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Beslutande organ

Kommunfullmäktige
Datum

2021-05-03

Kallelse till kommunfullmäktige
Tid

Måndagen den 10 maj 2021, klockan 18:30–

Plats

Sporthallens A-hall i Kungsör

Förslag till justerare

Monica Lindgren och Magnus Vidin

Förslag till ersättare för justerare

Dan Stigenberg och Britt-Marie Häggkvist Back

Förslag till plats och tid för justering Kansliet, 2021-05-11 kl 16:00

Föredragningslista
Nr

Ärende

Diarienummer

Allmänhetens frågestund
1

Allmänhetens frågestund 2021

KS 2021/44

Information
2

Information om revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020

KS 2021/209

3

Återrapport - Tvålärarsystem på Kung Karl 7-9

KS 2019/373

4

Meddelande om avvisat medborgarförslag - Återställ pulkabacken i
Valskog

KS 2021/1

5

Meddelande om avvisat medborgarförslag - Avskilj mellanstadiet från
högstadiet på Kung Karls skola

KS 2021/88

6

Meddelande om avvisat medborgarförslag - "Vattenstolpar" på
Kungsörsleden

KS 2021/243

Medborgarförslag
7

Medborgarförslag - Bullerskydd

KS 2021/189

8

Svar på medborgarförslag - Belysning till nya lekparken i Valskog

KS 2020/454

Motioner
9

Motion - Utökade aktiviteter på Klämsbo ridskola

KS 2021/211

10

Motion - Sjukvård i egen regi

KS 2021/213

11

Motion - Bredda Drottninggatans körbana

KS 2021/249

12

Motion - Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet

KS 2021/250

13

Motion - Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya
förskolan

KS 2021/252

14

Svar på motion - Utvärdering av skolorganisationen i Kungsör

KS 2020/11

15

Svar på motion - Källsortering i kommunens verksamheter

KS 2020/359
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Beslutande organ

Kommunfullmäktige
Datum

2021-05-03

Nr

Ärende

Diarienummer

Interpellationer
16

Svar på interpellation - När öppnar Rödmyran igen?

KS 2021/114

Ärenden till egen instans
17

Årsredovisning 2020 - Gemensamma hjälpmedelsnämnden

KS 2021/180

18

Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens överförmyndarnämnd

KS 2021/186

19

Samordningsförbundet Västra Mälardalens - Årsredovisning och
revisionsrapport 2020

KS 2021/206

20

Verksamhetsplan och budget 2021 med ekonomisk plan för 2022 till
2023 - MBR

KS 2021/179

21

Revidering av Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs
Kommunföretag AB

KS 2021/107

22

Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av
begränsningsförordningen

KS 2021/210

23

Ägardirektiv från ordinarie årsstämma 2021 fram till ordinarie
årsstämma 2022

KS 2021/112

24

Budget 2021 - hantering av ny prognos och tillkommande medel

KS 2020/90

25

Hantering av investeringar mellan 2020 och 2021

KS 2020/90

26

Redovisning av obesvarade motioner per den 8 april 2021

KS 2021/207

27

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 8 april 2021

KS 2021/208

28

Svar på revisionsrapport - Förstudie kommunstyrelsens styrning och
uppföljning av kommunens digitala utveckling

KS 2021/146

Valärenden
29

Fyllnadsval - ledamot i parlamentarisk kommitté 2019-2022 för översyn
av den politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda

KS 2018/426

30

Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i socialnämnden

KS 2018/416

31

Avsägelse och fyllnadsval - ersättare i barn- och utbildningsnämnden

KS 2018/415

32

Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i parlamentarisk kommitté för
kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.

KS 2018/428

33

Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i Västra Mälardalens
myndighetsförbund

KS 2018/440
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Beslutande organ

Kommunfullmäktige
Datum

2021-05-03

Pelle Strengbom
Ordförande
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Sida

Tjänsteskrivelse
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Datum

Diarienummer

2021-04-18

KS 2021/209

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Information om revisionsrapport – Grundläggande granskning 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Revisionen har genomfört en grundläggande granskning av 2020 års verksamhet i Kungsörs kommun. Det är en granskning som görs varje år avseende styrelse och nämnder. Granskningen är till sin karaktär en löpande
insamling av fakta och iakttagelser och ska ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse.
I den nu genomförda granskningen rekommenderar revisorerna kommunstyrelsen och socialnämnden att utforma sina mål så att det går att utläsa vad
som ska uppnås och vid uppföljning av målen gör en tydlig bedömning om
målen är uppfyllda.
Kommunstyrelsen rekommenderas vidare att bl.a. även följa upp internkontrollen inom Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd inom ramen för
uppsiktsplikten.
Svar på revisionsrapporten lämnas av kommunstyrelsen och nämnderna.

Beslutsunderlag
•
•

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28 –
Information om revisionsrapport
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

Skickas till
Revisorerna

2 (2)

Datum

Diarienummer

2021-04-18

KS 2021/209

Ert datum

Er beteckning

Sida 7 (310)
Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-26

§ 96 Svar på revisionsrapport - Grundläggande
granskning 2020
Diarienummer KS 2021/209

Beslut
Kommunstyrelsens antar yttrandet som sitt eget

Sammanfattning
Revisionen har genomfört en grundläggande granskning av 2020 års
verksamhet i Kungsörs kommun. En 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.
Svaret har skrivits av kommunstyrelsens förvaltning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020

Skickas till
inklusive yttrandet:
Revisionen
BUN
SN
KS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)
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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse
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Datum

Diarienummer

2021-04-08

KS 2021/209

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

claes-urban.bostrom@kungsor.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Revisionsrapport - Grundläggande granskning
2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta yttrandet
som sitt eget

Sammanfattning
Revisionen har genomfört en grundläggande granskning av 2020 års
verksamhet i Kungsörs kommun. En 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.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Revisionen
BUN
SN
KS

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 04

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-04-08

KS 2021/209

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Revisionen har gjort en grundläggande granskning av 2020 års verksamhet i
Kungsörs kommun. Sammantaget kan sägas att de synpunkter som
revisionen lyfter fram som möjliga förbättringsområden är kända och något
vi arbetar på att förbättra över lag.
Om vi tittar på vad revisionen har lyft fram i denna granskning så är det
följande:
Socialnämnden och kommunstyrelsen anses inte ha tillräckligt tydliga mål
så att målvärden saknas och som försvårar uppföljningen av målen.
Målprocessen är något som vi arbetat med en längre tid med förbättringar
för varje år och det arbetet fortsätter. Det är inte helt enkelt att vara helt
tydlig då man politiskt gärna vill få med så mycket som möjligt och få det så
övergripande det bara går. Detta skapar en försämrad tydlighet men med ett
större innehåll. Vi jobbar på det och tar ett steg i taget och räknar med att
förbättra oss ytterligare under årets målprocessarbete.
Revisionen ser allvarligt på att kunskapsmålen inom Barn- och
utbildningsnämnden inte uppnås.
Detta delas av alla och det arbete som både förvaltning och nämnd dragit
igång kommer på sikt att nå förbättrade resultat. Det känner vi oss
övertygade om och det är viktigt att nämnd och förvaltning får arbeta
långsiktigt och hårt med detta. Här finns även jämförbara kommuner att lära
av som lyckats väldigt bra i sitt långsiktiga arbete.
Revisionen anser att internkontrollen bör stärkas så att det på ett tydligt sätt
går att utläsa resultaten av internkontrollen.
Här är det lite oklart om det gäller alla internkontroller som revisionen avser
men vi anser nog att internkontrollen är tydlig och att det går utmärkt att
följa upp och utläsa resultaten. Man anser även att vi ska ta fram
gemensamma mallar och hur internkontrollerna ska utformas och
återrapporteras. Detta finns redan idag men vi får helt klart bättre följa upp
det så att mallarna följs och efterlevs.
Revisionen anser även att internkontrollen inom Västra Mälardalens
Överförmyndarnämnd bör följas upp.
Det tar vi åt oss och kräver in till kommande uppföljning av
internkontrollerna.
Göra en bedömning av internkontrollarbetet bedrivs på ett tillfredsställande
sätt i kommunen.
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Ert datum

Er beteckning

Även här får vi hitta formen för det till kommande uppföljning av våra
internkontroller.

Sida 11 (310)

Sida 12 (310)

Sida 13 (310)

Sida 14 (310)

Sida 15 (310)

Sida 16 (310)

Sida 17 (310)

Sida 18 (310)

Sida 19 (310)

Sida 20 (310)

Sida 21 (310)

Sida 22 (310)

Sida 23 (310)

Sida 24 (310)

Sida 25 (310)

Sida 26 (310)

Sida 27 (310)

Sida 28 (310)

Sida 29 (310)

Sida 30 (310)

Sida 31 (310)

Sida 32 (310)

Sida 33 (310)

Sida 34 (310)

Sida 35 (310)

Sida 36 (310)

Sida 37 (310)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse
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Datum

Diarienummer

2021-04-28

KS 2019/373

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Återrapport – Tvålärarsystem på Kung Karl 7-9
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige tackar för rapporten.

Sammanfattning
I samband med att en motion om tvålärarsystem på Kung Karl 7-9 besvarades fick barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att hantera frågan om ett
eventuellt tvålärarsystem inom ramen för sina dialogmöten mellan rektorer
och barn- och utbildningsnämndens presidium. Frågan skulle, när den avgjorts, återrapporteras till kommunfullmäktige.
Barn- och utbildningsnämnden rapporterar nu att frågan har diskuterats i
dialogmöten mellan rektorer och barn- och utbildningsnämndens presidium
under 2020. Begränsade försök med tvålärarsystem genomförs i vissa
ämnen och klasser under läsåret 2020/2021.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28 –
Återrapport tvålärarsystem
BUN 2021-03-24 § 30 Motion - Tvålärarsystem på Kung Karls skola
inkl. tjänsteskrivelse

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-24

§ 30 Motion - Tvålärarsystem på Kung Karls
skola
Diarienummer BUN 2019/157

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret som sitt och lämna
det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett
tvålärarsystem på Kung Karls skola utreds.
Ärendet har varit hos barn- och utbildningsnämnden på remiss. I sitt beslut
stödjer man barn- och utbildningschefens yttrande.
Yttrandet hänvisar bland annat till tidigare beslut i barn- och
utbildningsnämnden 2018-01-24 där kostnadsunderlag presenterats för
detta. Den motionen ansågs i kommunfullmäktige efter detta besvarad. I
yttrandet skrivs fortsatt:
”I Kungsör finns det en etablerad struktur där barn- och utbildningsnämnden
regelbundet träffar skolledningen för respektive skolenhet för att få tillfälle
till konstruktiva dialoger. Vi ser mycket positivt på dessa möten och ser
gärna att ett underlag som beskriver kostnadsbilden för ett två-lärarsystem
kan ingå i dessa möten.”

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-12
Motion för yttrande - 2 lärar system på Kung Karl 7-9
Tjänsteskrivelse -Tvålärarsystem för Kung Karl 2019
Kungsörs kommuns yttrande - 2 lärarsystem på Kung Karl 79
KF 2020-05-04 § 64 Svar på motion - Tvålärarsystem på Kung Karl 7-9

Skickas till
Gunilla Wolinder, motionär
Camilla Eriksson, rektor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)
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Datum

Diarienummer

2021-03-12

BUN 2019/157

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

fredrik.bergh@kungsor.se
Ledningskontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

Motion - Tvålärarsystem på Kung Karls skola
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret som sitt och lämna
det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett
tvålärarsystem på Kung Karls skola utreds.
Ärendet har varit hon barn- och utbildningsnämnden på remiss. I sitt beslut
stödjer man barn- och utbildningschefens yttrande.
Yttrandet hänvisar bland annat till tidigare beslut i barn- och
utbildningsnämnden 2018-01-24 där kostnadsunderlag presenterats för
detta. Den motionen ansågs i kommunfullmäktige efter detta besvarad. I
yttrandet skrivs fortsatt:
”I Kungsör finns det en etablerad struktur där barn- och utbildningsnämnden
regelbundet träffar skolledningen för respektive skolenhet för att få tillfälle
till konstruktiva dialoger. Vi ser mycket positivt på dessa möten och ser
gärna att ett underlag som beskriver kostnadsbilden för ett två-lärarsystem
kan ingå i dessa möten.”
Kommunfullmäktige beslutade att barn- och utbildningsförvaltningen
hanterar frågan om ett eventuellt tvålärarsystem inom ramen för sina
dialogmöten mellan rektorer och barn- och utbildningsnämndens presidium.
Samt att frågan när den avgjorts ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
Under 2020 har frågan diskuterats i dialogmöten mellan rektorer och barnoch utbildningsnämndens presidium. Begränsade försök med tvålärarsystem
genomförs i vissa ämnen och klasser under läsåret 2020/2021.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-12
Motion för yttrande - 2 lärar system på Kung Karl 7-9

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 02 22

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-03-12

BUN 2019/157

Ert datum

Er beteckning

Tjänsteskrivelse -Tvålärarsystem för Kung Karl 2019
Kungsörs kommuns yttrande - 2 lärarsystem på Kung Karl 79
KF 2020-05-04 § 64 Svar på motion - Tvålärarsystem på Kung Karl 7-9

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Skickas till
Gunilla Wolinder
Camilla Eriksson
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Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS 2021/1

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Meddelande om avvisat medborgarförslag –
Återställ pulkabacken i Valskog
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Sammanfattning
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att pulkabacken i Valskog ska
återställas efter det att backen använts som upplag i samband med de
arbeten som gjorts på skolgården och vid byggandet av multisportarenan.
Kommunfullmäktiges presidium har enats om att förslag inte ska ställas i
kommunfullmäktige då förslaget redan är genomfört.
Förslagsställaren har meddelats detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS 2021/88

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Meddelande om avvisat medborgarförslag –
Avskilj mellanstadiet från högstadiet på Kung
Karls skola
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Sammanfattning
Angelica Ling har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att
mellanstadiet ska avskiljas från högstadiet på Kung Karls skola.
Kommunfullmäktiges presidium har, enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, avslagit det direkt eftersom det är uppenbart att förslaget inte kan
verkställas.
Förslagsställaren har meddelats detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS 2021/243

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Meddelande om avvisat medborgarförslag –
"Vattenstolpar" på Kungsörsleden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna.

Sammanfattning
Pirkko Laulajainen föreslår i ett medborgarförslag att det ordnas med ”vattenstolpar” med dricksvatten längs Kungsörsleden.
Kommunfullmäktiges presidium har, enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, avslagit det direkt eftersom det är uppenbart att förslaget inte kan
verkställas.
Förslagsställaren har meddelats detta.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-04-28

KS 2021/189

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag – Bullerskydd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Thomas Andersson föreslår i ett medborgarförslag att bullerskydd ska
byggas utmed E20 vid följande tre sträckor:




Skvalbacken och dess östra sida
längs bebyggelsen Rabostan
Runnavägen – Rybacksvägen

Förslagsställaren föreslår att kommunen tillsammans med Strängbetong och
Grusbolaget och lokala byggentreprenörer söker finna en lösning som
Trafikverket kan bekosta i stället för att göra om väg 250.
Vidare föreslås att en kunskapsgrupp samlas för att lägga fram ett förslag på
tillvägagångssätt etc.

Beslutsunderlag




Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28
Medborgarförslag – Bullerskydd
Komplettering av medborgarförslag - Bullerskydd

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Bullerskydd
Genomfart av riksväg E20 medför mycket starkt buller för vissa
områden i Kungsör. Mitt förslag är att försöka begränsa
bulleret från vägen genom att uppföra sk. bullerskydd (se
www.bullerskydd.com). Tillsammans med Strängbetong och
Grusbolaget samt lokala framstående byggentreprenörer borde man
finna en lösning som Trafikverket kan bekosta i stället för att
göra om väg 250. Detta är en satsning som många kommer att
uppskatta som ett positivt och verkligt bra initiativ för vårt
samhälle.
Jag föreslår att en kunskapsgrupp samlas för att lägga fram ett
förslag på tillvägagångssätt etc.
Namn
Thomas Andersson
Postadress
Skottvägen 6, 736 32 Kungsör
Telefonnummer
0705933886
E-postadress
thomas.andersson@laplast.se
Samtycke
2021-03-25 17.31
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.

Sida 46 (310)

Bullerskydd – medborgarförslag april 2021

2021.04.14

Komplettering av…
Hej Eva Kristina,
Mitt förslag på ”Bullerskydd” avser de delar av E20 där bebyggelsen och invånare upplever
att trafiken är störande. Jag kan ej precisera exakt men vid Skvalbacken och dess östra sida
är ljudet högst påtagligt. Vägsträckningen där är ca 1,5 - 2 km. Den andra delen av skyddet
kan vara längs bebyggelsen Rabostan. Sedan den tredje sträckan är vid Runnavägen –
Rybacksvägen.
Dessa tre områden störs mycket av trafikbuller. Nattetid och när vinden kommer från söder
är ljudet påtagligt. Det går inte att sova med öppet sovrumsfönster längre. Den högre
trafikintensiteten och de tunga transporterna gör att ljudet förblir nästan konstant över
dygnets alla tider.
Vilka delar och hur man ska göra kommer att bli en ekonomisk fråga. Bullerskydd finns i
många varianter och det man fick lära sig i skolan var att ju tyngre massa desto bättre
ljudabsorbent. Här kommer alltså våra lokala experter in som duktiga rådgivare eftersom
både Strängbetong och Grusbolaget hanterar tung ballast som verkligen kan göra nytta i
detta sammanhang. Strängbetong har till och med svårt att bli av med överblivet
cementskrot som i detta fall kunde utgöra en del av bullerskyddet. Vi bygger ett hållbart
samhälle och vi är fler som kan hjälpa till.
Våra myndigheter, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket mfl. har samtliga i sin verksamhet
hänsynmål som huvudmålsättning och detta sammanhang kan Trafikverket ge oss i Kungsör
en särskild hänsyn för utformning, funktion och hälsa där E20 vägen genomskär vårt
samhälle.
Vägverket numer Trafikverket har vid flera tillfällen envisats med att väg 250 mellan Kungsör
och Köping skall förses med mitträcke. Kungsör är emot, vilket jag lovar att alla också tycker,
här kan vi erbjuda Trafikverket ett investeringsalternativ där verkets hänsynsmål blir
tillgodosett genom att samhället får ett betydligt lägre störande ljud från riksvägarna.
Slutligen så ska detta förslag tolkas som en idé för fortsatt utredning/arbete med vår
samhällsbyggnad där bland annat buller är en alltmer viktig del att bekämpa för ett hållbart
samhälle inför framtiden.
Hälsningar – Thomas Andersson
Skottvägen 6, Kungsör
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-26

§ 77 Svar på medborgarförslag - Belysning till
nya lekparken i Valskog
Diarienummer KS 2020/454

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka
medborgarförslaget. Medel till genomförandet, 25 000 kr, tas ur
investeringsutrymmet för lekplatser som KF tidigare beslutat om 2020.

Sammanfattning
Medborgarförslag om att sätta upp en belysning i lekparken på
Västerlånggatan i Valskog. Förslaget kan genomföras till en mindre
kostnad, och medel till genomförandet kan tas ur det investeringsutrymme
för lekplatser, som KF beslutat. (KS 2020/90)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken i Valskog
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-27
Inbjudan att presentera medborgarförslag - Belysning till nya lekparken
i Valskog
KF 2021-02-08, § 5 Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken
i Valskog

Skickas till
Förslagsläggaren
KKTAB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)
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Datum

Diarienummer

2021-03-16

KS 2020/454

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

ronnie.bjorkrot@kungsor.se
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken
i Valskog
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillstyrka
medborgarförslaget. Medel till genomförandet, 25 000 kr, tas ur
investeringsutrymmet för lekplatser som KF tidigare beslutat om 2020.

Sammanfattning
Medborgarförslag om att sätta upp en belysning i lekparken på
Västerlånggatan i Valskog. Förslaget kan genomföras till en mindre
kostnad, och medel till genomförandet kan tas ur det investeringsutrymme
för lekplatser, som KF beslutat. (KS 2020/90)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken i Valskog
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-27
Inbjudan att presentera medborgarförslag - Belysning till nya lekparken i
Valskog
KF 2021-02-08, § 5 Medborgarförslag - Belysning till nya lekparken i
Valskog

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Ronnie Björkrot
Driftchef

Skickas till
Elin Brattgjerd Bergsgatan 25 73160 Valskog elinbrattgjerd@hotmail.com
Fredrik Forsén KKTAB driftavdelningen
Johny Sellén KKTAB driftavdelningen

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

0227-60 00 00

0227-60 04 40

212000-2056
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej, jag har ett medborgarförslag på att sätta upp belysning i
vår nya fina lekpark i Valskog så att den även går att använda
eftermiddagar och kvällar under vinterhalvåret.
Namn
Elin Brattgjerd
Postadress
Bergsgatan 25
73160 Valskog
Telefonnummer
0720097733
E-postadress
elinbrattgjerd@hotmail.com
Samtycke
2020-12-05 23.04
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Datum

Diarienummer

2021-04-28

KS 2021/211

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Motion - Utökade aktiviteter på Klämsbo
ridskola
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning
Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen



ansöker om EU-medel (och andra ställen) för utbyggnad av stallar
och tillverkning av körvägar och
undersöker möjligheten att anlägga slingor i grustaget för att få till
en arenamodell

Detta skulle, enligt motionären, ge möjlighet att utbilda ungdomar i travkörning genom ett samarbete med travskolan i Sundbyholm.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28
Motion - Utökade aktiviteter på Klämsbo ridskola

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-04-28

KS 2021/213

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Motion – Sjukvård i egen regi
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning
Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska undersöka
möjligheten att ha sjukvården i egen regi genom att



flytta befintlig personal från vårdcentralen eller
anställa personal på heltid

till äldreomsorgen i Kungsörs kommun.
Motionären menar att det i nuläget fungerar dåligt då de äldre själva måste
ta sig till vårdcentralen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-28
Motion - Sjukvård i egen regi

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-04-30

KS 2021/249

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Motion – Bredda Drottninggatans körbana
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning
Ewa Granudd och Yrjö Björkqvist, båda (M), föreslår i en motion att



Drottninggatans körbana breddas till 6,5 meter för att förbättra framkomligheten och säkerheten
den befintliga gångbanan kan delas mellan cykel och gående genom
markering på gångbanan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-30
Motion – Bredda Drottninggatans körbana

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

Sida 55 (310)

Motion
TRAFIKSITUATION PÅ DROTTNINGATAN
Drottninggatan är livsnerven för varutransporten till handel och affärslivet till
kommunens centrum.
En levande kommun med ett livskraftigt centrum är nyckeln till kommunens framtida
utveckling.
Drottninggatan med sin gatustandard och utformning utgör idag en begränsning för
kommunens tillväxt.
Vi yrkar att Drottninggatans körbana breddas till 6,5 meter för att förbättra
framkomligheten och säkerheten.
Vi yrkar att den befintliga gångbanan kan delas mellan cykel och gående genom
markering på gångbanan.
Kungsör den 22 april 2021
För Moderaterna

Ewa Granudd

Yrjö Björkqvist

Sida 56 (310)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-04-30

KS 2021/250

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Motion – Bygg upp en utbildningsavdelning för
äldrevård i länet
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att Kungsörs kommun, i samarbete med regionen, tar initiativ till en länsgemensam utbildningsavdelning
inom äldrevård med syfte att höja den medicinska kompetensen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-30
Motion – Bygg upp en utbildningsavdelning för äldrevård i länet

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-04-30

KS 2021/252

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Motion – Inför en gemensamhetsplan för
äldreboendet och nya förskolan
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen sanktionerar en
gemensamhetsplan för äldreboendet och den nya förskolan, där tjänstemännen får utforma planen, men vi politiker visar på att detta är viktigt för
hälsofrämjandet i kommunen.
Tanken med förslaget är att verksamheter inom både barn och äldreomsorg
flätas samman som ett gemensamt samarbetsmål för att värna om gemenskap, generationsutbyte och den stora livskvalité som detta innebär.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-30
Motion – Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

Motion från Kristdemokraterna
Inför en gemensamhetsplan för äldreboendet och nya förskolan.
Studier visar att barn är en av den bästa medicinen för att råda bot på ensamhet och
depression hos äldre. Ni som sett programmet ”4 åringarna på äldreboendet”, har följt Anne
Ekdahl överläkare inom geriatrik och Ingemar Skoog professor och äldrepsykiatriker, när de
studerar äldres hälsa i det dagliga mötet med 4 åringar. Det vi får se är en enorm livsglädje.
De fick uppleva i det närmaste sensationella resultat. Effekten var mycket större än vad de
hade förväntat sig. Som ett par exempel, en självmordsbenägen pensionär fick livsglädjen
tillbaka. En annan presterade bättre minnes-test efter att ha umgåtts med barnen
kontinuerligt.
De äldre och barnen blev vänner. Barnen fick lära sig vad de äldre kunde. Tex. Plantera
blommor, höra sagor och berättelser från förr. De sjöng tillsammans och hade maskerad.
Alla som ville fick klä ut sig. De pysslade och åt mat tillsammans. Det blev en otrolig
livskvalité.
Många gånger tänker vi inte långsiktigt eller utanför ramarna. Många barn har idag inget
eller väldigt lite kontakt med den äldre generationen och tvärtom. Visst kan det vara trevligt
när barn kommer och sjunger för de äldre vid lucia eller liknande högtider. Men vad vi menar
är här ett helt nytt tänk. Genom att låta verksamheter inom både barn och äldreomsorg
flätas samman som ett gemensamt samarbetsmål, kan vi få en friskare och gladare
hälsomiljö. Samt att personal från de båda hållen kan samarbeta och bidra med det som är
deras profession. Detta blir en win-win situation. Det kostar ingenting extra, enbart en
annorlunda planering hur de kan lösa detta på bästa sätt.
Detta förslag anser nog många att det är upp till respektive tjänsteman. Men vi anser att vi
vill trycka på detta viktiga uppdrag som politiker, att Kungsör blir känd som en kommun där
vi inkluderar varje individ oavsett ålder och förmåga. Vi ser möjligheter och värnar om
gemenskapen, generationsutbytet och den stora livskvalité som detta innebär.
Utifrån denna redogörelse yrkar vi:
Att kommunen sanktionerar en gemensamhetsplan för äldreboendet och den nya förskolan.
Där tjänstemännen får utforma planen, men vi politiker visar på att detta är viktigt för
hälsofrämjandet i kommunen.

För Kristdemokraterna 25 april 2021

Jenny Andersson
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-26

§ 78 Svar på motion - Utvärdering av
skolorganisationen i Kungsör
Diarienummer KS 2020/11

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses
besvarad i och med pågående utredning.

Reservationer
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig mot beslutet
enligt följande:
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om svar på
motion om utvärdering av skolorganisationen till förmån för vårt förslag om
bifall till motionen. Sedan flera år tillbaka har vi kunnat se en kraftig
försämring av skolresultaten i Kungsör. Sommaren 2020 lämnade 49% av
eleverna i årskurs 9 grundskolan i Kungsör utan godkända betyg i alla
ämnen, 67% var behöriga till yrkesprogram, 58,6 % var behöriga till
ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammen, 56,9 %
behöriga till naturvetenskap- och teknikprogrammen och meritvärdet är
183! KOLADA Det är nästintill en hel klass som inte uppnår målen i
skolan. Det vill vi ändra på. Vidare påtalade revisionen år 2019 brister i
styrningen av utbildningen inom grundskolan (Granskning av grundskolans
måluppfyllelse 2019-11-20, KPMG) Mot bakgrund av ovan anser vi att en
utvärdering behöver görs av skolorganisation där elever, föräldrar, politiker
och lärare får vara med och säga sitt i syfte att initiera förbättringsinitiativ.
Den granskning som det hänvisas till i svaret anser vi inte svarar upp mot
intentionen i vår motion. Fler behöver få tycka till om skolan i Kungsör och
det behöver göras en ordentlig utvärdering av skolorganisationen.
Centerpartiet yrkar därför på bifall till motionen.

Sammanfattning
Centerpartiet har i motion föreslagit att en utvärdering ska ske gällande
skolorganisationen i Kungsör. Motionärerna hänvisar till de försämrade
skolresultaten och vill få till en utvärdering som bidrar till ett lärande och
initiera förbättringsområden.
Kungsörs kommun har tillsatt en extern aktör som tillsammans med skolans
personal ska se över vilka möjligheter det finns till effektiviseringar,
rationaliseringar och besparingar. Med tanke på den pågående utredningen
föreslår vi därför att inte starta ytterligare en utredning gällande
skolorganisationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses
besvarad i och med pågående utredning.

Yrkanden
Madelene Fager (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt beredningens förslag.

Beslutsunderlag






Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-27
Motion - Utvärdering av skolorganisationen i Kungsör
BUN 2020-02-26 § 19 Yttrande över inkommen motion Utvärdering av skolorganisationen
KS 2020-12-14 § 205 Svar på motion - Utvärdering av
skolorganisationen i Kungsör
BUN 2021-03-24 § 31 Yttrande över inkommen motion Utvärdering av skolorganisationen

Skickas till
Motionärerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (2)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2020-11-18

KS 2020/

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström,
Kommundirektör

Svar på motion gällande utvärdering av
skolorganisationen
Centerpartiet har i motion föreslagit att en utvärdering ska ske gällande
skolorganisationen i Kungsör.
Motionärerna hänvisar till de försämrade skolresultaten och vill få till en
utvärdering som bidrar till ett lärande och initiera förbättringsområden.
Man vill också att utvärderingen ska göras av en extern aktör och i utvärderingen
ska elever, lärare, skolledning och skolpolitiker få komma till tals. Man vill också
att en utvärderingsrapport redovisas till kommunfullmäktige med förslag till
förbättringsområden.
För 2021 – 2023 är Kungsörs kommun liksom övriga kommunsverige i ett
mycket svårt ekonomiskt läge vad vi kan se idag.
Kungsörs kommun har tillsatt en extern aktör som tillsammans med skolans
personal ska se över vilka möjligheter det finns till effektiviseringar,
rationaliseringar och besparingar. Förslag på åtgärder för att anpassa
verksamheten utifrån den ekonomiska verkligheten kommer att presenteras under
första kvartalet 2021.
Skolledningen och personalen inom skolan arbetar intensivt även med att
förbättra resultaten i skolan trots de mycket tuffa utmaningar vi nu står inför.
Med tanke på den pågående utredningen föreslår vi därför att inte starta
ytterligare en utredning gällande skolorganisationen.
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad i
och med pågående utredning.
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Protokollsutdrag
Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-03-24

§ 31 Yttrande över inkommen motion Utvärdering av skolorganisationen
Diarienummer BUN 2020/17

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att därmed anse
motionen besvarad med hänvisning till de pågående åtgärderna.

Sammanfattning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 januari 2020 §19, ställdes en
motion där Centerpartiet föreslår en utvärdering av Kungsörs
skolorganisation.
Centerpartiet yrkar i motionen:
•”Att en utvärdering av Kungsörs skolorganisation genomförs 2020 av en
extern aktör, gärna i samarbete med Mälardalens högskola. I utvärderingen
ska elever, lärare, skolledning och skolpolitiker få komma till tal”
•”Att en utvärderingsrapport redovisas till kommunfullmäktige med förslag
på förbättringsområden”
Motionen har behandlats i barn- och utbildningsnämnden samt
kommunstyrelsen där den återremitterades till barn- och
utbildningsnämnden.
I detta svar finns ett förtydligande av att tidigare utredningar som
genomförts av externa aktörer har innehållit förslag på åtgärder för att höja
måluppfyllelse samt att dessa har rapporterats till nämnd och
kommunstyrelse.
Förvaltningsledningens bedömning är att dessa förslag samt den nu
pågående utredningen bör beaktas innan ytterligare processer startar.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15
Yttrande över inkommen motion - Utvärdering av skolorganisationen i
Kungsör
Motion C - Utvärdering av skolorganisationen
Svar på motion ? Utvärdering av skolorganisationen i Kungsör
BUN 2020-02-26, § 19 Yttrande över motion - Utvärdering av Kungsörs
skolorganisation
BUN 2020-02-26, § 19 - Reservation

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokollsutdrag
Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden
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2021-03-24

KS 2020-12-14 § 205 Svar på motion - Utvärdering av skolorganisationen i
Kungsör

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-02-26

§ 19
Yttrande över motion – Utvärdering av
Kungsörs skolorganisation (BUN 2020/17)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 januari 2020, §19,
ställdes en motion där Centerpartiet föreslår en utvärdering av
Kungsörs skolorganisation.
Som ett led i beredningen önskas barn- och utbildningsförvaltningens yttrande.
Det har genomförts granskningar av barn- och utbildningsförvaltningen samt barn- och utbildningsnämndens verksamhet och
funktioner under 2017 och 2019. Dessa granskningar har genomförts av KPMG på uppdrag av Kungsörs kommuns revisorer.
Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-0217
 Yttrande över motion – Utvärdering av skolorganisationen i
Kungsör
 Motion C – Utvärdering av skolorganisationen

BUN överläggning

Under nämndens överläggning noteras att om en eventuell utvärdering ska göras måste en viss tid passera med den nya organisationen.

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige avslår motionen i nuläget med motivationen
att det nyligen gjorts utvärderingar av extern aktör och att förslag
och åtgärder i samband med dessa utvärderingar bör beaktas. En
utvärdering kan aktualiseras om ett par år.

Reservation

Justerandes sign

Mot beslutet reserverar sig Ewa Granudd (M) och Margareta
Barkselius (C) skriftligt.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-14

§ 205
Svar på motion – utvärdering av
skolorganisationen i Kungsör (KS 2020/11)
Centerpartiet genom Madelene Fager, Petter Westlund, Lina
Johansson och AnneMarie Andersson föreslår i en motion


Att en utvärdering av Kungsörs skolorganisation
genomförs 2020 av extern aktör, gärna i samarbete med
Mälardalens högskola. I utvärderingen ska elever, lärare,
skolledning och skolpolitiker få komma till tal.



Att en utvärderingsrapport redovisas till
kommunfullmäktige med förslag till förbättringsområden.

Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning. Ärendet skickades till barn- och utbildningsnämnden på remiss. I sitt yttrande föreslås ett avslag på motionen
med hänvisning till de revisionsgranskningar som genomförts
under 2017 och 2019. De anser att en utvärdering kan vara aktuell
igen om ett par år.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår även de att inte starta
ytterligare en utredning med hänvisning till att det nu pågår en
organisationsöversyn av skolorganisationen. Kungsörs kommun
har tillsatt en extern aktör som tillsammans med skolans personal
ska se över vilka möjligheter det finns till effektiviseringar,
rationaliseringar och besparingar. Förslag på åtgärder för att
anpassa verksamheten utifrån den ekonomiska verkligheten
kommer att presenteras under första kvartalet 2021.
KS överläggning

Madelene Fager (C) yrkar på återremiss av ärendet med
hänvisning till att förslaget inte är fullständigt besvarat utifrån
motionens intentioner.
Petter Westlund (C) yrkar bifall till förslaget på återremiss.
Under den fortsatta överläggningen finner ordförande Mikael
Peterson (S) att det endast återstår ett förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Motion från centerpartiet genom Madelene Fager, Petter
Westlund, Lina Johansson och AnneMarie Andersson.
 KF protokollsutdrag 2020-01-13 § 19
 Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2020-02-26 § 19
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-14


Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till barn- och
utbildningsnämnden för att komplettera svaret.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

9

Sida 68 (310)

Sida 69 (310)
Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-26

§ 79 Svar på motion - Källsortering i
kommunens verksamheter
Diarienummer KS 2020/359

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen
anses besvarad

Reservationer
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) reserverar sig mot beslutet
enligt följande:
Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut om svar på
motion om källsortering i kommunens och bolagens verksamheter till
förmån för vårt förslag om bifall till motionen. Det är bra att det nu ska
göras en inventering och en kostnadskalkyl i enighet med avfallsplanen. Vi
anser däremot att vi även behöver målsätta kommunens och bolagens arbete
med avfallshantering. För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att alla
verksamheter ska källsortera. Så är tyvärr inte fallet idag och det vill vi
ändra på. Bifall till motionen.

