrivningar till tonåringar. Bland annat är pojkar överrepresenterade 
bland hjälpmedelsanvändarna. Det kan också finnas skillnader mellan Västerås stad och övriga kommuner i 
länet.  
 
Uppföljning av införandet av hjälpmedel för dyslexi och dyskalkyli 
48 förskrivningar har genomförts av hjälpmedel för dyslexi, inga kognitionshjälpmedel har förskrivits efter 
dyskalkyliutredning.  



 
RAPPORT 4 (17) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2018-03-02 40578-1  

Årsredovisning 2017 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum 

Utfärdad av: Joakim Axelsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: AnneChristine Ahl 
 

Utbyte av rollator  
Projektet att byta ut felaktiga rollatorer avslutades den 31 december. Av totalt 2 245 rollatorer har 2 026 
bytts ut.  

Åtgärder 
De rollatorer som inte varit möjliga att byta ut kommer att kasseras vid återlämnandet eller av tekniker i 
samband med andra reparationer hos patienten. 
 
Samarbetet med Kompetenscentrum för hälsa, Liv och Hälsa Ung, kommer att fortsätta under 2018. 
 
För att utvärdera patientnöjdhet pågår arbete med att inkludera frågor om hjälpmedel i den nationella 
patientenkäten. 
 
Fortsatt utbildning om betydelsen av en delaktig patient kommer att genomföras. 
 
Samlad bedömning  
Hjälpmedelscentrum arbetar proaktivt för att informera om förebyggande egenvård och om hjälpmedel för 
att möta såväl personers behov som förskrivares och vård- och omsorgspersonals kompetensbehov.  
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 
Mål Indikator Målvärde 

2017 
Rapporteras  Utfall 

2017 
Ökad användning av  
e-tjänster 

Antal verksamheter som har minst en mottagning som 
erbjuder direkt tidbokning (Region Västmanland) 

Öka 10 %  D/Å 7 % 

Kortare ledtider 
(väntan) 

Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 
15 arbetsdagar 

80 % D/Å 74,0 % 

” Andel patienter som fått service/reparation slutförd 
inom 5 arbetsdagar 

80% D/Å 86,0 % 

” Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst  

 

95% D/Å 91,5 % 

” Andel leveranser enligt planerad leveransdag 95% D/Å 
 

96,6 % 

Patientsäkerhet Andel klassificerade och allvarlighetsbedömda 
avvikelser i Synergi 

80% 
60% 

D/Å 100 % 
100 % 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer 

Tillgänglighet, jämfört med 2016 
Andelen som erbjudits utprovningstid inom 15 arbetsdagar är 74 %, en ökning med 2,9 procentenheter. 
Ökningen beror på en stabilare bemanning, kompetens, uppföljning och samordning. 
Andelen reparationsuppdrag som slutförs inom 5 arbetsdagar är 86 %. Målet nås med god marginal. 
 
Andelen besvarade telefonsamtal är 91,5 %, en ökning med 0,3 procentenheter.  

Andel genomförda leveranser av lagervaror på planerad leveransdag har ökat till 96,6 % vilket motsvarar en 
ökning med 0,3 % procentenheter. Orsaken är framförallt fortsatt bra flöde i produktionen med hantering 
av rätt aktiviteter. 

Produktions- och kostnadseffektivitet, jämfört med 2016  
Produktion  2016 2017 Förändring % 
Antal beställningar 40 855 42 186 3,3 % 
Antal returer 28 365 28 315 - 0,2 % 
Antal arbetsorder rekonditionering 15 753 15 797 0,3 % 
Antal konsulentremisser (utprovning) 1 111 1 135 2,3 % 
Antal arbetsorder teknisk service 11 251 11 021 - 2,0 % 
Antal kundtjänstsamtal 21 530 20 568 - 4,5 % 
Antal hämtordrar 17 575 17 617 0,2 % 
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Beställningarna har ökat med 3,3 % vilket bryter de senaste årens trend med stora årliga 
beställningsökningar.  

Antalet returnerade hjälpmedel har minskat med 0,2 %, av dessa har en ökning av antalet arbetsordrar 
till rekonditionering skett med 0,3 %. 

Antalet utprovningsärenden har ökat med 2,3 % trots fortsatt arbete för att förskrivare själva ska klara 
utprovning, bland annat genom utbildning och ändrade arbetssätt.  

Antal ärenden reparationer/service av hjälpmedel har minskat med 2 %. Det beror dels på minskning av 
förebyggande underhåll och att drygt 2000 nya rollatorer har ersatt gamla rollatorer med servicebehov. 

Antalet kundtjänstsamtal har minskat med 4,5 %, vilket bland annat beror på en förskjutning av ärenden till 
arbetsplatsbrevlåda1 där antalet ärenden har ökat med 21 % jämfört med 2016.  

Antalet hämtordrar har ökat med 0,2 % och följer antalet returnerade hjälpmedel. 

Uthyrningsgraden har ökat från 90,5 % till 91,4 % till följd av att rollatorutbytet har slutförts. 

Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel har ökat 5,0 %. På grund av effektiva processer har 
hyresdebiteringen ökat med 4,0 % exklusive årets prisökning på 1,8 %. Slutsatsen är att 
kostnadsutvecklingen 4,0 % understiger volymutvecklingen 5,0 % vilket pekar mot en kostnadseffektiv 
verksamhet.  

Antal personer som förskrivits inkontinenshjälpmedel 
Åldersintervall Kvinna Man Totalt 
-19 125 183 308 
20-64 807 481 1 288 
65-79 1 499 1 105 2 604 
80- 2 543  1 093 3 636 
Totalt 4 974 2 862 7 836 
 
52 980 förskrivningar har genomförts för 7 8362 personer, dessutom har 4 755 beställningar gjorts till icke 
angiven person, totalt 57 735. Förskrivningarna har minskat 5 % och istället har beställningarna ökat 20 % 
jmf med 2016. Förskrivningar av allt-i-ett inkontinensskydd och engångsunderlägg har ökat.  
 
Sammantaget tolkas den minskade personförskrivningen, de ökade beställningar till icke- angiven person 
och ökningen av förskrivningar av allt-i ett inkontinensskydd och engångsunderlägg vara orsakade av brister 
i kompetensen kring vården av patienter som lider av blåsdysfunktion/inkontinens. 
 

                                                           
1 2395 ärenden år 2016, 2907 ärenden år 2017  

2 8961 personer år 2016 
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Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk, 2017 
 

 
Antalet ärenden har ökat med 24 % delvis till följd av förändrat regelverk. 36 beslut har beviljats varav 4 
med delad kostnadsfinansiering och 4 har avslagits. Inget ärende har beslutats med merkostnad.  

Medicinska behandlingshjälpmedel 
För att överta medicinska behandlingshjälpmedel som patienter använder i sina hem3 på ett tryggt och 
säkert sätt pågår ett införandeprojekt. Aktiviteter har genomförts i samarbete med Västmanlands sjukhus. 
Lager har byggts upp med hjälpmedel och material. Rutiner har tagits fram och berörda patienter har 
informerats. En modell för införande av produkter/tjänster inom området välfärdsteknik har utvecklats.   

Utbildning och stöd till förskrivare 
38 förskrivarutbildningar har genomförts, både grundläggande och specifika utbildningar. 8 temadagar har 
genomförts i samarbete med leverantörer. Förskrivarens dag har anordnats med föreläsningar och visning 
av hjälpmedel. För att stödja förskrivare har utveckling av blanketter och arbete för att införa tjänst för 
säker digital kommunikation genomförts. Efter ett omfattande arbete publiceras Hjälpmedelshandboken i 
webb-format i januari 2018. En ny kompetensplats har tagits i bruk och Lotus Notes har avvecklats. 

                                                           
3 Som omfattas av utredning Hantering av medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet 

Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk  Kostnad kr           
Hostmaskin Cough assist 
Drivaggregat E-drive med joystick till manuell rullstol, 5 st 
Drivaggregat Smartdrive 
Förflyttningshjälpmedel Sara Stedy, 2 st  
PODD, kommunikationsbok och programvara  
Elrullstol nr 2, Real Mobil, 5 st 
Elrullstol nr 2, 3 st 
Manuell rullstol Krabat Scheriff 
Manuell rullstol Panthera X 
Manuell rullstol Kelvin 
Manuell rullstol nr 3 
Innowalk 2 st 
Växlingsbara rullstolshjul, Gearwheel, 2 st 
Rollator Veloped sport 
Lymfpulsator, Deep oscillation handenhet, 2 st 
Racerunner cykel, 2 st 
Kylväst + kylkeps, 3 ärenden 
Servohandske, 2 st 

47 900 
36 624, 39 774, 35 024 x 3 
35 200 
12 850 x 2  
10 127 
44 145, 38 000, 41 500, 38 400, 38 473   
48 000, 24 500, 46 350 
49 955 
37 000 
83 842 
5 500 
271 053, 217 005 
31 000 x 2 
11 465 
21 372 x 2 
17 070, 16 992 
3 200 + 650 + 625 + 375, 550 + 500, 500  
Månadshyra 2 500 x 2 
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Övrig processutveckling 
En alternativ mätmetod för telefontillgänglighet har undersökts men har inte varit möjlig att införa.  
Sjuksköterskor som förskriver hjälpmedel har fått tillgång till webSesam med personliga konton. 
Användningen av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat med 7 procentenheter jämfört med 2016.  
Åtgärder har vidtagits för att öka användningen, bland annat kompetensutveckling och information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De uthyrda individmärkta4 hjälpmedlen ökade 5,0 % och uthyrda huvudhjälpmedel 4,3 %.  
Störst volymökning för hyreshjälpmedel 
Cirkulationsbehandling    + 58 % 
Insulinpumpar     + 44 % 
Tyngdhjälpmedel - den ökande trenden fortsätter utan avmattning + 38 %  
Överflyttningsplattformar     + 22 % 
Lyftselar     + 21 % 
Ur och klockor     + 17 % 

                                                           
4 Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet 

Volym uthyrda hjälpmedel  Utfall 2016 Utfall 2017 Förändring % 
Volym individmärkta hjälpmedel 51 612 54 210 5,0 
Volym huvudhjälpmedel 66 148 68 970 4,3 

-varav regionfinansierat (individmärkt) 42 754 44 619 4,4 
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland) 27 654 28 842 4,3 
Vårdval Västmanland (Centralt konto) 8 555 8 732 2,1 
Habiliteringscentrum 5 961 6 358 6,7 
Övriga regionenheter 584 687 17,6 

-varav kommunfinansierat (individmärkt) 8 781 9 508 8,3 
Arboga kommun 379 455 20,1 
Fagersta kommun 413 448 8,5 
Hallstahammars kommun 507 636 25,4 
Kungsörs kommun 282 270 - 4,3 
Köpings kommun 1 016 995 - 2,1 
Norbergs kommun 157 171 8,9 
Sala kommun 706 696 - 1,4 
Skinnskattebergs kommun 89 89 0 
Surahammars kommun 347 370 6,6 
Västerås stad 4 885 5 378 10,1 
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Störst volymökning för försäljningshjälpmedel  
Trenden att vårdenheter köper fler hjälpmedel via Hjälpmedelscentrum fortsätter. Störst volymökning 
gällande försäljningshjälpmedel utgörs av dyslexiprogram (nytt hjälpmedel 2017), arbetsstolar, 
tyngdhjälpmedel och träningsredskap. 

Patientsäkerhet  
Patientsäkerhetskulturmätningen visar på förbättrat resultat. 

Det finns fyra system för avvikelser se fotnot5. Alla avvikelser i webSesam och Synergi analyseras och 
allvarlighetsbedöms inom fyra veckor.  

WebSesam: Förskrivare har registrerat 423 avvikelser till Hjälpmedelscentrum, en minskning med 8,9 % 
jämfört med 2016. 86 % rör leveranser som orsakas av brister kring plockning, transport, rekonditionering 
eller godsmottagning i nämnd ordning. Ett mindre antal avvikelser avser brister kring teknisk service, IT och 
fel vid förskrivning. 8 negativa händelser/tillbud har överförts till Synergi. 

Hjälpmedelscentrum har registrerat 78 avvikelser till förskrivare. En analys av dessa visar att: 
• 38 % oklar/ofullständig/felaktig information på ordination och hämtorder, felaktig individ eller 

felaktigt personnummer, hämtorder via webSesam där telefonnummer och kontaktperson inte är 
tvingande uppgifter och därför glöms bort.   

• 25 % gällde komponenthantering,  
• 24 % hade ett felaktigt angivet leveranssätt.  
• 10 % på förskrivning av peruker.  

 
Synergi: totalt 59 avvikelser som berör Hjälpmedelscentrum och 71 avvikelser till annan part varav: 

• 11 avvikelser avser negativa händelser/tillbud då hjälpmedel var inblandad, 9 är anmälda till 
Läkemedelsverket 

• 9 avvikelser på felaktiga eller felaktigt levererade hjälpmedel 
• 71 avvikelser från Hjälpmedelscentrum på grund av sen anmälan om flytt till särskilt boende 
• 19 avser olika internrevisioner  
• 10 interna avvikelser/förbättringsförslag  
• 10 avvikelser rörande arbetsmiljö  

Leverantörsavvikelse: 129 avvikelser på grund av produktavvikelser, försening och felleveranser. 

                                                           
5 Avvikelse/reklamation i 
webSesam 

Framförallt reklamation rapporterad av förskrivare. Negativ händelse eller Tillbud ska införas i Synergi av förskrivare direkt 
eller via kopia från annat avvikelsesystem av HMC:s avvikelsesamordnare. Rapport av avvikelser till förskrivare 

Synergi  Negativa händelser, tillbud och förbättringsförslag gällande arbetsmiljö, patient- eller driftrelaterade.  

Medicintekniska 
avvikelser till 
Läkemedelsverket 

Skador eller tillbud som orsakat patient, användare eller annans död eller riskerat få hälsa allvarligt försämrad anmäls till 
Läkemedelsverket. Förskrivare fyller i blankett som liksom produkt skickas till HMC som ansvarar för att rapport till 
Läkemedelsverket kompletteras med en teknisk utredning. 

Leverantörsavvikelse Avvikelser som rapporteras till berörd leverantör, oftast leveransförseningar eller felleveranser. 
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Åtgärder 
En omfattande översyn av hjälpmedel i beställningssystemet har genomförts för att förtydliga vilka 
hjälpmedel som finns tillgängliga och förenkla vid förskrivning. Arbetet fortsätter under första halvåret 
2018. 

Fortsatta åtgärder pågår för att öka användningen av e-tjänster på 1177 Vårdguiden. 
 
Arbetet med säker digital kommunikation för att ersätta fax samt införa SITHS-inloggning i webSesam och i 
Sesam pågår. Inloggningssäkerheten kommer att förbättras.  
 
För att öka informationssäkerheten har en anpassning beställts av behörighetsstyrning i webSesam.  
 
Tvingande fält på leveransadress har införts och hjälptexter för förskrivning i webSesam har tagits fram.  
 
Ett arbete med regelverk och arbetssätt kring perukförskrivning har startats som en följd av avvikelser. 

Inventering av kompetensbehov hos förskrivare gällande vård vid blåsdysfunktion/inkontinens ska 
genomföras med åtföljande arbete för att erforderliga utbildningar anordnas. 

En översyn av förskrivningar av två elrullstolar/motsvarande till samma patient har genomförts och 
regelverket har förtydligats för att dubbelförskrivning inte ska förekomma annat än i särskilda fall. 

Införandet av medicinska behandlingshjälpmedel fortgår. 

Samlad bedömning  
Antalet beställningar och utprovningar har ökat. Tillgängligheten har förbättrats till utprovning och 
överträffar liksom tidigare målet gällande logistik och service/reparationer.  
 
Flera processförbättringar har genomförts till gagn för både förskrivare och interna processer. Införandet 
av medicinska behandlingshjälpmedel har skett enligt plan. Patientsäkerhetsarbetet går framåt.  
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MEDARBETARPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 
 

Mål Indikator Målvärde 
2017 

Rapporteras  Utfall 
2017 

HMC ska vara en attraktiv 
arbetsgivare 

Nöjd medarbetarindex >78% Å  

” Sjukfrånvaro <6% D/Å 5,2 % 

Löpande uppföljning • Sjukfrånvaro 
• Antal rehabiliteringsärenden 
• Antal arbetsmiljöavvikelser totalt 
• Antal specifika arbetsmiljöavvikelser  

 D/Å 
 

Se sid 12 

 

En förstärkning av organisationen har genomförts för att stå rustad att möta hjälpmedelsområdets 
expansiva utveckling som kräver att verksamheten har förutsättningar för uppdraget med en bibehållen 
god arbetsmiljö. Bemanning har förstärkts med en enhetschef, en säkerhetssamordnare samt att 
bemanningen har utökats i flera enheter.  

Förmågan att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla samt avveckla kompetens är avgörande för 
kompetensförsörjningen och en kompetensförsörjningsplan har utarbetats för att analysera behov av 
kompetens på kort och lång sikt samt planera och genomföra insatser för försörjningen av rätt kompetens. 
Planen ger en övergripande bild om kompetensbehov och utgör beslutsunderlag för satsningar och 
prioriteringar inom personalområdet.   
 
Hälsoteamet arbetar aktivt, uppföljning av hälsoläge har genomförts liksom systematisk arbetsmiljöarbete 
med bland annat skyddsrond. Medarbetarpolicyn har implementerats. 
 
Arbete för minskad sårbarhet, ökad arbetstillfredsställelse samt främjad samverkan har genomförts.  
 

Säkerhetssamordnaren har genomfört en kartläggning av säkerheten som medfört att flera 
säkerhetshöjande åtgärder har påbörjats ex. brandskydd, förbättring av larm med mera. 
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Uppföljning av mått – periodens utfall liksom föregående år 

 Ackumulerad sjukfrånvaro %  2016 2017 
Total sjukfrånvaro 7,3 5,2 
varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14 2,4 2,2 
andel långtidsfrånvaro över 60 dagar 56,5 43,9 
Män 4,7 4,6 
Kvinnor 9,6 5,8 
Anställda -29 år 2,7 7,1 
Anställda 30 - 49 år 6,7 4,2 
Anställda 50 år - 8,8 5,5 
Rehabiliteringsärenden antal6 2016 2017 
Rehabärenden totalt under perioden 16 12 
Avslutade under perioden 11 8 
Ackumulerad frisknärvaro7 % 2016 2017 
Total frisknärvaro 45,2 56,5 
Män 57,1 53,1 
Kvinnor 35,3 59,5 
Arbetsmiljöavvikelser, antal 2016 2017 
Anmälan negativ händelse eller olycka 1 9 
Antal tillbud 0 1 
Antal anmälda risker 0 0 
Totalt 1 10 

Sjukfrånvaron har minskat till 5,2 %, en minskning med 2,1 procentenheter, och korttidssjukfrånvaron är 
låg. Både påbörjande rehabiliteringsärenden och antal som avslutats har minskat. Frisknärvaron har ökat 
11,3 procentenheter.  

Åtgärder 
Flera säkerhetshöjande åtgärder pågår.  

Lokalöversynen fortsätter med att se över behov av förtätning och ombyggnationer på längre sikt.  

Samlad bedömning  
Det systematiska arbetsmiljöarbetet med insatser för en hälsofrämjande arbetsplats har fått avsedd effekt. 
Flera viktiga förutsättningar såsom förstärkt organisation, kompetensförsörjningsplan och arbetet med en 
säker arbetsplats ger en god grund för fortsatt arbete att behålla en säker och attraktiv arbetsplats.  