Sammanfattning
Centerpartiet lämnade in en motion (KS2020/359) den 2 oktober 2020
gällande källsortering i alla kommunala verksamheter och bolag.
Den nya avfallstaxan (KS 2018/514) vart antagen 2021-01-13. I taxan under
punkten avgift står det följande
”Avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller nationella och regionala
mål inom avfallshantering. Den främjar återanvändning, återvinning och
miljöanpassad avfallshantering”.
Ju mer vi sorterar desto billigare blir det för kommunens verksamheter.
KKTAB håller på att titta över alla verksamheters möjligheter att göra rätt,
därefter ta fram en kalkyl på de lösningar som måste till för att skapa rätta
förutsättningar. Detta arbete kommer att pågå under 2021, med
investeringskalkyl framtagen under sista kvartal 2021.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen
anses besvarad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-26

Yrkanden
Madelene Fager (C) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning
Ordföranden ställer beredningens förslag mot Madelene Fagers yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Motion - Källsortering i kommunens verksamheter
Remiss av motion ? källsortering i kommunens verksamheter
KF 2020-10-12 § 153 Motion - Källsortering i kommunens verksamheter

Skickas till
Teknisk chef
Motionärerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

Diarienummer

2021-01-14

KS 2020/359

Ert datum

Er beteckning

Adressat

rune.larsen@kungsor.se
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Motion - Källsortering i kommunens
verksamheter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen
anses besvarad

Sammanfattning
Centerpartiet lämnade in en motion (KS2020/359) den 2 oktober 2020
gällande källsortering i alla kommunala verksamheter och bolag.
Den nya avfallstaxan (KS 2018/514) vart antagen 2021-01-13. I taxan under
punkten avgift står det följande
”Avfallstaxan styr mot ett beteende som uppfyller nationella och regionala
mål inom avfallshantering. Den främjar återanvändning, återvinning och
miljöanpassad avfallshantering”.
Ju mer vi sorterar desto billigare blir det för kommunens verksamheter.
KKTAB håller på att titta över alla verksamheters möjligheter att göra rätt,
därefter ta fram en kalkyl på de lösningar som måste till för att skapa rätta
förutsättningar. Detta arbete kommer att pågå under 2021, med
investeringskalkyl framtagen under sista kvartal 2021.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Motion - Källsortering i kommunens verksamheter
Remiss av motion  källsortering i kommunens verksamheter
KF 2020-10-12 § 153 Motion - Källsortering i kommunens verksamheter

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Rune Larsen - KS
Teknisk chef
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Interpellation från Centerpartiet

När öppnar Rödmyran igen?
Sedan flera år tillbaka har Rödmyran haft en framgångsrik verksamhet som har
blivit uppskattad av Kungörare. Rödmyran är en återbruksverkamhet som drivs
av kommunens enhet för Arbetsmarknad och försörjning i syfte att möjliggöra
platser för arbetsträning och rehabilitering. Verksamheten har genom åren blivit
mycket uppskattad bland Kungörare som har kunnat sälja och köpa barnkläder
secondhand. Verksamheten har varit stängd sedan våren 2020. Motivet sägs
vara Covid 19. Andra liknande verksamheter har däremot fått fortgå varför vi
ställer oss frågande till detta beslut.
Mot bakgrund av ovan frågar Centerpartiet socialnämndens ordförande följande;



När kommer Rödmyran öppna igen?
Finns det andra planer för Rödmyran som vi inte känner till?

För Centerpartiet den 15 februari 2021
Madelene Fager
Fullmäktigeledamot

Sida 75 (310)

Svar på interpellation från Centerpartiet genom Madelene Fager gällande Rödmyrans secondhand.
Rödmyrans secondhand har genom året mycket riktigt blivit uppskattad på orten, något som varit
fantastiskt roligt. Precis som Madelene skriver var syftet från start att möjliggöra platser för
arbetsträning och rehabilitering för de inom socialpsykiatrin som var relativt nära arbetsmarknaden.
Men vi får påminna oss om att den verksamhet som socialförvaltningen utformar, ska ta hänsyn till
den enskildes förmåga och möjligheter framför den lokala näringens intresse.
Socialförvaltningen bedriver ingen verksamhet liknande Rödmyran men samtliga dagverksamheter
och arbetsmarknadsåtgärder har anpassats under Coronapandemin på olika sätt.
Socialförvaltningens verksamheter bygger på vilka behov och förmågor våra deltagare förmår på
både kortare och längre sikt och därför finns det alltid alternativa insatser igång, vissa av dem utifrån
lagkrav i SoL och LSS.
”När kommer Rödmyran att öppna igen?”
Den främsta anledningen till att Rödmyrans secondhandbutik inte återöppnat efter
pandemiutbrottet har handlat främst om vilka behov och förmågor deltagarna har. Innan 2016 drevs
butiken av socialpsykiatrin där man hade deltagare som kort efter att Arbetsmarknad och försörjning
övertog (2016) gick i pension eller vidare mot andra insatser. Målgruppen Arbetsmarknad och
försörjning arbetade med i det läget stod närmare arbetsmarknaden och hade förmågor som gjorde
att man lyckades hålla butiken igång och det var en funktionell verksamhet för målgruppen.
Vartefter framgick också att den ekonomiska hanteringen och redovisningen var ytterst komplicerad
utifrån upplägget ”lämna in och vi säljer åt dig”, så pass att personalen själva fick sysselsätta sig med
denna del snarare än de deltagare som var där med syftet att lära och träna. Det är inte heller
lämpligt inom kommunal ekonomi. Fokus hamnade på att hålla öppet butiken för kommunens
invånare snarare än det socialpedagogiska arbetet i uppdraget.
Under det gångna året har man i förvaltningens alla verksamheter inventerat förmågor att
möjliggöra ett återöppnande utan resultat, många av deltagarna idag står längre ifrån
arbetsmarknaden och har behov andra insatser. Arbetsförmedlingens pågående reformering är en
självklar faktor i det här och har påverkat på flera sätt, inte minst utifrån att de antal personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden ökat vilket på kort tid inneburit att verksamheten också behövt
ställa om insatserna. De fria aktörerna arbetar idag med de som står närmast arbetsmarknaden.
”Finns det andra planer för Rödmyran som vi inte känner till?”
Det ligger ett uppdrag till verksamheten för funktionshinder och arbetsmarknad och försörjning att
se över alla insatser, hur man kan samarbeta om de som finns idag och vad som behöver utvecklas
för att möta den nya målgruppens behov. Det är en omställning och anpassning som behöver göras.
Redan i mars påbörjades arbetet med att ställa om arbetsmarknadsavdelningens verksamheter till
fokus på förändringsarbete, vilka insatser behövs för att individen ska nå snabbaste vägen till egen
försörjning. Från att fokusera på sysselsättning till förändringsarbete med syfte att främja individens
egen förmåga och möjlighet.
I vilken form och vad som kommer att bedrivas i Rödmyrans lokaler är i dagsläget därför oklart och
resultatet av det arbetet och vad som framkommer efter att KPMG slutfört sin rapport om
effektiviseringsåtgärder kommer att avgöra i vilken form och vad som kommer bedrivas i Rödmyrans
lokaler .
Vad gäller insyn i andra former av insatser och verksamheter är verksamhetsbesök alltid välkomna
när det inte finns restriktioner på grund av en pandemi.
Linda Söder-Jonsson
Socialnämndens ordförande
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§ 80 Årsredovisning 2020 - Gemensamma
hjälpmedelsnämnden
Diarienummer KS 2021/180

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen och beviljar kommunens ledamot och ersättare i nämnden
ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning
Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisningen och
verksamhetsberättelsen för 2020. Årets redovisade resultat efter
återbetalning av 9 494 400 kr till kunderna är 2 373 667 kr. Resultatet före
återbetalning till kunder är 11 868 067 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Gemensam hjälpmedelsnämnd 2021-02-26 § 9 och 10
Årsredovisning 2020 - Gemensamma hjälpmedelsnämnden

Skickas till
Hjälpmedelsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

Diarienummer

2021-04-09

KS 2021/180

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

sara.jonsson@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2020 - Gemensamma
hjälpmedelsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen och beviljar kommunens ledamot och ersättare i nämnden
ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning
Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisningen och
verksamhetsberättelsen för 2020. Årets redovisade resultat efter
återbetalning av 9 494 400 kr till kunderna är 2 373 667 kr. Resultatet före
återbetalning till kunder är 11 868 067 kr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Gemensam hjälpmedelsnämnd 2021-02-26 § 9 och 10
Årsredovisning 2020 - Gemensamma hjälpmedelsnämnden

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Sara Jonsson
Ekonomichef

Skickas till
Hjälpmedelsnämnden

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

Telefon, direkt
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212000-2056
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PROTOKOLLSUTDRAG

2021-02-26

Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Gemensam hjälpmedelsnämnd

Plats

Digitalt möte

Tidpunkt

Fredagen den 26 februari 2021
------------------------------------------------------------------------------------------

§9

Årsredovisning 2020
HMC210004

AnneChristine Ahl presenterar Hjälpmedelscentrums årsredovisning 2020 utifrån
perspektiven invånare/patient, verksamhet/process, medarbetare och ekonomi.
Årets redovisade resultat är 2,4 miljoner kronor. Resultatet före återbetalning till
kunder är 11,9 miljoner kronor.
Beslut
1.

Årsredovisningen godkänns överlämnas till huvudmännen.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2021-03-12

Barbro Larsson

Anna Nygren

Ordförande

Justerare

Rätt utdraget intygas 2021-03-02

Eva Wilhelmsson
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RAPPORT
Giltigt fr.o.m.

1 (25)
Dok.nummer-Utgåva

Årsredovisning 2020
Verksamhetstotal Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelstekniker och hjälpmedelskonsulent anpassar gåstolen Meywalk
till en patient som behöver mer stöd än vad en rollator eller gåbord kan ge.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Sida 82 (310)

RAPPORT
Giltigt fr.o.m.

2 (25)
Dok.nummer-Utgåva

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING
Sammanfattning av åtgärder och resultat
Hjälpmedelscentrum har påverkats av pandemins effekter på sjukvården, men har med hög tillgänglighet
erbjudit hjälpmedel med säkra arbetssätt, hög flexibilitet och genom aktiv prioritering.
Hjälpmedelscentrums produktion anpassades under våren för att säkra tillgången till hjälpmedel då många
leverantörer aviserade leveranssvårigheter. Längre fram på året blev det tydligt att pandemin medförde ett
minskat antal beställningar av hjälpmedel, vilket tillsammans med ökad returnering av hjälpmedel och
rekonditionering medförde minskade inköpskostnader.
Ett stort antal smittskyddsåtgärder har vidtagits så att patienter, befolkning och förskrivare tryggt kunnat få
tillgång till patientsäkra hjälpmedel samt möta Hjälpmedelscentrums medarbetare.
Patientsäkerhetskulturen har förbättrats med ökad medvetenhet om patientsäkerhetsrisker och betydelsen
av att arbeta förebyggande.
Medarbetarenkäten visar förbättrade resultat och att målstyrningen har förtydligats. Efter vårens ökade
sjuktal har dessa återgått till låga nivåer till följd av insatser för att minska smittspridning.
Arbetet för att minska verksamhetens kostnader har genomförts med lageroptimering, ett omfattande och
utökat arbete med prispressade upphandlingar samt effektiv rekonditionering som leder till hög
återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd vilket ger förutsättningar för att hålla så låg prisnivå som
möjligt.
Årets redovisade resultat efter återbetalning av 9 494 400 kr till kunderna är 2 373 667 kr.
Resultatet före återbetalning till kunder är 11 868 067 kr.
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INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål
Indikator
Mål
God patientnöjdhet och delaktighet

Respekt och bemötande, nationell patientenkät

>90%

Utfall 2020
93,9

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Skapa effektiva vårdkedjor med värde för patienten
Nationell patientenkäts indikator för respekt och bemötande var 93,9, en ökning med 5 % i jämförelse med
2019. Enkäten skickades till patienter som varit på Hjälpmedelscentrum för utprovning av hjälpmedel med
bland annat hjälpmedelskonsulent. Sedan föregående mätning har stöddokument för utprovning tagits
fram som tydliggör förskrivares och hjälpmedelskonsulents roller.
Överenskommelse gällande skolhjälpmedel har informerats till huvudmännen på en halvdagskonferens. I
samverkan med Habiliteringscentrum kommer frågor hanteras i det gemensamma bedömningsrådet.
Hjälpmedelsrådet har informerats om patientsäkerhetsarbetet, kognitiva hjälpmedel, omvärldsbevakning
och ekonomiska begränsningar liksom om åtgärder på HMC med anledning av pandemin. Rådsbeskrivning
och deltagande har setts över. Åtgärder för att öka delaktighet och medinflytande har genomförts.
En instruktionsfilm om byte av batteri i rörelsevakt har tagits fram och publicerats på vårdgivarwebben.
Filmen ger stöd till förskrivare och patienter och minskar antalet arbetsorder till hjälpmedelstekniker. En
annan instruktionsfilm som beskriver hur man gör rent länkhjulen på en manuell rullstol har producerats.
Den publicerades på instagram. En film om Hjälpmedelscentrum producerades i samband med
Hjälpmedelsdagen till regionens väntrums-tv. Den vänder sig till alla som har ett hjälpmedel eller tror att
man själv eller en anhörig skulle vara hjälpt av det.
Tillgänglighet
Andelen utprovningar som erbjudits inom 15 dagar är 86,7 %, en ökning med 7,9 procentenheter jämfört
med 2019. Den ökade tillgängligheten beror på en aktiv prioritering av utprovningar och god samverkan
och flexibilitet inom arbetsgruppen, och även på ett lägre inflöde p g a pandemin.
Andelen slutförda reparationer inom 5 dagar är 91,2 %, en ökning med 4,1 procentenheter jämfört med
2019. Med flexibel planering har hjälpmedel lagats åtskilt från patient i entré eller utomhus.
Andelen besvarade telefonsamtal är 90,3 %, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2019.
Personen kan välja att bli uppringd eller vänta kvar tills samtalet besvaras. Om samtal som avslutats före
2 minuters väntan exkluderas uppgår svarsfrekvensen till 97 %. Andelen besvarade samtal inom 6 min är
98,4 %. Målen och mätmetod för telefontillgänglighet har setts över.
Jämställdhetsperspektiv har integrerats i förskrivarutbildningarna.
Regionens Hbtq-policy har uppmärksammats under Pride-veckan med flera aktiviteter i verksamheten.
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Innovationsteamet 1 startade på nytt i början av 2020 och har bedömt två innovationer utifrån kunskap om
marknad och efterfrågan, på uppdrag från Region Västmanland Innovation.
Genomförda åtgärder till följd av pandemin
• Alla tillgängliga sängar allokerades till nya vårdplatser för covid-19.
•

Antalet andningshjälpmedel ökades för att möjliggöra behandling av andningssvårigheter.

•

Aktuella behov av hjälpmedel samt reparation av hjälpmedel prioriterades.

•

Tyngdtäckesrummet stängdes temporärt.

•

Lokalerna har anpassats med skyltar, markeringar samt plexiglas.

•

Studiebesöken begränsades kraftigt.

•

Hälsofrämjande och förebyggande insatser har begränsats eller ställts in.

•

Förbrukningsmaterial har skickats via post i högre utsträckning än tidigare.

•

Besök och utprovningar har genomförts med ett flertal åtgärder för att minska smittspridning.

Kommande åtgärder
Överenskommelsen om skolhjälpmedel ska följas upp under 2021.
Mall och agenda för utprovning kommuniceras via HMC-info, på vårdgivarwebb och i förskrivarutbildning
Grund. Agendan kommer att finnas tillgänglig i varje utprovningsrum på HMC.
En film kommer att tas fram för att erbjuda digitala studiebesök.
Samlad bedömning
Hjälpmedelscentrum har med hög tillgänglighet erbjudit hjälpmedel med säkra arbetssätt med hög
flexibilitet och genom aktiv prioritering.
Ett antal åtgärder har vidtagits för att patienter, befolkning och förskrivare tryggt ska kunna möta
Hjälpmedelscentrums medarbetare.

1

Teamets uppdrag är att ta emot innovatörer med blivande hjälpmedel som inte är marknadssatta.
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål
Indikator

Mål

Utfall

Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar

80 %

86,7 %

83 %

91,2 %

”

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

95 %

90,3 %

”

Andel leveranser enligt planerad leveransdag

95 %

96,4 %

Ökad användning av
e-tjänster
Kortare ledtider (väntan)
”

Löpande uppföljning

Öka antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Öka 10 %

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

52 %

5%

90 %

2,1 %

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Hjälpmedelscentrum övergick 2020 från att vara egen förvaltning till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Under året har Hjälpmedelscentrum ingått i området Nära vård men övergår 2021 till område Medicinsk
diagnostik och teknik.
För redovisning av tillgänglighet hänvisas till patient/invånarperspektiv på sidan 3.
Skapa effektiva vårdkedjor med värde för patienten
Utveckla samverkan med länets kommuner och med regionen
Flera stora inköp av medicintekniska produkter till särskilda boenden har genomförts i enlighet med en ny
inköpsprocess. Det medför en effektiviserad inköpsprocess för kommunerna då de övergår från att hyra
sängar till att istället köpa dem.
Hjälpmedelscentrum har med många larminstallationer stöttat flera kommuner som haft överklagade
larmupphandlingar. Västerås stad har infört GPS-larm som ersättning för ledsagarstöd och berörd personal
har utbildats. Därefter har sex larm levererats.
De nya serviceavtalen har implementerats.
Hjälpmedelshandbokens gemensamma bestämmelser har omfördelats till enskilda hjälpmedelsområden.
En uppföljning av förskrivarnas bedömning av hjälpmedelshandboken visar oförändrat resultat (3,5 av 5)
jämfört med 2019. Webbplatsen har också omstrukturerats för att underlätta för förskrivarna.
Utvecklade arbetssätt med hjälp av digitalisering
Möjligheten till iterativ förskrivning av inkontinenshjälpmedel infördes i april och frigör tid för förskrivaren
som anger de regler som ska gälla för förskrivningen. Därefter gör personal med beställarbehörighet ett
avrop. Den iterativa förskrivningen ökar kostnadskontrollen då hela förskrivningen är förutbestämd
gällande avrop och förbrukning.
En digital sortimentskatalog har införts i beställningssystemet Sesam för att underlätta för förskrivarna.
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Projekt Servicezoner har slutförts och systemstöd med geografisk uppdelning har implementerats där
tekniker automatiskt tilldelas arbetsordrar. Utvärdering visar att effektmålen har uppnåtts.
Projekt Automatisk fakturaavstämning är i genomförandefas, anpassningar och integrationsarbete pågår
mot bland annat ekonomisystemet.
Projekt för att utveckla självservicetjänster tillsammans med Inera och hjälpmedelschefsnätverket är i
förstudiefas. I arbetet ingår ett steg där tjänstedesign använts för att fånga in patienternas behov.
Förstudierapport samt kravspecifikation är i slutfas.
Projekt för att effektivisera inköpsprocessen pågår med två stora leverantörer från Västmanland och
Malmö som testar Sesamfiler. Projektet kommer att kräva en större anpassning i Sesam och kommer att
involvera hjälpmedelschefsnätverket och Visma i nästa steg.
Utveckling av serviceapplikation för teknisk service bevakas, två län har installerat applikationen i sin
testmiljö men stoppat vidare testning i väntan på åtgärder från leverantör.
En lagerapplikation har börjat användas för plockhanteringen av hjälpmedel på lagret i första hand. Tester
har utförts och fungerar i det stora hela men arbete pågår för att få samma funktionalitet och möjligheter i
applikationen som finns i datorn idag. Vi ser fler utvecklingsområden för appen och därmed en effektivare
och kvalitetssäkrad produktion.
Säkra kompetensförsörjning på alla nivåer
Hjälpmedelscentrum stimulerar forskning och utveckling via utvärderingen av effekten av behandlingshjälpmedlet Mollii i samarbete med Mälardalens högskola (MDH), Habiliteringscentrum i Västmanland och
Sörmland, samt i projekt Hälsa och välfärd i tre dimensioner med Mälardalens högskola.
Antalet studiebesök har minimerats till följd av pandemin och endast fem större genomfördes i början av
året. Under pandemin har endast prioriterade studiebesök genomförts.
36 förskrivarutbildningar har genomförts, en del digitalt och andra med smittskyddsåtgärder.
Hjälpmedelscentrums medverkan i MDH:s fysioterapeututbildning har erbjudits uppdelat på fler tillfällen
för att hålla distans och även digitalt och med länk till digital förskrivarutbildning.
Miljö
Regionen är miljöcertifierad. I årets miljörevision ingick Hjälpmedelscentrum utan anmärkningar.
Revisionens bedömning av styrkor och positiva observationer:
•

Arbetar systematiskt mot uppsatta miljöaktiviteter och mål, miljögrupp som arbetar effektivt med
förbättringsförslag.

•

Mål att minska körsträcka genom att effektivisera avhjälpande och mindre underhåll.

•

Genomförde nya regler för kassation för hjälpmedel – kostnaden för att rekonditionering inte ska
överstiga 50 % av nyanskaffning har höjts till 75 % med mycket bra effekt.

•

Höga resultat utifrån satta mål som övergång till lastbilar med biobränsle, återanvändande av sålda
hjälpmedel, minska antalet resor relaterade till service av hjälpmedel.
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Revisionens bedömning om förbättringsområden:
•

Utvärdering indikatorer och koppla koldioxidförbrukning till antalet utdelade hjälpmedel så att det
inte ser ut som att fler utdelade hjälpmedel ger sämre miljöprestanda.

Vecka 41 startade rekonditionering och återanvändning av försäljningsprodukterna toalettförhöjning
Hi-Loo och rullstolsdyna Contur, efter att starten hade skjutits fram till följd av pandemin. Genom att
återanvända ﬂer produkter ökar vi hushållningen. En första utvärdering görs i samband med delårsrapport
1 2021.
Miljöteamets arbete har medfört ökat miljöengagemang. Den årliga inventeringen och riskanalyser av
kemikalier har genomförts.
Ett mål är att antalet körda mil ska minska då olika tekniker genomför avhjälpande och förebyggande
underhåll i olika geografiska områden till följd av projekt servicezoner.
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Produktion och dess påverkan av pandemin
Produktion, inklusive MBH 2

2019

2020

Förändring
-5,2%

Antal beställningar

45 618

43 475

Antal returer

32 376

33 159

2,3%

Antal arbetsordrar rekonditionering

18 291

18 616

1,8%

Antal konsulentremisser (utprovning)

1 205

1 093

-8,2%

Antal arbetsordrar teknisk service (AU och FU)

12 701

11 552

Antal kundtjänstsamtal
Antal hämtordrar

22 048
19 419

20 259
18 847

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

Pandemin har påverkat produktionens alla delar, både till följd av minskade beställningar och patienters
och befolkningens minskade sökfrekvens, men framförallt av vårdens och omsorgens omställning till
covid-19-vård.
Antalet beställningar har minskat 5,2 %.
Returerna har ökat med 2,3 % och antal arbetsordrar rekonditionering har ökat med 1,8 % jämfört med
2019.
Antalet konsulentremisser för utprovning har minskat med 8,2 % varav 8 % av utprovningarna har
av-/ombokats till följd av pandemin.
Antalet arbetsordrar för teknisk service har minskat med 9 % jämfört med 2019 till följd av pandemin, bland
annat till följd av besöksförbuden, vilket medfört att en anhopning av förebyggande underhåll överförts till
2021.
I uppladdningstjänsten har 5 628 ärenden inkommit, en ökning med 58 % jämfört med 2019.
Uppladdningstjänsten och nya tjänster i webSesam har ökat patientsäkerheten.

2

Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes 2018.
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Volymutveckling antal uthyrda hjälpmedel

Volym uthyrda hjälpmedel (exkl. MBH)
Volym individmärkta hjälpmedel
Volym huvudhjälpmedel

Utfall 2019
59 420
75 553

Utfall 2020
61 120
77 509

Förändring
2,6%
1,2%

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

49 344
32 831
8 646
7 099
768

51 423
34 353
8 785
7 362
923

4,0%
4,6%
1,6%
3,7%
6,6%

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

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

9 628
533
449
675
262
1 274
226
658
91
354
5 106

-3,4%
1,7%
-2,8%
1,0%
-3,3%
2,8%
25,6%
-16,4%
-25,4%
1,7%
-4,8%

Volym uthyrda medicinska behandlingshjälpmedel 3
(MBH)
Volym individmärkta MBH

Utfall 2019

Utfall 2020

Förändring

3 884

4 063

4,6%

Endast en måttlig total volymökning har skett under året.
Totalt har kommunfinansierade uthyrda hjälpmedel minskat 3,4 %. En orsak är att flera kommuner slutat
att hyra sängar och istället köper in dessa till sin verksamhet.
Antalet uthyrda individmärkta MBH har ökat med 4,6 % i jämförelse med 10 % ökning 2019.
Årets volymökning för MBH är större än övrigt sortiment. Antalet förskrivningar av individmärkta MBH har
minskat med 15 % jämfört med 2019.
Under året har 7 514 tillbehör/förbrukningsartiklar levererats, en ökning med 8,8 % i jämförelse med 2019.

3

Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes till Hjälpmedelscentrum 2018.
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Patientsäkerhet
200 avvikelser 4 har registrerats i Synergi jämfört med 174 under 2019, en ökning med 13 %.
185 av dessa har registrerats internt, endast 15 har inkommit till Hjälpmedelscentrum.
•

24 negativa händelser/tillbud/iakttagelser med hjälpmedel inblandade jämfört med 20 förgående
år, en ökning med 5 %. 12 har efter utredning anmälts till Läkemedelsverket och 2 till är på väg. En
har lyfts till regionens patientsäkerhetsteam.

•

58 avvikelser till särskilda boenden p.g.a. sen anmälan av ändrad betalare, 17 % färre än 2019.

•

19 avser felaktiga leveranser.

•

13 avser elrullstolar (4 förvaring, 4 förskrivning och 5 stöld).

•

11 avvikelser avser brister i registrering vid uttag av antidecubitusmadrass 5 från sjukhusförråd.

•

8 avser avsteg från rutin eller avsaknad av rutin.

•

5 avser klagomål från kunder.

•

15 förbättringsförslag har skickats till förskrivare, jämfört med 9 år 2019.

•

5 avser inkontinenshjälpmedel.

•

18 avser arbetsmiljö och redovisas under medarbetarperspektiv.

•

12 avser inspektioner/egenkontroller och riskbedömningar.

•

7 riskhanteringar cirkulärt flöde har registrerats.

•

5 övriga.

426 avvikelser har registrerats i webSesam vilket är samma antal som 2019.
•

361 avser felaktiga leveranser av hjälpmedel/tillbehör, en ökning med 4 % jämfört med 2019.

•

33 orsakas av fel från leverantör.

•

15 tillbud varav 5 överförts till Synergi.

•

32 övriga med ett fåtal avvikelser i olika delprocesser.

•

7 har skickats till förskrivare.

•

7 negativa händelser som överförts till Synergi.

Patientsäkerhetskulturen är hög. Det ses i en ökad vilja att registrera avvikelser liksom i proaktivt arbete i
flera team. Det hållbara säkerhetsengagemanget var 87,7 %. Hantering av avvikelser sker med omedelbara
åtgärder och inom en månad med analys och åtgärder. Processen vid avvikelser av medicintekniska
produkter som utvecklades 2019 har god effekt.

4
5

Inkl. inspektioner/egenkontroller och riskbedömningar
En avvikelseregistrering som påbörjades i november månad och speglar bara två månaders avvikelser
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Genomförda förbättringsåtgärder
• Samtliga avvikelser har tagits upp med berörd personal.
•

Utbildning av logistikpersonal i insulinpumpar.

•

Hjälpmedelsreparatörer har uppdaterat rutiner och nivåer på rekond/skrotning.

•

Översyn av processen formgjutna insatser pågår.

•

Kriterier för förskrivning av elrullstolar har setts över.

•

Åtgärd på logistiken efter avvikelser om koppling larm, Bure ståplatta samt glidlakan.

•

Rättat ersättningskedja.

•

Tre avvikelser har lyfts till respektive team till olika översyner.

•

Lagerhylla har märkts upp med information för logistikpersonal.

•

Översyn rekonditionering av Vicair-dynor.

•

Kontaktvägar till förskrivare utvecklas för kontakt vid uppföljning eller utbytesbehov.

126 avvikelser har skickats till leverantörer gällande leveransförsening, felleverans eller produktavvikelse i
jämförelse med 238 avvikelser 2019, en minskning med 47 %. Skillnaden kan delvis förklaras i att vi inte
köper produkter med stora kvalitetsproblem och dels att antalet hjälpmedel som köpts in har minskat.
Arbetsmiljöförbättringar redovisas under arbetsmiljö.
En partsammansatt riskanalys har genomförts gällande Medicintekniska rådets rekommendation om att
inte förskriva tyngdtäcken. I riskanalysen har förskrivande verksamheter, fackliga företrädare och
intressentorganisationerna Attention, Nationell Samverkan för Psykisk Ohälsa, Funktionsrätt Västmanland
samt Autism- och Aspergerförbundet deltagit med stort engagemang.
Inkontinenshjälpmedel
Antal personer som förskrivits inkontinenshjälpmedel 2020
Åldersintervall
Kvinna
Man
-19
142
206
20-64
809
513
65-79
1 677
1 323
802 840
1 557
Totalt
5 468
3 599

Totalt
348
1 322
3 000
4 397
9 067

Den totala kostnaden för inkontinenshjälpmedel blev 32 116 824 kr, en ökning med 11,4 % jämfört med
2019. En anledning är ett nytt sortiment med prishöjning per produkt liksom att förskrivningar av allt-i-ettskydd har ökat med 32 %. Kostnaden för tappningskatetrar har minskat med 12 %.
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Fler personer har förskrivits inkontinenshjälpmedel jämfört med 2019, en ökning med 14 %.
60 967 beställningar har genomförts, en ökning med 291 beställningar (0,5 %) jämfört med 2019.
För att höja grundkompetensen utvecklas förskrivarutbildningarna inkontinenshjälpmedel grund,
upphandlat sortiment samt en utbildning för inkontinensombud.
I samarbete med Högskolan i Dalarna har ett fristående kostnadsfritt kurspaket erbjudits 6 och tio
förskrivare från Västmanland har genomfört utbildningen.
En dokumentationsmall, utformad enligt vårdprogrammet blåsdysfunktion/urininkontinens och Nationellt
nätverk för inkontinens checklista, har införts för sjuksköterskor i primärvården för att effektivisera och
standardisera journalföringen. Iterativ förskrivning har införts, se sidan 5.
Beslut utanför sortiment och regelverk
Beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk 1 januari - 31 december 2020
Antal beviljade beslut utanför sortiment och
regelverk
Roterbar vårdsäng Rotobed el
Ståhjälpmedel R82 Meerkat
Skyddshjälm Ribcap
Innowalk, 3 ärenden beviljade med delad
finanseringsrisk
Påhängshjul till rullstol Freewheel, utanför regelverk
Förflyttningshjälpmedel Sara Stedy, 3 ärenden
Karbonhandske beviljad med delad finanseringsrisk
Rullstol Kelvin
Tyngdkrage, 2 ärenden
Våg till taklyft
Kylväst/-keps, 2 ärenden utanför regelverk
Stol Krabat
Armbandsklocka Wobl med vibration, 2 ärenden
Racerunner
Tyngdväst Balance
Dubbelförskrivning elrullstol/ 2 med elfunktion, 5
ärenden utanför regelverk
Specialrullstol Ti-Arrow
Trehjulig rullstol med trampor, specialanpassad

Kostnad kr
Inköpt före 2020 med delad finansieringsrisk
19 700
1 973
2 x 290 000, 1 kostnadsredovisas 2021
5 755
2 x 12 850 samt 1 inköpt före 2020
5 100 (handske), aggregat återlämnat efter testperiod
Inköpt före 2020
2 x 700
13 286
kostnadsredovisas 2021
29 900
2 x 531
20 000
2 350
49 300, 80 000, 41 900, 41 800, 1 kostnadsredovisas 2021
kostnadsredovisas 2021
kostnadsredovisas 2021

29 ärenden har beviljats varav 4 ärenden med delad finansieringsrisk. Förutom dessa har 5 ärenden med
nya varianter av drivaggregat efter upphandling hanterats i denna form och 9 ärenden har avslagits. Flera
(4 st) avslag berör önskemål om dubbelförförskrivning elrullstol/2 med elfunktion.
Antalet ärenden är lika jämfört med 2019.
Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion 7,5 hp, Grundläggande kunskap inom inkontinensvård, 4,5 hp, Vård vid
tarmdysfunktion 1,5 hp och Katetervård och behandling 1,5 hp
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Genomförda åtgärder till följd av pandemin
• Förebyggande underhåll av hjälpmedel på särskilda boenden stoppades av besöksförbudet.
•

Rekonditioneringen förstärktes för att säkra leveranser för covid-19 och övrig vård.

•

Lagernivåer av andningshjälpmedel förstärktes på lungmottagningen.

•

Intensivvårdsavdelningen fick tillgång till andningshjälpmedel.

•

Sängar för covid-19-vård till Kungsör, Västmanlands sjukhus Köping och Fagersta.

•

Lagernivåer utökades för att säkra leveranserna trots aviserade produktionsproblem.

•

En handlingsplan för prioritering av produktionen i händelse av hög frånvaro har tagits fram.

•

Engångsvisir producerades för att bistå Västerås stads hemsjukvård.

•

Införandet av ökat cirkulärt flöde sköts fram till oktober.

•

Förskrivarutbildningar har till stor del genomförts med åtgärder för att hålla distans. Då det
bedömts möjligt har deltagande online via Teams erbjudits.

•

Städning av lokaler har förstärkts och följts upp.

•

Interna möten har hållits i större lokal eller på distans via Teams.

•

Utprovningar har genomförts på alternativa sätt, via telefonrådgivning, i förväg iordningsställt
hjälpmedel till förskrivare, utprovning med enbart hjälpmedelskonsulent samt på distans.

•

Det förebyggande underhållet återupptogs under hösten i alla områden.

Kommande åtgärder
Digitaliseringen fortsätter enligt programplan under kommande år.
Den ökade rekonditioneringen av försäljningshjälpmedel kommer att utvärderas under våren.
En översyn av äldre hjälpmedel som finns hos patienter har påbörjats.
Arbetet med åtgärder för ekonomi i balans fortgår.
Riktad utbildning från leverantörer till hjälpmedelsreparatörer för ökad kompetens.
Informationsstöd för rekonden läggs i ledningssystemet och länkas till Sesam.
Samlad bedömning
Genom ett stort antal åtgärder har verksamheten vidmakthållits trots pandemin. Rekonditionering av
hjälpmedel har ökat. Alla andra indikatorer visar minskade behov och antalet beställningar av hjälpmedel
har minskat. Verksamheten har levererat utifrån behov och förbättringsarbetet har vidmakthållits.
Effektivisering av hjälpmedelsverksamheten genom ändrade arbetssätt med digitalt stöd pågår och
beräknas omfatta flera år framåt.
Patientsäkerhetskulturen har förbättrats med ökad medvetenhet om patientsäkerhetsrisker och betydelsen
av att arbeta proaktivt. Verksamhetens arbete för ökad hållbarhet har ökat.
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MEDARBETARPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål
Indikator
Målvärde
HMC ska vara en attraktiv
arbetsgivare
”
”
Löpande uppföljning

Hållbart medarbetarengagemang (HME)
Sjukfrånvaro

Öka (83,3 år
2019)
<6 %

Personalrörlighet totalt

<8,5 %

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

Utfall 2020
85,5

5,5 %
2,53 %
17
18
1 (0/1)

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Arbetsmiljö
Genomförda arbetsmiljöåtgärder:
• Utökade parkeringsplatser,
•

riskanalys av cirkulärt flöde på logistiken,

•

transport har skapat nya rutiner vid hämtning och lämning för säker leverans,

•

förbättrad hantering av teknikskrot och batterier på ny återvinningsyta,

•

nya utrymningsområden och utrymningsplaner,

•

inköp av ny och säkrare bandsåg,

•

utbildning i svarvteknik för att öka säkerheten,

•

uppdelning av geografiska områden per tekniker för en jämnare arbetsbelastning,

•

skyddsrond med inriktning minskad smittspridning och motverka hot om våld,

•

larmövningar både gällande brand och hot om våld,

•

distansarbetande medarbetares arbetsmiljö har följts upp 7 med individuella åtgärder,

•

åtgärder i kundtjänst med reflektionstider, teamschatt och för mindre trängsel vid disken.