                                                           
6 Rehabiliteringsärenden som överstiger 14 dagar 
7 Andel personer som inte haft mer än 5 sjukdagar för egen sjukdom under kalenderåret  
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EKONOMIPERSPEKTIV 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter 

Årets resultat – översikt 
Årets redovisade resultat är 0 tkr. Resultat före återbetalning till kunder är 3 416 tkr. 

 

 Bokslut 2016 tkr Budget 2017 tkr Bokslut 2017 tkr 

INTÄKTER    

Hyra 92 504 98 026 98 055 

Återbetalning av resultat -2 949 0 -3 416 

Försäljning 11 596 12 369 12 238 

Egenavgifter 322 300 330 

Serviceavtal 2 836 3 118 2 370 

Inkontinenssamordning 922 951 951 

Övriga verksamhetsintäkter 2 203 1 457 2 182 

SUMMA INTÄKTER 107 434 116 221 112 710 

    

KOSTNADER    

Personalkostnader 33 460 38 020 36 567 

Tekniska hjälpmedel 26 969 28 471 29 530 

Övriga material, varor 181 185 144 

Lokaler 5 994 6 888 5 997 

Frakt och transport 1 063 978 1 080 

Avskrivningar hjälpmedel 24 138 25 031 25 487 

Avskrivningar övrigt 795 1 107 736 

IT-kostnader 3 719 3 920 3 189 

Övriga kostnader 8 387 10 054 8 447 

Finansiella kostnader 1 433 1 567 1 533 

SUMMA KOSTNADER 106 139 116 221 112 710 

 RESULTAT 1 295 0 0 
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Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling 
• Intäkter 

– Total intäktsförändring jämfört med 2016 är 5 276 tkr och 4,9 %. 
• Främsta orsaken är prisökning med 1,8 % samt att fler hjälpmedel är uthyrda samt 

ökad försäljning. 
 

• Kostnader 
- Total bruttokostnadsförändring jämfört med 2016 är 6 571 tkr och 6,2 % och beror främst 

på följande händelser: 
• Personalkostnadsförändringen beror på årlig löneöversyn, extra lönesatsning på 

hjälpmedelskonsulenter samt att bemanningen har förstärkts. 
• Ökade inköpskostnader för tekniska hjälpmedel beror på kassation av uttjänta 

tillbehör och mindre huvudhjälpmedel, inköp av tillbehör och reservdelar till 
rullstolar och antidecubitusmadrasser samt förberedande inköp av tillbehör till 
medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet. 

• Avskrivningarna har ökat som en följd av ökad förskrivning av bl.a. rullstolar, 
tyngdhjälpmedel och ståstöd. Även beviljade hjälpmedel utanför ordinarie 
sortiment har ökat. 

• Minskade övriga kostnader beror på sänkt IT-avgift från Centrum för digitalisering. 
 

• Arbetad tid 
- Den arbetade tiden har ökat med 6,5 % vilket motsvarar 4,04 årsarbetare (från 64 till 68). 

Bemanningen har förstärkts med tekniker, hjälpmedelskonsulent, samt förrådspersonal 
inför införandet av medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet samt utökning med en 
enhetschef. 

 
Analys av årets resultat i relation till budget – händelseöversikt 

Resultatet beror framförallt på följande händelser: 

• Volymökning av sålda och uthyrda hjälpmedel lägre än budgeterat. 

• Ianspråktagande av tidigare års resultat för att delfinansiera projektledare för överföring av 
medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet från Västmanlands sjukhus till Hjälpmedelscentrum 
enligt beslut i Hälso- och sjukvårdsgruppen 2016. 

• Erhållna medel från Hälso- och sjukvårdsutveckling (Innovation) för delfinansiering av projektledare 
för överföring av medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet från Västmanlands sjukhus till 
Hjälpmedelscentrum. 

• Lägre efterfrågan på extra transporter och tekniska tjänster än budgeterat. 

• Lägre personalkostnader p.g.a. vakanta tjänster del av året, sjukfrånvaro och föräldraledigheter. 

• Ökade inköpskostnader för tekniska hjälpmedel beror på kassation av uttjänta tillbehör och mindre 
huvudhjälpmedel (t.ex. lyftselar), inköp av tillbehör och reservdelar till rullstolar och 
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antidecubitusmadrasser samt förberedande inköp av tillbehör till medicinska 
behandlingshjälpmedel i hemmet. 

• Lägre behov av licenser i webSesam för att tillgodose behov hos sjuksköterskor som förskriver 
madrasser medför lägre licenskostnader. 

• Anpassningar i Sesam har ej levererats p.g.a. fördröjning hos leverantören, en del 
utvecklingskostnader finansieras centralt inom Regionen vilket har medfört lägre kostnader för IT-
konsulttjänster. 

• Förändrad taxering av fastigheten medför lägre fastighetsskatt. 

 

Investeringsredovisning hjälpmedel 
Inköpskostnaderna har ökat, men hållits inom ram trots ökat antal beställningar och utbyte av rollatorer 
med fabrikationsfel. En följd av välplanerad rekonditionering och effektiva ersättningsgrupper för att i 
första hand förskriva från tillgängligt sortiment. Antalet returnerade hjälpmedel ligger kvar på förra årets 
höga nivå. Det visar på god hushållning och kostnadseffektivt tänkande i verksamheten.  

En ISO-kodsförändring påverkar fördelningen mellan olika grupper av hjälpmedel. Fler insulinpumpar har 
köpts in jämfört med 2016, men kostnaden är fortfarande under beviljad investeringsram. Ökningen av 
behandlingshjälpmedel består främst av ståstöd, tyngdhjälpmedel och kompressionshjälpmedel. Ökad 
förskrivning av rullstolar bidrar till en ökning av förlyttningshjälpmedel. 

Förändrat regelverk och nya hjälpmedel har medfört att inköp av hjälpmedel utanför ordinarie sortiment 
har ökat. 

Ett buffertlager till ett värde av 101 tkr infördes hos BUP i december 2017. Avsikten är snabbare leverans av 
de mest frekvent utskrivna hjälpmedlen. 

Förberedelser för att ta över medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet har pågått under 2017. 
Investeringar i hjälpmedel, mätutrustning, lagerhyllor m.m. har gjorts under hösten. Utredningen om 
Hjälpmedelscentrum ska ta över hanteringen av elrullstolsgarage från Västerås stad är nu klar. Den 
resulterade i att Västerås stad behåller hanteringen av dessa. 

Analys av avskrivningstid för ett produktområde sker årligen då avskrivningstiden anpassas efter verklig 
teknisk livslängd. I år har antidecubitusmadrasser analyserats vilket visade att vi har korrekt avskrivningstid 
på dessa. 
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Investeringar - bokslut 2017-01-01 – 2017-12-31, belopp i tkr 

 
 

Redovisning av kostnader för inkontinenshjälpmedel för kund8  

Kostnad för inkontinenshjälpmedel inkl. distribution och frakt, tkr 
År Kommun Landsting Totalt 

2016 11 071 13 353 24 424 

2017 11 527 14 544 26 071 

 

 

Förändring    + 456 + 1 191 + 1 647 

 

Kostnaden för inkontinenshjälpmedel har ökat med 6,7 %, särskilt noteras ökningen av allt-i-ett 
absorptionsskydd och engångsskydd.  

                                                           
8Ingår inte i Hjälpmedelscentrums redovisning då kostnader debiteras direkt till kund från leverantör 

Produkt           2016   2017 
Allt-i-ett           9 245 tkr   9 838 tkr 
Tappningskatetrar      6 024 tkr   6 777 tkr 
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Resultat, analys 
Inför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning om hjälpmedelsbehovet två år framåt och 
svaren bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att 
förvaltningens kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera.  

Ett omfattande arbete med prispressande upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till hög 
återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar till att hålla så låg prisnivå som 
möjligt. 

 

INTERN REFERENS 
Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 18-03-02, §7 

Diarienummer: HMC180007 

BILAGOR 
1. Ekonomi-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal 
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§  
Utökning av gemensamma överförmyndar-
nämnden för Köping, Arboga och Kungsör 
med Hallstahammar och Surahammar  
(KS 2016/231) 
Förfrågningar om medlemskap i den gemensamma överförmyn-
darnämnden från och med den 1 januari 2019 har kommit in från: 

- kommunfullmäktige i Hallstahammar den 8 juni 2016 och 

- kommunfullmäktige i Surahammar den 9 januari 2018  
 
Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör ställer sig positiv till ansökningarna och en utökning av 
gemensamma nämnden till fem medlemskommuner. 
 
Den gemensamma överförmyndanämnden Köping, Arboga och 
Kungsör startade verksamheten den 1 januari 2015. Kansliet 
bestod initialt av tre handläggare och en assistent. 
 
Kansliet har sedan tillkomsten haft regelbundna träffar med över-
förmyndarverksamheterna i Hallstahammars och Surahammars 
kommuner avseende ett framtida samarbete. Överförmyndarnämn-
den i Surahammar lämnade den 22 juni 2016 med en förfrågan om 
utökat samarbete och senare deltagande i gemensamma nämnden. I 
väntan på ny mandatperiod övertog överförmyndarkansliet i sep-
tember 2017 Surahammars kommuns ärenden genom förvaltnings-
mässig samverkan. Ytterligare en handläggare anställdes till kans-
liet som finansieras av Surahammar. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet vid februarisammanträ-
det för att få mer information om verksamheten, de konsekvenser 
det får om nämnden utökas med ytterligare två kommuner samt 
mer underlag kring bl.a. ekonomi. 
 
Gemensamma överförmyndarnämndens kansli har lämnat ett 
förtydligande.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gemensamma överförmyndarnämndens skrivelse 2018-01-10 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 39 (Återremiss) 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Gemensamma nämnden, Arboga kommun, Köpings 
kommun, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

• Gemensamma överförmyndarnämndens kanslis tjänsteskrivel-
se 2018-03-13 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 61 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner Hallstahammars kommuns och 

Surahammars kommuns ansökningar om medlemskap i gemen-
samma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör. 
 
Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör får i uppdrag att ta fram förslag till nytt reglemente, 
avtal, budget och verksamhetens organisation. 
 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner 
fattar motsvarande beslut. 
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överförmyndarkansl iet
Fredrik Alm, Kanslichef
0221-251 43
fredrik. alm@koping. se

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2018-01- 10

r (2)

Vår beteckning

GMN ÖPN ZOT g¡Z

Kommunfullmfütige Köpings kommun
Kommunfu llmäktige Arbo ga kommun
Kommunfullmfütige Kungsörs kommun

Utökni ng av gemensamma överförmyndarnäm nden
Köping, Arboga och Kungsör med Hallstahammar och
Surahammar
Den gemensamma överförmyndamåimnden Köping, Arboga och Kungsör startade
verksamheten 20 1 5-0 I -0 I . Överftirmyndarkansliet bestod initialt av tre
handläggare och en assistent.

Överftirmyndarkansliet har sedan tillkomsten haft regelbundna träffar med
överftirmyndarverksamheterna i Hallstahammars kommun och Surahammars
kommun avseende ett framtida samarbete. Kommunfullmäktige i Hallstahammars
inkom 2016-06-08 med en ftirfrågan om medlemskap i gemensamma
överftirmyndarnåimnden fran och med 20 I 9-0 I -0 I . Överftirmyndarnämnden i
Surahammar inkom 2016-06-22 med en ftirfrågan om utökat samarbete och
sedermera deltagande i gemensamma nåimnden. I våintan på ny mandatperiod
övertog överftirmyndarkansliet i september 2017 Surahammars kommuns åirenden
genom ftirvaltningsmässig samverkan. Ytterligare en handläggare anställdes till
överftirmyndarkansliet som fi nansieras av Surahammar. Kommunfullmäktige i
Surahammar inkom 2018-01-09 med ansökan om medlemskap i gemensamma
överftirmyndarnämnden 20 1 9-0 1 -0 1.

Gemensamma överftirmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör ställer sig
positiv till dessa ansökningar samt en utökning av gemensamma nåimnden till fem
medlemskommuner.

Kommunfullmåiktige ft)reslås besluta

att godkåinna Hallstahammars kommuns och Surahammars kommuns ansökningar
om medlemskap i gemensamma överftirmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör

att gemensamma överftirmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör ffir i
uppdrag att ta fram ftirslag till nytt reglemente, avtal, budget och verksamhetens
organisation.

samt att besluten gäller under fürutsättning att samtliga medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

I

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-25't 31

Webbplats och e-post Bankg¡ro
www.koping.se 991-1215
stadskansliet@koping.se

Org. nr
212000-2114
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Vår beteckning

GMN ÖPN ZOTS¡Z

Carl-Inge
ordftirande
överft irmyndarnåimnden
Köping, Arboga och Kungsör

Överförmyndarkansl iet
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2018-03-13 GMN ÖFN 2018/2 
  

Överförmyndarkansliet 
Fredrik Alm, Kanslichef 
0221-251 43 
fredrik.alm@koping.se 
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Postadress   Besöksadress Telefon Fax Webbplats och e-post Bankgiro Org. nr 
Köpings kommun 
731 85  Köping 

Rådhuset 
Stora Torget 

0221-250 00 0221-251 31 www.koping.se 991-1215 212000-2114 
stadskansliet@koping.se 
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 Kommunstyrelsen Kungsörs kommun 

Förtydligande angående kostnader kopplade till utökning 
av gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga 
och Kungsör 
Överförmyndarnämndens ambition med ärendet är att få principiell accept på 
sammanslagningen, och därefter gå vidare med kostnadsberäkning och 
framtagande av reglemente m.m. Avseende de i dagsläget kända ekonomiska 
konsekvenserna beskrivs översiktligt nedan. En fullständig ekonomisk analys 
kommer att ske under april. 

Generellt består nämndens kostnader av fyra delar: 

1. Nämnd (ledamöter/ersättares arvoden, kurser, resor m.m.) – kostnader 
förväntas vara liknande per kommun, eventuellt mindre. 

2. Kansli (handläggare, lokal, IT-system m.m.) – kostnader förväntas vara 
liknande per kommun, större lokal finns, eventuell utökning med 
arbetsledande handläggare. 

3. Arvoden till gode män för ensamkommande barn och unga (arvoden, 
reseersättningar) - till och med 2017-12-31 har nämnden fått full 
kostnadstäckning från Migrationsverket för detta. Antalet 
ensamkommande barn och unga med god man har inte påverkat 
nettokostnaderna under dessa tre år. Nu utbetalas inte ersättningen längre, 
så viss kostnadsökning kommer initialt under 2018. Antalet individer 
bedöms framgent som mycket liten. 

4. Arvoden till gode män för övriga (arvoden, reseersättningar) – kraftig 
ökning av antalet ärenden och kostnader senaste åren, fler huvudmän med 
psykisk ohälsa/missbruksproblematik medför att de ej kan arvodera gode 
män och då blir arvodet kommunens kostnad. Vi kan ej påverka antalet 
huvudmän eller kostnaderna. Denna kostnad utgör våra budgetavvikelser, 
och det beror på att kostnaden inte säkert går att budgetera. 

 
Det går således inte att anta att kostnaderna för nämnden blir mindre när fler 
kommuner går ihop. Nämnds- och förvaltningskostnaderna kan bli mindre,  
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Överförmyndarkansliet    
 
 

 

 

men totala kostnaderna beror helt på hur många ärenden som arvoderas av 
kommunerna.  

 

Kostnaderna för 2017 fördelade sig enligt nedan: 

Nämnd 124 tkr 

Kansli 2 459 tkr 

Arvoden 3 516 tkr 

 

När det gäller vår budget har den varit lika under 2015, 2016 och 2017 (med 
undantag för att Köping räknat upp lönekostnader). Till 2018 har vi som bekant 
fått upp budgeten något då alla tre kommuner skjutit till 100-200 tkr mer. 

 

 

Fredrik Alm 
kanslichef 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09     
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Länsstyrelsen, Polisen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Revidering av Allmänna lokala ordningsföre-
skrifter för Kungsörs kommun (KS 2018/115) 

De lokala ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de 
generella bestämmelser som finns i Ordningslagen. I 3 kap Ord-
ningslagen finns grundläggande regler om ordning och säkerhet på 
offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att meddela 
lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser anpassade 
efter lokala förhållanden. 
 
Nuvarande lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäk-
tige 2003. En genomgång av föreskrifterna har gjorts och ett för-
slag till reviderade föreskrifter har tagits fram. I förslaget har bl.a.  

- förtydligats vilka platser i Kungsörs kommun som är att jäm-
ställa med offentlig plats 

- lagts till nya områden som tidigare inte varit med i ordnings-
föreskrifterna gällande t.ex. fiske, offentlig tillställning/arran-
gemang, hundar och katter samt rökförbud 

- större revideringar gjorts gällande bl.a. fyrverkerier och 
motionsspår 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-03-15 
jämte förslag till revideringar i Allmänna lokala ordnings-
föreskrifterna. 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 62 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för 

Kungsörs kommun i enlighet med förvaltningens förslag dock med 
följande justeringar: 
- 18 § andra stycket, andra punkten kompletteras med fiskeför-

bud med kastspö eller flugspö också från Kungsörs Segelsäll-
skaps (KSS) och Kungsörs Motorbåtsklubbs (KSMK) bryggor 

- 23 § andra stycket, om undantagna tider då polismyndighetens 
tillstånd inte krävs för fyrverkerier, utgår. 

  
 
 Reviderade föreskrifter redovisas som KS-handling nr x/2018. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-03-15 KS 2018/115 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Teknisk chef Stig Tördahl 
Kanslichef Eva Kristina Andersson 

 

  
 
 

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

Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter 
för Kungsörs kommun 
De lokala ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de generella be-
stämmelser som finns i Ordningslagen. I 3 kap Ordningslagen finns grundläg-
gande regler om ordning och säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen 
getts rätt att meddela lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser an-
passade efter lokala förhållanden. 
 
För att få en helhetsbild om vad som gäller för ordning och säkerhet på offentlig 
plats krävs därför en genomgång av både Ordningslagen och de lokala ordnings-
föreskrifterna. 
 
Definitioner: 

- Allmän plats – är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och 
bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park eller 
annan plats som enligt gällande detaljplan angetts som allmän plats. Allmän 
plats är i huvudsak gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av 
kommunen 

- Offentlig plats – är ett uttryck som används i ordningslagen och de lokala 
ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, 
dels andra ytor inom- och utomhus som inte är allmän plats men som trots det 
får användas för någon form av allmän trafik, t.ex. utrymmen som används 
för gång-, cykel eller biltrafik. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om 
inte annat särskilt anges, på alla offentliga platser. 

 
Nuvarande lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2003. En 
genomgång av föreskrifterna har gjorts av tekniska chefen Stig Tördahl, VA-chef 
Jaafar Ibrahim och kanslichef Eva Kristina Andersson. Detta har resulterat i ett 
förslag till reviderade föreskrifter (bilaga 1). I förslaget har bl.a.  

- förtydligas vilka platser i Kungsörs kommun som är att jämställa med 
offentlig plats 

- lagts till nya områden som tidigare inte varit med i ordningsföreskrifterna 
gäller t.ex. fiske, offentlig tillställning/arrangemang, hundar och katter samt 
rökförbud 
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 Datum Vår beteckning 
 2018-03-15 KS 2018/115 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

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

- större revideringar gjorts gällande bl.a. fyrverkerier och motionsspår 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslag: 
 
Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för Kungsörs 
kommun i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör Stig Tördahl 
 
 
 
 Eva Kristina Andersson 
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Bilaga 1 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun 
Antagna av kommunfullmäktige 2003-04-28, § 55 
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx 
 
 
Kungsörs kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ord-
ningslagen (1993:1617) för att säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats 
inom Kungsörs kommun. 
 