Genomförda arbetsmiljöåtgärder till följd av covid-19
Riskanalys 8 har påvisat 18 risker och 74 vidtagna åtgärder, allt ifrån uppdatering av kunskapen om basala
hygienrutiner via e-utbildning med fokus på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning
till rutiner vid patientbesök i hem, särskilt boende och på Hjälpmedelscentrum.

7
8

Prevents checklista för distansarbete
https://vira.regionvastmanland.se/admin/softadmin.aspx
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Fysiska skyddsåtgärder har införts såsom skyddsutrustning, utglesning av arbetsplatser, hostskydd i
personalutrymmen och utökning av tvättmöjligheter för personalkläder. Distansarbete har möjliggjorts då
så varit lämpligt.
Åtgärderna för att förhindra smittspridning har medfört att det inte varit någon intern smittspridning på
Hjälpmedelscentrum, men en vid studiebesök inom annan verksamhet.
Smittspårning genomförs då medarbetare insjuknat i covid-19.
Säkra kompetensförsörjning på alla nivåer
För att öka den digitala grundkompetensen har kompetensutveckling genomförts, till viss del finansierat
med TLO-medel.
Kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats.
Insatser har genomförts för sysselsättning för invånare som varit långt ifrån arbetsmarknaden.
För att öka kunskapen om forskning samt för att kunna arbeta med evidensbaserade arbetsmetoder har en
kompetensutvecklingsinsats påbörjats.
Analys av det verksamhetstotala resultatet från årets medarbetarundersökning
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Medarbetarenkäten9 visade ett förbättrat resultat i 11 av 12 indikatorer och en prestationsnivå på 80,4. Det
hållbara medarbetarengagemanget (HME) har ökat från 83,3 till 85,5. Det tolkas dels som resultatet av de
åtgärder som genomförts i enheterna utifrån enhetens behov och verksamhetstotalt för att tydliggöra en
gemensam bild av utmaning, vision och mål och målstyrning. Andra insatser för arbetsmiljön som
redovisats tidigare är också bidragande faktorer.

Sjukfrånvaron har endast ökat 0,1 % jämfört med 2019, framförallt till följd av minskad långtidsfrånvaro.
Korttidsfrånvaron har ökat marginellt vilkas tolkas vara en följd av åtgärder för att förhindra smittspridning
samt möjliggörande av distansarbete för medarbetare med lätta symtom från övre luftvägarna och där
arbetsuppgifterna möjliggjort detta.
Hjälpmedelscentrum arbetar kontinuerligt med stöd till medarbetare vid sjukdom och för att identifiera
tidiga signaler på ohälsa för att förebygga sjukskrivning. Tidig uppföljning och rehabiliteringssamtal med
medarbetare med tendens till ökad sjukfrånvaro har genomförts. 15 av 17 rehabiliteringsärenden har
avslutats.

9

Höga värden är önskvärda utom på arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt
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Arbetsmiljöavvikelserna har minskat jämfört med 2019, framförallt till följd av minskade tillbud, inga
allvarliga personskador har uppstått. Flera åtgärder har genomförts för att förebygga olycksfall, bland annat
svarvutbildning för anpassningstekniker, lyftteknik, översyn av arbetssätt tyngdtäcken och av förvaring av
hjul på lagret.
Personalrörlighet
2019

2020

Andel avgångar Antal avgångar Andel avgångar
(%)
(tv-anställda)
(%)
Extern avgång egen begäran

2,57%

2

Extern avgång pension

1,29%

1

Delsumma:

3,86%

3

Intern inom förvaltningen

2,57%

2

Delsumma:

2,57%

2

Summa:

6,43%

5

Genomsnittligt antal anställda

78

Antal avgångar
(tv-anställda)

2,53%

2

2,53%

2

2,53%

2

79

Kommande åtgärder
Kompetensutveckling för att öka den digitala kompetensen och kunskapen om forskning och
evidensbaserade metoder fortsätter under 2021.
En handlingsplan utifrån medarbetarenkät tas fram enhetsvis i början av 2021.
En utrymningsdörr kommer att installeras i garaget, två dörrar kommer förses med glas för ökad säkerhet.
Samlad bedömning
Verksamhetens proaktiva insatser för att förhindra smittspridning har varit framgångsrika och medfört låga
sjuktal. Stöd vid sjukdom och rehabilitering har genomförts liksom tidigare år.
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Medarbetarenkäten uppvisar förbättrade resultat trots pågående pandemi. De insatser som gjorts för att
förtydliga målkvaliteten har haft resultat.
Den ökade säkerhetsmedvetenheten och genomförda åtgärder har medfört att antalet tillbud har minskat.
Arbetet för att öka den digitala grundkompetensen har tillsammans med åtgärder för att begränsa
smittspridning medfört en ökad digital kompetens hos medarbetarna.
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EKONOMIPERSPEKTIV
Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter
Årets resultat – översikt
Årets redovisade resultat är 2 374 tkr. Resultatet före återbetalning till kunder är 11 868 tkr.

Bokslut 2019 tkr
INTÄKTER
Hyra
Återbetalning av resultat
Försäljning
Egenavgifter
Serviceavtal
Inkontinenssamordning
Övriga verksamhetsintäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Personalkostnader
Tekniska hjälpmedel
Övriga material, varor
Lokaler
Frakt och transport
Avskrivningar hjälpmedel
Avskrivningar övrigt
IT-kostnader
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman

Budget 2020 tkr

Bokslut 2020 tkr

114 402

113 608

115 753

-6 215

0

-9 494

18 279

16 855

17 685

341

340

336

2 592

2 710

2 347

1 018

1 048

1 048

1 953

1 893

3 652

132 370

136 454

131 327

42 121

45 348

43 549

34 007

34 325

29 955

181

191

249

6 573

6 540

6 410

1 309

1 575

1 819

31 376

30 145

31 769

717

674

695

3 661

4 019

3 736

9 062

12 100

9 396

1 809

1 537

1 375

130 816

136 454

128 953

1 554

0

2 374
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Bruttokostnadsutveckling
• Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är en minskning med 1 863 tkr och
1,4 %.
•

De totala kostnaderna är 7 501 tkr lägre än budgeterat.

•

Avvikelsen på 7 501 tkr beror framför allt på följande händelser:

•

o

Lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro, utlåning av personal till covid-IVA,
föräldraledigheter och vakanta tjänster delar av året samt inställd intern utbildningsdag för
hela verksamheten.

o

Dämpad beställningstakt och ökad returtakt från kunder samt högre andel
rekonditionerade hjälpmedel medför lägre inköp av hjälpmedel och tillbehör.

o

Ökade kostnader för värdeminskning av inventarier främst på grund av tidigarelagda inköp
orsakade av pandemin.

o

Lägre kostnader för utrangering av inventarier.

Arbetad tid
o

Utfärdad av:
Godkänd av:

Den arbetade tiden är i stort sett oförändrad jämfört med föregående år trots ökad
frånvaro. Det förklaras av att hjälpmedelstrategen överfördes till Hjälpmedelscentrum
liksom anställning av personer långt från arbetsmarknaden.
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Analys av årets resultat i relation till budget – händelseöversikt
Resultatet beror framförallt på följande händelser:
•

Högre intäkter för både uthyrning och försäljning av hjälpmedel som beror dels på ökat behov på
grund av covid-19, dels på att kunderna inte har haft möjlighet att genomföra planerade
besparingsåtgärder.

•

Årets kundåterbetalning uppgår till 9 494 tkr.

•

Pandemin påverkar möjligheterna att utföra avhjälpande och förebyggande underhåll hos kunder
vilket har påverkat tjänsteintäkterna negativt.

•

1 647 tkr har erhållits i ersättning för merkostnader orsakade av covid-19.

•

Sjukfrånvaro, utlåning av personal till covid-IVA, uttag av tillfällig föräldraledighet och vakanta
tjänster under del av året samt inställd intern utbildningsdag för hela verksamheten sänker
personalkostnaderna.

•

Dämpad beställningstakt och ökad returtakt från kunder samt högre andel rekonditionerade
hjälpmedel medför minskade inköp av hjälpmedel och tillbehör.

•

Covid-19 har medfört att utbildningar ställts in, vilket medfört lägre utbildningskostnader.

•

I samband med översyn av brandsäkerhet har skyltar och brandutrustning köpts in. Av
arbetsmiljöskäl har även en ny dörr installerats till svetsrummet och den stora grinden in till det
inhägnade området är åtgärdad.

•

Ökade kostnader för avskrivning (värdeminskning) av investeringar beror dels på en investering i
tvättmaskiner och torktumlare för att personalen ska ha rena arbetskläder varje dag, dels att inköp
av hjälpmedel har tidigarelagts på grund av pandemin. Ökade säkerhetslager under våren av främst
MBH och sängar på grund av ökat behov både inom regionen och kommunerna samt att flera
leverantörer aviserade leveranssvårigheter. Utöver det har vi en tung lastbil som vi avser att sälja
snarast möjligt. Den är ersatt av en ny tung lastbil.

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera ev. avvikelse mot budget
En ekonomisk analys har genomförts för långtidshyra av standardsäng till verksamhet 10 som visar att
införande av långtidshyra medför merkostnader till följd av manuell process för hantering av avtal,
registrering, uppföljning med mera. Analysen visar också att det är kostnadseffektivt att köpa säng från
Hjälpmedelscentrum istället för att hyra standardsängar eller göra egna upphandlingar. Informationen om
detta har medfört en förskjutning från att hyra till att köpa standardsängar till särskilda boenden.
En intern genomgång av förekomst av tjänsteköp utan avtal har visat att följsamheten till regelverk är god.
Vi ser inget behov av ytterligare upphandling av tjänster.
Arbetet med att förbättra processerna med stöd av digital teknik och effektiva arbetssätt har pågått under
året och fortsätter kommande år.

10

Ej personförskrivna hjälpmedel
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Säkerhetslager har minskats efter översyn under hösten.
Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans (EiB)
Av den totala planen på 3 700 tkr fram till 2022 var utfallet 535 tkr 2019 och 1 287 tkr 2020. Den totala
kostnadssänkningen hittills är 1 822 tkr.
Kategori EiB

Plan ekonomisk effekt 2020

Personal
Material och tjänster
Övriga verksamhetskostnader
Summa:

Årets utfall

Avvikelse

24 tkr

0 tkr

0 tkr

750 tkr
0 tkr
774 tkr

1 231 tkr
56 tkr
1 287 tkr

481 tkr
56 tkr
537 tkr

Personal
• Besparingen genomfördes i sin helhet 2019.
Material och tjänster
• Arbete pågår tillsammans med Förvaltningen för digitaliseringsstöd för införande av förändrat
arbetssätt med stöd av digital teknik för automatisk fakturakontroll i Sesam.
• Nytt regelverk från 2020 där vissa enklare hjälpmedel i hemmet har övergått till egenansvar.
Uppnådd kostnadssänkning uppgår till 371 tkr.
• Ett operativt lagerteam har bildats som arbetar tillsammans med hjälpmedelsteamen för att
optimera lagernivåer. Genomgång av lager i servicebilar och fasta inköpskvantiteter i Sesam,
översyn av högfrekventa artikelgrupper, nivån på säkerhetslager och administrativa avgifter från
leverantörer är exempel på aktiviteter. Hittills uppnådd besparing uppgår till 341 tkr.
• Flera områden har upphandlats. Hittills har kostnaderna sänkts med 519 tkr, vilket främst avser
batterier och respiratorer. Flera upphandlingar pågår eller kommer att startas.
• En förstudie är gjord avseende att vissa försäljningshjälpmedel lämnas tillbaka till HMC,
rekonditioneras och återanvänds. En pilot startade vecka 41 efter en viss förskjutning på grund av
covid-19.
Övriga verksamhetskostnader
• Verksamhetsintern säkerhetssamordnare avslutad vilket medför en besparing på 56 tkr.
Kommentar Ekonomi i balans
Införande av förändrat arbetssätt med stöd av digital teknik för automatisk fakturakontroll i Sesam
beräknas ske 2021. Det kommer att spara både tid och resurser samt kvalitetssäkra processen.
Arbetet med lageroptimering pågår och fortsätter kommande år. Det är ett stort arbete som involverar
många delar.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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Merkostnader covid-19
Kontogrupp

Dok.nummer-Utgåva

Utfall 2020

Kommentarer

Personalkostnader

0 tkr

Kostnaderna för sjuklön har ökat med 57 % under perioden april december jämfört med föregående år, men det är svårt att veta hur
mycket som är orsakat av covid-19. Dessutom har personal lånats ut
till covid-avdelningar på sjukhuset under del av året, vilket sänker
personalkostnaderna.

Material och tjänster

214 tkr

Främst arbetskläder, hostskydd, munskydd, handsprit, handskar,
visir och informationsmaterial.

Hjälpmedel och tillbehör

1 643 tkr

Främst ökat behov av sängar och madrasser både inom
Västmanlands sjukhus och kommunerna. Utökning av säkerhetslager
av både andningshjälpmedel och tillbehör hos lungkliniken. Tio
insulinpumpar köptes in efter avstämning med förskrivarna när
leverantören aviserade leveranssvårigheter. Nio av dessa
utrangerades i december 2020. På grund av ny teknik i de nya
pumparna som kom i september 2020 är det ingen som vill förskriva
modellen som köptes in i mars.

Summa:

1 857 tkr

Investeringsredovisning
Investeringar - bokslut 2020, belopp i tkr
Hjälpmedel
varav:
Förflyttning

Bokslut 2019

Budget 2020

Bokslut 2020

14 266

16 292

10 939

Kommunikation/kognition

3 848

4 799

3 243

Behandling

8 680

10 346

9 095

Insulinpumpar

2 722

3 370

3 897

MBH

4 451

5 616

2 293

Övriga hjälpmedel

4 427

4 877

4 678

Övriga maskiner och inventarier

294

0

84

Bilar och transportmedel

959

0

845

39 647

45 300

35 074

Summa

Resultat, analys
Från 2019 års investeringsbudget har outnyttjad del på 2 247 tkr överförts till 2020 och den har nyttjats till
inköp av hjälpmedel samt 3 tvättmaskiner och 2 torktumlare för att uppnå basala hygienrutiner.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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Från 2018 års investeringsbudget har outnyttjad del på 950 tkr överförts till inköp av en tung lastbil.
Upphandlingen påbörjades 2019 och har avslutats. Anskaffningsvärde var 845 tkr.
Minskningen av investeringar i förflyttningshjälpmedel jämfört med föregående år består främst av
motordrivna rullstolar 2 276 ktr (57 %), manuella rullstolar 653 tkr (19 %) och rollatorer 625 tkr
(19 %).
Även inom MBH ser vi minskningar inom alla produktgrupper med totalt 2 158 tkr (48,5 %). Områdena
andningshjälpmedel har minskat med 1 123 tkr (38 %), syrgas 350 tkr (60 %), hostmaskiner 305 tkr (58 %).
Ingen nutritionspump köptes in 2020 jämfört med två föregående år (380 tkr).
Inköp av vissa hjälpmedel har tidigarelagts på grund av covid-19. Vårens ökade säkerhetslager av främst
MBH och sängar har nu återgått till normala nivåer. Returer av sängar ökade efter sommaren.
Även inköp av insulinpumpar motsvarande ca 1-2 månaders behov tidigarelades enligt överenskommelse
med förskrivarna under våren, då leverantören aviserade leveranssvårigheter. Ett nytt avtal trädde ikraft i
september 2020 och i det ingår en ny modell av insulinpump som förskrivarna anser är betydligt mer
patientsäker. Därför vill de inte förskriva den modell av insulinpump som köptes in under mars 2020. Det
medför att nya insulinpumpar köps in vid förskrivning.
Av behandlingshjälpmedlen stod tyngdtäcken för en ökning på ca 600 tkr till följd av intensivt arbete på
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) under våren. Arbetssättet har ändrats från att förskrivarna själva kunde
förskriva tyngtäcken i webSesam till att hjälpmedelskonsulent alltid måste konsulteras och vi ser nu att
inköpsbehovet har dämpats. Dessutom har 2 bladderscan köpts in för uthyrning till särskilt boende och
hemsjukvården i Västerås stad.
Pandemin har medfört färre förskrivningar av hjälpmedel samtidigt som returer och rekonditionering har
ökat något. Det har medfört minskat investeringsbehov. Av 2020 års investeringsbudget på totalt 45 300 tkr
överförs 13 318 tkr till nästa år.
Samlad bedömning
Det pågående arbetet med lageroptimering förväntas ge effekt på framtida investeringsbehov. Ett operativt
lagerteam har bildats. Teamet arbetar initialt med att analysera parametrar i verksamhetssystemet Sesam
som styr beställningspunkter och orderstorlek. Genomgång av lager i servicebilar, översyn av högfrekventa
artikelgrupper och nivån på säkerhetslager är andra exempel på aktiviteter som har genomförts under året.
Ökad rekonditionering av returnerade hjälpmedel medför lägre investeringsbehov.
Inför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning och hjälpmedelsbehov två år framåt.
Kundernas svar bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att
förvaltningens kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera.
Ett omfattande och utökat arbete med prispressade upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till
hög återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar för att hålla så låg prisnivå som
möjligt.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman
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INTERN REFERENS
Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2021-02-26.
Diarienummer: RVxxxx
BILAGOR
1. Verksamhetsrapport
2. Investeringsbilaga
3. Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsprognos
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Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse budget
Hjälpmedelscentrum 2020

Intäkter

Försäljning och uthyrning av tekniska
hjälpmedel

Förändring
intäkter jmf fg
år, Tkr.

Förändring
intäkter jmf fg
år, procent.

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

(Plus: Ökning av
intäkter, Minus:
Minskning)

(Plus: Proc ökning,
Minus: Proc
minskning )

Minus:Underskott )

752

0,6%

2 971

-3 279

52,8%

-9 494

Övriga intäkter

1 484

26,7%

1 486

Totalt intäkter

-1 043

-0,8%

-5 127

Återbetalning av resultat

Kostnader

Personalkostnader totalt

Förändring
kostnader jmf
fg år, tkr.

Förändring
kostnader jmf
fg år, procent.

(Plus:Ökning av
kostnader, Minus:
Minskning)

(Plus: Proc ökning,
Minus: Proc
minskning)

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

1 428

3,4%

1 799

Varav lönekostnader egen personal

954

3,4%

982

Varav sociala avgifter

446

3,4%

450

28

4,3%

367

Varav övr pers.kostn. egen personal
Varav inhyrd personal (int+ext)
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel

0

0

-4 052

-11,9%

4 370

Avskrivningar hjälpmedel och övrigt

370

1,2%

-1 645

Övriga kostnader

391

1,7%

2 977

-1 863

-1,4%

7 501

Totalt bruttokostnader

Resultatets avvikelse mot budget

2 374
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Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse budget
Hjälpmedelscentrum 2020

Förändring arbetad tid

Förändring arbetad tid totalt
Varav arbetad tid egen personal

Förändring
Förändring
Motsv antal
utfall jmf fg år, utfall jmf fg år, årsarbetare
timmar
procent
318

0,3%

0,18

318

0,3%

0,18

Varav internt inhyrd personal

0

0,00

Varav externt inhyrd personal

0

0,00
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Förvaltning/verksamhet: HSF/Hjälpmedelscentrum
Investeringar
Bokslut 2020-01-01 - 2020 -12 - 31
Belopp i tkr

Helår
Bokslut

Budget

2019

2020

Utfall

Utfall
Utfall
Prognos
Prognos
Avvikelse
perioden
perioden inköp inköp 2020 perioden inköp inköp 2021
Inköp 2021
2020 utifrån utifrån budget 2020 utifrån utifrån budget utifrån budget budget - utfall
budget 2018
2019
budget 2020
2020
2019
2020

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

14 266
3 848
8 680
2 722
4 451
4 427
38 394

Datorutrustning
Bilar och transportmedel
Leasingavtal
Övriga maskiner och inventarier
Summa
Konst

0
959
0
294
39 647
0

Byggnader (endast Regionfastigheter)
Totalsumma

39 647

16 292
4 799
10 346
3 370
5 616
4 877
45 300

1 000
1 163

2 163

10 939
3 243
8 095
2 734
2 293
4 678
31 982

13 318

13 318

0

5 353
1 556
2 251
636
3 323
199
13 318

0
0

0
0
0
0
13 318
0

0

0
13 318

845

45 300
0

45 300

845
0

845

84
2 247
0

2 247

31 982
0

31 982

13 318
0

13 318
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2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)
Anläggning
Investerigsid
Tung lastbil
RV-2673

Saldo
845

845
* Här redovisas enskilt objekt fr 2018 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat
utrymme finns från år 2018-2019

Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport
2020-12

Dnr:
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Verksamhet/Process
Tillgänglighet besök BUP (30 dgr)

Tillgänglighet behandling BUP (30 dgr)

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
Faktisk väntan - Fg år

Faktisk väntan - Inn år

Faktisk väntan - Fg år

Tillgänglighet utredning BUP (30 dgr)

Tillgänglighet besök (90 dgr)
100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
Vårdgaranti - Fg år

Vårdgaranti - Inn år

Faktisk väntan - Fg år

Diagnossatta läkarbesök (ack)

Faktisk väntan - Inn år

Diagnossatta vårdtillfällen (ack)

(1 mån släp)

(1 mån släp)

100%

600%

99%

400%

98%

200%

97%

0%

96%

-200%

95%

-400%

94%

-600%
Föregående år

Faktisk väntan - Inn år

Innevarande år

Föregående år

Innevarande år
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Dnr:

Verksamhet/Process
Remissinflöde (st)
5

4

3

2

1

0

Others
Vårdbegäran &
Konsultation - Fg år

Besök i öppenvård (mån)

Privat vårdbegäran - Fg
år

Vårdbegäran &
Konsultation - Inn år

Privat vårdbegäran - Inn
år

Vårddagar exkl perm, utskrivna (mån)

120

5

100

4

80
3
60
2
40
1

20

0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Föregående år

Jun

Jul

Aug

Innevarande år

Sep

Okt

Nov

Dec

0

Budget

Föregående år

Innevarande år

Budget

Vårddagar exkl perm, belagda (mån)

Besök i öppenvård (ack)
1 200

5

1 000

4

800
3
600
2
400
1
200

0

0
Jan

Feb

Mar

Föregående år

Apr

Maj

Jun

Innevarande år

Jul

Aug

Budget

Sep

Okt

Nov

Prognos

Dec
Föregående år

Innevarande år

Budget
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Verksamhet/Process

Sammanställning produktion
Ack utf
Inn År
Sjukvårdande behandling
DRG-poäng totalt (1 mån släp)
- Varav DRG-poäng öppenvård (1 mån släp)

960
28
28

Ack Bud
Inn år

Ack avv
Bud %

Ack utf
Fg År

Ack avv
Fg år %

Helår
Prognos

1 127
34
34

-14,8%
-17,7%
-17,7%

0
0
0

Helår
Budget

Avv Bud
mot
prog %

Bokslut
Utf Fg år
1 127
36
36

Självmordsförsök och självmord
Självmordsförsök
- varav nya patienter i %
Självmord
- varav nya patienter

2016 2017 2018 2019 2020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Dnr:

Medarbetare
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

12%

Föregående år Innevarande år
10%

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

8%

6%

4%

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

5,5
3,4
21,1
4,3
6,6
7,1
5,4
5,1

2%

0%

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Föregående år

Jun

Jul

Aug

Innevarande år

Sep

Okt

Nov

Dec

Målvärde

Antal rehabiliteringsärenden

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

7

6

Antal rehabiliteringsärenden
Varav avslutade rehabiliteringsärenden

Föregående år
16
13

Innevarande år
17
15

5

4

3

2

1

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Föregående år

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Innevarande år

Arbetsmiljöavvikelser

Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

2,0

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

1,6

1,2

Föregående år

Innevarande år

9
11
4
24
5
0

11
3
4
18
1
0

0,8

0,4

0,0

Jan

Feb

Mar

Hot och våld fg år

Apr

Maj

Jun

Hot och våld Inn år

Jul

Aug

Sep

Stickskador fg år

Okt

Nov

Dec

Stickskador Inn år
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Dnr:

Ekonomi
Kostnadsutveckling

Ackumulerat resultat (tkr)

(Ack utf/Ack utf fg år, justerat för jmfr.störande poster)

10 000

8 000

3,4%

6 000

0,0%

4 000

0,0%

2 000

0,0%

0

-2 000

-1,4%

Jan

Feb

Mar

Föregeående år

Apr

Maj

Jun

Innevarande år

Jul

Aug

Sep

Budget

Okt

Nov

-50% -40% -30% -20% -10%

Dec

Löner
Totalt

Prognos

0%

Inhyrd personal

10%

20%

30%

Köpt vård

40%

50%

Läkemedel

Förenklad resultaträkning (mkr)

Motpart 1,2,3

Ack
utfall
Inn år

Ack
Budget
Inn år

Ack avv
från
budget

Ack Utfall
Fg år

Helår
Prognos

Helår
Budget

Avv
Bud mot
Prog

Bokslut
Utf Fg år

Ack Avv
Fg år

Patientavgifter
Ersättning vårdtjänster
Regionersättning
Försäljning av tjänster
Övriga intäkter

0,0
0,0
1,6
127,9
1,8

0,0
0,0
0,0
134,8
1,6

0,0
0,0
1,6
-6,9
0,1

0,0
0,0
0,0
130,7
1,7

0,0
0,0
0,0
136,6
1,8

0,0
0,0
0,0
134,8
1,6

0,0
0,0
0,0
1,8
0,1

0,0
0,0
0,0
130,7
1,7

0,0
0,0
1,6
-2,8
0,1

Summa Intäkter

131,3

136,5

-5,1

132,4

138,3

136,5

1,9

132,4

-1,0

-43,5
0,0
-0,1
0,0
0,0
-30,0
-0,2
-8,3
-46,9

-45,3
0,0
-0,1
0,0
0,0
-34,3
-0,2
-8,2
-48,4

1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4,4
-0,1
-0,2
1,6

-42,1
0,0
-0,1
0,0
0,0
-34,0
-0,2
-8,5
-46,0

-44,2
0,0
-0,1
0,0
0,0
-31,4
-0,2
-8,8
-48,1

-45,3
0,0
-0,1
0,0
0,0
-34,3
-0,2
-8,2
-48,4

1,2
0,0
0,0
0,0
0,0
2,9
-0,1
-0,6
0,4

-42,1
0,0
-0,1
0,0
0,0
-34,0
-0,2
-8,5
-46,0

-1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
4,1
-0,1
0,2
-0,9

-129,0

-136,5

7,5

-130,8

-132,7

-136,5

3,8

-130,8

1,9

2,4

0,0

2,4

1,6

5,7

0,0

5,7

1,6

0,8

Intäkter

Kostnader
Personalkostnader
-Varav externt inhyrd personal
-Varav övertid/mertid
Köpt vård
Läkemedelskostnader
Tekniska hjälpmedel
Material och tjänster
Lokalkostnader
Övriga verksamhetskostnader
Summa Kostnader
Resultat
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Dnr:

Ekonomi
Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)
4

Kostnad (kr) per arbetad timme, ordinarie och inhyrd personal (ack)
450
400

3

350
2
300
1

250

0

200
150

-1
100
-2
-3

50
Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Föregående år

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

0

Totalt

Innevarande år

Läkare

Sjuksköterskor

Föregående år

Övrig personal

Innevarande år

Arbetad tid (ack)
Innevarande År

Föregeående År

Förändring

Förändring %

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

126 094
246
1 254
0
0
-829
0
0
0
0
0
0
0

123 912
262
33
0
0
-285
0
0
0
0
0
1 321
0

2 183
-16
1 221
0
0
-544
0
0
0
0
0
-1 321
0

1,76
-6,23
3 746,27
0,00
0,00
190,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
0,00

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

125 265
-23

124 947
-17

318
-6

0,25
34,56

Arbetad tid exkl jour/beredskap

125 242

124 930

312

0,25

73

72

0

0,25

Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap
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Regionkontoret
Centrum för administration
Regionfullmäktige och regionstyrelse
Eva Wilhelmsson
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se
ÅRSBERÄTTELSE FÖR GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND 2020
Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden består av 15 ledamöter och lika
många ersättare. Fem av ledamöterna och ersättarna företräder Region
Västmanland och de övriga platserna företräds kommunerna i länet.
Ordförande i nämnden har under året varit Barbro Larsson (C) och vice
ordförande har varit Örjan Andersson (S) från Hallstahammar. Nämndens
arbetsutskott har förutom ordförande och vice ordförande bestått av Anna
Nygren (M) och Magnus Johansson (S). Under året har Ingvar Nordén avsagt
sig sitt uppdrag i Hjälpmedelsnämnden. Ingvar Nordén (KD) har sedan
nämnden startade 2020-01-01 varit både ersättare, ledamot och
ordförande.
Hjälpmedelsnämnden har ett finansierings- och patientperspektiv och är
driftansvarig för Hjälpmedelscentrum.
Nämndens uppgift framgår av reglementet och samverkansavtalet. Enligt
dessa ska nämnden ansvara för att länets invånare erbjuds en god
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och
professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att
förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda.
Nämnden fullgör sitt ansvar inom ramen för gällande lagstiftning och
policydokument.
Utbud och tjänster ska erbjudas för
•
•
•

Hjälpmedel för rörelse, kommunikation och kognition
Hjälpmedel för vård och behandling
Inkontinenshjälpmedel.

BESLUT OCH ÄRENDEN 2020
Hjälpmedelsnämnden har under 2020 haft fyra protokollförda
sammanträden. Arbetsutskottet har haft fyra protokollförda
sammanträden. Val till arbetsutskottet har gjorts.
Nämnden har återkommande givits information om
Hjälpmedelscentrums verksamhet och också utmaningarna i
samband med den pågående pandemin.
Nämnden har bland annat fått information om utvärdering av
hjälpmedelshandboken, nära vård, serviceavtal,
inkontinenshjälpmedel och tyngdtäcken.
Dialog har förts om nämndens viljeinriktning och prioriterade
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områden till Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan. Nämnden har
informerats om rapporten Uppföljning av förskrivningsmönster
elrullstolar. Nämnden har yttrat sig över en revisionsrapport.
Två nämndinitiativ lades under 2020
•

Utredning förskrivartjänster

•

Uppföljning och återlämning av hjälpmedel

Ett urval av ärenden i hjälpmedelsnämnden 2020
• Verksamhetsberättelsen för nämndens arbete 2019 har godkänts.
• Årsredovisning 2019, delårsrapport ett och två 2020
• Hjälpmedelscentrum övertar frenikusstimulator som ett
hyreshjälpmedel och lagerhåller förbrukningsmaterial d.v.s. batterier
och antenner som förbrukningsmaterial vilka ingår inte i
hyreskostnaden.
• Beslut om revidering av reglemente.
• Beslut om viljeinriktning gällande verksamhetsplan.
• Beslut om verksamhetsplan och budget 2021
• Beslut om internkontrollplan 2021
• Beslut om ökad förskrivarkompetens inkontinenshjälpmedel
• Beslut om ändring av Hjälpmedelshandboken Inkontinens vad gäller
absorptionsskydd.
• Beslut om pilot för återtagning och rekonditionering av två
försäljningshjälpmedel Toalettförhöjning Hi-Loo och dyna Contur samt
prissänkning av dessa två produkter med 5%
• Förnyade seviceavtal
• Beslut att coxitdynor övergår till eget ansvar för patient 2021-01-01
• Beslut att larm motsvarande traditionellt trygghetslarm till personal
inom LSS boende tills vidare kan, vid behov hyras på verksamhet.
• Beslut om att godkänna handboksändringar och
utbudsbegränsningar inför 2021.
• Utvärdering av hjälpmedelshandboken
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Dokumenttyp
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Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-26

§ 81 Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens
överförmyndarnämnd
Diarienummer KS 2021/186

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen för räkenskapsår 2020 och beviljar kommunens ledamot
och ersättare i nämnden ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen
för verksamhetsår 2020.

Sammanfattning
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020. Årets resultat uppgår
till 9 391 tkr, vilket medför en positiv avvikelse mot budget med 1 505 tkr.
Kungsörs kommuns andel av de gemensamma kostnaderna redovisar en
positiv budgetavvikelse med 33 tkr.

Jäv
I beslutet deltar inte Linda Söder Jonsson (S)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2020

Skickas till
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2021-04-09

KS 2021/186

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

sara.jonsson@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens
överförmyndarnämnd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen för räkenskapsår 2020 och beviljar kommunens ledamot
och ersättare i nämnden ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen
för verksamhetsår 2020.

Sammanfattning
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020. Årets resultat uppgår
till 9 391 tkr, vilket medför en positiv avvikelse mot budget med 1 505 tkr.
Kungsörs kommuns andel av de gemensamma kostnaderna redovisar en
positiv budgetavvikelse med 33 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2020

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Sara Jonsson
Ekonomichef

Skickas till
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd.

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

Telefon, direkt

Organisationsnr

212000-2056
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ÅRSREDOVISNING 2020

Västra Mälardalens
Överförmyndarnämnd
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Händelser
Väsentliga händelser
•

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens
uppdrag är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Nämnden har också i
uppdrag att utreda behovet av ställföreträdare. Utöver det ska nämnden rekrytera och utbilda
ställföreträdare. Nämnden har arbetat för att fullfölja samtliga uppdrag inom
verksamhetsområdet. Verksamheten har avseende yttrande/ansökan/avskrivning i ärende
rörande anordnande av godmanskap/förvaltarskap haft en genomsnittlig handläggningstid på 44
dagar. Nämnden har också genomfört rekryteringsinsatser för att öka antalet ställföreträdare i
verksamhetsområdet. Det har medfört att antalet ställföreträdare ökat. Samtliga intresserade
ställföreträdare genomgår numera även en obligatorisk utbildning innan uppdraget som
ställföreträdare kan påbörjas.

•

Överförmyndarnämnden har rekryterat enhetschef, handläggare och extrapersonal för att stärka
rättssäkerhet och kvalité. Det också för att minska medarbetares arbetsbelastning.
Rekryteringarna har medfört kostnad. Verksamhetens överskott och statliga lönebidrag har täckt
kostnaden.

•

Nämnden har fortsatt arbetet för att konsolidera sammanslagningen av fem
överförmyndarverksamheter. Det genom att arbeta för en målbaserad och enhetlig verksamhet.
Nämnden har arbetat fram en vision och en tidsplan för det strategiska arbetet. Verksamheten
har också arbetat fram en verksamhetsplan för 2021.

•

I syfte att utveckla och konsolidera verksamheten har nämnden arbetat med att förnya processer
och arbetssätt.

•

Med anledning av rådande omständigheter har granskningen av årsräkningar påverkats. För att
öka rättssäkerheten och granskningstakten har det dels arbetats kring arbetssätt dels anställts
extrapersonal. Nämnden har genom de vidtagna åtgärderna kunnat granska 99 % av samtliga
årsräkningar innan den föreskrivna tiden 1 oktober 2020.

Övriga händelser under året

•

Överförmyndarnämnden har med fokus på att förstärka och utveckla medarbetare tillgängliggjort
rättsmaterial samt arbetat med internutbildningar.

•

Nämnden har arbetat med frågan kring ändamålsenliga lokaler för verksamheten.

•

Verksamheten har arbetat för att införa ett annat ärendesystem.

1
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Ekonomisk uppföljning
Driftredovisning
Verksamhet (Tkr)
Överförmyndarnämnd

Budget

Statligt
lönebidrag

190

Överförmyndarkansli

5 503

Arvoden ställföreträdare

5 085

Summa

Redovisat

118

10 778

118

Avvikelse

Redovisat
föreg år

Avvikelse
föreg år

89

101

239

-37

5 440

181

4 759

-41

3 862

1 223

4 645

440

9 391

1 505

9 643

362

Varav nedlagda kostnader för
Corona

0

Övriga ekonomiska effekter av
Corona

0

Kommentarer
Budgetöverskott: 1 505 tkr
Varav nedlagda kostnader för Corona: 0 tkr
Övriga ekonomiska effekter av Corona: 0 tkr

Arboga kommun
Verksamhet (Tkr)

Budget

Överförmyndarnämnd 19 %
Överförmyndarkansli 19 %
Arvoden ställföreträdare
Summa

Faktisk
kostnad
arvode

Statligt
lönebidrag

Redovisat

36
1 046
736

485

1 818

485

Avvikelse

17

19

23

1 034

35

23

1 051

54

Hallstahammars kommun
Verksamhet (Tkr)

Överförmyndarnämnd 21 %

Budget

Faktisk
kostnad
arvode

Statligt
lönebidrag

40

Överförmyndarkansli 21 %

1 156

Arvoden ställföreträdare

1 551

1 216

Summa

2 747

1 216

2

Redovisat

Avvikelse

19

21

25

1 142

39

25

1 161

60
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Kungsörs kommun
Verksamhet (Tkr)

Budget

Faktisk
kostnad
arvode

Statligt
lönebidrag

Överförmyndarnämnd 12 %

23

Överförmyndarkansli 12 %

660

Arvoden ställföreträdare

498

305

1 181

305

Summa

Redovisat

Avvikelse

11

12

14

653

21

14

664

33

Köpings kommun
Verksamhet (Tkr)

Budget

Överförmyndarnämnd 35 %

Faktisk
kostnad
arvode

Statligt
lönebidrag

Redovisat

66

Överförmyndarkansli 35 %

1 926

Arvoden ställföreträdare

1 751

1 342

Summa

3 743

1 342

Avvikelse

31

35

41

1 904

63

41

1 935

98

Surahammars kommun
Verksamhet (Tkr)

Budget

Faktisk
kostnad
arvode

Statligt
lönebidrag

Överförmyndarnämnd 13 %

25

Överförmyndarkansli 13 %

715

Arvoden ställföreträdare

549

428

1 289

428

Summa

3

Redovisat

Avvikelse

11

14

15

707

23

15

718

37
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Verksamhetsfakta
Verksamhet

Totalt

Arboga

Hallstahammar

Kungsör

Köping

Surahammar

Antal ärenden

1 043

174

261

125

350

133

Godmanskap

637

97

154

96

217

73

Förvaltarskap

91

15

30

5

30

11

Godmanskap/Förvaltarskap

23

4

5

3

5

6

278

56

69

20

92

41

14

2

3

1

6

2

Förmynderskap
Ensamkommande barn

Viktiga förhållanden och förväntad utveckling
Coronapandemin
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling
Situationen med Coronapandemin har under året påverkat det politiska arbetet och beslutsprocessen.
Sammanträden har genomförts med ett begränsat antal ledamöter. Kansliets träffar har fått ställas in eller
hållits via digitala kanaler. Med anledning av rådande omständigheter har det uppstått svårigheter för
huvudmän och ställföreträdare att träffa varandra. Även granskningen av årsräkningar har påverkats av
Coronapandemin. Utvecklingen kring smittspridning och vaccin kommer att ha påverkan på hur det
ageras kring frågan. Hänsyn behöver tas till de eventuella svårigheter det kan uppstå för huvudmän och
ställföreträdare att träffa varandra. Andra effekter som kan komma att uppstå är bland annat inställda
möten mellan olika parter. Coronapandemin medför även ökade krav på digitalisering, både internt och
externt i verksamheten.

Barnkonventionen
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling
Barnkonventionen trädde i kraft som svensk lag den 1 januari 2020. Barnets rättigheter ska beaktas vid
avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i ärenden som rör barn. En inkorporering av
barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Nämnden kommer att behöva fortsätta
arbetet för att beakta barnets rättigheter i ärenden rörande barn.

Digitalisering
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling
Digitaliseringen är ett globalt fenomen och påverkar i stort sett alla delar av vårt samhälle. Det medför
stora möjligheter, men också risker. Digitalisering påverkar verksamhetens möjligheter att öka
kostnadseffektivitet och nå framgång i arbetet med nämndens mål. Likaså har samhällets förväntningar
på att leverera enkla och smidiga lösningar ökat. Digitalisering kommer att vara en viktig fråga för att
behålla och höja kvaliteten samt servicen i verksamheten. För att följa den rådande utvecklingen kring
digitalisering kommer nämnden behöva arbeta för att implementera och använda digitala tjänster.

4
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Rekrytering av ställföreträdare
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling
Det har i vissa typer av ärenden funnits svårighet i att rekrytera ställföreträdare. Svårigheten har till
exempel handlat om att en huvudman har en psykisk sjukdom eller missbruksproblem. Uppdraget som
ställföreträdare präglas av ett betydande mått av ideell verksamhet. Det är ett frivilligt uppdrag och inte
fråga om en anställning. Det har också haft inverkan i svårigheten att rekrytera ställföreträdare i vissa
typer av ärenden, då gemene man oftast saknar kunskap i hur vissa typer av huvudmän ska bemötas. Av
betydelse i sammanhanget är även verksamhetens tillsynsroll över ställföreträdarna och dess skyldighet
att rekrytera ställföreträdare. Det finns per definition en intressekonflikt inbyggd i att verksamheten
rekryterar den som verksamheten sedan ska granska. Ju svårare det är att rekrytera desto större problem
blir det här förhållandet, då en handläggare kan ha svårt att leverera kritik om hen är rädd för att
ställföreträdaren vill avsluta sitt uppdrag. Den redan befintliga intressekonflikten förstärks när det blir
svårare att rekrytera ställföreträdare. Nämnden behöver därför fortsätta arbeta för att lösa
rekryteringsbehovet av ställföreträdare i vissa typer av ärenden.

Samverkan
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling
Nämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i fem kommuner. Det har medfört möjligheter men
också utmaningar. Verksamheten kommer i kontakt med olika aktörer både internt och externt inom
varje kommun. För att kunna utöka samarbetet och skapa kommunikationskanaler behöver samverkan
ske med olika aktörer. Nämnden behöver arbeta för att utöka samverkan med aktörer både internt och
externt inom respektive kommun.

Lokal
Viktiga förhållanden och förväntad utveckling
Köpings kommun äger och förvaltar fastigheter för stora ekonomiska värden. Förutsättningarna för
Köpings kommuns verksamheter förändras i allt snabbare takt och kommunen ställs inför utmaningar
inom lokalförsörjningsområdet. Kommunens lokaler måste anpassas efter verksamheternas behov. Det
har saknats en långsiktig strategisk plan för kommunens fastighets- och lokalförsörjning. Utan en
strategisk lokalförsörjning ökar risken för kortsiktiga lösningar och mindre ändamålsenliga lokaler som
resultat. Följden blir sämre lokaleffektivitet och väsentligt högre verksamhetskostnader såväl som
lokalkostnader. Under 2020 genomfördes kapacitetsutredningar på varje förvaltning.
Kapacitetsutredningarna visar hur kommunens lokaler används och hur efterfrågan på
verksamhetslokaler beräknas se ut framöver. Utredningarna blir ett underlag till kommunens
lokalförsörjningsplan 1.0. Verksamhetens kansli är i nuläget placerat i mindre ändamålsenliga lokaler och
kommer att behöva flytta till en annan lokal.
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Internkontroll
Internkontrollplan
Granskningsområden
Överförmyndarnämnden har haft fem granskningsområden inom internkontrollen:
•

Diarieföring

•

Sekretess

•

Påminnelser

•

Handläggningstid vid förordnande

•

Införandet av digitala tjänster

Uppföljning, avvikelser och åtgärder
Nämnden har genomfört kontroller på alla fem granskningsområden. Det har inte förekommit några
avvikelser i områdena sekretess, påminnelser, handläggningstid vid förordnande och införandet av
digitala tjänster. Viss avvikelse har förekommit i området diarieföring. I vissa akter har årsräkningar och
redogörelser saknat diarienummer i den fysiska akten. Det har däremot funnits diarienummer i alla
digitala akter. E-post som kommit till handläggare har fått diarienummer i den digitala akten, men inte
alltid i den fysiska akten. En utsedd medarbetare är numera ansvarig för att hantera registrering av
inkomna handlingar, innefattande årsräkningar och redogörelse. Frågan om diarieföring i allmänhet har
också lyfts fram i verksamheten. Åtgärderna avser att minimera risken för att handlingar inte får
diarienummer i den fysiska akten.
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2021-04-26

§ 82 Samordningsförbundet Västra Mälardalens
- Årsredovisning och revisionsrapport 2020
Diarienummer KS 2021/206

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen för räkenskapsår 2020 samt beviljar kommunens ledamot
och ersättare i förbundet ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med fastställd
årsredovisning och revisionshandlingar för 2020. Årets resultat uppgår till
192 tkr. Revisorerna tillstyrker i sin rapport att ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Samordningsförbundet Västra Mälardalens - Årsredovisning och
revisionsrapport 2020

Skickas till
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2021-04-09

KS 2021/206

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

sara.jonsson@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Samordningsförbundet Västra Mälardalens Årsredovisning och revisionsrapport 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen för räkenskapsår 2020 samt beviljar kommunens ledamot
och ersättare i förbundet ansvarsfrihet.

Sammanfattning
Samordningsförbundet Västra Mälardalen har inkommit med fastställd
årsredovisning och revisionshandlingar för 2020. Årets resultat uppgår till
192 tkr. Revisorerna tillstyrker i sin rapport att ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Samordningsförbundet Västra Mälardalens - Årsredovisning och
revisionsrapport 2020

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Sara Jonsson
Ekonomichef

Skickas till
Samordningsförbundet Västra Mälardalen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

Telefon, direkt

Organisationsnr

212000-2056
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§ 83 Verksamhetsplan och budget 2021 med
ekonomisk plan för 2022 till 2023 - MBR
Diarienummer KS 2021/179

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till
budget och verksamhetsplan för 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023,
under förutsättning att övriga medlemskommuner också godkänner
förslaget.

Sammanfattning
Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och
Västerås beslutade under 2020 att bilda ett gemensamt räddningsförbund
med start från och med 1 januari 2021 – kommunalförbundet
Räddningstjänsten Mälardalen. Budgeten för 2021 är en sammanslagning av
de tidigare två räddningsförbundens budgetar samt att åren 2022-2023 är
uppskrivna med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Varje
kommuns medlemsavgift baseras på en fördelning av förbundets
nettokostnader utifrån invånarantal den 1 november två år före budgetåret
(bidraget 2021 baseras på 2019 års befolkningssiffror).
Kungsörs medlemsavgift för budget och planåren föreslås vara:
2021

6 700 tkr

2022

6 881 tkr (plan)

2023

7 039 tkr (plan)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
MBR 2021-03-19 §31 Verksamhetsplan och budget 2021 med ekonomisk
plan för 2022 till 2023

Skickas till
Räddningstjänsten Mälardalen
Arboga kommun
Hallstahammars kommun
Köpings kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2021-04-09

KS 2021/179

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

sara.jonsson@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Verksamhetsplan och budget 2021 med
ekonomisk plan för 2022 till 2023 - MBR
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner förslaget till
budget och verksamhetsplan för 2021 med ekonomisk plan för 2022-2023,
under förutsättning att övriga medlemskommuner också godkänner
förslaget.

Sammanfattning
Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och
Västerås beslutade under 2020 att bilda ett gemensamt räddningsförbund
med start från och med 1 januari 2021 – kommunalförbundet
Räddningstjänsten Mälardalen. Förbundet har inkommit med förslag till
budget och verksamhetsplan för 2021 samt en ekonomisk plan för åren
2022-2023.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
MBR 2021-03-19 §31 Verksamhetsplan och budget 2021 med ekonomisk
plan för 2022 till 2023

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Sara Jonsson
Ekonomichef

Skickas till
Räddningstjänsten Mälardalen
Arboga kommun
Hallstahammars kommun
Köpings kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

Telefon, direkt

Organisationsnr

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-04-09

KS 2021/179

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och
Västerås beslutade under 2020 att bilda ett gemensamt räddningsförbund
med start från och med 1 januari 2021 – kommunalförbundet
Räddningstjänsten Mälardalen. Budgeten för 2021 är en sammanslagning av
de tidigare två räddningsförbundens budgetar samt att åren 2022-2023 är
uppskrivna med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Varje
kommuns medlemsavgift baseras på en fördelning av förbundets
nettokostnader utifrån invånarantal den 1 november två år före budgetåret
(bidraget 2021 baseras på 2019 års befolkningssiffror).
Kungsörs medlemsavgift för budget och planåren föreslås vara:
2021

6 700 tkr

2022

6 881 tkr (plan)

2023

7 039 tkr (plan)
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2021-03-16

Sammanträde med

Förbundsdirektionen för RTMD

Sekreterare

Emma Stefansson

Verksamhetsplan och budget
2021 med ekonomisk plan för
2022 till 2023
V Medlemskommunerna

§ 31

RTMD § 31
Dnr 2021/171-RTMD-141
I anslutning till tjänsteskrivelse från den 23 februari 2021 lämnade
förbundsdirektör Christer Ängehov förslag till verksamhetsplan och
budget 2021 med ekonomisk plan för 2022 till 2023.
Yrkanden
Moderaterna i Västerås och Hallstahammar yrkar avslag på ekonomisk
plan för 2022 till 2023.
Beslutsgång
Ordförande ställer yrkande från Moderaterna i Västerås och
Hallstahammar om avslag mot bifall till förslag på ekonomisk plan för
2022 till 2023 och finner att direktionen beslutar bifall till ekonomisk
plan för 2022 till 2023.
Jörgen Andersson (M), Terese Pransjö (M), Enes Bilalovic (M) och Stieg
Andersson (M) reserverar sig mot beslutet och meddelar att de avser
att före justering komma in med en skriftlig reservation.

BESLUT
Direktionen beslutar
att godkänna verksamhetsplan och budget 2021.
att godkänna ekonomisk plan för 2022 till 2023.
Reservation
Vi reserverar oss mot beslutet under punkt 09 avseende ekonomisk
plan för 2022 till 2023.
Vi anser resultatet behöver vara mycket större än det föreslagna på
200 kkr. Det är inte orimligt att det kommer att finnas en politisk vilja
att från 2025 fram till 2030 driva rationaliseringar som ligger i nivå
med den omfördelningen mellan KAK-kommunerna och övriga
kommuner. Fördelningsmodellen är beskriven i förbundsordningen.
Total storleken på omfördelningen är 6 % av Räddningstjänst
Mälardalens bidrag från medlemmarna. 2025 påbörjas
omfördelningen med 1 % fram till 2030 då det är 6 %.
6 % av bidraget 2023 motsvarar ca 9 miljoner.
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Med sådana stora besparingskrav så behöver man redan nu ha en
plan hur det ska gå till för att inte göra investeringar och ingå
överenskommelser som det kommer att vara svårt att backa från.
Beslut och investeringar måste vara kopplade till lägre framtida
kostnader från 2025 fram till 2030.
Jörgen Andersson (M) Västerås Terese Pransjö (M) Västerås
Enes Bilalovic (M) Västerås Stieg Andersson (M) Hallstahammar.
------

Vid anteckningarna

Emma Stefansson
Sekreterare
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Dnr 2021/171MBR-141

Räddningstjänsten Mälardalen

Verksamhetsplan och budget 2021
med ekonomisk plan för 2022 till 2023
Beslutad av direktionen den 16 mars 2021
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Förbundsdirektören har ordet
Budget och verksamhetsplan för 2021 kommer att vara speciell. Räddningstjänsten Mälardalen,
RTMD har gjort en nystart från den första januari med ytterligare tre medlemskommuner, nya
medarbetare och en sammanslagen budget och verksamhet. Uppstartstiden under 2020 har varit för
kort för att få allt på plats och väl fungerande vilket innebär vissa svårigheter att planera. I en första
analys av verksamheten är det tydligt att verksamhet, utrustning och lokaler måste anpassas för det
nya förbundet. Framför allt gäller det ett planerat nytt övningsfält, behov av renovering och
nyinvestering av lokaler men också anpassning av övrig verksamhet så att vi får väl fungerande
arbetsplatser. Detta innebär att år 2021 blir ett mellanår då direktion, ledning och medarbetare
bland annat ska arbeta med ny vision, målbild 2025, nytt uppdrag, ekonomi och nya mål inför 2022
och framåt. Inriktningen är att förbundet ska styras med vision, mål och strategier. Detta med en
långtgående delegation i ansvar, beslut och genomförande. Detta innebär att direktionen anger en
långsiktig målbild/inriktning som sedan omsätts i tydliga, enkla och få inriktande mål för förbundets
verksamhet. En av förutsättningarna är att detta sker med delaktighet och att varje individ tar sitt
ansvar. Det är också viktigt att målen följs upp på ett lätt, förståeligt och överskådligt sätt.
Att vara lättrörlig är en viktig faktor för att bli en framgångsrik organisation. Vi vill skapa en
verksamhetsstyrning och uppföljning enligt modellen för tillitsbaserad styrning. Detta innebär att
förbundet får en styrmodell som kommer att skapa dynamik i verksamheten, öka delaktigheten och
fokusera på en bra service till våra medborgare. Lyckas vi med tillitsbaserad styrning så har vi en
räddningstjänst som klarar utmaningarna i framtiden och verkar i riktning mot lagens intention om
färre döda och färre skadade i bränder och olyckor men också att vi deltar i arbetet med att öka
tryggheten i samhället.
Inriktningen är viktig för att kunna skapa en räddningstjänst som motsvarar förväntningarna från
samhället och dess invånare, levererar en bra verksamhet och att vi gemensamt utvecklas till en väl
fungerande och effektiv organisation som vi alla kan vara stolta över och kan möta framtiden.

Christer Ängehov
Förbundsdirektör
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Räddningstjänsten Mälardalen
Ett kommunalförbund är en offentligrättslig form för samverkan mellan kommuner som regleras i
kommunallagen. Juridiskt är ett kommunalförbund att likställa med en kommun. Förbundet ska ha
en förbundsordning som beskriver verksamhetens grund- och tilläggsuppdrag. Förbundsordningen
ska fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och är vid sidan av bestämmelserna i
kommunallagen det dokument som reglerar förhållandena mellan medlemskommunerna och
förbundet.
Kommunfullmäktige i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås beslutade
under 2020 att de två befintliga räddningstjänstorganisationerna skulle bilda ett gemensamt
räddningstjänstförbund med start den 1 januari 2021. Ändamålet är att kommunalförbundet ska
upprätthålla en för medlemmarna gemensam organisation för räddningstjänst och andra uppgifter.
Verksamheten styrs av en förbundsdirektion vars medlemmar är tillsatta av de sex
medlemskommunerna. Direktionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare under 2021. Från 2022
och framåt ska Direktionen bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande utses av Västerås
stad. Verksamheten leds av en förbundsdirektör som är verkställande tjänsteman och tillika
räddningschef.
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Förbundet har 11 brandstationer fördelade enligt följande.
•
•
•
•

3 heltidsstationer: Vallby, Brandthovda & Köping
8 deltidsstationer: Virsbo, Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck, Skultuna, Arboga, Kungsör
och Kolsva
2 Första Insatsperson (FiP) är placerat i Ramnäs och Kvicksund
1 Värn finns på Ön Valen i Hjälmaren

Inledning
Räddningstjänsten står inför en mängd utmaningar som kommer att påverka organisation,
verksamhet och medarbetare. Exempel på utmaningar är:
•
•
•
•
•
•

Hållbar ekonomisk utveckling.
Möta samhällets riskutveckling.
Återinförandet av civilt försvar och säkerhetsskydd.
Hållbar teknikutveckling.
Att vara en attraktiv arbetsgivare.
Att skapa en räddningstjänst som kan möta framtiden.

Utöver ovanstående finns inom förbundets geografiska områden en bred riskbild omfattande farlig
verksamhet, social oro, väderrelaterade händelser, svåra insatser, organiserad brottslighet, risk för
terrorhändelse och hot mot viktiga naturmiljöer. Förbundet är beläget i en expansiv region med en
ökad befolkningstillväxt och nyetableringar av verksamheter. Detta innebär att bostadsområde och
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andra känsliga objekt kommer allt närmare områden med hög riskdensitet då den geografiska ytan är
relativt begränsad. Framför allt gäller det Västerås stad.
För att möta utmaningarna och riskbilden så måste förbundet vara flexibelt och anpassningsbart och
ha en tydlig målbild var det nya förbundet är på väg. Syftet med en målbild är att skapa ett långsiktigt
mål som alla kan ställa sig bakom. Arbetet med en tydlig målbild startar under första kvartalet 2021
och kommer att involvera alla medarbetare och ta sikte mot 2025.

Lagstiftning och handlingsprogram
Svensk räddningstjänst styrs av lag om skydd mot olyckor (LSO) som reglerar, utifrån de lokala
förutsättningarna, räddningstjänst- och förebyggandeverksamheten i stort. Lagen beskriver också de
olika aktörernas, enskilda, kommunen och statens ansvar. Utdrag ur LSO 3 kap. Kommunens
skyldigheter:
Förebyggande verksamhet
3 § En kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet ska
kommunen ange
1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och
3. hur verksamheten är ordnad och hur den planeras.
Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i
programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna.
Lag (2020:882).
Räddningstjänst
8 § En kommun ska ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet ska kommunen ange
1. målen för verksamheten,
2. de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser, och
3. förmågan att
a) genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka,
b) genomföra flera samtidiga räddningsinsatser,
c) genomföra omfattande räddningsinsatser, och
d) utöva ledning i räddningstjänsten.
Kommunen ska i programmet ange vilka resurser som finns för att upprätthålla förmågan. Förmågan
ska redovisas för förhållandena såväl i fred som under höjd beredskap.
Innan kommunen antar ett handlingsprogram eller beslutar om betydande förändringar i
programmet ska den samråda med de myndigheter som särskilt berörs av förändringarna.
Lag (2020:882).
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Ny verksamhetsstyrning
Räddningstjänstförbundet har som ambition att under 2021 införa en ny
verksamhetsstyrningsmodell som har sin grund i handlingsprogrammet, enligt ovan men också
utifrån ”Tillitsbaserad styrning och ledning”. De åtta vägledande principerna för tillitsbaserad styrning
och ledning är:
−
−
−
−

−
−
−
−

Tillit Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha en
positiv inställning i förväntningarna på varandra.
Medborgarfokus Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad
medborgaren sätter värde på.
Helhetssyn Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och
samverka över gränser.
Handlingsutrymme Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, men var
också tydlig kring mandat och att det finns förutsättningar. Tydliggör och säkerställ
handlingsutrymme för yrkesutövarens professionella omdöme.
Stöd Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och
psykosocialt stöd i kärnverksamheten.
Kunskap Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och
beprövad erfarenhet.
Öppenhet Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och
respektera kritik.
Långsiktighet Säkerställ att styrning och ledning skapar goda resultat också på lång sikt.

Mål för räddningstjänstförbundet
De nationella målen utgör inriktningen för svensk räddningstjänst och formuleras genom regler, lagar
och riktlinjer. Samordnande myndighet för dessa är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB som också kommer att utöva tillsyn på verksamheten. Förbundets mål utgår från de nationella
målen, som omformuleras utifrån de regionala och lokala förutsättningarna. Målbild/inriktning och
verksamhetsmål antas av direktionen och beslutas i handlingsprogrammet och verksamhetsplan.
Verksamhetsplan med strategier beskriver hur förbundet ska jobba inriktande mot nationella mål,
vision och övergripande verksamhetsmål.
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Principmodell för verksamhetsstyrning

Nationella mål
De nationella målen för räddningstjänsten regleras i lag om skydd mot olyckor. I korta drag kan de
nationella målens sammanfattas med ”Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras vid
olyckor samt att antalet olyckor ska minimeras”.
Utdrag ur LSO, 1 Kap. Inledande bestämmelser:
1§ Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt
egendom och miljö, ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och i likvärdigt
skydd mot olyckor.
3§ Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.
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3 a § Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska
planeras och organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt
förhindra eller begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att
förhindra människors död och andra allvarliga skador. Lag (2020:882)
Utdrag ur LSO, 3 kap. Kommunens skyldigheter:
Förbyggande verksamhet
1§ För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att
åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt utan att andras ansvar
inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.
2§ En kommun skall genom rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att
fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag.

Vision
Räddningstjänsten Mälardalen – En dynamisk räddningstjänst som står för
trygghet, effektivitet och säkerhet!
Målbild 2025/inriktning
Förbundet ska år 2025 vara:
En utvecklad räddningstjänst
RTMD ska utvecklas till en modern räddningstjänst som bidrar till ett tryggare samhälle och kan möta
framtidens utmaningar och behov. Detta görs genom att vara en öppen, nyfiken verksamhet som
jobbar med kvalité, ständiga förbättringar, minskad miljöbelastning, digitalisering, teknikutveckling
och individanpassat olycksförebyggande verksamhet med förmåga att förebygga och hantera
situationer som kan leda till räddningsinsats.
En effektiv verksamhet
RTMD ska arbeta för en effektiv räddningstjänst både vad avser insatser och förebyggande arbete i
nära samarbete med medlemskommunerna och samverkanspartners som innebär en ökad trygghet
för innevånarna och med färre och mindre olyckor som resultat. Detta görs genom ett professionellt
förhållningssätt och att alltid ha invånarna i fokus, att fler medlemskommuner ansluter sig till
förbundet samt en utökad regional samverkan med berörda aktör
En engagerad arbetsgivare
RTMD ska vara en engagerad arbetsgivare som behåller och utvecklar sina medarbetare men också
attraherar nya medarbetare. Delaktighet, påverkansmöjlighet, utveckling, flexibilitet och egenansvar
är viktigt. Detta görs genom att gemensamt ta ansvar för arbetsplatsen och alltid ha ett bra
bemötande. Förbundet tror på individuella lösningar och satsar på ett gott ledarskap. Förbundet har
stort fokus både på god fysisk och psykisk arbetsmiljö där aktiv nolltolerans ska prägla vårt sätt att
arbeta.
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Övergripande verksamhetsmål
Utifrån målbild/inriktning, mål i handlingsprogram ska förbundet uppnå följande övergripande
verksamhetsmål under 2021 och framåt:
−
−
−
−
−
−
−

Förbundet ska anpassa verksamhet och organisation under 2021 så att en effektiv
verksamhet kan levereras.
Förbundet ska verka för att årligen minska antal bostadsbränder.
Förbundet ska verka för att antalet omhändertagna vid bränder och olyckor i samband med
räddningsinsatser årligen minskar.
Förbundet ska garantera sina pensionsförpliktelser genom att det egna kapitalet inte
understiger de återlånade medlen.
Miljöbelastningen ska vara så låg som möjligt för hela verksamheten.
Medarbetarna ska vara stolta, kompetenta, känna engagemang och trivsel på arbetsplatsen.
Förbundet ska vara en säker och en inkluderande arbetsplats.

Verksamhetsstrategier
Följande verksamhetsstrategier ska prägla verksamheten tills annat beslutas.
Förhindra och förebygga bränder och olyckor
Förbundets inriktning är att:
−
−
−
−
−
−

Arbeta mot vanliga brandorsaker i bostäder och utföra riktade insatser mot utvalda
målgrupper.
Arbeta med erfarenhetsåterföring internt och externt för att skapa en lärande organisation.
Arbeta för att människor ska kunna förebygga bränder och andra olyckor genom ökad
förståelse och förändrat beteende.
Arbeta effektivt och rättssäkert vid myndighetsutövning och hantering av myndighetsärenden.
Arbeta med en tillgänglig och tydlig rådgivning, information och utbildning till medborgare,
offentliga verksamheter och näringsliv i brand- och olycksrelaterade frågor.
Arbeta ur ett socialt hållbarhetsperspektiv genom att utveckla vårt sociala engagemang
tillsammans med medborgarna och andra aktörer. Arbetet innebär ökad tryggheten och
säkerheten för individer och grupper och kan förebygga och förhindra bränder, olyckor och
social oro.

Beredskap och räddningsinsats
Förbundets inriktning är att:
−
−
−
−
−

Planera, förbereda och genomföra räddningsinsats med en god och likvärdig kvalité.
Stödja medborgarens och organisationers förmåga att förbereda egna åtgärder för insats.
Genomföra brand-, olycksundersökning och insatsutvärdering i syfte att lära av inträffade
händelser.
Erbjuda återkoppling till drabbad och skapa mervärde för medborgarna vid insatser.
Via samverkan verka för en god förmåga att hantera stora händelser med gemensamma
ledningsresurser och gränslös räddningstjänst inom Räddningsregion Mälardalen. Detta
omfattar även en utvecklad samverkan mellan räddningstjänsterna i Mälardalen.
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Stödverksamhet
För att lösa förbundets uppdrag mot medborgaren behövs en stödjande verksamhet. Den stödjande
verksamheten innebär bland annat att säkerställa ett fungerande ledarskap, kompetent personal, en
god arbetsmiljö, funktionsdugliga fordon och lokaler, en god administration, att lagar och regler
efterlevs samt en ekonomi i balans. Förbundets inriktning är att:
−
−
−
−
−
−

Stödja den fortsatta utvecklingen av förbundet.
Ta fram betydelsen och implementera värdegrund och gott ledarskap i verksamheterna.
Skapa förståelse för innehållet i verksamhetsplanen/handlingsprogrammet.
Skapa en bra arbetsmiljö i förbundet med högt säkerhetstänk.
En ekonomi i balans.
En hållbar personalplanering i förbundet.

Uppföljning
Utvärdering och uppföljning av målen sker löpande samt i slutet av varje verksamhetsår. Genom
detta skapas en likvärdig utvärdering av samtliga verksamheter. I samband med bokslutet redovisas
måluppfyllnad för förbundsdirektionen. Målen ska följas upp via etablerade indikatorer. De
indikatorer som förbundet ska jobba efter är:
−

−
−
−

Öppna jämförelser ”Trygghet och säkerhet”. Indikatorer som mäts är personskador, ut
vecklade bränder i byggnad, information och utbildning, samverkan, hjälp vid nödläge och
jämställhet.
NKI (Nöjd Kund Index) Indikatorer som mäts är bemötande, kompetens, tillgänglighet,
tydlighet, serviceförmåga och informationshantering.
Medarbetarindex. Förbundet genomför årligen en medarbetarenkät för att utvärdera
engagemang, ledarskap, trivsel, arbetsmiljö och hälsa.
Insatsstatistik. Indikatorer som mäts är antal olyckor, larmbehandlingstider och övrig
insatsrelaterad statistik.

Förbundet ska i mån det fungerar delta i medlemskommunernas medborgarundersökningar.

Vår värdegrund
Ej påbörjat men ska bestå av tre värdeord. Förbundets värdegrund ska prägla all verksamhet och alla
relationer såväl inom som utanför förbundet. Vi arbetar också efter ”aktiv nolltolerans”, vilket
innebär att vi aktivt reagerar och agerar på kränkande och oprofessionellt beteende.

Organisation
Under första kvartalet 2021 ska en organisation fastställas. Organisationen är presenterad men inte
beslutad. Förutsättningarna inför skapandet av organisationsstrukturen är följande:
•
•
•
•

Utgå från grunduppdraget och vem är vi till för.
Enkel, platt och tydlig.
Långt gående delegering av ansvar och befogenheter.
Styra med vision, uppdrag och mål.

11

Sida 203 (310)

•
•
•
•

Individen och organisationen ska kunna växa.
Utveckling, förändring och utmanande.
Öppna gränser, bygg nätverk och flexibilitet.
Styrning och uppföljning ska vara enkel.

Organisationen är uppbyggd för att kunna möta riskbild och det behov som kommunerna och
medborgarna har samt enkelt kunna anpassas om fler medlemskommuner ansluter eller om
uppdraget förändras. Mål och verksamhetsstrategier ligger till grund för avdelningarnas
verksamhetsplanering och aktiviteter.
Förbundet organiseras i fyra avdelningar enligt följande övergripande struktur.

Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen regleras i förbundsordningen och utgör den politiska ledningen av förbundet.
Direktionen är sammansatt med politiker från alla sex medlemskommunerna och består av 13
ordinarie och 13 ersättare som utses av respektive kommuns fullmäktige. Från och med
nästkommande mandatperiod 2022 ska direktionen bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare.
Ordförande utses av Västerås stad.

Förbundsdirektör
Förbundsdirektören tillika räddningschefen utgör högste tjänsteman i förbundet. Befattningen
ansvarar för att leda och fördela arbetet inom verksamheten och rapporterar till direktionen.

Förebyggande avdelningen
Förbyggande avdelningen arbetar med myndighetsutövning/tillsyn gällande LSO och LBE, rådgivning
och remisser. Avdelningen ansvarar även för sotning, brandskyddskontroll samt extern utbildning och
olycksutredning.

Operativa avdelningen
Operativa avdelningen arbetar med beredskap, räddningstjänst och insatsutvärdering.
Avdelningschefen är tillika biträdande förbundsdirektör och stf räddningschef. Verksamheten är
uppdelad i tre distrikt och en enhet för larm och ledning. I distrikten finns både hel- och
deltidsstationer samt ett Räddningsvärn. Enheten för larm och ledning ansvarar för operativ ledning,
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inre ledning, insatsplanering samt automatlarmshantering. Till avdelningen ingår också en
stabsfunktion som ska stödja avdelningen med bland annat personalplanering, utbildning/övning,
utveckling, analyser, projekt, uppföljning, samordning och omvärldsbevakning.

Drift och teknik
Drift och teknikavdelningen ansvarar för servicefunktioner som övningsfält, lokaler, fordon, materiel,
teknik och IT. Avdelningen ansvarar också för upphandling av fordon, fastigheter och servicetjänster.

Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen ansvarar för personal, ekonomi, kansli, friskvård och kommunikation.
Detaljerna i organisationsuppbyggnaden kommer att utvecklas i dialog med medarbetare, fackliga
parter och arbetsmiljöorganisation löpande under första kvartalet för att den ska kunna beslutas och
vara i full drift senast den 31 maj 2021.

Ekonomi
Förbundets verksamhet finansieras huvudsakligen genom bidrag från medlemskommunerna. För
perioden 2022-2023 finns inget beslutat medlemsbidrag men i beräkningen har vi antagit en
uppräkning av medlemsavgiften enligt PKV då medlemskommunerna använder sig av olika
uppräkningsmodeller i sina budgetprocesser.