 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 
3 kapitlet ordningslagen (1993:1617). 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Kungsörs kommun ska upprätthållas. Bestämmelserna i 21 23-24 §§ har till 
syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av 
pyrotekniska varor.  
 
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats en-
ligt 1 kapitlet 2 § första stycket 1–4 ordningslagen, dvs. 

1. allmänna vägar, 
2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän 
plats och som har upplåtits för sitt ändamål, 
3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamn- verksamhet, om de 
har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 
4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän 
trafik.  
 
om inte annat anges.  
 
Bestämmelsen i 21 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom kommunen. 
 
För områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens före-
skrifter om torghandel. 
 
3 § Vid tillämpningen av 3 kapitlet ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 
kapitlet 2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats 
om de är tillgängliga för allmänheten:   
• kommunala idrottsplatser 
• kommunala friluftsbad,  

Förslag till reviderade 
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• anläggningar för lek, idrott, camping och friluftsliv 
• väntsal vid järnvägsstationen. 
• järnvägsområde, inklusive perronger och väntsal 
• skolgårdar 
• kyrkogårdarna och begravningsplatser,  
• Kungsudden, Ekudden, f.d. Folkets Park (Parklogen), Sofiaparken, Karl XI:s 

promenad, Åparken, i plan angivna torgytor samt badplatser. 
 
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11 §, 
12 §, 13 §, 15 § andra stycket och 23 § första stycket bör kommunen ges tillfälle att yttra 
sig.  
 
Lastning av varor m.m. 
5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgär-
den göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter 
genom damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrust-
ningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.  
 
Gångbanor och cykelbanor får inte blockeras vid lastning och annan hantering på 
sådant sätt att fotgängare eller cyklister tvingas ut i körbanorna. 
 
Schaktning, grävning m.m. 
6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmas-
sor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant 
sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. 
 
Inom detaljplanelagda områden kan marklov erfordras. 
 
Störande buller 
7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t.ex. stenkross-
ning, pålning och nitning, får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 
Polismyndighetens tillstånd krävs för arbete som pågår under tiden kl. 22.00-07.00 
och som orsaker störande buller på offentlig plats, t.ex. bilning, stenkrossning, 
spontning och pålning. 
 
Containrar 
8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offent-
lig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens 
namn, adress och telefonnummer. 



 Kungsörs kommuns författningssamling Nr C.1 
 
 
 

3 (8) 

Bilaga 1 

 
Markiser, flaggor och skyltar 
9 § Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana 
på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 
 
Från trottoarkant och 1,50 meter in mot byggnad får inga skyltar eller liknande ställas upp, 
detta för att fri passage ska finnas för t.ex. handikappfordon. 
 
Inom detaljplanelagda områden ska bygglov sökas för nya skyltar. 
 
Affischering 
10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 
 
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anord-
ningar som är avsedda för detta ändamål.  
 
Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivan-
den som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. 
 
Tillstånd krävs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden i form av en affisch som avser näringsidkarens rörelse på byggnad 
där rörelsen finns. Skyltar kan dock kräva särskilt tillstånd enligt annan lagstiftning. 
 
Högtalarutsändning 
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på 
offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyn-
digheten. 
 
Offentlig tillställning/Arrangemang 
 
12 §  Polismyndighetens tillstånd krävs för att få anordna offentlig tillställning/sam-
mankomst på allmän plats.  
 
Vid arrangemang på offentlig plats ska ljudstyrka från högtalare eller annat förstärkt 
ljud anpassas så att onödig störning för omgivningen inte uppstår. Verksamhet som 
kan medföra höga ljud ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer för ljudnivåer. 
 
Anordnaren ansvarar för ordning och säkerhet vid sådant arrangemang 
 
Insamling av pengar 
12 13 §  Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, 
om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig till-
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ställning. I ansökan om tillstånd ska arrangörens namn och ändamålet med 
insamlingen framgå. 
 
Polismyndighetens tillstånd krävs inte när: 
• skolklasser samlar in pengar till hjälporganisationer eller liknande 
• insamlingen sker passivt eller i samband med framförande av gatumusik 
 
När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 
 
Förtäring av alkohol 
13 14 § Spritdrycker, vin, starköl och folköl  och övriga drycker med en 
alkoholhalt överstigande 2,8 volymprocent får inte förtäras på offentlig plats såvida inte 
tillstånd för servering enligt alkohollagen finns.  
 
Ambulerande försäljning 
14 15 §  Ambulerande försäljning får inte ske på allmän plats. 
 
För ambulerande försäljning på andra platser än de platser som kommunen upplåtit för all-
män torghandel, krävs polismyndighetens tillstånd. 
 
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som tar offentlig plats i anspråk 
endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och som därför inte kräver tillstånd enligt 3 
kapitlet 1 § ordningslagen. 
 
(Se vidare Torghandelsstadgan.) 
 
Camping/Ställplats för husbil 
15 15 §  Camping får inte ske på offentlig plats inom detaljplanelagt område, eller på sådan 
plats som enligt 3 § jämnställs med offentlig plats, i annat fall än om sådan plats för viss tid 
särskilt anvisats för ändamålet.  
Camping är endast tillåten på Ekuddens camping. 
 
Ställplats kan anvisas av kommunen. I övrigt gäller Trafikförordningens 
bestämmelser. 
 
På campingplatserna och ställplatser för husbilar gäller allmänna ordningsbestämmelser. 
 
Badförbud 
16 17 §  Bad är förbjudet inom hamnområdet och i närheten av markerade kablar och dess-
utom är bad förbjudet i öppet vatten inom följande områden: Arbogaån från Runnabäcken 
till västra stranden av Ekudden. 
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Fiske 
18 §  Fiske får inte äga rum från offentlig plats så att trafik med bilar, cyklar eller 
fotgängare hindras eller båttrafik och badande störs.  
 
Fiske med kastspö eller flugspö får inte ske: 
• från broar över Arbogaån  
• båtbryggor vid gästhamnen och Kungsörs varv 
• badbryggor vid Skillingeudds badplats, Bottens badplats och Ekuddens badplats 
 
Hundar 
17 19 §  Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den 
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 19 och 19 20 
§§. Det som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- 
eller signalhund för hörselskadade eller för polishund i tjänst. 
 
18 20 §  Hundar får inte medföras eller vistas på Skillingeudds badplats, Bottens 
badplats och badet vid Ekuddens camping under perioden 1 juni – 31 augusti. 
Avgränsningen av badplatsområdena framgår av dessa kartor: 
 
• Skillingeudds badplats 
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• Bottens badplats 
 

 
 
 
• Ekuddens badplats 
 

 
 
 
Hundar ska hållas kopplade inom offentlig plats eller därmed jämnställd plats inom 
detaljplanelagt område om ej särskilt tillstånd givits. Tikar ska under löptid hållas kopplade 
inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade områden. 
 
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och 
telefonnummer. 
 
Hundar får inte vistas på begravningsplatser, allmän idrottsplats eller lekplats. Det är 
dock tillåtet att med kopplad hund passera gång- och cykelväg som genomkorsar 
sådant område. 
 
19 21 §  Inom offentlig plats med tydlig stadsprägel detaljplanelagt område ska 
föroreningar efter hundar plockas upp. 
 
Hundar och katter 
22 §  Hundar och katter ska hållas under sådan tillsyn att de inte vållar skada eller 
olägenhet. 
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När en hund eller katt inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens 
namn, 
adress och telefonnummer eller vara försedd med annan fast anbringad 
identifikationsmärkning (t.ex. tatuerat ID-nummer eller elektronisk märkning med 
mikrochips e.d.). 
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
20 23  Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas inom områden 
med detaljplan utan tillstånd av polismyndigheten. Tillstånd av polismyndighet krävs 
för att använda pyrotekniska varor.  
 
Tillstånd av polisen behövs dock inte under följande tider: 
• från klockan 17.00 nyårsafton till klockan 01.00 på nyårsdagen 
• från klockan 17.00 skärtorsdagen till klockan 01.00 på påskdagen 
• från klockan 17.00 valborgsmässoafton till klockan 01.00 den 1 maj. 
 
21 24 §  Det är förbjudet att använda fyrverkeri och pyrotekniska varor: 
• närmare än 300 meter från vårdcentralen/sjukhemmet vårdinrättning med boende  
• när det är eldningsförbud 
 
Sprängning och skjutning med eldvapen m.m. 
22 25 §  Skjutning med eldvapen är otillåten på alla offentliga platser samt på platser som 
enligt 3 § i dessa skrifter som jämställs med offentlig plats. 
 
Skyddsjakt är tillåtet enligt gällande bestämmelser i Jaktlagen. 
 
Skjutning med eldvapen är endast tillåtet på den befintliga skjutbanan vid Sandskogs-
backen. 
 
23 26 §  Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats 
samt på plats som enligt 3 § i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats. 
 
Ridning och löpning Motionsspår 
24 27 §  Ridning får inte ske i alla motionsspår. 
 
Löpning är förbjudet i samtliga anlagda skidspår:  
Ridning, cykling eller trafik med motordrivet fordon får inte ske i kommunala 
motionsspår. Särskilt preparerade och märkta skidspår får endast användas för 
skidåkning. 
 
Rökning 
§ 28  Det är förbjudet att röka: 
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• på skolområde 
• i anslutning till entréer till offentliga inrättningar 
 
Avgift för att använda offentlig plats 
25 29 §  För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommun-
fullmäktige. 
 
Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
26 30 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5–9 §§, 10 § första 
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 § första och andra styckena, 15 och 16 17 §§, 18 
19 – 24 27 §§ kan dömas till penningböter enligt 3 kapitlet 22 § andra stycket 
ordningslagen. 
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
 
_______________ 
Dessa föreskrifter träder i kraft den x x 2018. 
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§ 62 
Revidering av Allmänna lokala ordningsföre-
skrifter för Kungsörs kommun (KS 2018/115) 

De lokala ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de 
generella bestämmelser som finns i Ordningslagen. I 3 kap Ord-
ningslagen finns grundläggande regler om ordning och säkerhet på 
offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att meddela 
lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser anpassade 
efter lokala förhållanden. 
 