Fördelning medlemsavgifter
I den antagna förbundsordningen har ett summeringsfel konstaterats under § 9. När direktionen vid
sitt sammanträde i september 2020 tog beslut om att förbundet ej skulle gå fram med en framställan
om ersättning av medlemskommunerna för förmånsbestämd pension ändrades delsummorna för att
återspegla beslutet men ändring av summeringen missades. I den antagna förbundsordningen anges
att den totala budgetramen uppgår till 146 350 tkr men summering av medlemskommunernas
delsummor ger 146 050 tkr. Förbundet har därför i detta dokument utgått från den korrigerade
summeringen.
Medlemsavgiften fördelas utifrån invånarantalet 1 november, två år före budgetåret. Beräkningen
för planeringsåren 2022-2023 bygger på invånarantalet 1 november 2020 enligt SCB.
Invånarantal 1 november 2020 enligt SCB
Västerås

155574

Köping

26160

Arboga

14013

Hallstahammar

16409

Kungsör
Surahammar
Total

8729
10100
230985
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Fördelningen av medlemsbidraget regleras i förbundsordningen fram till 2030. För åren 2021-2024
gäller en fördelningsnyckel som innebär att 94% ska fördelas mellan samtliga medlemmar. Övriga 6%
fördelas mellan Köping, Arboga och Kungsör. Modellen fasas därefter ut fram till 2030 då
fördelningen ska var 100% mellan alla kommunerna.
Medlemsavgift (tkr)

Totalt för MBR

År 2021

146050

År 2022, med 1,9 % uppräkning enl. PKV 201215

148825

År 2023, med 2,3 % uppräkning enl. PKV 201215

152248

Fördelning per medlemskommun
Medlemsavgift
(tkr)

Västerås

Köping

Arboga

Hallstahammar

Kungsör

Surahammar

Summa

Avgift 2021

92250

20350

10900

9800

6700

6050

146050

Avgift 2022

94223

20621

11046

9938

6881

6117

148825

Avgift 2023

96390

21095

11300

10167

7039

6528

152248

Fördelningen av avgiften 2021 bygger på invånarantalet 1 november 2019 dvs ett annat invånarantal
än i beräkningen 2022-2023.
Förbundsmedlemmarnas medlemsbidrag betalas enligt överenskommelse kvartalsvis i förskott.

Finansiering av pensionskostnad
Finansiering av pensionskostnaderna sker separat utöver medlemsavgiften.
Pensionsfinansiering, SAP-R faktureras medlemskommunerna separat kvartalsvis i efterskott.

Budget 2021 och ekonomisk plan för 2022 – 2023
Budgeten för 2021 är en sammanslagning av bägge organisationernas budget. Planen för 2022 –
2023 bygger på en uppskrivning av medlemsavgiften enligt PKV för aktuellt år och invånarantalet den
1 november 2020 för planeringsåren 2022-2023. För åren 2022-2023 har ett resultatkrav om 200 tkr
lagts in per år.
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Ekonomisk översikt
tkr

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

5472
341
154539
146050
7560
100
60
168072

5576
347
157475
148825
7704
100
61
171263

5704
355
161097
152248
7881
100
63
175200

-75475
-717
-27232
-12788
-3252
-38271
-9000
1
-1338
-168072
0

-76985
-731
-27583
-13044
-3311
-38760
-9100
1
-1551
-171063
200

-78832
-749
-28245
-13357
-3377
-39539
-9300
1
-1603
-175000
200

Intäkter
Taxor o avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
varav medlemsbidrag
Försäljning verksamhet
Försäljning anläggningstillgångar
Övriga intäkter

Summa intäkter
Kostnader
Lön arbetad tid
Kostnadsersättning
Sociala kostn. enl. lag inkl. löneskatt pensioner
Pensionskostnader exkl. löneskatt
Personalsociala kostnader
Övriga driftkostnader
Avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Summa kostnader
RESULTAT
Investeringar

Investeringsplanen utgår från verksamhetens planerade behov för material och fordon.
Fordonsplanen har stor inverkan på investeringsbehovet och uppdateras löpande. Den innehåller ca
29 tunga fordon samt 10 registrerade som tung lastbil, som byts ut i 15 - 20 års intervaller beroende
på fordonstyp. Planeringen för 2021 är att förbundet investerar 22,2 Mkr men planeringen 2022 och
2023 är mer osäker eftersom förbundet är nystartat.
(tkr)

2021

2022

2023

9792*

9200*

4200

Tunga fordon

6800

0

12600

Övriga fordon

1150

1650

2900

Material

4420

1950

325

22162

12800

20025

Övningsfält

Totalsumma

* Ej förbrukat anslag från 2020 gällande övningsfältet etapp 1 får enligt direktionsbeslut föras över
och summeras till de 5000 tkr som budgeterats för 2021 etapp 2. Ej förbrukat anslag uppgår till 4792
tkr. Motsvarande direktionsbeslut angående ej förbrukat anslag kan bli aktuellt även för kommande
etapper då investeringen sträcker sig över flera år.
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Från: Emma Stefansson
Skickat: den 22 mars 2021 13:33
Till: SU Surahammars kommun ; kommunstyrelsen@hallstahammar.se;
kommunstyrelsen@vasteras.se; KK Kopings kommun ; AR Arboga kommun officiell adress
; Information Kungsör
Ämne: Protokollsutdrag §31 Verksamhetsplan och budget 2021 med ekonomisk plan för
2022 till 2023
Bifogat finner ni Protokollsutdrag §31 Verksamhetsplan och budget 2021 med ekonomisk
plan för 2022 till 2023.
Med vänlig hälsning,
Emma Stefansson
Förbundssekreterare

021-39 82 21. emma.stefansson@mbrf.se
____________________________________
Räddningstjänsten Mälardalen, 721 87 Västerås.
Besök: Vallbyleden 9. Växel: 021-39 82 00

www.rtmd.se
www.facebook.com/RTMDSE
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-26

§ 84 Revidering av Bolagspolicy för styrning av
koncernen Kungsörs Kommunföretag AB
Diarienummer KS 2021/107

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad
Bolagspolicy för styrning av Kungsörs Kommunföretag AB

Sammanfattning
Kungsörs Kommunföretag AB har gått igenom Bolagspolicyn och föreslår
ett antal förändringar. Dessa förändringar är markerade med rött i det
förslag till Bolagspolicy som nu läggs fram. De korrigeringar som är gjorda
är mer en anpassning till hur det är i verkligheten så att policyn
överensstämmer med hur vi jobbar i moderbolaget och bolagen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse samt föreslagen
Bolagspolicy

Skickas till
KKAB:s styrelse
KFAB:s styrelse
KKATAB:s styrelse
KVAB:s styrelse
Claes-Urban Boström VD KKAB
Mats Åkerlund VD KFAB
Rune Larsen VD KKTAB och KVAB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2021-03-01

KS 2021/107

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

claes-urban.bostrom@kungsor.se

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förvaltning

Revidering av Bolagspolicy för styrning av
koncernen Kungsörs Kommunföretag AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad
Bolagspolicy för styrning av Kungsörs Kommunföretag AB

Sammanfattning
Kungsörs Kommunföretag AB har gått igenom Bolagspolicyn och föreslår
ett antal förändringar. Dessa förändringar är markerade med rött i det
förslag till Bolagspolicy som nu läggs fram. De korrigeringar som är gjorda
är mer en anpassning till hur det är i verkligheten så att policyn
överensstämmer med hur vi jobbar i moderbolaget och bolagen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse samt föreslagen
Bolagspolicy

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
KKAB:s styrelse
KFAB:s styrelse
KKATAB:s styrelse
KVAB:s styrelse
Claes-Urban Boström VD KKAB
Mats Åkerlund VD KFAB
Rune Larsen VD KKTAB och KVAB

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 04

212000-2056
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KS-handling nr ?/2021

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr G.12

Bolagspolicy för styrning av koncernen Kungsörs
Kommunföretag AB
Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-26, § 113
Reviderad/kompletterad av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 42 (bl.a.
sammanslagning med God redovisningssed)
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Kommunen som ägare och syftet med ägandet
1.1 Allmänt om bolagen som organ för kommunens verksamhet
1.2 Fullmäktiges roll i förhållande till bolagen
1.3 Kommunstyrelsens roll i förhållande till bolagen
1.4 Kommunkoncernens planerings- och uppföljningsprocess
1.5 Samverkan
2. Bolagsstämma
2.1 Bolagsstämmans uppgifter
2.2 Bolagsstämmans genomförande
2.3 Kallelse till ordinarie bolagsstämma
2.4 Ägarens ombud på bolagsstämman
2.5 Genomförande av stämmosammanträde
2.6 Protokoll från bolagsstämman
2.7 Extra bolagsstämma
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KS-handling nr ?/2021

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr G.12

1. Kommunen som ägare och syftet med ägandet
Fullmäktiges intentioner för innehav, drift och styrning av de kommunala bolagen
finns uttryckta i denna bolagspolicy. Bolagspolicyn baseras i sin tur på god sed i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings ”Principer för styrning av kommunoch landstingsägda bolag”.
1.1 Allmänt om bolagen som organ för kommunens verksamhet
Kungsör kommun bedriver verksamhet i nämnds- och bolagsform. Bolagens verksamhet syftar, i likhet med nämndernas, till att i första hand på bästa sätt ta tillvara
den enskilde kommunmedlemmens intressen.
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för de kommunala bolagen.
Kungsörs Kommunföretag AB ansvarar för att fullmäktiges direktiv verkställs inom
bolagskoncernen.
Bolagens verksamhet syftar till att i första hand på bästa sätt ta tillvara kommunens
och den enskilde medborgarens intressen. Motiven för bolagsbildningen är att i
kommunal regi tillhandahålla och utveckla för samhällsutvecklingen nödvändig infrastruktur och service som är prisvärd. Bolagen ska hålla en pris- och kostnadsnivå,
som inom ramen för gällande lagstiftning gör att ägaren kan få skälig avkastning.
De kommunala bolagen ägs av Kungsörs Kommunföretag AB. Skälet till bildandet
av Kungsörs Kommunföretag AB är att


genom samordning av de i bolagskoncernen ingående bolagen minska det
kommunala risktagandet,



effektivisera verksamheten,



få bättre ekonomi samt



stärka ägarstyrning och kontroll över verksamhet och förvaltning.

Grunden för kommunala bolag är att offentligt ägande av verksamheten är motiverat.
Den juridiska formen har prövats i varje enskilt fall och aktiebolagsformen har funnits bäst lämpad.

Kommunallagen reglerar de kommunalrättsliga villkoren för att kommunala angelägenheter ska kunna överlämnas till ett aktiebolag, samt anger även kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens roll i förhållande till de kommunala bolagen. Kommunstyrelsens uppgift klargörs i dess reglemente.
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Förutom genom lagar och författningar regleras bolagens verksamhet och förhållande
till kommunen genom:
1. Bolagspolicyn (detta dokument)
2. Bolagsordning för respektive bolag
3. Övriga styrdokument antagna av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen
via delegation
4. Årliga ägardirektiv för bolagskoncernen (fastställda vid bolagsstämma).

5. Avtal/beställningar mellan kommunen och respektive bolag
1.2 Fullmäktiges roll i förhållande till bolagen
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för de kommunala bolagen. Fullmäktige ska besluta om ägardirektiv till bolagen. Kungsörs Kommunföretag AB ansvarar för att ägarens/fullmäktiges direktiv verkställs inom bolagskoncernen.
Kommunfullmäktiges beslut som ägare riktas till moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB, som vidarebefordrar beslut som rör bolagen i koncernen. Moderbolaget
återrapporterar utfallet till kommunstyrelsen
Föremål för bolagens verksamhet samt dess ändamål anges i bolagsordningen för respektive bolag. Moderbolaget ska löpande ansvara för att eventuella justeringar i bolagsordningarna tillställs fullmäktige för beslut. Fullmäktige fastställer slutligt bolagsordningarna.
Kommunfullmäktige utser styrelseledamöter och lekmannarevisorer i samtliga bolag
samt ombud till bolagsstämma i moderbolaget. Instruktioner till detta ombud kan utfärdas av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen med stöd av delegation.
1.2.1 Principiella frågor
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.
Hit räknas exempelvis:


Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som ändrar
nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens eller
ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncernen.



Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse. Beloppsgränser är
fastställda i Ägardirektiven.



Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.



Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.



Fusion av bolag.
3 (15)
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Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara
av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske
med moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.
1.2.2 Styrdokument antagna av kommunfullmäktige
Bolagen ska följa av fullmäktige antagna styrdokument och policys. Om bolag inte
följer, eller har för avsikt att inte följa, hela eller delar av en policy ska skälen till det
rapporteras till kommunstyrelsen.
1.3 Kommunstyrelsens roll i förhållande till bolagen
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen till uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.
Kommunstyrelsen, genom kommundirektören, utövar kommunens skyldighet att ha
löpande uppsikt över de kommunägda bolagen i enlighet med 6 kap 1 § kommunallagen. Kommunstyrelsen utövar även ägarstyrning genom delegation från kommunfullmäktige.
Kommundirektören tillika verkställande direktören för moderbolaget liksom
kommunstyrelsens presidium kan efter anmälan erhålla närvarorätt vid styrelsemöte
hos bolag inom bolagskoncernen.
Kommunstyrelsen har genom delegation rätt att ge bolagen direktiv i frågor som inte
är av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
1.4 Kommunkoncernens planerings- och uppföljningsprocess
Bolagen ska hålla kommunstyrelsen och kommundirektören väl informerad om sin
verksamhet.
Det åligger bolagen att utan dröjsmål översända följande handlingar:


Kallelse med tillhörande bilagor, gäller även de kompletterande underlag som
inte skickas ut i samband med kallelsen men som ändå avser kommande möte.



Protokoll från styrelsemöten och bolagsstämma



Årsbudget och eventuella flerårsplaner



Affärsplan eller motsvarande dokument med mål och nyckeltal



Ekonomiska rapporter, delårsrapport och underlag för koncernbokslut



Årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport, samt



Övrig rapportering som efterfrågas från kommunstyrelsen.
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Under löpande år ska, förutom det som anges ovan, rapportering och information ske
enligt de direktiv och anvisningar som kommunstyrelsen anger för kommunkoncernens planerings- och uppföljningsprocess.
Tillsammans med Kungsörs Kommunföretag AB:s styrelse ska kommunstyrelsen
föra en återkommande dialog om koncernens verksamheter och bolagens ändamål,
dess ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga
förhållanden av betydelse för kommunen. Vid behov ska kommunstyrelsen göra
framställningar till kommunfullmäktige.
Moderbolagets styrelse har en kontinuerlig dialog med bolagen under året i specifika
ärenden. Syftet är att fördjupa dialogen om bolagens ändamål och verksamhetsmål. I
förekommande fall behandlas dessa ärenden av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Bolagens årsstämmor är ett naturligt tillfälle för samlad dialog. Därutöver ska ägardialoger ske i enlighet med kommunstyrelsens direktiv. Styrelsen i Kungsörs Kommunföretag AB ansvarar för att kalla till dessa.
Tidpunkter för ägardialoger ska vara beslutade senast den 31 oktober året innan.
Förslag på agenda för ägardialogerna:


Reflektioner kring uppfyllelse av nuvarande ändamål och ägardirektiv



Genomgång av bolagets affärs-/ verksamhetsplan samt, ekonomiuppföljning omvärlds- och branschanalys inklusive konsekvenser för bolag och ägare



Aktuella händelser i bolaget och kommunen



Diskussion om bolagets framtida strategiska inriktning



Personalfrågor



Övriga frågor

Vid bokslutstillfället och budgetberedningen ska rapportering och information ske
enligt de direktiv och anvisningar som kommunstyrelsen eller kommundirektören
anger för kommunkoncernens boksluts- och årsredovisningsprocess samt budget- och
planeringsprocess.
Bolagen ska årligen i samband med avlämnande av årsredovisningen, och efter de
anvisningar som ges av kommunstyrelsen, redovisa hur verksamheten bedrivits och
utvecklats mot bakgrund av ägardirektiven i en särskild bolagsstyrningsrapport.
Bolagen ska informera om sin verksamhet vid kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning.
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1.5 Samverkan
Kommunen och bolagen ska aktivt och löpande samverka i frågor som kan ha betydelse för kommunkoncernen.
Bolagen inom Kungsörs Kommunföretag AB ska fortsätta sitt samarbete för att utnyttja stordriftsfördelar inom bland annat områdena ekonomi, personal, inköp, IT och
information. Detta samarbete ska fördjupas och samordning med kommunens övriga
verksamheter vidareutvecklas.
Samarbete och samordning i hela kommunkoncernen (nämnder och bolag) ska utvecklas. En central ledningsgrupp, ledd av kommundirektören, ska löpande samordna
styrningen för kommunkoncernen. I gruppen ska moderbolagets och dotterbolagens
verkställande direktörer ingå, jämte förvaltningschefer.
2. Bolagsstämma
2.1 Bolagsstämmans uppgifter
Aktieägares lagstadgade inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman, som är bolagets högsta beslutande organ.
Genom beslut på bolagsstämma kan bolagets aktieägare ge bindande ägardirektiv till
bolaget. Ägardirektiv till moderbolaget ska, före beslut på bolagsstämman, behandlas
i kommunfullmäktige.
Moderbolaget ger ägardirektiv till dotterbolagen vid deras respektive bolagsstämma.
Ägardirektiv till dotterbolagen ska, i frågor av principiell beskaffenhet eller av annars
större vikt före beslut på bolagsstämman, behandlas i kommunfullmäktige.
2.2 Bolagsstämmans genomförande
Bolagsstämmor ska genomföras som stämmosammanträden varvid 2.3-2.6 tillämpas.
2.3 Kallelse till ordinarie bolagsstämma
Bolagen ska till bolagsstämman kalla det utsedda ombudet och dennes ersättare.
Kallelsen ska åtföljas av handlingar till de ärenden som ska behandlas på stämman.
I moderbolaget ska kallelsen även tillställas styrelsen, VD och kommundirektören.
Bolagen ska sträva efter att bolagens aktieägare och andra som har rätt att närvara vid
stämman genom kallelsen till bolagsstämman får relevant, tydlig och begriplig information om de ärenden som ska behandlas.
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2.4 Ägarens ombud på bolagsstämman
Bolagens aktieägare representeras på bolagsstämman av ett ombud som röstar för aktieägares aktier.
Ombud till bolagsstämma i moderbolaget utses av kommunfullmäktige. Instruktioner
till detta ombud utfärdas av kommunfullmäktige eller av kommunstyrelsen med stöd
av delegation.
Instruktionen ska omfatta hur ombudet ska rösta i på stämman förekommande ärenden. Om instruktionen omfattar hur ombudet ska rösta i ärenden av principiell beskaffenhet, eller annars större vikt, är rätten att utfärda instruktion förbehållen kommunfullmäktige.
Styrelsen i moderbolaget utser ombud och utfärdar ombudsinstruktioner till bolagsstämma i bolag som ägs av bolaget.
2.5 Genomförande av stämmosammanträde
Bolagsstämman öppnas av styrelseordföranden eller den som styrelsen har utsett till
att öppna stämman om inte bolagsordningen innehåller annan bestämmelse. Stämman
väljer sedan stämmoordförande.
2.6 Protokoll från bolagsstämman
Vid bolagsstämman ska protokoll föras. Protokollet ska undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden (om denne inte har fört protokollet) och av en utsedd justeringsman. Till justeringsman vid bolagsstämman ska utses någon som har
rösträtt på stämman. Om styrelsen består av en ledamot och denne äger samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justeringsman.
Protokollet ska tillställas aktieägare, styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer samt kommundirektören, kommunstyrelsen och moderbolagets verkställande
direktör, och ska i förekommande fall registreras hos Bolagsverket.
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2.7 Extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två
veckor före bolagsstämman (om det är ändring av bolagsordningen som ska behandlas, ska kallelsen utfärdas senast fyra veckor före stämman).

3. Bolagsstyrelse
3.1 Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter i
enlighet med gällande lagar och andra regler som gäller för bolaget.
Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att fastställa strategin för bolagets verksamhet,
säkerställa att bolaget har en effektiv ledning, följa upp och kontrollera verkställande
direktörens förvaltning, se till att kommunfullmäktige, via moderbolaget, får ta ställning innan beslut fattas i bolaget i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars
större vikt, samt se till att bolagets aktieägare och intressenter informeras om bolagets
utveckling och ekonomiska situation.
Styrelsen ska, med utgångspunkt i bolagets intresse och kommunens ändamål med
verksamheten så som det kommit till uttryck i bolagsordning och ägardirektiv, konkretisera och genomföra målen för bolagets verksamhet, samt se till att bolaget har en
adekvat strategi, organisation och verksamhetsstyrning för att uppnå dessa mål.
Styrelsen ska


årligen på ett strukturerat sätt utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna ska närvara.



fortlöpande följa upp och utvärdera bolagets verksamhet mot kommunens ändamål med verksamheten och de mål, riktlinjer och styrdokument som fastställts.



se till att kontrollen över bolagets ekonomiska situation är tillfredsställande, att
bolagets riskexponering är väl avvägd, att redovisning och finansförvaltning håller hög kvalitet och kontrolleras på ett betryggande sätt samt att bolaget har god
intern kontroll.



se till att det finns tillfredsställande kontroll av att bolaget följer de regler som
gäller för bolagets verksamhet.



se till att erforderliga riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande i etiskt hänseende gentemot anställda, kunder, leverantörer och det omgivande samhället i övrigt.



i sin arbetsinstruktion ange hur uttalanden till allmänhet och massmedia ska göras i bolagets namn.



årligen på ett strukturerat sätt utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst
omfatta om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter,
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om dess arbetsformer fungerar, och om den är organiserad på lämpligt sätt när det
gäller eventuell arbetsfördelning. Om styrelsens kommer fram till att det finns
brister som behöver åtgärdas, ska styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till
bolagets aktieägare.
3.2 Tillsättande av styrelse, styrelsens storlek och sammansättning
Styrelseledamöterna inklusive ordförande, vice ordförande (samt i Kungsörs Fastighets AB även andre vice ordförande) ska i moderbolaget och helägt dotterbolag utses
av kommunfullmäktige och anmälas på bolagsstämmorna.
I delägda bolag ska kommunen med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen
komma överens med övriga aktieägare om hur styrelseledamöter ska utses.
En jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas.
3.3 Styrelsens ledamöter
En styrelseledamot är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att ledamoten
är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa sätt
tillvarata bolagets intresse. En styrelseledamot förväntas att alltid delta på styrelsemöten. En styrelseledamot ska alltså verka för att kommunens ändamål med verksamheten förverkligas, så som det kommer till uttryck i bolagsordning och ägardirektiv.
En styrelseledamot ska ha den kunskap om bolagets verksamhet, marknad och omvärldsförutsättningar i övrigt som erfordras för att kunna göra självständiga bedömningar av bolagets angelägenheter och konstruktivt bidra till att fullgöra styrelsens
uppgifter.
Ny styrelseledamot ska genomgå en introduktionsutbildning om bolaget, dess verksamhet, organisation, marknad m.m. samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig för att ledamoten ska kunna fullgöra
sitt uppdrag och för att styrelsen ska få erforderlig kompetens.
3.4 Styrelsens suppleanter
Suppleant inträder i tjänstgöring i den ordning som gäller för ersättares tjänstgöring i
kommunens styrelse och nämnder. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot
har att iaktta motsvarande tystnads- och lojalitetsplikt som gäller för ledamot.
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3.5 Styrelsens ordförande
Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt:


Organisera och leda styrelsens arbete, uppmuntra en öppen och konstruktiv
diskussion i styrelsen i vilken samtliga ledamöter deltar och skapa bästa möjliga
förutsättningar för styrelsens arbete.



Se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om
bolaget och dess verksamhet samt i övrigt får den utbildning som krävs för att
styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt.



Upprätthålla kontakt och dialog med bolagets aktieägare i syfte att styrelsen ska
känna till ägarnas synpunkter i fråga om bolagets övergripande mål och strategi
och andra viktigare frågor.



Ha fortlöpande kontakt med och fungera som diskussionspartner och stöd för
bolagets verkställande direktör samt se till att styrelsen utvärderar verkställande
direktörens arbete.



Se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag.



Kontrollera att styrelsens beslut verkställs.



Se till att styrelsen årligen utvärderar sitt arbete.

3.6 Styrelsens arbetsformer
Styrelsen ska utforma och anta en arbetsordning för sitt eget arbete.
Styrelsen ska upprätta en skriftlig instruktion för verkställande direktören.
Styrelsens lagstadgade instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för verkställande direktören, samt rapporteringsinstruktion, ska vara anpassade till bolagets
förhållanden och vara så tydliga, utförliga och konkreta att de kan tjäna som styrdokument för styrelsens arbete. När ny styrelse tillsatts ska styrelsen göra en noggrann
prövning av samtliga instruktioners relevans och aktualitet. Förnyad prövning ska göras varje år, även om ny styrelse inte tillsatts under året.
Styrelsen bör inte inrätta styrelseutskott och arbetsutskott om inte särskilda skäl
finns.
Styrelsen ska sammanträda i den omfattning som erfordras för att hinna behandla de
frågor som ankommer på styrelsen. Styrelsens arbete måste vara organiserat så att
styrelsen kan ägna tillräcklig tid åt alla viktiga frågor. Den löpande rapporteringen
bör vara strukturerad så att uppföljnings- och kontrollfrågorna inte tar större del av
styrelsens tid i anspråk än att de strategiska frågorna kan ägnas den uppmärksamhet
de kräver.
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Vid styrelsens sammanträden får delta; styrelseledamöter, verkställande direktören
och styrelsens sekreterare, samt andra personer som styrelsen från gång till gång beslutar ska ha närvarorätt. Verkställande direktör i moderbolaget, kommundirektören
samt kommunstyrelsens presidium har efter anmälan närvarorätt vid styrelsemöte.
Vilka personer som har varit närvarande ska antecknas i protokollet från
sammanträdet.
Styrelsens ordförande ska efter samråd med verkställande direktören fastställa förslag
till dagordning för styrelsens sammanträden samt se till att dessa är väl förberedda
och genomförs effektivt.
Beslutsunderlag och förslag till beslut i ett ärende ska ge en saklig, utförlig och relevant belysning av det ärende beslutet gäller. Beslut ska inte fattas i en viktig fråga
som inte varit upptagen på dagordningen, såvida inte styrelsen enhälligt beslutar att
så ska ske. Styrelsen får enligt lag inte besluta i ett ärende, om inte såvitt möjligt
samtliga styrelseledamöter har fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet och tid att sätta sig in i underlaget. Skriftligt material inför styrelsesammanträde
bör normalt tillställas ledamöterna, senast en vecka före sammanträdet.
Innan beslut i frågor av principiell betydelse eller annars större vikt fattas i bolaget,
ska alltid styrelsen i moderbolaget beredas tillfälle att ta ställning till om frågan ska
föras vidare till kommunfullmäktige.
Varje styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla
och föra fram de uppfattningar och göra de ställningstaganden detta föranleder. Styrelseledamot ska begära den kompletterande information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.
Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag
som funnits för respektive ärende, samt innebörden av de beslut som fattats. Ett färdigt protokoll ska sändas till, eller hållas tillgängligt för, styrelsens ledamöter, verkställande direktör, bolagets revisorer samt kommunstyrelsen och kommunchefen senast två veckor efter styrelsesammanträdet.
3.7 Verksamhetsrapportering, finansiell rapportering och internkontroll
Styrelsen ansvarar för såväl årlig som löpande verksamhetsrapportering till kommunstyrelsen och kommunchefen, samt att bolaget följer direktiv och anvisningar i kommunkoncernens planerings- och uppföljningsprocess.
Den årliga verksamhetsrapporteringen ska innehålla en redovisning av hur väl bolaget uppfyllt ägarens ändamål med verksamheten så som det kommit till uttryck i bolagsordning och ägardirektiv.
Styrelsen ansvarar för att bolagets finansiella rapportering sker i överensstämmelse
med god redovisningssed. Av den finansiella rapporteringen ska framgå på vilket regelverk den grundas.
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Styrelsen ska se till att bolaget har god intern kontroll och fortlöpande hålla sig informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrelsen ska inför varje år upprätta en internkontrollinstruktion och efter året utvärdera
denna.
3.8 Styrelsens relation till revisorerna och lekmannarevisorerna
Styrelsen ska se till att ändamålsenliga relationer med bolagets revisorer och lekmannarevisorer upprätthålls. Styrelsen ska överväga att en gång varje år sammanträffa
med revisorerna utan närvaro av någon från företagsledningen.
Styrelsen ska dokumentera på vilket sätt styrelsen säkerställer;


ändamålsenlig och ekonomiskt tillfredsställande verksamhet i bolaget,



kvaliteten i rapportering om verksamhet, ekonomi och intern kontroll,



bedömning och uppföljning av bolagets risker, samt



hur bolaget kommunicerar med bolagets revisorer och lekmannarevisorer

3.9 Ersättning till styrelse och lekmannarevisorer
Bolagsstämman fastslår arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna som följer av
fullmäktige fastställda principer och arvodesreglemente.
4. Verkställande direktör
4.1 Verkställande direktörens uppgifter
Verkställande direktören (VD) är syssloman i förhållande till bolaget. Det innebär att
VD är skyldig att ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att på bästa
sätt tillvarata bolagets intresse. VD ska verka för att kommunens ändamål med verksamheten förverkligas, så som de kommer till uttryck i bolagsordning, ägardirektiv
och styrelsebeslut.
VD ska aktivt delta och ingå i kommunkoncernens ledningsgrupp och tillsammans
med övriga bolag och nämnder arbeta framåtriktat med samverkansfrågor.
VD ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens arbetsinstruktion, riktlinjer
och anvisningar, samt se till att bolagets bokföring och medelsförvaltning sköts på ett
betryggande sätt. VD ansvarar för att förse styrelsen med information om bolaget och
dess verksamhet, samt att tillhandahålla sakliga, utförliga och relevanta handlingar,
som styrelsen behöver för sitt arbete och för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.
VD ska se till att styrelsen hålls informerad om utvecklingen av bolagets verksamhet
mellan styrelsens sammanträden.
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4.2 Tillsättande av verkställande direktör
Styrelsen i dotterbolagen utser och entledigar VD. Styrelsens ordförande ska innan
beslut fattas samråda med moderbolaget, som avgör om frågan ska föras vidare till
ägaren.
Styrelsen i moderbolaget utser och entledigar VD i moderbolaget. Samråd med
kommunstyrelsen ska äga rum.
Styrelsen i hel- och delägda dotterbolag utser, i samråd med VD i moderbolaget, bolagets VD.
Styrelsen ska upprätta en skriftlig instruktion för verkställande direktören.
4.3 Ersättning till verkställande direktör
VD för moderbolaget, tillika kommundirektör, har i sin lön som kommundirektör,
ersättning för uppdraget som VD.
Ordförande i bolagsstyrelse samråder med ordförande i Kungsörs Kommunföretag
AB inför fastställande av lön och övriga anställningsvillkor för VD i Kungsörs
Fastighets AB. Det är styrelsens uppdrag att fastställa VD:s faktiska ersättning i
Kungsörs Fastighets AB.
VD för Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs vatten AB är anställda genom
kommunstyrelsen och har kommundirektören som chef varför kommundirektören
sätter lönen på samma sätt som för övriga förvaltningschefer i samråd med HR chef
och ordförande i respektive bolag.
5. Revisorer
Bolagen ska utse revisorer enligt de bestämmelser som anges i aktiebolagslagen.
Bolagens revisor ska i den utsträckning som följer av god revisionssed granska räkenskaperna och styrelsens samt verkställande direktörens förvaltning.
Bolagsstämman får ge revisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån det inte strider mot lag, bolagsordning eller god revisorssed inklusive god revisionssed.
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6. Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer samt suppleanter i enlighet med kommunallagen. Beslut om val ska anmälas på bolagsstämma.
I delägda bolag ska kommunen med beaktande av 3 kap. 18 § kommunallagen
komma överens med övriga aktieägare om hur lekmannarevisorer ska utses.
Bolagets lekmannarevisorer ska i den utsträckning som följer av god sed för lekmannarevisorer granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
Bolagsstämman får ge lekmannarevisorn ett utökat granskningsuppdrag i den mån
det inte strider mot lag, bolagsordning eller god sed för lekmannarevisorer inklusive
god sed för hur allmän granskning ska genomföras.
Lekmannarevisorernas granskningsrapport ska redovisas för bolagsstämman och
även fogas till den revisionsberättelse som lämnas till kommunfullmäktige.

7. Bolagsstyrningsrapport
Rapportering och information ska ske i årsredovisningen samt enligt de direktiv och
anvisningar som kommunstyrelsen anger för kommunkoncernens planerings- och
uppföljningsprocess.
I särskild bolagsstyrningsrapport ska information lämnas om:
1. Att utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts.
2. Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal sammanträden, genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens
sammanträden.
3. Hur den interna kontrollen, både vad gäller uppfyllande av bolagets syfte, av
ägardirektivet samt finansiell rapportering, är organiserad samt hur väl den interna kontrollen har fungerat under senaste räkenskapsåret.
4. Hur bolagets risker bedömts och följts upp.
5. Hur bolaget kommunicerar med revisorer och lekmannarevisorer.
6. Vilka ärenden som bolaget överlämnat till moderbolaget för avgörande om kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas.
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7. Uppföljning avseende Kungsörs kommuns ändamål, ägardirektiv och övriga
styrdirektiv (resultat).
8. Uppföljning och rapportering av de ekonomiska och finansiella målen.
________________
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§ 85 Revidering av kommunstyrelsens
reglemente med anledning av
begränsningsförordningen
Diarienummer KS 2021/210

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagt
förslag till kommunstyrelsens reglemente. Tillägget avser uppdrag enligt
begränsningsförordningen.

Sammanfattning
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att införa ett nytt kapitel i
kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 utvidgas kommunernas
normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021.
För att möjliggöra detta arbete med kort varsel behövs tillägg enligt lagt
förslag i kommunstyrelsens reglemente.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09
Utkast till KS reglemente

Skickas till
Kommundirektör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

Diarienummer

2021-04-09

KS 2021/210

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
med anledning av begränsningsförordningen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta bilagt
förslag till kommunstyrelsens reglemente. Tillägget avser uppdrag enligt
begränsningsförordningen.