Nuvarande lokala ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäk-
tige 2003. En genomgång av föreskrifterna har gjorts och ett för-
slag till reviderade föreskrifter har tagits fram. I förslaget har bl.a.  

- förtydligats vilka platser i Kungsörs kommun som är att jäm-
ställa med offentlig plats 

- lagts till nya områden som tidigare inte varit med i ordnings-
föreskrifterna gällande t.ex. fiske, offentlig tillställning/arran-
gemang, hundar och katter samt rökförbud 

- större revideringar gjorts gällande bl.a. fyrverkerier och 
motionsspår 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-03-15 
jämte förslag till revideringar i Allmänna lokala ordnings-
föreskrifterna. 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för 

Kungsörs kommun i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- tilläggsyrkande från Claes Wolinder (L) gällande 18 § så att 

fiske med kastspö eller flugspö inte heller ska vara tillåtet från 
Kungsörs Segelsällskaps (KSS) och Kungsörs Motorbåts-
klubbs (KSMK) bryggor 
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- avslagsyrkande från ordförande Per Strengbom (S) på 23 § 
andra stycket; föreslagna undantag då polismyndighetens 
tillstånd inte skulle behövas för fyrverkerier. 

 
- ändringsyrkande från Niklas Magnusson (M) innebärande att 

fyrverkeri ska vara tillåtet utan polisens tillstånd de föreslagna 
tiderna från någon eller några platser. 

 
 Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propo-

sitionsordning, vilken godkänns.  
 
 Ordföranden avser ställa proposition enligt följande: 

1) Ställningstagande till Claes Wolinders tilläggsyrkande kring 
fiskeförbud även vid KSS och KSMK bryggor 

2) Framskrivet förslag kring undantagna dagar då polisens 
tillstånd inte krävs för fyrverkerier mot ordförandens 
avslagsyrkande på detta och Niklas Magnussons ändrings-
yrkande innebärande att någon eller några platser ska vara 
undantagna de aktuella dagarna. 

3) Ställningstagande till föreslagna revideringar i övrigt. 
 
Proposition 1 Ordföranden frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Claes 

Wolinders tilläggsyrkande kring fiskeförbud och finner att så är 
fallet. 

 
Proposition 2 Härefter ställer ordförande framskrivet förslag kring fyrverkerier 

mot sitt eget avslagsyrkande gällande undantagen och Niklas Mag-
nussons ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrel-
sen beslutat att avslå föreslagna undantag. 

 
Proposition 3 Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt 

förslaget till reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i 
övrigt och finner att så är fallet. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förlag: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar Allmänna ordningsföreskrifter för 

Kungsörs kommun i enlighet med förvaltningens förslag dock med 
följande justeringar: 
- 18 § andra stycket, andra punkten kompletteras med fiskeför-

bud med kastspö eller flugspö också från Kungsörs Segelsäll-
skaps (KSS) och Kungsörs Motorbåtsklubbs (KSMK) bryggor 
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- 23 § andra stycket, om undantagna tider då polismyndighetens 
tillstånd inte krävs för fyrverkerier, utgår. 

  
 
 Reviderade föreskrifter redovisas som KS-handling nr x/2018. 
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§  
Revidering av Reglemente för intern kontroll 
(KS 2018/101) 

Nuvarande reglemente för intern kontroll antogs av kommunfull-
mäktige i mars 2015.  
 
Revisorerna har gjort återkommande revisioner kring kommunens 
hantering av den interna kontrollen. Det system och de regler vi nu 
har känns väl genomarbete, men en smärre justering föreslås. 
Förvaltningen föreslår att ett stycke som rör kommunstyrelsens 
skyldigheter i uppföljning av internkontrollplanen tas bort.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-03-08 

jämte förslag till reviderat reglemente 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 63 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige reviderar Reglemente för intern kontroll i 

enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 
 Reviderat reglemente redovisas som KS-handling nr x/2018. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-03-08 KS 2018/101 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förslag  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kommundirektör Claes-Urban Boström  
  
 
 
 

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

Revidering av Reglemente för intern kontroll 
Nuvarande reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige i mars 
2015. Revisorerna har gjort återkommande revisioner kring kommunens han-
tering av den interna kontrollen. Det system och de regler vi nu har känns väl 
genomarbete, men en smärre justering föreslås. 
 
Förvaltningen föreslår att följande stycke tas bort i avsnittet Kommunstyrelsens 
skyldigheter gällande uppföljning av internkontrollplan (bilaga 1): 
 
”Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrappor-
ter, utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbätt-
ringar behövs ska styrelsen genomföra sådana.” 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige reviderar Reglemente för intern kontroll enligt 
förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
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Reglemente för intern kontroll 
Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-09, § 23 
Reviderat av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx 
 
 
Med intern kontroll avser vi i Kungsörs kommun åtgärder som bidrar till att 
utveckla och säkerställa funktion och kvalitet i kommunens samtliga 
verksamheter och därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel. 
 
1 Syfte 
Detta reglemente 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.  
 
En rimlig grad av säkerhet innebär att en avvägning görs mellan kostnad och nytta av 
kontrollerna. Vid bedömning av kontrollnyttan ska inte bara ekonomiska faktorer 
vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet för verksamheten. 
 
Mål för den interna kontrollen: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet – kontroll av ekonomi, presta-
tioner och kvalitet. Dessutom ska det säkerställas att fattade beslut verkställs och 
följs upp i förhållande till verksamhetsidé och antagna mål. 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten – 
Kommunstyrelsen, nämnderna och de verksamhetsansvariga ska ha tillgång till 
rättvisande räkenskaper. I det ingår även en ändamålsenlig och tillförlitlig redo-
visning av verksamhetens prestationer i form av kvantitet och kvalitet samt övrig 
relevant information om verksamheten och dess resursanvändning. 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. – innefattar lagstift-
ning och kommunens interna regelverk samt ingångna avtal med olika parter. 

• Säkra tillgångar och förhindra förluster – särskilt viktigt är att kontrollrutinerna 
är tillräckliga kring de processer där pengar, värdepapper och stöldbegärliga 
tillgångar hanteras. 

• Eliminera och upptäcka allvarliga fel – både avsiktliga och oavsiktliga fel 

• Befrämja etik och moral – kommunstyrelsen och nämnder har ett ansvar för att 
regler och policyer finns samt att alla aktörer ansvarar för en god kontrollmiljö. 

• Skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter – detta kan 
vi nå bl.a. genom att personalen har tillräcklig kunskap och att intern kontroll upp-
fattas som en naturlig del i de olika verksamhetsprocesserna. 

 
 

Förslag till reviderat 
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2 Modell för intern kontroll 
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i verksamhetens 
grundläggande processer för att uppnå målen. Viktiga beståndsdelar för en god 
intern kontroll är:  

• Kontrollmiljön – skapas av aktörerna och hur de samverkar i organisationen. Det 
handlar om det klimat som råder. De regler, policyer och målsättningar som finns 
är ledningens signaler om grundläggande värderingar och förhållningssätt. Det ska 
råda en kultur där samtliga, såväl politiker som anställda, är förtrogna med vilka 
spelregler som gäller. 

• Riskanalyser – att identifiera och analysera olika risker ska vara en ständigt på-
gående process och är avgörande för kommunens möjligheter att nå sina mål. 
Riskanalyser syftar till att föregripa och undanröja eventuella risker samt 
skapa en beredskap för oväntade händelser. Riskanalyserna ska beakta sanno-
likhet och väsentlighet. 

• Kontrollaktiviteter – är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, mini-
mera eller helst eliminera de risker som finns. Det kan även handla om att sä-
kerställa beredskap för att kunna hantera eller reagera på situationer som upp-
står till följd av att olika händelser inträffar. Kontrollaktiviteterna ska integre-
ras i de ordinarie verksamhetsprocesserna.  

• Information och kommunikation – mellan aktörer och olika organisatoriska ni-
våer är en viktig förutsättning för en effektiv intern kontroll. Ledningen på 
olika nivåer har ansvar för att säkerställa att den information som krävs för att 
styra, följa upp och rapportera verksamheten erhålls. 

• Tillsyn – syftar till att kontinuerligt utvärdera kontrollsystemet för att säker-
ställa att detta fungerar som avsett. Via tillsynen sker en analys av existerande 
kontroller och att kontroller i rutiner och processer baseras på aktuell riskbe-
dömning. Tillsynen ska resultera i förslag till förbättringar i syfte att stärka 
styrningen och den interna kontrollen. Tillsyn sker med hjälp av internkon-
trollplaner och uppföljningen av dessa. 

 
3 Organisation 
3.1  Kommunstyrelsen 
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.  
En annan viktig uppgift för kommunstyrelsen är att ta initiativ till, utveckla och 
formulera kommunövergripande anvisningar kring intern kontroll. Sådana anvis-
ningar kan gälla  

- anvisningar för själva kontrollarbetet eller  
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- regler och anvisningar för olika rutiner, exempelvis i frågor om attest, 
uppföljning, lönerapportering m.m. 

 
3.2  Styrelsen/nämnden/bolaget 
Styrelsen/nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt 
verksamhetsområde. Det innebär bl.a. att  

- se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen 

- kommunövergripande reglementen, policys, regler och anvisningar följs 

- regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas i enlighet med de 
lokala förutsättningarna samt att dessa formuleras och antas av nämnden. 

 
Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska 
en risk- och väsentlighetsanalys (riskbedömning) göras. 
 