Sammanfattning
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att införa ett nytt kapitel i
kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 utvidgas kommunernas
normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021.
För att möjliggöra detta arbete med kort varsel behövs tillägg enligt lagt
förslag i kommunstyrelsens reglemente.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-09

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Skickas till
Kommundirektör

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-04-09

KS 2021/210

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger
kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på
platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att införa ett nytt kapitel i
kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 utvidgas kommunernas
normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021.
Behovet av korta beslutsvägar och snabba beredningsprocesser talar här för
intresset av att kunna delegera fullmäktiges beslutanderätt. Sveriges
Kommuner och Regioner har angett att fullmäktiges ställningstagande till
användning av bemyndigandet kan förenas med villkor som minskar
förbudens ingripande karaktär, så som att förbud bara får gälla under korta
perioder och/eller på vissa angivna och begränsade områden. Det finns inte
närmare preciserat vad som anses vara kortare perioder men i kravet ligger
att det inte ska ske större inskränkningar än vad som är nödvändigt för att
förhindra smittspridning. Det rättsliga utrymmet att överlåta beslutsfattande
på nämnd eller kommunstyrelsen ökar då.
Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att vistas i en park,
på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det
på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte
innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt
innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och de risker som
enligt Folkhälsomyndigheten uppstår vid ökad trängsel kan aktuella
föreskrifter komma att behöva beslutas med mycket kort varsel. Det finns
därmed skäl att överlåta rätten att utfärda förbud att vis en park, på en
badplats eller på någon annan liknande särskild plats till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att beslutanderätten enligt den nya
bestämmelsen delegeras till kommunstyrelsen genom en ändring i
kommunstyrelsens reglemente.
Reglemente för kommunstyrelsen reviderades senast i kommunfullmäktige
den i januari 2021.
Det ska understrykas att föreslagen ordning inte har prövats rättsligt. Då
rätten att utfärda föreskrifter på kommunnivå, och den normgivningsmakt
som det innebär, i regel åligger fullmäktige ska det även framhävas att den
rätt som överlåts på kommunstyrelsen endast bör avse förbud för kortare
perioder samt för tydligt angivna och avgränsade områden.
Förslaget:
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Er beteckning

§ 21 tillägg
Kommunstyrelsen får för kortare perioder meddela föreskrifter om förbud
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt 8
kap begränsningsförordningen i syfte att hindra smittspridning.
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Reglemente för kommunstyrelsen
Antaget av kommunfullmäktige 2003-05-26, § 79
Ändring av kommunfullmäktige 2007-02-26, § 85
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-02-22, § 20
Reviderat av kommunfullmäktige 2010-11-22, § 24 (fysisk planering)
Reviderat av kommunfullmäktige 2011-02-28, § 81 (korrigering efter organisationsförändring m.m.)
Reviderat av kommunfullmäktige 2012-04-10, § 35 (kultur- och fritidsfrågor och
vissa tekniska frågor införlivas i kommunstyrelsens ansvar)
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-04-08, § 45 (koncernansvar)
Reviderat av kommunfullmäktige 2013-06-10, § 68 (strategiska gruppen)
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-10-13, § 83 (avskaffande av den strategiska gruppen och utökat ansvar vid presidieberedning)
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-05-11, § 64 (bl.a. tydliggörande av
lednings- och styrningsfunktion och uppföljningsfunktionen)
Reviderat av kommunfullmäktige 2016-12-12, § 216 (lägenhetsregister)
Reviderat av kommunfullmäktige 2019-02-11, § 39, 40, 46, 47 (parlamentarisk
kommitté, rollbeskrivningar)
Reviderat av kommunfullmäktige 2021-02-08, § 28, 37, 39, 40 (ansvar för kostoch lokalvård, parlamentarisk kommitté för ortsutveckling)
Reviderat av kommunfullmäktige 2021-XX-XX, § 21 (begränsningsförordningen)
För kommunstyrelsen gäller Allmänt reglemente för kommunstyrelse och nämnder samt Arbetsordning för styrelse och nämnder, båda antagna av kommunfullmäktige, samt följande bestämmelser:
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
Allmänt
§1
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för
hela den kommunala koncernens (kommunen och de kommunala företagens) utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning
och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen/landstinget (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och
ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de
fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
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Styrelsen ansvarar för uppgifter som finns angivna i detta reglemente och för sådana
uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Styrelsen ansvar
också för de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900) och annan
lagstiftning.

§2
Kommunstyrelsen ska sträva efter att öka tillgängligheten till och förståelsen för
den kommunala verksamheten. Utifrån de ekonomiska förutsättningarna ska
styrelsen fortlöpande anpassa servicen efter invånarnas behov.
Lednings- och styrningsfunktion
§3
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och
ändamålsenlig organisation upprätthålls.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.
Övergripande uppgifter
§4
Styrelsen ska


leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala koncernen och
göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd



se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt



se till att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt



se till att beslut som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, och som
inte är av sådan art att det ska avgöras av fullmäktige, inte fattas utan att
kommunintressen tas till vara,



följa verksamheten kontinuerligt i övriga nämnder och utöva uppsikt över övriga
nämnders och gemensamma nämnders beslut,



se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder och företag i
den kommunala koncernen om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret



leda och samordna arbetet med kvalitetssäkring, säkerhets- och säkerhetsskyddsfrågor.



ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,



ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,
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ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,



upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare,



göra de framställningar som behövs hos fullmäktige, övriga nämnder och andra
myndigheter,



ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,



bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med
kommunallagen,



verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss
av sådana ärenden.

§5
I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a.









ekonomisk hushållning
personalpolitik
fysisk planering och en långsiktigt hållbar utveckling
informationsverksamhet
näringslivspolitiken
kultur- och fritidspolitik
arbetet med att effektivisera administrationen
företag, stiftelser och kommunalförbund

Ekonomisk hushållning
§6
Kommunstyrelsen ska utifrån ett helhetsperspektiv ansvara för att de kommunala
resurserna används på ett effektivt sätt och att verksamheten anpassas till rådande
ekonomiska förutsättningar.
§7
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid
samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
§8
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
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handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
teckna borgen för kommunala associationer
bevaka att försäkringsskyddet är tillgodosett samt
verka för samordning i upphandling och bevaka att riktlinjer för upphandling
och inköp följs.

§9
Kommunstyrelsen ska
 upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen
 se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen om kommunal
redovisning
 förvalta medel som avsatt till pensionsförpliktelser i enlighet med fullmäktiges
särskilda föreskrifter
Personalpolitik
§ 10
Kommunstyrelsen ska, som personalorgan, ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare ansvara för kommunens samlade personal- och lönepolitik. I denna uppgift ingår bl.a.









anställningsärenden (kommunstyrelsens förvaltning och förvaltningschefer)
kollektivavtal, centrala överenskommelser och tvister (hela kommunala
organisationen)
förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom
vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområden
löne- och anställningsvillkor (hela kommunala organisationen)
personaladministrativa frågor (hela kommunala organisationen)
beslut om stridsåtgärd
lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (1954:130)
verka för mångfald, jämställdhet och integration.

§ 11
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för personalen vid kommunstyrelsens
förvaltning och för förvaltningscheferna.
Fysisk planering och en långsiktigt hållbar utveckling
§ 12
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för och ska samordna kommunens arbete med den översiktliga planeringen, enligt plan- och bygglagens 3 kapitel (översiktsplan) och 7 kapitel (regionplanering), och en långsiktigt hållbar
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utveckling. I detta ingår att svara för mark- och bostadsförsörjning i kommunen
och därvid bl.a. följande frågor







planering och användning av mark och vatten
upprätthållande av en tillfredsställande markberedskap
främja bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet
svara för energiplaneringen och främja energihushållningen
verka för en tillfredsställande infrastruktur
verka för att kommunens hela verksamhet präglas av ett ekologiskt synsätt.

Kommunstyrelsen ska också fullgöra kommunens uppgifter enligt plan- och
bygglagens 4-6 kapitel, kring detaljplanearbete och områdesbestämmelser.
Informationsverksamhet
§ 13
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala informations- och marknadsföringsverksamhet inklusive extern och inter webbplats och andra digitala kanaler.
Kommunstyrelsen ska verka för att kommuninvånarna, andra myndigheter, media
och övriga intresserade får en god och riktig information om kommunens verksamhet och politiska beslut.
För att möjliggöra detta ska kommunstyrelsen verka för att effektiva övergripande
kommunikations- och informationstekniska lösningar utvecklas med syfte att öka
tillgängligheten.
Det ingår i styrelsens ansvarsområde att verka för att turister och dagbesökare får
information om aktiviteter och sevärdheter inom kommunen och dess närområde.
Näringslivspolitik
§ 14
Kommunstyrelsen ska
 ta initiativ och främja samverkan mellan kommunen, företag, föreningar och
myndigheter med syfte att bidra till tillväxt och utveckling av näringslivet i
kommunen
 fortlöpande följa de frågor som kan vara av betydelse för kommunens
sysselsättnings- och arbetsmarknadsutveckling samt ta initiativ i dessa frågor
 underlätta för befintliga företag inom kommunen att expandera och utveckla,
stimulera nyetableringar och nyföretagande
 främja samverkan mellan kommunen och övriga myndigheter och företag i
frågor av arbetsmarknadspolitisk art och
 främja och besluta om lokaler för näringslivsverksamhet.
Kultur- och fritidspolitik
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§ 15
Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Styrelsen ansvarar för
 allmänkulturell verksamhet och den kommunala kulturverksamheten,
 biblioteksverksamheten
 kontakter med och stöd till de ideella föreningarna
Arbetet med att effektivisera administrationen
§ 16
Kommunstyrelsen ska leda utvecklingen av och utbilda i administrativa system
såsom ekonomisystem, personaladministrativt system, dokument- och ärendehantering samt informationssystem.
§ 17
Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet med att reformera regler/riktlinjer.
§ 18
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se
till att den hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Företag, stiftelser och kommunalförbund
§ 19
Styrelsen ska



ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi
och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga
förhållanden av betydelse för kommunen,



ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt
hålls uppdaterade,



ansvara för att regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,



löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kommunallagens krav
är uppfyllda i de företag och stiftelser kommunen äger eller har intressen i,



årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommen
helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenligt med det
fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om styrelsen finner
att brister ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder,
6 (13)

Sida 236 (310)

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr A.4



utöva kommunens ägarfunktion i de företag som kommunen direkt eller indirekt
helt eller delvis äger eller på annat sätt har intressen i och att därför också vid bolagsstämmor eller vid andra motsvarande sammanträden i sådant företag tillvarata
kommunens intressen inkluderande rätten att utfärda bindande ägardirektiv,



lämna direktiv eller riktlinjer till kommunens företrädare inför bolags- och
föreningsstämmor och andra likartade sammanträden.



Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådant
kommunalförbund som kommunen är medlem i.

Uppföljningsfunktion
§ 20
I kommunstyrelsens uppföljningsfunktion ingår att






övervaka att de kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt
ekonomi som fullmäktige fastställt följs upp i nämnderna
övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt
två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktiges fastställda program och direktiv
två gånger varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige och som inte besvarats i fullmäktige.

Kommunstyrelsens uppgifter enligt speciallagstiftningen
§ 21
Kommunstyrelsen ansvarar för ledningen av den del av det civila försvaret som
kommunen ska bedriva under höjd beredskap (Lagen om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap).
Kommunstyrelsen får för kortare perioder meddela föreskrifter om förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven
plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt 8 kap
begränsningsförordningen i syfte att hindra smittspridning.
§ 22
Kommunstyrelsen är kommunens väghållningsmyndighet enligt väglagen.
§ 23
Kommunstyrelsen svarar för
 de trafikuppgifter som ska fullgöras av den nämnd som avses i lagen om
nämnder för vissa trafikfrågor (trafiknämnd)
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kommunens parkeringsövervakning enligt lagen om kommunal parkeringsövervakning m.m.
frågor om gaturenhållning enligt lagen om gaturenhållning och skyltning
frågor som anges i lagen om flyttning av fordon i vissa fall och förordning om
flyttning av fordon i vissa fall
upplåtelse av salutorg och övriga allmänna platser, inklusive torghandel enligt
lagen om tillfällig försäljning
kommunens uppgifter enligt anläggningslagen
ärenden enligt 10-11 §§ lagen om lägenhetsregister

§ 24
Kommunstyrelsen är huvudman för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar och fullgör de uppgifter som anges i lagen om allmänna vattentjänster.”
§ 25
Kommunstyrelsen
 ansvarar för folkbiblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen och
 är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt lotterilagen.
§ 26
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.
§ 27
Kommunstyrelsen svarar för kommunens anslagstavla.
Övriga uppgifter
§ 28
Kommunstyrelsen har hand om
 utvecklingen av den kommunala demokratin och brukarinflytandet
 vänorts-, EU- och övriga internationella frågor
 frågor som rör kommunens immaterialrättsliga rättigheter
 det kommunala folkhälsostrategiska arbetet
 det kommunala miljöstrategiska arbetet
 den centrala statistikfunktionen
 konsumentupplysning
 svara för IT-strategier
 kommunens uppgifter inom låne- och bidragsgivningen till bostadsförsörjningen
 posthantering, vaktmästeri och tryckeriverksamhet
 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt
annan nämnd
 kost- och lokalvårdsverksamhet (serviceenheten)
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§ 29
Kommunstyrelsen ska vidare
 bevaka att barn-, jämställdhets-, mångfalds-, tillgänglighets-, miljö- och
folkhälsoperspektiv beaktas i verksamheten
 bevaka kommunens intressen rörande fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsende, gemensamhetsanläggningar och
enskilda vägar
 fastställa målprogram för den egna verksamheten för varje mandatperiod och
fortlöpande utvärdera måluppfyllelsen samt
 verka för att stärka den lokala kulturella identiteten och utveckla kultur- och
fritidsverksamheten i kommunen
 verka för bevarande av, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde
 vara rådgivande i frågor som rör konstnärlig utsmyckning i kommunen
 förvalta kommunens konstsamling
Delegering från fullmäktige
§ 30
Kommunstyrelsen har befogenhet att
 ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt
med särskilt beaktande av de föreskrifter om säkerheten som fullmäktige
angivit


genomföra köp, försäljning och byte av fastighet allt inom av fullmäktige
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i
övrigt



tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annans
fastighet genom avtal eller tillämpning av bestämmelser i lagar, och med
verka till ändring eller upphävande av sådan rätt enligt riktlinjer från
kommunfullmäktige



besluta om fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av planoch bygglagen (PBL) av fastighet eller fastighetsdel



fastställa belägenhetsadresser och svarar för namn- och adressnummersättning. Innan beslut om namnsättningsfrågor ska hembygdsföreningen beredas
tillfälle att yttra sig



träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning
och sluta annat liknande avtal



föra kommunens talan i folkbokföringsärenden



avge kommunens yttranden enligt lagen om allmän kameraövervakning



avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får
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avge sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet
behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
Organisation
Kommunstyrelsens presidieberedning
§ 31
Kommunstyrelsens presidieberedning bereder de ärenden till kommunstyrelsen
som inte bereds av personalutskottet, boksluts- och budgetberedningen eller plankommittén.
Beredningen utgör också en tankesmedja för strategiska frågor och består av fem
personer ur kommunstyrelsen – kommunstyrelsens presidium och två till.
Beredningen avgör vilka frågor, och på vilket sätt ärenden lyfts för eventuell information, beredning och beslut. Vid möte förs en uppdragslista och rapporteras
till kommunstyrelsen kontinuerligt.
Personalutskott
§ 32
Kommunstyrelsen ska ha ett personalutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet väljs av kommunstyrelsen. Person som är anställd av kommunen får
inte väljas till utskottet.
Personalutskottet bereder personalärenden till kommunstyrelsen.
§ 33
Kommunstyrelsen är genom sitt personalutskott kommunens centrala arbetsgivarorgan, tillika kommunens löne- och pensionsmyndighet och ska ha han de frågor
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
§ 34
Personalutskottet ska vidare verka och svara för utveckling av kommunens personalpolitik och samordning av personaladministrationen samt ge råd och biträde i
personalpolitiska frågor.
Förhandlingsdelegation
§ 35
Kommunstyrelsen ska ha en förhandlingsdelegation bestående av tre personer.
Delegationen väljs av kommunstyrelsen och ska bestå av kommunstyrelsens presidium.
Förhandlingsdelegationen företräder kommunen vid förhandlingar angående löneöversyn och i lönetvister.
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Plankommitté
§ 36
Kommunstyrelsen ska ha en plankommitté med fem ledamöter och fem ersättare.
Kommittén väljs av kommunstyrelsen. Ordinarie ledamöter bör så långt möjligt
vara kommunstyrelsens presidium samt ordförande/vice ordförande och en ledamot från Kungsör i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Ersättare bör så långt
möjligt vara ordföranden i socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och i
Kungsörs KommunTeknik AB samt två ledamöter från kommunstyrelsen.
§ 37
Plankommittén bereder
 översiktlig fysisk planering och framtidsfrågor av strategisk betydelse
gällande bygg- och markplanering
 detaljplanering.
§ 38
Kommittén får inom ramen för budgeterade medel upphandla konsulttjänster.
§ 39
Kommitté för ortsutveckling
Kommunstyrelsen ska ha en kommitté för ortsutveckling med en ledamot från
varje parti i kommunfullmäktige förutom det största partiet som har två ledamöter.
Kommittén väljs av kommunstyrelsen. Ledamöter bör så långt möjligt vara
kommunstyrelsens presidium samt ordförande/vice ordförande. Kommittén har
inga ersättare.
§ 40
Kommittén för ortsutveckling bereder frågor gällande






utveckling av befintliga områden inklusive centrum
kommunens infrastruktur och tillgänglighetsfrågor
trafikplanering och kollektivtrafik
utveckling av parkområden och offentliga ytor
tillgänglighetsplaner och områdesplaner.
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Parlamentarisk kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet
m.m.
§ 41
Kommunstyrelsen ska ha en kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö,
jämställdhet m.m. Största parti i kommunfullmäktige har två ledamöter och två
ersättare. Övriga partier i kommunfullmäktige har en ledamot och en ersättare vardera.
Ersättare har endast närvarorätt vid ordinarie ledamots frånvaro.
Kommittén väljs av kommunfullmäktige.
Kommittén leds av kommunstyrelsens ordförande.
Kommittén sammanträder fyra gånger per år.
Boksluts- och budgetberedningar
§ 42
Kommunstyrelsen utser en boksluts- och en budgetberedning.
De partier som finns representerade i kommunfullmäktige och som därmed inte
får någon plats i beredningen får utse en person som adjungeras till beredningen.
Dessa har ingen förslags- eller rösträtt. Vid frånvaro för adjungerad har man inte
rätt att skicka någon ersättare.
§ 43
Beredningarna bereder ärenden av övergripande ekonomisk karaktär såsom t.ex.
kommunens bokslut och budget.
Lokalt brottsförebyggande råd
§ 44
Lokala brottsförebyggande rådet arbetar med långsiktigt brottsförebyggande arbete. Rådet består av fyra politiska ledamöter (en ur socialnämnden, en ur barnoch utbildningsnämnden och två ur kommunstyrelsen, lämpligen ordförandena i
nämnderna), polis, tjänstemän från förvaltningarna m.fl.
Kommunalråd
§ 45
Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd och ägna hela sin arbetstid
åt uppdrag för kommunen.
Tillsätter kommunfullmäktige ytterligare kommunalråd och/eller oppositionsråd
ska de även vara ledamöter i strategigruppen.
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Förvaltningsorgan
§ 46
Kommunstyrelsens förvaltning handhas av kommunstyrelsens förvaltning. I frågor som rör fysisk planering samt mark- och exploateringsfrågor biträder också
Kungsörs KommunTeknik AB.
Kommunstyrelsens ordförandes uppgifter
§ 47
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att


närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsorganisation



med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i
dessa frågor



främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder



representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt
fall samt



underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen. Vid förfall för ordföranden utförs uppgiften av vice ordföranden. I
den mån handlingar ska kontrasigneras görs detta av anställd som kommunstyrelsen utser.
representera kommunstyrelsen i landshövdingens krishanteringsråd,
samverkan för utveckling av Västmanlands län (SUV) samt integrationsråd



Kommunstyrelsens vice ordförandes uppgifter
§ 48
Det åligger kommunstyrelsens vice ordförande att representera kommunstyrelsen i
 kommunens tillgänglighetsråd
 kommunens brottsofferråd (BRÅ)
 kommunens plankommitté
 landshövdingens jämställdhetsråd och klimatråd

_____________________
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2021-04-26

§ 86 Ägardirektiv från ordinarie årsstämma 2021
fram till ordinarie årsstämma 2022
Diarienummer KS 2021/112

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar om ändring av
tidsperiod för ägardirektivet, så att den gäller från ordinarie årsstämma till
ordinarie årsstämma påföljande år.

Sammanfattning
Ett tillägg till ägardirektivet föreslås och det är ett miljöåttagande för
KFAB, KKTAB och KVAB.
Tillägget lyder:
Bolaget skall bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala
målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
Även tidsperioden föreslås ändras från kalenderår till ordinarie årsstämma
till nästkommande ordinarie årsstämma. Detta för att bättre följa övrig
struktur i företagen och för att vi inte ska hamna i det läget att det inte finns
ett ägardirektiv under perioden januari till juni.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar om ändring av
tidsperiod för ägardirektivet, så att den gäller från ordinarie årsstämma till
ordinarie årsstämma påföljande år.

Yrkanden
Madelene Fager (C) yrkat bifall till lagt förslag

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse samt ägardirektivet

Skickas till
Claes-Urban Boström
KKAB:s styrelse
KFAB:s styrelse
KKTAB:s styrelse
KVAB:s styrels
Mats Åkerlund VD KFAB
Rune Larsen VD KKTAB och KVAB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

Diarienummer

2021-04-08

KS 2021/112

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

claes-urban.bostrom@kungsor.se

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förvaltning

Ägardirektiv från ordinarie årsstämma 2021
fram till ordinarie årsstämma 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar om ändring av
tidsperiod för ägardirektivet, så att den gäller från ordinarie årsstämma till
ordinarie årsstämma påföljande år.

Sammanfattning
Ett tillägg till ägardirektivet föreslås och det är ett miljöåttagande för
KFAB, KKTAB och KVAB.
Tillägget lyder:
Bolaget skall bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala
målen för hållbar utveckling (Agenda 2030).
Även tidsperioden föreslås ändras från kalenderår till ordinarie årsstämma
till nästkommande ordinarie årsstämma. Detta för att bättre följa övrig
struktur i företagen och för att vi inte ska hamna i det läget att det inte finns
ett ägardirektiv under perioden januari till juni.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse samt ägardirektivet

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Claes-Urban Boström
KKAB:s styrelse
KFAB:s styrelse
KKTAB:s styrelse
KVAB:s styrels

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 04

212000-2056
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Ägardirektiv från ordinarie årsstämma 2021 fram till ordinarie
årsstämma 2022 i bolagskoncernen Kungsörs
Kommunföretag AB
Antagna av kommunfullmäktige 2021-01-13, § 11
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-xx-xx, § xx

Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB
Allmänt
Kungsörs Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.
Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen,
bibehålla och utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt
ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.
Koncernbolagens verksamhet ska bedrivas 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.
Kommunkoncernens utbud av varor och tjänster ska utgå från att alla har lika möjligheter att ta del av utbudet.
Moderbolaget ska tillse att ägardirektiv, årsplan, styrdokument och övergripande planer efterlevs.
Moderbolaget ska arbeta för jämförbarhet i kommunkoncernens uppföljning och tillse
att kommunens vision och målområden implementeras i hela bolagskoncernen.
Styrning av Kungsör kommuns bolag
För att säkerställa ett väl fungerande samarbete mellan ägare och bolag, har kommunfullmäktige antagit en bolagspolicy för bolagskoncernen.
Vision 2025 och tillhörande mål (Mål- och resultatstyrning i Kungsörs kommun) gäller för samtliga kommunens verksamheter och har sin utgångspunkt i att vårt Kungsör
är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får
människor och företag att mötas och växa. Arbetet med att genomföra visionen ska
genomsyras av ledorden öppenhet, kreativitet och närhet.
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Målen uppdateras årligen och följs upp i samband med delårs- och bokslutsrapporterna samt i den årliga bolagsstyrningsrapporten.
Inspektionsrätt
I enlighet med punkterna 1.3 och 1.4 i Bolagspolicyn samt 6 kap 1§ kommunallagen
har kommunstyrelsen i Kungsörs kommun rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Moderbolagets styrelseledamöter och VD ska få bolagens styrelseprotokoll sända till
sig efter varje styrelsemöte.
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad
sekretess.
Koncernövergripande direktiv
Dessa direktiv avser samtliga bolag i koncernen och ska av moderbolaget läggas fram
på ordinarie bolagsstämmor.
Ekonomiska och finansiella direktiv
Avkastningskrav
Avkastningskravet från ägaren, Kungsör kommun, riktas mot moderbolaget Kungsörs
Kommunföretag AB, som i sin tur fördelar detta till dotterbolagen utifrån mål, marknadsmässig avkastning och risker inom respektive verksamhet. Avkastningskravet är
först och främst till för att konsolidera koncernen för framtida investeringar, reinvesteringar och strukturåtgärder. Vid en bedömd överkonsolidering kan ägaren, kommunen, begära utdelning.
Soliditet/riskramar för verksamheten
Långsiktigt:
Ägaren och moderbolaget har gemensamt upprättat soliditetsmål på 5-10 års sikt för
bolagskoncernens olika verksamheter. Målen har beaktat kända risker och åtaganden
inom perioden.
En långsiktigt acceptabel soliditetsnivå ska eftersträvas. Nivån kan variera beroende
på åtaganden i respektive bolag som ägaren finner angelägna. Nivån ska vara anpassad till respektive bransch och den riskprofil som finns för respektive bolag.
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Kortsiktigt:
Inom ramen för bolagskoncernens interna budgetprocess, fastställs kommande
årsbudget under hösten. Då fastställs också soliditetsmål för respektive bolag för nästkommande år.
Detta innebär att bolagen inom bolagskoncernen kortsiktigt kan justera ned soliditetsmålet, utifrån prioriterade åtgärder, men med beaktande att fastställd avkastningsnivå.
Denna situation påkallar behov av ägarsamtal, som då väcks från bolagskoncernen.
För 2021 gäller fortsatt konsolidering i syfte att öka bolagens ekonomiska styrka.
Miljödirektiv
Bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i överensstämmelse
med ägarens miljö- och energipolitiska mål.
Utvecklingsdirektiv
Bolagen i koncernen ska medverka i Kungsörs utvecklingsarbete för att kommunen
ska vara attraktiv som näringslivs-, bostads- och besöksort samt för kommunen som
arbetsgivare.
Samverkansdirektiv
Bolagen i koncernen ska samverka inom kommunkoncernen (bolag och nämnder) i
syfte att på olika områden skapa gemensamma kvalitets- och effektiviseringsvinster.
Syftet är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägaren och de som utnyttjar
bolagets tjänster. Detta förhållande får inte gå ut över den totala kommunala organisationen. Bolagen kan därför inte optimera effektiviteten i sin verksamhet om detta
medför nackdelar för den kommunala organisationen i dess helhet som är större än
fördelarna för bolagen. Kommunen och bolagen ska därför i samråd söka lösningar
som tillgodoser båda dessa intressen.
Budget och handlingsprogram
Bolagen ska följa den av fullmäktige fastställda mål och resultatstyrningsprocessen.
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Bolagsspecifika direktiv 2021
Nedan anges bolagsspecifika direktiv och ska av moderbolaget läggas fram på ordinarie bolagsstämma för respektive bolag.
Kungsörs Kommunföretag AB
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.



minska risktagandet inom bolagssfären, effektivisera verksamheten genom ökad
samverkan och samordning mellan bolagen och med kommunen, bibehålla och
utveckla ekonomin på såväl kort som lång sikt samt att bidra till stärkt ägarstyrning och effektiv ägarkontroll.



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.



bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med tillfredsställande
säkerhet. I detta syfte ska, för bolagens hantering av finansfrågorna, finnas en finanspolicy fastställd av styrelsen och framtagen i samråd med kommunen.



Ägaren ska kunna, i samråd med respektive bolag, få utdelning via bolagens fria
kapital de år behov uppstår och möjlighet ges. Utdelningen måste kunna försvaras
med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. (försiktighetsregeln).

Ekonomiska åtaganden
För moderbolaget gäller de övergripande direktiven då verksamheten endast är ett
holdingbolag för dotterbolagens aktier.
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Moderbolaget ska ge berörda bolag inom koncernen följande direktiv:
Kungsörs Fastighets AB (KFAB)
Moderbolaget ska ge Kungsörs Fastighets AB (KFAB) följande direktiv:
Bolagets ska ansvara för att:


inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer
främja bostadsförsörjningen i Kungsörs kommun genom att på långsiktig och ekonomiskt sund basis förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta olika typer av bostäder, fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva
anordningar upplåtna med såväl hyresrätt såväl som med andra alternativa upplåtelseformer



inom ramen för den kommunala kompetensen främja bostads- och lokalförsörjningen inom Kungsörs kommun genom att tillhandahålla bostäder och lokaler och
i sin verksamhet beakta ägarens övergripande bostadspolitiska mål



Som ett led i att uppfylla Kungsörs kommuns mål om att bli 9000 invånare till år
2025 bygga 80 lägenheter totalt sett fram till och med 2025.



med en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att tillhandahålla
bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande



Kungsörs kommuns bostadsförsörjningsprogram ska vara en av de
planeringsverktyg som KFAB ska använda sig av för att följa de politiska direktiv
som totalt ges för bostadspolitiken i Kungsörs kommun.



utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet



tillsammans med den kommunala organisationen och KKTAB fortsätta arbeta för
en samverkan av bolagens fastighetsförvaltning



genomföra en utredning om vilka kemikalier som ev används inom bolaget och
om det finns anta en plan för utfasning av dessa kemikalier där det är möjligt.
Planen ska redovisas till KKAB



revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av
30 000 kr/år

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag bedriva verksamheten utifrån affärsmässiga principer.
Bolaget ska ha sådana ekonomiska resurser att ägaren, om så beslutas, kan få en rimlig avkastning på kapitalet, med beaktande av kommunens finansiella åtagande och
risk i bolaget. Bolaget ska ha en sådan egen finansiell styrka att man långsiktigt klarar
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konjunktur- och marknadssvängningar utan ytterligare ägartillskott. Principen ska
vara att varje boendegeneration bär sina kostnader.
En viktig finansieringskälla för bolagets deltagande i samhällsbyggnadsprocessen bör
vara försäljning av fastigheter.
Avkastningskravet på bolaget 2021
Direktavkastningskravet på bolagets fastighetskapital ska vara 4,5 procent. Bolagets
avkastning ska kunna användas för återställande av gjorda bostadsanpassningar.
Soliditetsmål för bolaget 2021
Bolaget ska långsiktigt sträva efter en soliditet om 25 procent, men värdesäkring av
fastigheter genom underhåll ska prioriteras före konsolidering.
Sociala åtaganden
Bolaget


ska erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder. Bostäderna ska vara utformade efter
kommuninvånarnas behov och hyresgästerna ska ges möjlighet till samverkan och
medinflytande



ska säkerställa en god service i bostadsområden genom ett aktivt ägande



ska arbeta för ökad trygghet i sina bostadsområden i samverkan med kommunens
förvaltningar och föreningar



har en viktig roll i kommunens mångfalds- och integrationsarbete



ska arbeta tillsammans med socialnämnden för att skapa boendeformer och
tillhandahålla boende i möjligaste mån för människor med behov av särskilt boendestöd. Socialförvaltningens åtagande i dessa överenskommelser som träffas
ska hållas och fullföljas.



ska skapa ökad tillgänglighet och möjliggöra kvarboende i bostadsområdena genom exempelvis hissar och anpassning av entréer



I de fall staten ålägger kommunen att tillhandahålla lägenheter för exempelvis
hänvisningsärenden så ska KFAB ombesörja detta i möjligaste mån genom sitt
lägenhetsbestånd.

Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.
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Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög
nivå på miljöanpassningen på våra byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpassade fasas ut ur verksamheten.
Bolaget ska bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för
hållbar utveckling (Agenda 2030).
Principiella eller frågor av större vikt
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”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.
Hit räknas exempelvis:


Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncernen.



Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.



Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.



Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.



Fusion av bolag.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.
Andra principiella frågor för bolaget är:
 köp eller nyinvestering överstigande 20 miljoner kronor
 försäljning överstigande 5 miljoner kronor
 rivning av byggnader avsedda för bostäder eller lokaler
 förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för
bostadsändamål.
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Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB)
Moderbolaget ska ge Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) följande direktiv:
Bolagets ska ansvara för att:


inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, att på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt handha Kungsörs kommuns verksamhetsfastigheter samt drift av gator, GC-vägar, grönytor och parker.



I samband med de ekonomiska redovisningarna kv. 1, delårsbokslut och bokslut
redovisa en uppföljning av utförda beställningar.



förvalta Kungsörs kommuns verksamhetsfastigheter och utifrån en miljömässig
och kostnadseffektiv förvaltning underhålla och utveckla fastigheterna så att
kommunens verksamheter har ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler



ta fram förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets olika verksamheters ekonomiska uthållighet, samt tillsammans med Kungsörs Fastighets AB och den kommunala organisationen, samverka för en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning



tillsammans med den kommunala organisationen och KFAB fortsätta arbeta för
en samverkan av bolagens fastighetsförvaltning



genomföra en utredning om vilka kemikalier som ev. används inom bolaget och
om det finns anta en plan för utfasning av dessa kemikalier där det är möjligt.
Planen ska redovisas till KKAB



revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av
30 000 kr/år

Ekonomiska åtaganden
Bolagets verksamhet avseende fastighetsförvaltning ska bedrivas i enlighet med
självkostnadsprincipen.
De ekonomiska målen för fastighetsverksamheten kommer att färdigutredas under
2021. Inriktningen för dessa kommer att vara kostnadseffektivisering för att uppnå
tillfredsställande nivå på planerat underhåll för att framtidssäkra kommunens verksamhetsfastigheter.
Fastighetsförvaltningens åtagande
Under 2021, i samråd med ägaren, utveckla en ekonomisk modell för hanteringen avseende underhåll, vakanser, tomställande av lokaler m.m. Modellen ska beakta hur
riskerna för verksamheten fördelas, samt incitament för parterna att maximera nytta
och ekonomi.
Bolaget ska ingå i den lokalgrupp som har bildats för att effektivisera och rationalisera lokalutnyttjandet i kommunen.
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Effektiviserings åtagande
Kungsör KommunTeknik AB ska aktivt söka samordning/samgående med kringliggande kommuners verksamheter, inom detta område, i syfte att effektivisera verksamheten.
Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög
nivå på miljöanpassningen på våra byggnader. Byggmaterial som inte är miljöanpassade fasas ut ur verksamheten.
Bolaget ska bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för
hållbar utveckling (Agenda 2030).
Principiella eller frågor av större vikt
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”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.
Hit räknas exempelvis:


Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncernen.



Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.



Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.



Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.



Fusion av bolag.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.
Andra principiella frågor för bolaget är:
 köp eller nyinvestering av överstigande 20 miljoner kronor
 försäljning överstigande 5 miljoner kronor
 rivning av byggnader avsedda för kommunal verksamhet
 förvärv av enskilda fastigheter som till övervägande del inte är avsedda för
kommunal verksamhet
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Kungsörs Vatten AB (KVAB)
Moderbolaget ska ge Kungsörs Vatten AB (KVAB) följande direktiv:
Bolagets ska ansvara för att:


inom ramen för den kommunala kompetensen främja VA-försörjningen i kommunen



driva, äga, bebygga, underhålla och förvalta ledningsnät, pumpanläggningar, avloppsreningsverk, vattenreningsverk och andra tillhörande anläggningar för verksamhetens bedrivande.



utreda förslag till åtgärder för att säkerställa bolagets ekonomiska uthållighet tillsammans med den kommunala organisationen.



revisionen ges möjlighet att granska bolagets verksamhet till ett värde av
30 000 kr/år



genomföra en utredning om vilka kemikalier som ev. används inom bolaget och
om det finns anta en plan för utfasning av dessa kemikalier där det är möjligt.
Planen ska redovisas till KKAB

Ekonomiska åtaganden
Bolaget ska i enlighet med kommunallagen bedriva verksamheten utifrån självkostnadsprincipen och finansieras helt med avgifter och anslutningsavgifter från abonnenter.
Avkastningskravet på bolaget 2021
På eget kapital som avser inskjutna skattemedel avseende VA-verksamheten ska en
skälig ränta utgå, vilket är i enlighet med VA-verksamhetens lagstiftning. Räntan ska
utgå från SKRs snittränta på långfristiga skulder.
Soliditetsmål för bolaget 2021
Värdesäkring av VA-verksamhetens anläggningar och verksamhetsfastigheterna genom underhåll ska prioriteras före konsolidering. Beträffande VA verksamheten regleras konsolidering i gällande VA lagstiftning.
VA-verksamhetens åtaganden
VA verksamheten ska följa angivna mål i VA planen. Målsättningen för VA verksamheten är att bibehålla låga taxor.
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Energifrågor/miljöprofils åtagande
Bolaget ska tillsammans med kommunen samverka kring energieffektiviseringar och
i övrigt arbeta med mål och åtgärder enligt kommunens planering.
All om- och nybyggnation ska utgå från att minimera miljöpåverkan och ha energieffektiva lösningar.
Miljöanpassade projekteringsanvisningar ska styra verksamheten för att nå en hög
nivå på miljöanpassningen på våra anläggningar. Material som inte är miljöanpassade
fasas ut ur verksamheten.
Bolaget ska bedriva ett hållbarhetsarbete med utgångspunkt i de globala målen för
hållbar utveckling (Agenda 2030).
Principiella eller frågor av större vikt
Enligt bolagspolicyns punkt 1.2.1 ska fullmäktige ”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.
Hit räknas exempelvis:


Större åtaganden för bolagen. Med större åtaganden avses åtaganden som ändrar nuvarande inriktning på verksamheten och/eller väsentligt påverkar bolagens
eller ägarens ekonomi eller annars är av strategisk betydelse för kommunkoncernen.