3.3 Förvaltningschefen/verkställande direktören 
Inom styrelsens/nämndens/bolagets verksamhetsområde ansvarar förvaltningschef 
eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar utformas för att upprätt-
hålla en god intern kontroll. I detta ansvar ligger att leda arbetet med att åstad-
komma och upprätthålla en god intern kontroll. Reglerna ska beslutas av respek-
tive styrelse/nämnd.  
 
Förvaltningschefen eller motsvarande  

- är skyldig att löpande rapportera till styrelsen/nämnden om hur den interna 
kontrollen fungerar 

- svarar för att minst årligen skriftligt rapportera till nämnden och ge en samlad 
bedömning om hur den interna kontrollen fungerar 

Allvarligare brott mot den interna kontrollen rapporteras omedelbart till styrelsen/ 
nämnden. 

 
 
3.4  Verksamhetsansvariga  
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att 
följa antagna regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga 
anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd. Vidare har de att verka för 
att de anställda arbetar mot uppställda mål och att de arbetsmetoder som används 
bidrar till en god intern kontroll.  
 
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överord-
nad. I de fall bristerna berör den överordnade ska bristerna rapporteras till förvalt-
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ningschef. I de fall bristerna berör förvaltningschef ska bristerna rapporteras till 
nämnd.  
 
3.5 Övriga anställda  
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar. Brister i den 
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmast överordnad. I de fall 
bristerna berör den överordnade ska bristerna rapporteras till förvaltningschef. I 
de fall bristerna berör förvaltningschef ska bristerna rapporteras till nämnd.  
 
4 Internkontrollplan  
Nämnd ska varje år besluta om en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen.  
 
Olika granskningsområden bör väljas ut med utgångspunkt från en väsentlighets- 
och riskbedömning.  
 
5 Uppföljning av internkontrollplan 
5.1 Nämndens/styrelsens/bolagets skyldigheter 
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 
antagen plan, löpande rapporteras till styrelsen/nämnden. Rapporteringen bör ske 
skriftligen. Frekvens och utformning av rapporteringen ska beskrivas i den interna 
kontrollplanen.  
 
Nämnden/bolaget ska löpande eller senast i samband med årsredovisningens upp-
rättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska ske samtidigt till kommunens 
revisorer.  
 
Allvarligare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rap-
porteras till kommunstyrelsen. ’ 
 
5.2 Kommunstyrelsens skyldigheter 
Kommunstyrelsen fastställer när rapport senast ska avlämnas. Rapporten ska inne-
hålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuella vidtagna åtgärder. 
Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av 
kommunens rutiner.  
 
Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, 
utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll. I de fall förbättringar 
behövs ska styrelsen genomföra sådana. 
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Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar 
i de kommunala företagen. 
 
6  Rätt att utfärda tilläggsanvisningar 
Med stöd av detta reglemente har kommunstyrelsen rätt att utfärda närmare före-
skrifter och anvisningar för det interna kontrollarbetet.  
 

_________________ 
 

Ersätter tidigare reglemente antaget av kommunfullmäktige 2007-03-26, § 105. 



Kungsörs kommun  
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§  
Revidering av detaljplaneprocessen  
(KS 2017/351) 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 13 novem-
ber 2017, § 156, att anta framtagen detaljplaneprocess och dele-
gerade beslut om standardutförande till kommunstyrelsen med rätt 
att vidaredelegera. 
 
Under arbetet med den senaste detaljplanen har det upptäckts att 
det behövs vissa korrigeringar i detaljplaneprocessen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  

• Plankommitténs protokoll 2018-01-30, § 4 jämte tjänste-
skrivelse 2018-01-22 och förslag till reviderad process 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-02-26, § 44 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar den reviderade detaljplaneprocessen i  
  Kungsör och delegerar beslut om smärre revideringar till kom-

munstyrelsens plangrupp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-01-22 KS 2018/ 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Stefan Lejerdahl, utvecklingsstrateg  
  
 
 
 

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

Revidering av detaljplaneprocessen 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 13 november 2017, §156, 
att anta framtagen detaljplaneprocess. Under detaljplanearbetet har vi upptäckt att 
det i vissa fall inte är nödvändigt att lyfta smärre justeringar av detaljplanen i 
plankommittén. Av den anledningen har detaljplaneprocessen ändrats, se 
gulmarkerad text i bilagan. 
 
Då detaljplaneprocessen är komplex och under utveckling kan det behövas 
ytterligare smärre revideringar. Dessa revideringar föreslås hanteras inom 
plangruppens ordinarie arbete. 
 
Bilaga 
Reviderad detaljplaneprocess 

 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta den reviderade 
detaljplaneprocessen. 
  

2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att smärre revideringar hanteras inom 
plangruppen. 

 
 
 
 
 

___________________  __________________ 
Claes-Urban Boström  Stefan Lejerdahl 
Kommunchef   Utvecklingsstrateg 



Standardförfarande 
 

Detaljplaneprocess för: Roberts Auktioner 

 
Aktivitet 

 
Ansvarig 

 
Klart 

Signatur och 
datum 

 
Plangruppen initierar en ny detaljplan 
eller begäran om planbesked 
inkommer. 

Kommunchef  
Bedömning om begäran är komplett 
inom 1 vecka.  

Teknisk chef i samråd med 
planförfattare 

 

Starta planarbete 
 

Tjänsteskrivelse/Start-PM inkl. karta 
till plankommittén om förslag till ny 
detaljplan 
 

Teknisk chef  
Planförfattare (Start-PM) 
Sekreterare sammankallar 
 

 

Plankommittén sammanträder och 
beslutar om ny detaljplan ska upprättas 
(reg) 

Kommunchef initierar 
Sekreterare protokollför 
Registrator 

 

Skicka planbeskedet till KS för beslut Registrator  

Beslut i KS (reg) Teknisk chef 
Registrator 
 

 

Utformning av ny plan  
 

Planbesked lämnas till den som 
inkommit med begäran (senast inom 2 
månader när komplett begäran kommit 
in, om inget annat överenskommet) 
Beställning av planuppdrag (detaljplan) 
och planavtal till planförfattare 
(konsulten)  

Teknisk chef 
 

 

Upprätta planavtal (reg) Planförfattare  
Registrator 

 

Vid större projekt: Framtagande av 
planprogram. Beställning till 
planförfattare. 

Plangruppen   

Framtagande av tidsplan för hela 
processen i samarbete med 
planförfattare (reg) 

Kommunchef (ansvarig för 
plangruppen) 
Registrator 
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Beställning av grundkarta Planförfattare 
 

 

Upprätta grundkarta Mätavdelningen-KKTAB 
 

 

Färdigställa kartkoncept Planförfattare 
 

 

Färdigställa plankarta Mätavdelningen-KKTAB 
 
 

 

Beställa fastighetsförteckning från 
Lantmäteriet 

Mätavdelningen-KKTAB 
 
 

 

Framtagande övriga handlingar 
 

Planförfattare  

MKB 
 

Plangruppen i samråd med 
planförfattare 

 

Fastslå samrådskrets, redovisas i en 
sändlista 

• LST 
• Lantmäteriet 
• Angränsande kommuner 
• Sakägare 
• Intresseorganisationer 

(reg) 

Plangruppen 
Registrator 

 

Sammanställning av planförslag (reg) Plangruppen 
Registrator 
 

 

Plankommittén sammanträder och 
beslutar om samråd (reg) 

Kommunchef initierar 
Sekreterare protokollför 
Registrator 

 

Skicka planförslaget till KS för beslut 
om samråd 

Registrator  

Beslut i KS (reg) Teknisk chef 
Registrator 
 

 

 

  

 
Aktivitet 

 
Ansvarig 

 
Klart 

Signatur och 
datum 
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Aktivitet 

 
Ansvarig 

 
Klart 

Signatur och 
datum 

 
Samråd med samrådskrets 

 
Planförslaget skickas till 
samrådskretsen (reg)  

Sekreterare 
Registrator 

 

Alla inkomna förslag, synpunkter och 
yttranden registreras och skickas till 
planförfattaren 

Registrator  

Sammanställning av inkomna förslag 
och synpunkter 

Planförfattare  

Redigering av planförslaget Planförfattare i samarbete med 
plangruppen 

 

Vid större avvikelser från 
ursprungsförslaget: Beslut av det 
redigerade förslaget (reg) 

Plankommittén 
Registrator 
 

 

Underrättelse (information om kommande granskning, ej själva materialet) 
 

Underrätta de som berörs av det 
redigerade förslaget: 

• LST 
• Lantmäteriet 
• Sakägare 
• Boende 
• Övriga som har yttrat sig under 

samrådet 

Registrator/plangruppen  

Underrättelsen anslås på kommunens 
anslagstavla samma dag som förslaget 
skickas ut till berörda 

Registrator  

Underrättelsen läggs upp på 
kommunens webbplats samma dag som 
förslaget skickas ut till berörda (reg) 

Plangruppen/informatör 
Registrator 
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Aktivitet 

 
Ansvarig 

 
Klart 

Signatur och 
datum 

 
Granskning av materialet 

 
Sammanställa:  

• planförslaget,  
• tillhörande planbeskrivning 
• eventuell samrådsredogörelse  
• grundkarta,  
• fastighetsförteckning  
• eventuellt planprogram 
• övriga planeringsunderlag som 

anses vara nödvändiga för att 
göra en bedömning 

(reg) 

Plangruppen 
Registrator 

 

Tillgängliggöra materialet på: 
• kommunens webbplats  
• biblioteket (i vissa fall) 

i tre veckor. 
 
 

Kommunikatör/informatör 
 

 

Granskningsutlåtande 
 

Alla inkomna förslag, skriftliga 
(tjänsteanteckning gäller vid 
telefonsamtal) synpunkter och 
yttranden registreras och skickas till 
planförfattaren 

Registrator  

Sammanställning av 
granskningsutlåtande inkl. förslag med 
anledning av inkomna förslag och 
synpunkter (reg) 

Planförfattare i samarbete med 
plangruppen 
Registrator 

 

Skicka ut granskningsutlåtande eller 
information om var det finns 
tillgängligt till dem som inte fått sina 
synpunkter tillgodosedda 

Registrator  
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Aktivitet 

 
Ansvarig 

 
Klart 

Signatur och 
datum 

 
Antagande 

 
Framtagande av antagandehandlingar 
(slutversionen) (reg) 

Planförfattare 
Registrator 

 

Vid större avvikelser från 
ursprungsförslaget: 
Antagandehandling tillsammans med 
tjänsteskrivelse till Plankommittén 

Sekreterare och teknisk chef  

Vid större avvikelser från 
ursprungsförslaget: Presentation i 
plankommittéen 
 

Kommunchef och teknisk chef  

Vid större avvikelser från 
ursprungsförslaget: Beslut i 
plankommittéen 
 (reg) 
 

Kommunchef och teknisk chef 
Registrator 

 

Skicka antagandehandlingarna till KS 
för beslut 

Registrator  

Beslut i KS  
(reg) 

Kommunchef och teknisk chef 
Registrator 
 

 

När det justerade protokollet anslås på 
kommunens anslagstavla skickas 
samma dag ett protokollsutdrag om 
antagande till:  

• länsstyrelsen,  
• lantmäterimyndigheten  
• berörda kommuner  
• berörda regionplaneorgan  
• de som senast under 

granskningstiden har lämnat 
skriftliga synpunkter som inte 
blivit tillgodosedda. 

 

Registrator   

Detaljplanen vinner laga kraft (om 
ingen överklagat beslutet samt 
länsstyrelsen ej valt att överpröva 
beslutet) efter tre veckor att beslutet 
tillkännagetts på kommunens 
anslagstavla. 

  

Kommunen tar emot överklagan och 
skickar den till rätt instans. (reg) 

Registrator  
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Aktivitet 

 
Ansvarig 

 
Klart 

Signatur och 
datum 

 
Laga kraft 

 
Anteckna datum för laga kraft på 
planhandlingarna (reg) 
 

Plangruppen 
Registrator 
 

 

Om förordnande enligt 13 kap. 17 § 
tredje stycket har meddelats, ska 
datumet då förordnandet meddelades 
antecknas på planen 
 

Plangruppen 
 

 

Digital planområdesgräns och eventuell 
strandskyddgräns 

Planförfattaren och 
mätavdelning 

 

Inom två veckor efter laga kraft skicka 
planen, planbeskrivningen, 
fastighetsförteckningen och digital 
planområdesgräns samt eventuellt 
strandskyddsgräns till: 

• länsstyrelsen 
• lantmäterimyndigheten 
 

Sekreterare och plangrupp  

Med en kungörelse eller skriftligt 
meddelande underrätta de 
fastighetsägare som kan ha rätt till 
ersättning.  
 

Plangruppen och sekreterare  

Kungörelsen ska anslås på kommunens 
anslagstavla  

 

Sekreterare  

Kungörelsen ska anslås i en ortstidning 
 

Kommunikatör/informatör  

Information om ny detaljplan på 
kommunens webbplats. 

Kommunikatör/informatör  

Original plankarta arkiveras – kartan 
ska vara underskriven och bestyrkt. 

Registrator  

Ärendet avslutas Registrator 
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LEVERANSINSTRUKTION 2017-09-13 
 

Dnr 103-2017/4236 
Lantmäteriets instruktion för leverans av 
planhandlingar för införande i 
Fastighetsregistret och Arken 
Instruktionen syftar till att underlätta kommunens leverans till 
Lantmäteriet av lagakraftvunna handlingar till detaljplan och att 
underlätta införandet av planen i Fastighetsregistret (FR), Digital 
Registerkarta (DRK) och i Lantmäteriets digitala arkiv Arken. 

 
1. Leveranstidpunkt och leveransadress1

 

De kommuner som har ett digitalt arbetsflöde kan leverera sina 
detaljplaner digitalt till Lantmäteriet, enligt nedanstående rutin. 
 
Planhandlingar som skickas digitalt levereras inte analogt. 

Lantmäteriet föredrar digital leverans. 
Digital leverans görs till e-postadress: plan@lm.se. 
 
Ovanstående e-postadress används även för eventuella frågor eller om ni vill ha 
kontakt med en handläggare på Lantmäteriet. Mail angående samråd, 
antagande, utställning, granskningsärenden och överklagande av detaljplan 
ska skickas till registrator@lm.se. 
 

2. Digital leverans via e-postmeddelande 

Detaljplanehandlingar 

Digital leverans av planhandlingar (plankarta, planbestämmelser, 
planbeskrivning och fastighetsförteckning) samt av planområdesgräns 
sker till plan@lm.se 

 

5 kap. 32 § 

När beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft ska kommunen 

 

1. på planhandlingarna anteckna det datum då planen vann laga kraft och, om ett 
förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, det datum då 
förordnandet meddelades, 

2. inom två veckor skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen enligt 
9 § till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, och 
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För att Lantmäteriet ska kunna hantera e-postmeddelande med 
planhandlingar på ett rationellt sätt är vi tacksamma om ni levererar 
detaljplanen på följande sätt: 

 

 Endast en detaljplan per e-postmeddelande. 
 E-postmeddelandets ämnesrad ska innehålla: 

• kommunens namn 
• planens namn 

 

Vill ni ha er aktbeteckning registrerad som alternativ aktbeteckning 
ange även den i ämnesraden. Exempel: Falu kommun, Villatomter i 
Källviken (Del av Främby 3:350), etapp 2. Akt P280 

 

 I meddelandet bör även följande framgå: 
• koordinatsystem 
• vilka digitala dokument som är bifogade meddelandet 
• om detaljplanen har överklagats och det finns 

en lagakraftvunnen dom underlättar det vår 
handläggning om den översänds i samband 
med detaljplanens övriga handlingar 

 

Digital leverans av textfiler görs i första hand som PDF-fil och i 
andra hand som Word-fil. 

 

• PDF-filen ska vara kompatibel med Acrobat 
och Acrobat Reader 5.0 (PDF 1.4) och senare. 

• Word-filen ska vara kompatibel med Word 97 
(2003) och senare. 

 

Eventuellt beslut om upphävande av strandskydd inom 
detaljplanen bifogas som PDF. 

 

Detaljplanekarta och planområdesgräns 
Plankartan används som underlag vid inläggning av planområdes- 
gräns i registerkartans planskikt och som underlag för redovisning 
av berörkretsar (de av planen berörda fastigheterna) etc. 
Lantmäteriet lägger in plankartan i Arken och gör den tillgänglig för 
läsning tillsammans med FR och DRK. 

 

För att kartredovisningen och uttag av berörkrets ska bli så korrekt 
som möjligt levereras en digital planområdesgräns i följande format 
och med följande beteckningar. 
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Filformat: Innehållande Benämnd 

DWG Planområdesgräns/ 
begränsningslinje 

DETALJPLANEGRÄNS 

DXF Planområdesgräns/ 
begränsningslinje 

DETALJPLANEGRÄNS 

Shape Planområdesgräns/ 
begränsningslinje 

DETALJPLANEGRÄNS 

 

 

Vid användning av Shapefil behöver samtliga filändelser ingå i leveransen. 
 

Om dxf- eller dwg-filer används bör dessa vara av formatet 2010 
eller tidigare versioner. 
 
Andra format än ovanstående kräver test och verifiering av 
Lantmäteriet. 
 
Observera att filen endast bör innehålla faktisk 
planområdesgräns. Om kommunen använder utflyttad 
planområdesgräns ska det framgå med vilket avstånd den 
är utflyttad, bl.a. i kodning av denna gräns i leveransen. 
 
Då beslut om detaljplan omfattar område där gammal plan ska 
upphävas men inte ingå i den nya planen, ska även gräns för detta 
område levereras. Denna gräns kan läggas i samma fil eller i separat 
fil. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Nya regler för arrenden (KS 2016/24) 
Efter återremittering av förslag till nya regler kring arrenden har 
Kungsörs KommunTeknik AB tagit fram ett nytt förslag till nya 
regler för jordbruks-, bostads- och jaktarrenden. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2016-01-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-22, § 30 (återremiss) 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2018-03-16 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-03-26, § 64 inkl. skriftlig 

reservation 
 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar nya Regler för arrenden enligt Kungs-
örs KommunTeknik AB:s förslag. 

 
 
 Antagna regler redovisas som KS-handling nr x/2018. 
 









Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-03-26  23 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 64 
Nya regler för arrenden (KS 2016/24) 
Efter återremittering av förslag till nya regler kring arrenden har 
Kungsörs KommunTeknik AB tagit fram ett nytt förslag till nya 
regler för jordbruks-, bostads- och jaktarrenden. 
 

Underlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2016-01-13 
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-02-22, § 30 (återremiss) 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2018-03-16 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar nya Regler för arrenden enligt Kungs-

örs KommunTeknik AB:s förslag. 
 
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Madelene Fager (C) 

på avslag. 
 
 Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar nya Regler för arrenden enligt Kungs-

örs KommunTeknik AB:s förslag. 
 
 
 Antagna regler redovisas som KS-handling nr x/2018. 
 
 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Madelene Fager (C) 

och Petter Westlund (C) skriftligt. 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Lokal livsmedelspolicy för sund, 
säker och närproducerad mat (KS 2018/116) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att 

- kommunen tar fram en livsmedelspolicy för sund, säker och 
närproducerad mat 

- kommunen följer svenska djurskyddsregler i alla upphand-
lingar 

- policyn tas fram i samverkan inom Kungsörs, Arboga och 
Köpings kommuner 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Utred om Tallåsgården kan göras 
om till trygghetsboende (KS 2018/129) 

Jenny Andersson och Arne Olsson, båda (KD) föreslår i en motion 
att det görs en utredning Tallåsgården kan göras om till trygghets-
boende. Motionärerna framför att någon privat kanske kan tas sig 
an detta. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson och Arne Olsson 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
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