Försäljningar och köp av fast egendom av större betydelse.



Bildande eller förvärv samt försäljning eller annan avveckling av dotterbolag.



Förvärv eller försäljning av aktier i andra bolag utanför koncernen.



Fusion av bolag.

Skulle olika meningar uppkomma i bolagens styrelser om fråga som kan vara av sådant slag att den ska underställas fullmäktige ska i första hand samråd ske med moderbolagets styrelse och i nästa steg med kommunstyrelsen.
Andra principiella frågor för bolaget är:
 Köp eller nyinvestering överstigande 20 miljoner kronor
 Försäljning överstigande 5 miljoner kronor
 förvärv av enskilda fastigheter eller anläggningar som till övervägande del inte är
avsedda för VA-verksamhet.
________________
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-04-26

§ 87 Budget 2021 - hantering av ny prognos och
tillkommande medel
Diarienummer KS 2020/90

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att de 7 mkr som
det förstärkta ekonomiska prognosläget medger fördelas enligt följande:
•

4 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för

Grundskolan för förstärkning till elever med särskilda behov
Ökat öppethållande till Fritidsgårdarna enligt det reduceringsförslag som
BUN tidigare lagt fram.
•

3 mkr till Socialnämnden att användas för

ökade kostnader för placeringar
öppnande av platser inom särskilt boende på Södergården.

Sammanfattning
Sedan budgeten antogs i november 2020 har de ekonomiska
förutsättningarna förändrats genom förbättrade prognoser från SKR. För
2021 kommer ekonomin att stärkas med totalt 7 mkr enligt den senaste
prognosen.
En politisk överenskommelse har träffats om att denna prognosförbättring
ska fördelas så att BUN kan använda 4 mkr till grundskolan för
förstärkningar till elever med särskilda behov samt ökat öppethållande till
Fritidsgårdarna så att reducering enligt tidigare förslag ej genomförs.
Socialnämnden kan använda 3 mkr till kostnader för placeringar samt
öppnande av platser inom särskilt boende på Södergården.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-14

Skickas till
BUN
Fredrik Bergh, förvaltningschef
SN
Lena Dibbern, förvaltningschef
Sara Jonsson, Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Datum

Diarienummer

2021-04-14

KS 2020/90

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

claes-urban.bostrom@kungsor.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Budget 2021 - hantering av ny prognos och
tillkommande medel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att de 7 mkr som
det förstärkta ekonomiska prognosläget medger fördelas enligt följande:
-

-

4 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för
Grundskolan för förstärkning till elever med särskilda behov
Ökat öppethållande till Fritidsgårdarna enligt det reduceringsförslag
som BUN tidigare lagt fram.
3 mkr till Socialnämnden att användas för
ökade kostnader för placeringar
öppnande av platser inom särskilt boende på Södergården.

Sammanfattning
Sedan budgeten antogs i november 2020 har de ekonomiska
förutsättningarna förändrats genom förbättrade prognoser från SKR. För
2021 kommer ekonomin att stärkas med totalt 7 mkr enligt den senaste
prognosen.
En politisk överenskommelse har träffats om att denna prognosförbättring
ska fördelas så att BUN kan använda 4 mkr till grundskolan för
förstärkningar till elever med särskilda behov samt ökat öppethållande till
Fritidsgårdarna så att reducering enligt tidigare förslag ej genomförs.
Socialnämnden kan använda 3 mkr till kostnader för placeringar samt
öppnande av platser inom särskilt boende på Södergården.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-14

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 04

212000-2056
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Skickas till
BUN
Fredrik Bergh, förvaltningschef
SN
Lena Dibbern, förvaltningschef
Sara Jonsson, Ekonomichef
Ärendebe
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Datum
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-12-14

§ 217
Övriga frågor
a) Madelene Fager (C) efterfrågar redovisning av den rapport
gällande budgetarbetet som skulle återrapporteras till
kommunstyrelsen.
Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att den kommer
till nästa möte.
b) Lina Johansson (C) önskar en redogörelse för styrdokument i
kommunen, så att det blir tydligt att man vet vilka dokument
som gäller och hur de förhåller sig till varandra hierarkiskt.
Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att det kan
redovisas till nästa möte.
c) Linda Söder Jonsson (S) informerar om att riskgrupper från
och med tisdag ges möjlighet att hämta gratis visir i
kommunhusets reception och att det fått positiv respons.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommundirektör
Utdragsbestyrkande

Blad
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Barn- och utbildningsnämnden

2020-12-16

§ 91
Budgetramar 2021 - 2023 för barn- och
utbildningsnämnden och åtgärder för att
klara den ekonomiska ramen (BUN 2020/78)
Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 om budgetramar till nämnder och styrelse för 2021 med plan 2022 - 2023
med prioriteringar.
Barn- och utbildningsnämndens ramar är:
- 2021: 242 800 000 kronor
- 2022: 251 500 000 kronor
- 2023: 255 000 000 kronor
För att klara det totala sparkravet krävs det stora besparingar som
riskerar att få oönskade effekter. Det är dock vad som krävs om
den beslutade ekonomiska ramen för 2021 ska kunna hållas.
Utifrån beslutad ekonomisk ram har förvaltningen arbetat fram
förslag på åtgärder för att klara den ekonomiska ramen samt
konsekvenser av dessa.
Under hösten 2020 har det i olika politiska sammanhang i
Kungsörs kommun förts fram synpunkter på att det inte ska göras
alltför drastiska ekonomiska nedskärningar utan det istället bör
göras stegvis. Delvis med tanke på att det finns en möjlighet att de
övergripande ekonomiska förutsättningarna skulle kunna förändras
till det bättre och delvis för att undvika stora negativa effekter på
verksamheten. Med den bakgrunden redovisas ett alternativt
förslag till beslut som innebär att de ekonomiska besparingarna
inte blir fullt så stora.
Förslag på åtgärder för att klara det totala sparkravet,
-21,3 Mkr
Samtliga åtgärder och konsekvenser som finns beskrivna nedan är
sammanställda på en övergripande nivå. Vid verkställande av
åtgärderna kommer respektive chef naturligtvis att överväga vilka
av punkterna som finns beskrivna i bilaga 2 som kan genomföras
för att så långt som möjligt undvika personalminskningar. Men
eftersom det totala sparkravet är över 21 Mkr och summan av
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Kommunstyrelsen, rektorerna
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-12-16

punkterna i bilaga 2 är knappt 0,8 Mkr är det omöjligt att undvika
personalminskningar.
1. Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och
utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder motsvarande
21,3 Mkr enligt förslag 1-4 för att barn- och utbildningsnämndens
verksamhet ska klara den ekonomiska ramen för 2021 som
beslutats av kommunfullmäktige.
1) Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande
som innebär kvalitetshöjning och framtida
kostnadsminskningar
-4 Mkr
2) Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser. - 5 Mkr
3) VIVA och gymnasiet.
-750 kkr
4) Ytterligare besparing inom förskola, fritidshem, grundskola,
gymnasie- och vuxenutbildning samt måltidsenhet, musikskola
och fritidsgård.
-11,5 Mkr
Förslag på åtgärder som innebär att en del det totala
sparkravet genomförs, -11,25 Mkr
Samtliga åtgärder och konsekvenser som finns beskrivna nedan är
sammanställda på en övergripande nivå. Vid verkställande av
åtgärderna kommer respektive chef naturligtvis att överväga vilka
av punkterna som finns beskrivna i bilaga 2 som kan genomföras
för att så långt som möjligt undvika personalminskningar. Men
eftersom det sparkravet är över 11 Mkr och summan av punkterna
i bilaga 2 är knappt 0,8 Mkr är det omöjligt att undvika
personalminskningar.
2. Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och
utbildningschefen i uppdrag att genomföra åtgärder motsvarande
11,25 Mkr enligt förslag A-D som ett steg mot att barn- och
utbildningsnämndens verksamhet ska klara den ekonomiska ramen
för 2021 som beslutats av kommunfullmäktige
a) Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande
som innebär kvalitetshöjning och framtida
kostnadsminskningar
-4 Mkr
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Kommunstyrelsen, rektorerna
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-12-16

b) Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser. - 5 Mkr
c) VIVA och gymnasiet, ytterligare besparing.
-750 kkr
d) Ytterligare besparing inom förskolan
-1,5 Mkr
Beslutsunderlag

Handlingar som utgör underlag i ärendet:
 Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-05-27, §
28 – Budget 2021
 Budget 2021, behov investeringar m.m.
 Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-08-26, §
50 – Budget 2021
 Kommunens budget- och bokslutsberedning 2020-06-15, § 05
 Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-09-23, §
62 – Budget 2021
 Verksamhetsområde VIVA 2020-09-23
 Barn- och utbildningschefens förslag på åtgärder för att klara
den beslutade ekonomiska ramen
 Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21, §
78 – Budget 2021
 Förslag för att klara budget 2021 för barn- och
utbildningsnämndens verksamhet

BUN överläggning

Under barn- och utbildningsnämndens överläggning
yrkar Angelica Stigenberg (S)
- bifall till förslag nummer 2
- tillägg om sparkravet om 2%, punkt b: Generellt sparkrav på 2
% av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram
exklusive budget för kost- och lokalvård.

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning vilken godkänns.
1. Ställningstagande till förvaltningens förslag till beslut nummer 2
mot Angelica Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om
sparkravet om 2%, punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barnoch utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för
kost- och lokalvård.
2. Vinnande förslag i prop. 1 mot förvaltningens förslag till beslut
nummer 1.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, Kommunstyrelsen, rektorerna
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden
Proposition 1

2020-12-16

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag beslut nummer 2 eller Angelica
Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om sparkravet om 2%,
punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- och
utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för kostoch lokalvård.
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden röstat enligt
Angelica Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om sparkravet om
2%, punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- och
utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för kostoch lokalvård.

Proposition 2

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag beslut nummer 1 eller Angelica
Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om sparkravet om 2%,
punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- och
utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för kostoch lokalvård.
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden röstat enligt
Angelica Stigenbergs bifallsyrkande med tillägg om sparkravet om
2%, punkt b: Generellt sparkrav på 2 % av barn- och
utbildningsnämndens ekonomiska ram exklusive budget för kostoch lokalvård.

Beslut

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden beslutar om sparkrav för barn- och
utbildningsnämnden för 2021:
a) Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande
som innebär kvalitetshöjning och framtida
kostnadsminskningar
-4 Mkr
b) Generellt sparkrav på 2 % av barn- och utbildningsnämndens
ekonomiska ram exklusive budget för kost- och lokalvård.
c) VIVA och gymnasiet, ytterligare besparing.
-750 kkr
d) Ytterligare besparing inom förskolan
-1,5 Mkr

Protokollsutdrag till

Akten, Kommunstyrelsen, rektorerna
Utdragsbestyrkande

Blad
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BUN 2020-12-16

Förslag på åtgärder för att klara den
beslutade ekonomiska ramen för
Barn- och utbildningsnämnden
för 2021 och konsekvenserna av
åtgärderna
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Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Kungsör beslutade 2020-11-30 om Budget för 2021. Den ekonomiska ramen för
Barn- och utbildningsnämnden fastställdes till 242,8 Mkr för budgetåret 2021 samt 4,2 Mkr som ett
förväntat tillägg under 2021 för att kompensera för kommande löneökningar.
Det skiljer 21,3 kr mellan de behov som finns och den beslutade ramen. Den enskilt största
kostnadsposten inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet är personalkostnader. De flesta
övriga kostnadsslag är inte möjliga att påverka på kort sikt. Det innebär att större
kostnadsminskningar kommer att handla om minskning av antalet anställda.
Utöver den kostnadsminskning som måste ske genom att antalet anställda minskas kommer också
andra sparåtgärder att genomföras. I bilaga 2 nedan finns en sammanställning av exempel på möjliga
besparingar, på knappt 800 kkr., som förväntas att till stor del bli genomförda efter beslut om
ekonomiska ramar för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde budgetåret 2021. Exakt
vilka åtgärder som kommer att genomföras beslutas av respektive rektor, i enlighet med Skollagen 2
Kap 10 §.
Skollagen 2 Kap 10 §.
Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten
efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har
det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna lag eller andra författningar.
Det är Kommunfullmäktige samt Barn- och utbildningsnämnden som beslutar om de ekonomiska
ramarna för verksamheterna.
Skollagen 2 Kap 8 b §
Kommuners resursfördelning
Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika
förutsättningar och behov. Lag (2018:608).
De beslut som nämnden fattar gäller de ekonomiska ramarna och avser inte direkt hur många
personer som berörs vid kommande besparingar. Det blir dock en konsekvens när besluten ska
verkställas. I de förslag till åtgärder och konsekvensbeskrivningar som finns nedan är konsekvenserna
beskrivna i stora drag.
Barn- och utbildningsnämndens verksamhet har överlag lägre kostnader än vad som gäller för
genomsnittet för motsvarande kommuner. En anpassning till den beslutade ramen innebär en stor
risk för att kvaliteten på kommer att påverkas negativt på grund av minskade resurser.
Två förslag till beslut
För att klara det totala sparkravet krävs det stora besparingar som riskerar att få oönskade effekter.
Det är dock vad som krävs om den beslutade ekonomiska ramen för 2021 ska kunna hållas. Det första
förslaget till beslut är därför att samtliga föreslagna åtgärder genomförs.
Under hösten 2020 har det i olika politiska sammanhang i Kungsörs kommun förts fram synpunkter
på att det inte ska göras alltför drastiska ekonomiska nedskärningar utan det istället bör göras
stegvis. Delvis med tanke på att det finns en möjlighet att de övergripande ekonomiska
förutsättningarna skulle kunna förändras till det bättre och delvis för att undvika stora negativa
effekter på verksamheten. Med den bakgrunden redovisas ett alternativt förslag till beslut som
innebär att de ekonomiska besparingarna inte blir fullt så stora.
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Omvärld






Högre krav generellt i samhället
Stor andel av Sveriges gymnasieelever fullföljer inte sina utbildningar
Kommunalt aktivitetsansvar. Uppföljning och aktiviteter
Risk för en ökad arbetslöshet – Insatser för att få fler vuxna i arbete
En utmaning att höja måluppfyllelsen med en ansträngd ekonomi

Kostnadsjämförelse med andra kommuner, förskola, grundskola och vuxenutbildning
Om man jämför kostnadsnivån i Kungsör med andra i storlek jämförbara kommuner så har Kungsör
under många, många år haft betydligt lägre kostnader för förskola, förskoleklass, grundskola och
fritidshem. Detta gäller även den sista tillgängliga statistiken för 2019. All statistik från KOLADA.

Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn (N11032)
Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med antal
inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av
mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB
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Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15008)
Kostnaden för grundskolan i Kungsör bör samläsas med kostnaden för förskoleklass och fritidshem. Den
egentliga kostnaden för grundskolan är lägre än vad som framgår ur den offentliga statistiken. (Se rapport från
KPMG december 2019. Samt bilaga 1 sist i denna sammanställning).
Denna statistikuppgift visar den totala kostnaden per elev för grundskola åk 1-9 för valt år. I statistiken ingår
kostnader för: lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, utrustning och skolbibliotek,
övriga kostnader, till exempel SYV-verksamhet. Skolskjuts ingår inte. Källa: SCB.

Kostnad kommunal förskoleklass, kr/elev (N15053)
Kostnad kommunal förskoleklass (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med
antal elever i förskoleklass i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av
mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. I statistiken ingår inte kostnaden för skolskjuts.
Avser egen regi. Källa: SCB.
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Kostnad kommunalt fritidshem, kr/inskrivet barn (N13028)
Kostnad kommunalt fritidshem (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat med
antal inskrivna barn i fritidshem i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett medelvärde av
mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB.

Kostnad Komvux kr/heltidsstuderande
Vux-gr

Totalt

Lokaler
och inv.

Undervisn.

Lärverktyg
mm

Elevhälsa

Övrigt

Kommungrp

52 000

8 300

31 800

1 300

80

10 500

Riket

59 100

8 000

35 000

1 900

380

13 700

Vux-gy

Totalt

Lokaler
och inv.

Undervisn.

Lärverktyg
mm

Elevhälsa

Övrigt

Kommungrp

71 700

9 800

42 300

3 700

70

15 800

Riket

76 200

10 100

38 600

3 200

250

24 100

SFI

Totalt

Lokaler
och inv.

Undervisn.

Lärverktyg
mm

Elevhälsa

Övrigt

Kommungrp

55 700

Riket

45 400

Siris, Skolverket. Kommungruppen avser pendlingskommuner - 2018
Kungsör

Totalt

Lokaler
och inv.

Under-visn.

Lärverktyg
mm

Elevhälsa

Övrigt

SFI

51 678

5 303

40 106

2 706

0

3 562

Grundläggande

54 332

5 303

30 685

2 545

1 547

14 251

50 398

5 303

31 639

1 572

847

11 038

vuxenutbildn.
Gymnasial
vuxenutbildn.

Kungsörs kommun - 2019
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Demografisk påverkan
Det statistiska planeringsunderlaget är framtaget av ”Statisticon” som använder fakta från SCB.
Samtliga åldersgrupper inom förskola och skola kommer att öka. Den största ökningen sker inom
gymnasieskolan där ökningen är 4,2%

Planering av utformningen av den nya förskolan kring Kinnekulle pågår och beräknas vara klar under
2020. Inflyttning mot slutet av 2021.
Arbetet med detaljplanen för att möjliggöra en utbyggnad i anslutning till Malmberga förskola
behöver fortsätta.
Kung Karls skola kanske inte räcker till efter år 2022.
Inför 2021 är det en stor ökning av elevantalet inom särskolan.
Det finns behov av stora insatser inom grundskolan, gymnasiet och Komvux för undervisning och
mottagande av nyanlända. Behovet kommer att finnas kvar under flera år framåt

Prioriteringar inför 2021
För grundskolan är den stora utmaningen att höja måluppfyllelsen samtidigt som resurserna minskar.
Det finns ett behov av att fortsätta det utvecklingsarbete och den kompetensutveckling som inleddes
våren 2019. Det pågående utvecklingsarbetet syftar i första hand till att öka kvalitet och
måluppfyllelse i skolan. En konsekvens av det är också att kostnaderna för olika typer av stödinsatser
på sikt förväntas minska.
Integration, utbildning och möjligheten till egen försörjning är viktigt både för individen och för
samhället. Förutsättningarna för att invånarna i Kungsörs kommun ska kunna lyckas med att ordna
sin egen försörjning ökar avsevärt om de har en relevant grundutbildning, det gäller oavsett om man
är född i Sverige eller i något annat land. Vägen till ett bra integrationsarbete går via utbildning och
egen försörjning.
Komvux tillsammans med arbetsförmedlingen, näringslivsenheten och arbetsmarknadsenheten kan
erbjuda kombinationer med både studier och praktik.
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Effektiviseringar/Besparingar
Det finns ett väl utvecklat samarbete mellan kommunernas vuxenutbildningar inom KAK (Kungsör,
Arboga och Köping). Samarbetet ger ett bredare urval av studiemöjligheter som kan erbjudas och till
en lägre kostnad än vad som annars hade varit möjligt.
Ett förebyggande arbetet leder till besparingar på lång sikt.
Ett gemensamt arbete inom KAK har initierats för att samordna användning och drift av olika ITsystem för administration och pedagogisk verksamhet. Högre kvalitet till en lägre kostnad.
Genom att utöka introduktionsprogrammet inom Kungsör gymnasieskola beräknas
kostnadsökningen av de interkommunala ersättningarna bli cirka en miljon kronor lägre än vad det
annars skulle ha blivit.
Det ekonomiska stödet för asylsökande och nyanlända som befinner sig inom etableringsperioden
och går i grundskolan har minskat med 2,8 Mkr från 2020 till 2021.
Integrationsenheten och SFI planerar att minska sin organisation inför 2021 och genomföra en
effektivering som motsvarar drygt 1,1 Mkr.

Ekonomi för integration och Komvux
Under de senaste åren har verksamheten på VIVA till stora delar finansierats med bidrag från
Migrationsverket. Verksamheten har expanderat under de år då kommunen hade ett stort antal
inflyttningar, både genom anvisningar och genom egenbosatta nyanlända. Under den tid som
verksamheten expanderade och finansierades via statsbidrag användes inte statsbidragen fullt ut.
Det fanns en plan inom VIVA och barn- och utbildningsförvaltningen på att kunna fondera medel för
att kunna använda dessa under efterföljande år när behoven kvarstod och de tillfälliga bidragen
minskade. Enligt beslut i kommunstyrelse och fullmäktige lämnades ej använda medel kvar som
överskott i tidigare bokslut.
Inför 2021 är möjligheten till finansiering via statsbidrag inte längre möjlig. Det totala behovet har
minskat något och verksamheten har inför 2021 minskat sin kostnad med ca 1,1 Mkr. Det fattas dock
drygt 7 Mkr i form av kommunal finansiering för integrationsenheten samt delar av ”Komvux
grundläggande” och ”Komvux svenska för invandrare”. En utförlig beskrivning av verksamheten och
förutsättningarna finns i ”Verksamhetsområdet VIVA, Dnr Bun 2020/7”.
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Nyinvandrade och elever med okänd bakgrund i kommunal grundskola åk. 1-9, andel (%) (N15902)
Antal nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund i kommunala grundskolor belägna i kommunen, oavsett
folkbokföringsort dividerat med antal elever i kommunal grundskola belägen i kommunen. Nyinvandrade är elever
som har kommit till Sverige under de senaste 4 åren. De har inte bott i Sverige eller gått i svensk skola tidigare.
Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB.

Aktuell statistik från KOLADA

Förslag på rambudget. Äskande
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Ekonomiskt behov och sparkrav

Ekonomisk ram för Buf 2020
Kostnadsökning för löner och kostnader inför 2021
Utökat PO-pålägg
Behov enligt redovisning för budgetberedningen vt 2020

kkr
243 500
5 821
1 438
17 523

Behov av ekonomisk ram för 2021

268 282

Beslut av kommunfullmäktige 2020 11 30 gällande ram för 2021
Budgettillägg som förväntas komma under 2021, löneökningar

242 800
4 210

Totalt sparkrav

21 272
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Förslag på åtgärder för att klara sparkravet
på 2 %, vilket motsvarar 5015 kkr.

Fördelning av kostnader inom barn- och utbildningsnämnden

Den enskilt största kostnadsposten inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet är
personalkostnader. De flesta övriga kostnadsslag är inte möjliga att påverka på kort sikt. Det innebär
att större kostnadsminskningar kommer att handla om minskning av antalet anställda.
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Del av tidigare äskande som innebär kvalitetshöjning och framtida
kostnadsminskningar
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Förslag på åtgärder för att klara det totala sparkravet.

-21,3 Mkr

Samtliga åtgärder och konsekvenser som finns beskrivna nedan är sammanställda på en
övergripande nivå. Vid verkställande av åtgärderna kommer respektive chef naturligtvis att överväga
vilka av punkterna som finns beskrivna i bilaga 2 som kan genomföras för att så långt som möjligt
undvika personalminskningar. Men eftersom det totala sparkravet är över 21 Mkr och summan av
punkterna i bilaga 2 är knappt 0,8 Mkr är det omöjligt att undvika personalminskningar.
1. Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande som innebär kvalitetshöjning och
framtida kostnadsminskningar
-4 Mkr.





Det innebär att det inte kommer att tillföras några extra resurser till förskolan för att kunna
hjälpa till som stöd vid hantering av livsmedel och logistik vid kommunens förskolor. -1,7 Mkr
Det finns sedan länge ett uttalat behov av att kunna anställa en IT-strateg samt en
kvalitetsutvecklare som på ett övergripande sätt kan arbeta med utveckling och uppföljning
för att därigenom bidra till att öka måluppfyllelsen. Behovet belyses av den rapport som
gjorts av revisonen (KPMG). Dessa tjänster kommer inte att kunna rekryteras. – 1,3 Mkr
Eftersom grunden i barn- och utbildningsnämndens verksamhet är det professionella mötet
mellan barn/elever och personal är fortlöpande fortbildningsinsatser ett av de effektivaste
sätten att öka kvaliteten och på sikt sänka kostnaderna. Sådana fortbildningsinsatser
kommer inte att kunna genomföras.
– 1Mkr

2. Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser.






- 5 Mkr

Förändrade skolskjutsgränser för elever i grundskolan.
– 85 kkr.
Nuläge
Förslag
o Årskurs F-3 2,0 km
3,0 km
o Årskurs 4-6 3,0 km
4,0 km
o Årskurs 7-9 4,0 km
5,0 km
Minskning av två tjänster inom grundskolans tidigare år.
– 1 Mkr
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till mindre möjlighet att
tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det och extra utmaningar för de elever
som har behov av detta. Det finns en risk att antalet konflikter kommer att öka och att
antalet anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd blir
fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration.
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns också en risk att
behöriga lärare slutar.
Minskning av två tjänster inom grundskolan åk 4–9.
-1,03 Mkr
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till mindre möjlighet till
att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det och extra utmaningar för de
elever som har behov av detta. Det finns en risk att antalet konflikter kommer att öka och
att antalet anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd
blir fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration.
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns en risk att behöriga
lärare slutar. Det finns stor risk för att den positiva utvecklingen inom grundskolan bryts och
att fler elever på nytt väljer externa skolor.
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Minskad personaltäthet inom förskolan, tre tjänster.
-1,5 Mkr
Lägre bemanning ökar risken för stress bland barn och personal. Detta minskar möjligheten
till kreativa lekar och social träning. Vilket kan leda till fler konflikter som kan innebära
kränkningar.
Minskad personaltäthet inom gymnasie- och vuxenutbildningen
-750 kkr.
Minskat stöd för elever inom vuxenutbildningen, till största delen inom SFI och
grundläggande vuxenutbildningen. Konsekvensen blir lägre kvalitet på undervisningen samt
högre belastning på övrig undervisande personal.
Minskat elevstöd för elever inom introduktionsprogrammet. Konsekvenserna blir sannolikt
ökad frånvaro för eleverna. Färre elever som kommer att kunna bli behöriga till nationella
program och/eller längre tid för att kunna bli behöriga. Ökad otrygghet bland övriga elever
samt personal.
En konsekvens som gäller för både vuxenutbildningen och gymnasiet är att andelen personer
som hamnar i arbetslöshet ökar.
Minskad personaltäthet inom Måltidsenheten. Eftersom både den ekonomiska ramen för
2021 och prognosen av kostnader för löne- och kostnadsökningar är beräknade för BUN’s
ram inklusive måltidsenheten blir följden att även sparkraven kommer att gälla
måltidsenheten. Dessa konsekvenser får dock redovisas separat.
-650 kkr.

3. VIVA och gymnasiet.

-750 kkr.

Kostnadsökningen för gymnasieutbildningar har minskats med ca 1 Mkr på grund av att
verksamheten i egen regi har utökats med ”individuellt alternativ” som har till syfte att elever
skakunna gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden.
Tidigare bedrevs endast ”språkintroduktion” i egen regi. Inom programmet finns det elever med
behov av olika former av extra stödinsatser. Genom att bedriva introduktionsprogrammet i egen regi
i anslutning till Kungsörs övriga vuxenutbildning finns det synergieffekter som gör att den totala
kostnaden blir lägre än om varje utbildning hade köpts av annan anordnare.
Inför 2021 har reglerna för statsbidrag gällande yrkesvux ändrats i och med att villkoret för
medfinansiering har sänkts. Detta har möjliggjort ökade synergieffekter med övriga delar inom VIVA
vilket innebär en möjlig kostnadsminskning med -750 kkr.
-750 kkr.
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4. Ytterligare besparing inom förskola, fritidshem, grundskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt
måltidsenhet, musikskola och fritidsgård.
-11,5 Mkr.


Avveckling av lokaler. Lokalkostnaden för förskoleavdelningar varierar från 159 kkr. till 480
kkr per avdelning. Största ekonomiska effektivisering skulle ske om de två avdelningar med
högst hyra skulle avvecklas, den hyresminskningen motsvarar ca två heltidstjänster (-960kkr).
Den totala kvalitetssänkningen för förskolan skulle dock bli mindre om två lokaler som endast
rymmer varsin förskoleavdelning avvecklades.
Avveckling av Smultrongården (185 kkr) och Solbacken (300 kkr).
-485 kkr.



Ytterligare 5,5 tjänster inom förskolan. Det innebär att antalet barn per anställd ökar. För
varje avdelning innebär det att genomsnittsantalet barn ökar från 16,9 till 18,8 per avdelning
i genomsnitt. Eftersom det inte är lämpligt att öka grupperna för de minsta barnen i den
omfattningen blir effekten att antalet barn i syskonavdelningen istället behöver öka med 3
till 5 barn per avdelning. Det innebär en svårighet att följa Skolverkets rekommendationer
om att arbetet inom förskolan ska ske i mindre barngrupper. För barn som är 1–3 år är
riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15
barn. Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i
förskolan.
– 2,75 Mkr

Nuläge, ht 2020
Minskning med två avd
Minskning med två avd
Minskning med två avd
Minskning med två avd

Totalt genomsnitt
Avd. Barn Barn/avd Ökning
28 473
16,9
26 473
18,2
1,3
26 473
18,2
1,3
26 490
18,8
2,0
26 490
18,8
2,0

Småbarn
Avd. Barn Barn/avd Ökning
14 210,2
15,0
14 210,2
15,0
13 208,0
16,0
1,0
14 210,0
15,0
0,0
13 208,0
16,0
1,0

Syskon
Avd. Barn Barn/avd Ökning
14 262,8
18,8
12 262,8
21,9
3,1
13 265,0
20,4
1,6
12 280,0
23,3
4,6
13 282,0
21,7
2,9



En konsekvens av åtgärden är att två avdelningar kan avvecklas. Behovet av att bygga ut
kapaciteten på östra delen av Kungsör vid Malmberga kommer också att senareläggas.



Ytterligare 9 tjänster inom förskoleklass, fritidshem och grundskola.
-4,7 Mkr
Mycket mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till mindre
möjlighet till att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det och extra
utmaningar för de elever som har behov av detta. Antalet konflikter kommer att öka och
antalet anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd
kommer sannolikt att bli fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration.
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns en stor risk att behöriga
lärare slutar samt att det blir svårare att rekrytera personal. Det finns en stor risk för att den
positiva utvecklingen inom grundskolan bryts och att fler elever på nytt väljer externa skolor.
Det blir mycket svårt att uppfylla skollagens krav.



Ytterligare 4 tjänster inom gymnasie- och vuxenutbildningen.
-2 Mkr
All form av modersmålsstöd för elever inom grundläggande vuxenutbildning och SFI samt allt
elevsocialt stöd för elever inom introduktionsprogrammet avvecklas. Dessutom minskar
lärarresurserna med en tjänst. Detta innebär att studietiden för eleverna riskerar att bli
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längre på grund av mindre lärartid per elev samt dessutom en ökad arbetsbörda för de lärare
som är kvar.
Konsekvenserna blir att färre elever kommer att kunna bli godkända inom grundläggande
vuxenutbildning och SFI. Färre elever inom introduktionsprogrammet kommer att kunna bli
behöriga till nationella program inom gymnasieskolan samt att otryggheten ökar för elever
och personal. Ytterligare beskrivning av VIVA’s verksamhet, synergieffekter och jämförelsetal
finns i ”Verksamhetsområdet VIVA, Dnr Bun 2020/7” samt i revisonens granskningsrapport.


Skolgemensamma verksamheter.
Stänga fritidsgården i Valskog. (Ca 400kkr varav 125 kkr. i hyra).



Ytterligare 2,5 tjänster inom måltidsenheten. Eftersom både den ekonomiska ramen för 2021
och prognosen av kostnader för löne- och kostnadsökningar är beräknade för BUN’s ram
inklusive måltidsenheten blir följden att även sparkraven kommer att gälla måltidsenheten.
Dessa konsekvenser får dock redovisas separat.
-1,2 Mkr

- 0,4 Mkr

Ej lagstadgade verksamheter som inte ingår i sparförslagen ovan:
Fritidsgården i Kungsör. Ferieverksamheten och fritidsgårdens verksamhet upphör helt samt
avveckling av den sista tjänsten med förebyggande arbete.
(Ca 1,95 Mkr varav ca 260 kkr. för hyra).
- 1,75 Mkr
Musikskolan. Musikskolan upphör helt

- 929 kkr

Kostnad för måltider inom gymnasieskolorna.

-1,8 Mkr
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Förslag på åtgärder som innebär att en del det totala sparkravet
genomförs
-11,25 Mkr
Samtliga åtgärder och konsekvenser som finns beskrivna nedan är sammanställda på en
övergripande nivå. Vid verkställande av åtgärderna kommer respektive chef naturligtvis att överväga
vilka av punkterna som finns beskrivna i bilaga 2 som kan genomföras för att så långt som möjligt
undvika personalminskningar. Men eftersom det sparkravet är över 11 Mkr och summan av
punkterna i bilaga 2 är knappt 0,8 Mkr är det omöjligt att undvika personalminskningar.
A. Ej verkställande av de punkter som ingår i tidigare äskande som innebär kvalitetshöjning och
framtida kostnadsminskningar
-4 Mkr.





Det innebär att det inte kommer att tillföras några extra resurser till förskolan för att kunna
hjälpa till som stöd vid hantering av livsmedel och logistik vid kommunens förskolor. -1,7 Mkr
Det finns sedan länge ett uttalat behov av att kunna anställa en IT-strateg samt en
kvalitetsutvecklare som på ett övergripande sätt kan arbeta med utveckling och uppföljning
för att därigenom bidra till att öka måluppfyllelsen. Behovet belyses av den rapport som
gjorts av revisonen (KPMG). Dessa tjänster kommer inte att kunna rekryteras. – 1,3 Mkr
Eftersom grunden i barn- och utbildningsnämndens verksamhet är det professionella mötet
mellan barn/elever och personal är fortlöpande fortbildningsinsatser ett av de effektivaste
sätten att öka kvaliteten och på sikt sänka kostnaderna. Sådana fortbildningsinsatser
kommer inte att kunna genomföras.
– 1Mkr

B. Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser.






- 5 Mkr

Förändrade skolskjutsgränser för elever i grundskolan.
– 85 kkr.
Nuläge
Förslag
o Årskurs F-3 2,0 km
3,0 km
o Årskurs 4-6 3,0 km
4,0 km
o Årskurs 7-9 4,0 km
5,0 km
Minskning av två tjänster inom grundskolans tidigare år.
– 1 Mkr
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till mindre möjlighet att
tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det och extra utmaningar för de elever
som har behov av detta. Det finns en risk att antalet konflikter kommer att öka och att
antalet anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd blir
fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration.
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns också en risk att
behöriga lärare slutar.
Minskning av två tjänster inom grundskolan åk 4–9.
-1,03 Mkr
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till mindre möjlighet till
att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det och extra utmaningar för de
elever som har behov av detta. Det finns en risk att antalet konflikter kommer att öka och
att antalet anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd
blir fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration.
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Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns en risk att behöriga
lärare slutar. Det finns stor risk för att den positiva utvecklingen inom grundskolan bryts och
att fler elever på nytt väljer externa skolor.
Minskad personaltäthet inom förskolan, tre tjänster.
-1,5 Mkr
Lägre bemanning ökar risken för stress bland barn och personal. Detta minskar möjligheten
till kreativa lekar och social träning. Vilket kan leda till fler konflikter som kan innebära
kränkningar.
Minskad personaltäthet inom gymnasie- och vuxenutbildningen
-750 kkr.
Minskat stöd för elever inom vuxenutbildningen, till största delen inom SFI och
grundläggande vuxenutbildningen. Konsekvensen blir lägre kvalitet på undervisningen samt
högre belastning på övrig undervisande personal.
Minskat elevstöd för elever inom introduktionsprogrammet. Konsekvenserna blir sannolikt
ökad frånvaro för eleverna. Färre elever som kommer att kunna bli behöriga till nationella
program och/eller längre tid för att kunna bli behöriga. Ökad otrygghet bland övriga elever
samt personal.
En konsekvens som gäller för både vuxenutbildningen och gymnasiet är att andelen personer
som hamnar i arbetslöshet ökar.
Minskad personaltäthet inom Måltidsenheten. Eftersom både den ekonomiska ramen för
2021 och prognosen av kostnader för löne- och kostnadsökningar är beräknade för BUN’s
ram inklusive måltidsenheten blir följden att även sparkraven kommer att gälla
måltidsenheten. Dessa konsekvenser får dock redovisas separat.
-650 kkr.

C. VIVA och gymnasiet, ytterligare besparing.

-750 kkr.

Kostnadsökningen för gymnasieutbildningar har minskats med ca 1 Mkr på grund av att
verksamheten i egen regi har utökats med ”individuellt alternativ” som har till syfte att elever
skakunna gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden.
Tidigare bedrevs endast ”språkintroduktion” i egen regi. Inom programmet finns det elever med
behov av olika former av extra stödinsatser. Genom att bedriva introduktionsprogrammet i egen regi
i anslutning till Kungsörs övriga vuxenutbildning finns det synergieffekter som gör att den totala
kostnaden blir lägre än om varje utbildning hade köpts av annan anordnare.
Inför 2021 har reglerna för statsbidrag gällande yrkesvux ändrats i och med att villkoret för
medfinansiering har sänkts. Detta har möjliggjort ökade synergieffekter med övriga delar inom VIVA
vilket innebär en möjlig kostnadsminskning med -750 kkr.
-750 kkr.
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D. Ytterligare besparing inom förskolan

-1,5 Mkr.



Avveckling av lokaler. Lokalkostnaden för förskoleavdelningar varierar från 159 kkr. till 480
kkr per avdelning. Största ekonomiska effektivisering skulle ske om de två avdelningar med
högst hyra skulle avvecklas, den hyresminskningen motsvarar ca två heltidstjänster (-960kkr).
Den totala kvalitetssänkningen för förskolan skulle dock bli mindre om två lokaler som endast
rymmer varsin förskoleavdelning avvecklades.
Avveckling av Smultrongården (185 kkr) och Solbacken (300 kkr).
-485 kkr.



Ytterligare 2 tjänster inom förskolan. Det innebär att antalet barn per anställd ökar. För varje
avdelning innebär det att genomsnittsantalet barn ökar från 16,9 till 18,8 per avdelning i
genomsnitt. Eftersom det inte är lämpligt att öka grupperna för de minsta barnen i den
omfattningen blir effekten att antalet barn i syskonavdelningen istället behöver öka med 3
till 5 barn per avdelning. Det innebär en svårighet att följa Skolverkets rekommendationer
om att arbetet inom förskolan ska ske i mindre barngrupper. För barn som är 1–3 år är
riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15
barn. Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i
förskolan.
– 1 Mkr

Nuläge, ht 2020
Minskning med två avd
Minskning med två avd
Minskning med två avd
Minskning med två avd

Totalt genomsnitt
Avd. Barn Barn/avd Ökning
28 473
16,9
26 473
18,2
1,3
26 473
18,2
1,3
26 490
18,8
2,0
26 490
18,8
2,0

Småbarn
Avd. Barn Barn/avd Ökning
14 210,2
15,0
14 210,2
15,0
13 208,0
16,0
1,0
14 210,0
15,0
0,0
13 208,0
16,0
1,0

Syskon
Avd. Barn Barn/avd Ökning
14 262,8
18,8
12 262,8
21,9
3,1
13 265,0
20,4
1,6
12 280,0
23,3
4,6
13 282,0
21,7
2,9
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Två förslag till beslut
För att klara det totala sparkravet krävs det stora besparingar som riskerar att få oönskade effekter.
Det är dock vad som krävs om den beslutade ekonomiska ramen för 2021 ska kunna hållas. Det första
förslaget till beslut är därför att samtliga föreslagna åtgärder genomförs.
Under hösten 2020 har det i olika politiska sammanhang i Kungsörs kommun förts fram synpunkter
på att det inte ska göras alltför drastiska ekonomiska nedskärningar utan det istället bör göras
stegvis. Delvis med tanke på att det finns en möjlighet att de övergripande ekonomiska
förutsättningarna skulle kunna förändras till det bättre och delvis för att undvika stora negativa
effekter på verksamheten. Med den bakgrunden redovisas ett alternativt förslag till beslut som
innebär att de ekonomiska besparingarna inte blir fullt så stora men som ändå innebär stor risk för
kvalitetssänkningar.

1. Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att genomföra
åtgärder motsvarande 21,3 Mkr enligt förslag 1-4 för att barn- och utbildningsnämndens verksamhet
ska klara den ekonomiska ramen för 2021 som beslutats av kommunfullmäktige.
Alternativt:
2. Förslag till beslut:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar ge barn- och utbildningschefen i uppdrag att genomföra
åtgärder motsvarande 11,25 Mkr enligt förslag A-D som ett steg mot att barn- och
utbildningsnämndens verksamhet ska klara den ekonomiska ramen för 2021 som beslutats av
kommunfullmäktige.

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef
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Bilaga 1. Del av rapport som lämnades hösten 2019. Siffrorna är i sig inaktuella men
beskriver orsaken till att nationell statistik över grundskolans kostnadsnivå bör samläsas med
kostnadsnivån för fritidshem och förskoleklass.

Beräkningsunderlag från Kolada över kostnader för förskoleklass,
fritidshem och grundskola.

På många grundskolor är det vanligt att samma personal har arbetsuppgifter inom både fritidshem
och förskoleklass eller grundskola. De statistiska rapporterna över fördelningen av kostnader mellan
fritidshem, förskoleklass och grundskola kan bli missvisande beroende på hur personalkostnaderna
har bokförts inom respektive rektorsenhet. För att kunna göra en mer rättvis jämförelse mellan
närliggande kommuner har den totala kostnaden per elev redovisats som ett genomsnitt per elev i
förskoleklass, fritidshem och grundskola.

Kostnad per barn i kommunal förskoleklass.
Antal barn i kommunal förskoleklass
Total kostnad för kommunal förskoleklass

Kungsör
Arboga
Köping
45 172
69 491
66 200
101
143
305
4 562 372
9 937 213
20 191 000

Kostnad per barn i kommunalt fritidshem
Antal barn i kommunalt fritidshem
Total kostnad för kommunalt fritidshem

20 932
326
6 823 832

40 544
503
20 393 632

47 856
1 069
51 158 064

Kostnad per barn i kommunal grundskola
Antal barn i kommunal grundskola
Total kostnad för barn i kommunal
grundskola

114 226
913

111 556
1 343

103 150
2 754

104 288 338

149 819 708

284 075 100

115 674 542

180 150 553

355 424 164

1 014

1 486

3 059

114 077

121 232

116 190

Total kostnad för kommunal förskoleklass,
fritidshem och grundskola.
Totalt antal barn i kommunal förskoleklass
och grundskola
Kostnad per barn i kommunal förskoleklass
och grundskola

Kostnad per barn i kronor i kommunal förskoleklass och grundskola

125000
120000
115000
110000
105000
100000
Kungsör

Arboga

Köping
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Bilaga 2. Exempel på möjliga besparingar som förväntas komma att genomföras efter
beslut om ekonomiska ramar för barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde budgetåret
2021. Exakt vilka åtgärder som kommer att genomföras beslutas av respektive rektor, i enlighet
med Skollagen 2 Kap 10 §.

Möjliga besparingar.
Förskolan
Fortbildning

Ekonomisk
effekt?

Vilka andra konsekvenser blir
det?

50000

På kort sikt går det att bedriva viss
fortbildning med interna kompetenser. På
lång sikt innebär den en stor
kvalitetssänkning.

5000

Halverade insatser av företagshälsovård.

22000

Halverade möjligheter att kunna delta i
externa aktiviteter.

50 000

Skolböcker som måste delas av ännu fler
elever, sämre möjligheter att byta ut
utdaterat material etc. Det leder till ökade
inköp av papper, kostnader till kopiator och
ökad belastningen på lärarna

Ingen komplettering eller
ersättning för defekta möbler, tex.
stolar och bänkar

40 000

Arbetsmiljön för eleverna och personalen
försämras

Fortbildning

30 000

Hänger inte med i utvecklingen, tar inte del
av ny forskning

10 000

Sämre personalvård

25 000

Ingen fortsatt utveckling av påbörjade
insatser
Minskad möjlighet att fortsatta utveckling
av påbörjade insatser

Personalbefrämjande åtgärder och
insatser
Transporter för att barn från
förskolorna på Ulvesund samt i
Valskog ska kunna delta i centrala
kulturaktiviteter, vid t.ex.
biblioteket.
Västerskolan
Läromedel tex till svenska, NO och
So

Hagaskolan
Fika/frukt vid större
möten/APT/studiedagar
Fortbildning för lärare
Facklitteratur för utveckling av
skolan/elevhälsan och
undervisningen

10 000

Aktiviteter såsom grillning,
spökpromenad, påskäggsjakt och
dylikt för fritids

10 000

Mindre utbud av aktiviteter för barn och
elever inom fritidshemsverksamheten

Inköp av material till raster och
fritids
Inköp av läromedel

25 000

Inköp till idrotten

5 000

Mindre utbud av aktiviteter för barn och
elever inom fritidshemsverksamheten
Minskad möjlighet att anpassa läromedel
efter aktuella behov
Minskad möjlighet att anpassa läromedel
efter aktuella behov

20 000
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Möjliga besparingar.
Björskog
Förbrukningsmaterial på
fritidshemmet
Övrig förbrukning grundskola

Ekonomisk
effekt?
19000
25000

Övrigt undervisningsmaterial
grundskola
Läromedel grundskola

10000

Mindre fortbildning

10000

Kung Karl åk 4-6
Fortbildning

12000

5000

Fika/frukt vid större
möten/APT/studiedagar
Minskning av förbrukningsmaterial

105000

Mat/förbrukning fritids

20000

Trivselfrämjande åtgärder
Böcker/tidningar

12000
10000

10500

Vilka andra konsekvenser blir
det?
Färre aktiviteter, färre bollar, leksaker,
pennor etc.
Mindre kopieringspapper, ritpapper, häften,
pennor, mappar etc.
Mindre varierad undervisning
Skolböcker som måste delas av ännu fler
elever, sämre möjligheter att byta ut
utdaterat material etc.
Inga konferenser, inga föreläsare och
kraftigt begränsad mängd kurslitteratur för
de som studerar.

Ingen fortsatt utveckling av påbörjade
insatser
Sämre personalvård
Arbetsböcker får tas bort, elever som
behöver extra stöd/träning får sämre
möjligheter
Mindre utbud av aktiviteter och slimmat
mellis
Sämre personalvård
Inga nya inköp av böcker/tidningar till elever

23

Sida 289 (310)

Möjliga besparingar.
Kung Karl åk 7-9
Fortbildning
Fika/frukt vid större
möten/APT/studiedagar
Trivselfrämjande åtgärder
Minskning av läromedel
Förbrukningsmaterial

VIVA
Ökad återhållsamhet med
kopiering av undervisningsmateriel
Fika/frukt vid större
möten/APT/studiedagar
Läromedel

Ekonomisk
effekt?

Vilka andra konsekvenser blir
det?

13000

Ingen fortsatt utveckling av påbörjade
insatser
Sämre personalvård

10500
12000
100000
50000

Sämre personalvård
Arbetsböcker får tas bort
Elever som behöver extra stöd/träning får
sämre möjligheter, inga
skrivböcker/räknehäften får användas

15000

Minskade möjligheter att nå önskade
studieresultat
Sämre personalvård

8000
40000

Minskade möjligheter att nå önskade
studieresultat
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§ 88 Hantering av investeringar mellan 2020 och
2021
Diarienummer KS 2020/90

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att överföra totalt
6 611 tkr från 2020 års ej utnyttjade investeringsanslag till budget 2021.

Sammanfattning
Förvaltningarna begär överföring av totalt 6 611 tkr, för vilka budgeterade
medel inte har utnyttjats 2020 och där utgifter förväntas uppstå under 2021.
Det innebär att investeringsbudgeten 2021 uppgår till totalt 29 654 tkr.

Beslutsunderlag
Sammanställd investeringsbudget för 2021

Skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
Bildningschef
Socialchef
KKTAB
Controller Margareta Larsson
Controller Annika Nilsson
Controller Irene Berglund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 291 (310)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (3)

Datum

Diarienummer

2021-04-16

KS 2020/90

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

sara.jonsson@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Budget 2021: Begäran om överföring av ej
utnyttjade investeringsanslag från 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att överföra totalt
6 611 tkr från 2020 års ej utnyttjade investeringsanslag till budget 2021.

Sammanfattning
Förvaltningarna begär överföring av totalt 6 611 tkr, för vilka budgeterade
medel inte har utnyttjats 2020 och där utgifter förväntas uppstå under 2021.
Det innebär att investeringsbudgeten 2021 uppgår till totalt 29 654 tkr.

Beslutsunderlag
Sammanställd investeringsbudget för 2021 i Excel (den detaljerade
budgeten inklusive belopp finns att tillgå för utskrift på begäran).

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Sara Jonsson
Ekonomichef

Skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
Bildningschef
Socialchef
KKTAB
Controller Margareta Larsson
Controller Annika Nilsson
Controller Irene Berglund

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

Telefon, direkt

Organisationsnr

212000-2056

Sida 292 (310)
Sida

2 (3)
Diarienummer

KS 2020/90
Er beteckning

Ärendebeskrivning
Investeringsbudgeten 2020 uppgick, inklusive beslut fattade utanför
ordinarie budgetprocess, till sammanlagt 14 884 tkr. Av budgeten återstår
5 363 tkr som inte har utnyttjats. Förvaltningarna begär överföring av totalt
6 611 tkr, för vilka utgifter förväntas uppstå under 2021, vilket överskrider
budgetavvikelsen. Det beror på att vissa investeringar som gjorts saknar
budget.
Det föreslagna beloppet som förs över från föregående år, tillsammans med
det budgeterade beloppet för 2021, inklusive extra beslut som tagits om
ytterligare tillskott, uppgår totalt till 29 654 tkr. Det betyder att den
budgeterade självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till
34 procent. En självfinansieringsgrad på 100 procent innebär att
investeringarna finansieras utan att behöva använda sparade medel eller ta
nya lån.
Se tabell på nästa sida. Föregående års siffror har varit föremål för
uppföljning i årsredovisningen bland annat. Däremot visas inte belopp som
avser budget 2021 eftersom flertalet projekt inte är upphandlade ännu. En
utskriven tabell med belopp fås på begäran.

Sida 293 (310)
Sida

3 (3)
Belopp i tkr
Viewboard interactiv Kommundirektör
Inköp Poolbil 3 ASL 425
Konferenssystem sammanträdesrum
Bil FAJ 66B vaktmästare
Utbyte bilar en bil per år
Bil kost/ städ
Nytt beslutstödsystem
Inköp Skillingepaviljongen
Inköp silon Gösen 7
Nybyggnad Södergården
Totalt Kommunstyrelseförv
Toppbeläggningar
Förvärv skog
Ombyggnad Centrum Etapp 1
Mark kvarteret Frode
Projekt Karlavägen
Projekt Ringvägen
Resecentrum/ busshållsplats Kungsgatan
Busshållsplats Kungsgatan
Elljusspår Valskog belysning
Renovering av Skillingepaviljongen
Lekplats Valskog
Belysning Kungsör
Flytt av lekpark kraftledning
Passage Kungsgatan (vid Bagarn)
Ny Gc Storgatan
Entré Kungsör anslutning Granlidsvägen
Gbl utbyte av högtrycksnatrium
Gbl utbyte av mätare till egna skåp
Reinvestering asfalt
Trafikåtgärder tätort
Grönytestruktur/ träd
Nya lekplatser
Siktvägen VA
Vägrenovering i samb med VA förnyelse
Nya vindskydd
Spår och leder (ej Kungsörsleden)
Byggnation Granlidsvägen
Belysning Gc Söders gärde
Gc Skillingeudd
Gc-väg Ulvesund/ Torsgatan
Blåmesvägen
Skäggdoppingvägen
Torgbyggnaden
Björskogsskolans skolgård sanering
Totalt KKTAB
Inventarier ny skola
Inventarier förskolan
IKT infrastruktur förskolor
Yttre förråd förskolor
Skolgårdsutrustning förskolor
IKT infrastruktur skolor
Skolgårdsutrustning skolor
Klassrumsinventarier
Ny förskola Kinnekulle
Aktivitetsplan Valskog
Totalt Barn- och utbildningsnämnd
IT-infrastruktur
Digitala hjälpmedel för trygghet
Digitala hjälpmedel för hälsa o aktivitet
Digitala hjälpmedel
Arbetstekniska hjälpmedel
Taklyftar Gläntan
Verksamhestsystem utbyte VIVA
Investeringar inventarier Lärken
IFO verksamhetsbil EBU 65G
Bil hemtjänsten GUT 87S
Bil hemtjänsten HNT 80E
Arbetstekniska hjälpmedel
Inventariernyboendeenhet Södergården
Inventarier IFO (Turisten 6)
Inventarier AOF (Slöjdsalen Ulvesund)
Totalt Socialnämnd
Total kommunen

Budget
2020
Utgift
60
291
280
79
259
280
280
300
400
550
550
686
675
64
1 989
2 765
964
9
288
257
409
897
400
400
218
47
46
128
385

115
400

2 000
354
707
363

3 784
248
409
108
84
396
25
500

506
2 276

1 500
6 103
400
70
70
500
150
500
500
501
2 691
350
600
175
120
300
1000

618
284
285
285

280
250
250

1 472
9 521

3 325
14 884

Extra Begäran Totalt
Budget budgetöver- budget
2021 beslut
föring
2021
Diff
-60
0
-11
0
-79
0
21
0
280
280
280
300
300
300
400
400
400
0
0
-11
0
-64
0
776
280
0
700
980
-964
0
-9
0
-288
0
-257
0
-409
0
-897
0
0
0
218
218
218
-1
0
1400
1 400
-13
0
15
400
15
415
350
350
275
275
400
400
1 444
1 444
800
800
481
481
2 000
2 000
250
250
400
400
800
800
2 000
2 000
3 750
3 750
50
50
113
113
2 000
2 000
2 000
354
354
354
707
1 073
1 073
363
601
601
0
0
380
380
1 500
2 319 13 513
1 780
4 261 19 554
-248
0
-9
400
400
-38
70
70
-14
0
104
500
500
125
100
100
0
600
600
500
500
500
3500
3 500
-5
0
415
5 670
0
0
5 670
350
350
350
600
300
300
175
0
0
150
150
120
100
100
300
0
1 000
1000
1 000
-618
0
-4
0
-35
0
-35
0
0
1000
1 000
300
300
250
250
1 853
1 800
0
1 650
3 450
5 363 21 263
1 780
6 611 29 654

Diarienummer

KS 2020/90
Er beteckning
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§ 90 Redovisning av obesvarade motioner per
den 8 april 2021
Diarienummer KS 2021/207

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av
obesvarade motioner handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade
motioner. Av den framgår det i nuläget finns sex obesvarade motioner,
varav en äldre än ett år. Den ligger nu med förslag till beslut till
kommunstyrelsen april och kommunfullmäktige i maj.
Övriga motioner beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens
angivelse ett år.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 295 (310)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum

Diarienummer

2021-04-08

KS 2021/207

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner per den 8
april 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av
obesvarade motioner handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade
motioner. Av den framgår det i nuläget finns sex obesvarade motioner,
varav en äldre än ett år. Den ligger nu med förslag till beslut till
kommunstyrelsen april och kommunfullmäktige i maj.
Övriga motioner beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens
angivelse ett år.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-04-08

KS 2021/207

Ert datum

Er beteckning

Förteckning över obesvarade motioner per 2021-04-08
Dnr

Motion

Ställd av

KS
2020/11

Utvärdering av
skolorganisation
en i Kungsör

Status

Beräknas
besvaras

Madelene Fager 2020(C), Petter
01-13
Westlund (C),
Lina Johansson
(C), AnneMarie
Anderssson (C)

Klar i BUN.

Ärende i
KS april
2021.

KS
Bättre trygghet
2020/209 för gamla och
unga

Roland Jansson
(SD), Lars
Gunnar
Andersson
(SD), Gunnar
Ugglefors (SD)

202006-08

Hos HR-chef för
KS maj
besvarande
KF juni
tillsammans med
berörda
förvaltningschefer

KS
Diskutera ordet
2020/361 brukare i
särskilda
boenden

Gunilla
Wolinder (L)

202010-12

Klar i KS.

Ärende i
KF 12
april.

KS
Översyn av den
2020/431 politiska
organisationen
med
facknämnder

Madelene Fager 2020(C), Petter
11-30
Westlund (C),
Lina Johansson
(C), AnneMarie
Anderssson (C)

Ärendet hos
kommundirektör.
Bereds i
parlamentariska
kommittén för
politisk
organisation

Planerat
svar i juni

KS
Inför
Niklas
20202020/441 möjligheten att
Magnusson (M) 11-30
väcka en
diskussionsfråga

Ärendet hos
kommundirektör.
Bereds i parl.
kommittén för
politisk
organisation

Planerat
svar i juni

KS
Utred
2021/190 möjligheten att
omvandla
Gersillaområdet
till ett
bostadsområde

Ny

Ewa Granudd
(M)

Ställd
i KF

202104-12
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§ 89 Redovisning av obesvarade
medborgarförslag per den 8 april 2021
Diarienummer KS 2021/208

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av
obesvarade medborgarförslag till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade
medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns fjorton obesvarade
medborgarförslag, varav tre är äldre än ett år.
Ett ärende ligger hos kultur- och fritidsavdelningen att besvara tillsammans
med Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB). Beräknad svarstid är till KF i
juni.
Ett ärende är bordlagt av kommunstyrelsens presidium i avvaktan på
tillgänglighetsplanen.
Ett ärende ligger hos KKTAB. Beräknad svarstid är till KF i juni.
Övriga förslag beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens
angivelse ett år.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 298 (310)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (3)

Datum

Diarienummer

2021-04-08

KS 2021/208

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
per den 8 april 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av
obesvarade medborgarförslag till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade
medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns fjorton obesvarade
medborgarförslag, varav tre är äldre än ett år.
Ett ärende ligger hos kultur- och fritidsavdelningen att besvara tillsammans
med Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB). Beräknad svarstid är till KF i
juni.
Ett ärende är bordlagt av kommunstyrelsens presidium i avvaktan på
tillgänglighetsplanen.
Ett ärende ligger hos KKTAB. Beräknad svarstid är till KF i juni.
Övriga förslag beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens
angivelse ett år.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-08

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-04-08

KS 2021/208

Ert datum

Er beteckning

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Dnr

Medborgarförslag Ställd av

Ställd Status
i KF

Beräknas
besvaras

KS
2019/31

Ploga banor på isen
vid Skillingeudd

201904-08

KS maj KF
juni

Elin
Bergström

Hos KKTAB för
yttrande

KS
Cykelbro mellan
2019/418 Jägaråsen, Kungsör
och Malmön Köping

Jonas
2020Gustafsson 01-13

KKTAB lämnat
yttrande. Bordlagt i
KS presidium tills
tillgänglighetsplanen
klar.

KS
2020/13

Sofia
Larsson

202001-13

Rune handlägger återremiss
sept.2020.

KS
Genomgående tung
2020/440 trafik på
Kungsgatan.

Hans
Lundgren

202011-30

Haft diskussion i KS KDS maj.
presidium.
KF juni.

KS
Tömningsstation för
2020/410 fasta tankar för
husbilar

Susanna
Widstrand

202011-30

Mikael Nilsson
handlägger

KS
2021/56

Pumptrack på Åsen

Marco
Wirtanen

202102-08

Återremiss KS mars.
Mikael Nilsson
handlägger

KS
2021/86

Bygg om
tennisbanan till
padelbana i Valskog

Frederick
Bylund

202104-12

Ny

KS
2021/87

Ny väg till
fotbollsplanen
Björliden i Valskog

Frederick
Bylund

202104-12

Ny

KS
2021/96

Se över alla
Jennie
grillplatser i Valskog Ström

202104-12

Ny

KS
Inventera kulturella, Anita
2021/103 historiska och vackra Larsson
byggnader i Kungsör

202104-12

Ny

KS
Belysning till
2021/165 Lockmora golfbana

202104-12

Ny

Cykelväg mellan
Torpa och Kungsör

Carina
Kjellgren

Under våren.
Arbetsdokument på
gång 7/4
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Datum

Diarienummer

2021-04-08

KS 2021/208

Ert datum

Er beteckning

KS
Utegym för
2021/166 ungdomar på
Centralvallen

Carina
Kjellgren

202104-12

Ny

KS
Hundrastgård på
2021/167 Centralvallen

Carina
Kjellgren

202104-12

Ny

KS
Bullerskydd
2021/189

Thomas
Andersson

202105-10

Ny

Komplettering
begärd
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§ 95 Svar på revisionsrapport - Förstudie
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av
kommunens digitala utveckling
Diarienummer KS 2021/146

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta yttrandet
som sitt eget.

Sammanfattning
Revisionen har gjort en förstudie kopplad till kommunens digitala
utveckling där de framför en del synpunkter som besvaras i yttrandet

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Revisionsrapport - Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av
kommunens digitala utveckling
Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-12 (2021-04-12)
Revisionsrapport - Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av
kommunens digitala utveckling

Skickas till
inklusive yttrandet revisionen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Fredrik Bergh
Lena Dibbern
Claes-Urban Boström

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 302 (310)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (4)

Datum

Diarienummer

2021-04-08

KS 2021/146

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

claes-urban.bostrom@kungsor.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Revisionsrapport - Förstudie
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av
kommunens digitala utveckling
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta yttrandet
som sitt eget.

Sammanfattning
Revisionen har gjort en förstudie kopplad till kommunens digitala
utveckling där de framför en del synpunkter. Dessa kommenteras under
rubriken Ärendebeskrivning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Revisionsrapport - Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av
kommunens digitala utveckling
Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-04-12 (2021-04-12)
Revisionsrapport  Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning
av kommunens digitala utveckling

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Fredrik Bergh
Lena Dibbern
Claes-Urban Boström

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 04

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-04-08

KS 2021/146

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Att den digitala utvecklingen går fort och en rad försök och projekt pågår i
hela kommunsverige. Den digitala framtiden är rätt komplicerad och det
diskuteras väldigt mycket mellan oss samverkanskommuner i KAKS
(Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar) och VMKF (Västra
Mälardalens Kommunal Förbund).
Kungsörs kommun i samverkan med övriga i KAKS kommer aldrig att
kunna vara ledande i den digitala utvecklingen utan vi måste förlita oss på
att större kommuner tar en sådan roll så att vi sedan kan omvärldsbevaka
och plocka åt oss av det som kan vara något för oss.
Vi har även en samarbetspartner till som Kungsörs kommun är delägare i
och det är Inera AB. Inera AB har organiserat om en del och ganska nyligen
sjösatt en kommunavdelning som är till för att möta upp kommunernas
behov av den framtida digitala utvecklingen. Inera AB har ett dilemma och
det är att de inte kan konkurrera på den fria marknaden så det en kommun
idag kan upphandla på den privata marknaden kan inte Inera konkurrera
med. Men det finns mycket som kan göras utifrån kommunspecifika
områden som man nu tittar på.
På väg fram för politiskt beslut är också ett arbete som utgår ifrån en rapport
som KPMG har uppdragits att göra för något år sedan och som är kopplat
till hur VMKF ska fungera och vilket behov kommunerna har idag mot den
beställning som görs varje år. Men också hur VMKF ska styras och/eller
organiseras.
Revisionen har i punktform listat några saker de anser brister och nedan
finns kommunstyrelsens kommentarer efter varje punkt.
•

Det saknas idag fortfarande politiskt antagna kommunövergripande
styrinstrument som främjar Kungsörs kommuns digitala utveckling.
Styrinstrument som ska ligga till grund för verksamheternas
strategier för den egna verksamhets- och digitala utvecklingen.
Styrinstrument som tydliggör principiella frågor som är
gemensamma för hela kommunen.
Svar: Ja, dessa saknas men det är heller inte riktigt möjligt att anta
sådana innan man vet vart man ska och vad som är möjligt. Om vi
delar upp digitaliseringen i olika delar så kan vi konstatera att det
krävs en digital infrastruktur för att göra det möjligt att klara en
digital omställning. Då måste vi veta vad vi ska ställa om till så vi
vet vilken digital infrastruktur vi behöver. Sen är det vilket arbetssätt
och vilken verksamhetsutveckling vill vi se. Utifrån det kan vi sedan
bestämma oss för vilken digitalisering som kan hjälpa oss att nå dit.
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VMKF:s uppdrag är tydligt definierat i både förbundsordning,
basöverenskommelser och SLA:s. Dock motsvarar uppdraget inte
kommunens nuvarande behov inom digitaliseringsområdet.
Kommunen behöver se över sitt behov och se över
överenskommelsen med VMKF.
Svar: Detta pågår och inom kort kommer ett ärende att passera
kommunstyrelsen i Kungsör, Arboga och Köping med likalydande
innehåll som lyfter upp fem punkter som vi måste jobba vidare med
för att få till en utveckling av VMKF och samarbetet med och
mellan kommunerna. Här finns en problematik som innebär att om
våra tre kommuner har olika behov så förlorar vi lite av effekten att
ha det samordnat i ett förbund. Det behov som fanns när förbundet
startade 2005/2006 är inte samma behov som finns idag vilket
innebär att en omställning måste ske. Sen är frågan om det som
levereras idag ändå behövs eftersom det efterfrågas så måste vi
antingen göra avkall på något av de möjliga tjänsterna, öka VMKF:s
kapacitet, köpa tjänsten från annan aktör eller skaffa kompetensen
och resurserna i kommunerna.

•

Kommunen behöver stärka den egna kompetensen avseende
digitalisering. Det finns idag ingen i organisationen som har
uppdraget att stödja verksamheterna avseende digitalisering.
Socialförvaltningen rekryterar istället en egen IT-strateg för sin egen
digitala utveckling. Ingen finns som ser till helhetsbehovet inom
kommunen och är motpart till IT-avdelningen på VMKF. Något som
strider mot tecknade överenskommelser med VMKF.
Svar: Kungsör, Arboga och Köping gick samman och anställde en
gemensam IT-strateg som inte längre är kvar i sin tjänst. Just nu
pågår diskussion mellan kommunerna om hur vi även i
fortsättningen ska kunna samverka i denna fråga och om vi ska
samverka. Att socialförvaltningen anställt en egen IT-strateg är helt
korrekt och nödvändigt. Det är inom socialförvaltningen störst
omställning sannolikt kommer att ske när det gäller
verksamhetsutveckling. Även skolan är i stort behov av en IT-strateg
för sin verksamhetsutveckling men för detta saknas resurserna idag.
Så även om vi hittar en gemensam lösning mellan våra kommuner så
kommer nog socialförvaltningarna och skolförvaltningarna i
respektive kommun att titta på specifik verksamhetsutveckling inom
sina verksamhetsområden och behöver då också specifik kompetens.
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Verksamheterna är väl förtrogna med sina respektive processer men
saknar den tekniska kompetensen. Nätverk har därför skapats med
övriga kommuner som ingår i VMKF för att öka
beställarkompetensen gentemot IT-avdelningen.
Svar: Även här pågår en rad diskussioner om hur vi ska kunna möta
behoven på bästa möjliga sätt. Vid större upphandlingar av system
bör en projektledare anställas med kunskap om verksamheternas
behov. Detta kan leda till att vi inte upphandlar gemensamma system
då förutsättningen för gemensamma system är att vi även jobbar mer
likriktat vilket vi inte med garanti gör. Att då ställa om en hel
verksamhets sätt att arbeta kan bli betydligt mer kostsamt än att
upphandla två system.

•

Nuvarande riktlinjer från 2018 avseende systemförvaltning och för
anskaffning av IT behöver ses över. Dessutom behöver rutiner tas
fram som säkerställer att uppgifterna om vem som är
systemförvaltare hålls uppdaterade och aktuella.
Svar: Första punkten där vi är helt överens
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Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval – ledamot i parlamentariska
kommittén för översyn av den politiska
organisationen m.m.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser Jenny Andersson (KD), Runnavägen 67, 736 35
Kungsör, som ny ledamot i den parlamentarisk kommitté för översyn av den
politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda från och med den
11 maj 2021 och resterande mandatperiod.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 8 februari 2021 att befria Arne Olsson
(KD) från uppdraget som ledamot i den parlamentarisk kommitté för
översyn av den politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda.
Fyllnadsval ska göras.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-14 Fyllnadsval –
ledamot i parlamentarisk kommitté.

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Den valda
Sekreteraren i kommittén
Lönekontoret
Matrikeln

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

Sida 307 (310)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-05-03

KS 2018/416

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i socialnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Björn Eriksson (SD) från uppdraget som
ersättare i socialnämnden från och med den 11 maj 2021.
Till ny ersättare i socialnämnden efter Björn Eriksson utses Anita Nygren
(SD), Ringvägen 14, 736 33 Kungsör, från och med den 11 maj 2021 och
resterande mandatperiod.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna önskar göra förändringar i partiets platser i den
kommunala förtroendemannaorganisationen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Björn Eriksson
Anita Nygren
Socialnämnden
Lönekontoret
Matrikeln

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i barnoch utbildningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Robert Redenkvist (SD) från uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden från och med den 11 maj 2021.
Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Robert Redenkvist
utses Björn Eriksson (SD), Runnavägen 40, 736 35 Kungsör från och med
den 11 maj 2021 och resterande mandatperiod.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna önskar göra förändringar i partiets platser i den
kommunala förtroendemannaorganisationen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Robert Redenkvist
Björn Eriksson
Barn- och utbildningsnämnden
Lönekontoret
Matrikeln

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i parlamentarisk kommitté för kultur, fritid, miljö,
jämställdhet m.m.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Björn Eriksson (SD) från uppdraget som
ledamot i den parlamentariska kommittén för kultur, fritid, miljö, jämställhet m.m. från och med den 11 maj 2021.
Till ny ledamot i kommittén efter Björn Eriksson utses Anita Nygren (SD)
Ringvägen14, 736 33 Kungör från och med den 11 maj 2021 och resterande
mandatperiod.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna önskar göra förändringar i partiets platser i den
kommunala förtroendemannaorganisationen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Björn Eriksson
Anita Nygren
Kommitténs sekreterare
Lönekontoret
Matrikeln

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i Västra
Mälardalens myndighetsförbund
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Anders Frödin (SD) från uppdraget som
ledamot i Västra Mälardalens myndighetsförbund från och med den 11 maj
2021.
Till ny ledamot i Västra Mälardalens myndighets förbund efter Anders
Frödin utses Magnus Vidin (SD), Kungsgatan 105, 736 33 Kungsör från och
med den 11 maj 2021 och resterande mandatperiod.
Till ny ersättare i Västra Mälardalens myndighetsförbund efter Magnus
Vidin utses Björn Eriksson (SD), Runnavägen 40, 736 35 Kungsör från och
med en 11 maj 2021 och resterande mandatperiod.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna önskar göra förändringar i partiets platser i den
kommunala förtroendemannaorganisationen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Anders Frödin
Magnus Vidin
Björn Eriksson
Västra Mälardalens myndighetsförbund
Lönekontoret
Matrikeln

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

