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§
Svar på motion – Förbud mot böneutrop på
offentlig plats i Kungsörs kommun
(KS 2018/154)
Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att berörd nämnd får i
uppdrag att införa följande text i den lokala ordningsstadgan:
”Inga religiösa utrop på offentlig plats som kan höras av andra
troende eller icke troende ska vara tillåtet i Kungsörs kommun”
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning redogör i en tjänsteskrivelse bl.a.
för reglerna i allmänna lokala ordningsförskrifterna,
regeringsformen och religionsfrihetslagen. Av analys och samlad
bedömning framgår bl.a. att
-

det behövs nationella riktlinjer gällande religiösa utrop på
offentlig plats

-

de lokala allmänna ordningsföreskrifterna kräver tillstånd från
Polisen för information, reklam, propaganda eller andra
budskap som riktar sig till personer på offentliga platser genom
högtalare eller liknande

-

det i religionsfrihetslagen framgår det att ”envar äger rätt att
fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse”

-

skillnaden mellan motionärens förslag och lagen är att inte
höras och inte störas.

Förvaltningen föreslår att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Roland Jansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 45
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-09-25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Datum

Vår beteckning

2018-09-25

KS 2018/154
Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl

Yttrande gällande:
Motion om förbud mot böneutrop på offentlig plats
i Kungsörs kommun
Inledning
Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen ska förbjuda religiösa
böneutrop i Kungsörs kommun. Förbudet mot böneutrop ska gälla samtliga
religioner. I motionen står bland annat att medborgarna har rätt till frihet från
religiösa uttryck och religiös propaganda i det offentliga rummet.
Motionären yrkar följande:
Att ge berörd nämnd i uppdrag att införa följande text i den lokala
ordningsstadagan:
”Inga religiösa utrop på offentlig plats som kan höras av andra troende eller
icke troende skall vara tillåtet i Kungsörs kommun.”
I skrivande stund har ingen organisation ansökt om tillstånd för böneutrop i
Kungsörs kommun.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 9 april 2018, § 39, att
revidera kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter. Ändringarna berör
dock inte högtalarutsändningar, böneutrop eller liknande. I ordningsföreskrifterna
står följande:
Högtalarutsändning
11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan
tillstånd av Polismyndigheten.
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Om böneutrop genomförs med högtalarutsändning/utrustning regleras det av
gällande lokala ordningsföreskrifter. Där framgår det att det behövs tillstånd av
Polismyndigheten för att genomföra böneutrop då det kan likställas med
information, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på
offentliga platser.

Regeringsformen och religionsfrihetslagen
Religionsfriheten och föreningsfriheten är grundlagsfästa genom bestämmelserna
i 2 kapitlet, Regeringsformen. Där står följande:
Föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller
enskilda syften. Religionsfrihet: frihet att ensam eller tillsammans med andra
utöva sin religion.
I Religionsfrihetslagen (1951:680) 1 § står följande: Envar äger rätt att fritt
utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller
åstadkommer allmän förargelse.
Konstitutionsutskottet har behandlat frågan om att förbjuda böneutrop från
religiösa byggnader (2013/14: KU14). Utskottet uttalade då följande:
"Religionsfriheten och föreningsfriheten är grundlagsfästa genom
bestämmelserna i 2 kap. RF. Utskottet förutsätter att olika samfund och
kommunerna och berörda myndigheter för en dialog för att nå en lösning vad
gäller böneutrop som är hållbar och bra för alla parter."
Utifrån ovan nämnda lagar och konstitutionsutskottet behandling kan det
konstateras att det är grundlagskyddat att utöva sin religion i Sverige. I
religionsfrihetslagen framgår att det är det eventuella störningsmomentet som är
avgörande för att utöva sin religion eller religiösa traditioner i det offentliga
rummet.
Regeringens syn på böneutrop
Riksdagsledamoten Katarina Brännström (M) har frågat demokratiminister Alice
Bah Kuhnke hur ministern ser på frågan om att tillåta böneutrop i Sverige
(2017/18:1088). Frågan besvarades den 4 april 2018. I ministerns svar står
följande:
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Frågan om böneutrop aktualiserar bestämmelserna om religionsfrihet i
regeringsformen, och i Europakonventionen. Religionsfrihet innebär en rätt för
enskilda att välja religion men även att välja att inte ha någon tro. Samhället
måste vara tydligt: ingen får påtvingas någon religion, men det finns inte heller
någon rätt att helt slippa att se eller höra religiösa uttryck i sin vardag.
Det har förekommit att frågan om tillstånd till böneutrop har prövats mot
bakgrund av en kommunal föreskrift om att tillstånd krävs för
högtalarutsändningar. Ärendet hanterades i det fallet på lokal nivå av
Polismyndigheten, efter hörande av kommunen, i enlighet med ordningslagens
bestämmelser.
I en demokrati står det var och en fritt att ha uppfattningar om böneutrop och
denna rättighet skyddas av våra grundlagar. Något förbud mot böneutrop finns
inte i Sverige. Regeringen avser inte att verka för någon ändring av nuvarande
ordning.
Utifrån ovan gällande lokala föreskrifter, religionsfrihetslagen och regeringens
syn på böneutrop kan det konstateras att det inte finns något förbud mot
böneutrop i Sverige och att det för närvarande inte finns planer på ett införande
av förbud. Det är problematiskt för en kommun att införa ett generellt förbud mot
religiösa utrop på offentlig plats då det kan strida mot religionsfrihetslagen. I
lagen framgår det att det är tillåtet att utöva sin religion så länge det inte stör
samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse.
Beviljat tillstånd till en moské i Växjö
Stiftelsen Växjö muslimer har ansökt om tillstånd för högtalarutsändning från en
moské. Polismyndigheten har beslutat att bevilja ansökan. Beslutet innebär att
stiftelsen kommer att få sända böneutrop varje fredag. Polismyndighetens
bedömning av ärendet har gjorts med stöd av ordningslagen samt Växjö
kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter. Andra synpunkter och intressen,
såsom högtalarutsändningens innehåll, har inte beaktats. Enbart spridningen som
sådan, det vill säga att böneutropen sker genom högtalarutsändning, har varit
föremål för prövning1. Enligt Förvaltningsrätten i Växjö är beslutet överklagat
och översänt till Förvaltningsrätten i Malmö för avgörande.

1

Polisen.se, maj 2018.
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Analys och samlad bedömning
Den kraftiga invandringen från framförallt Mellanöstern och Nordafrika de
senaste åren har resulterat i att antalet moskéer ökar runt om i landet. Antalet
ansökningar om tillstånd för böneutrop kan av den anledningen antas öka de
närmaste åren. Därför anser Kungsörs kommun att det behövs tas fram nationella
riktlinjer gällande religiösa utrop på offentlig plats.
Enligt de lokala allmänna ordningsföreskrifterna krävs det tillstånd från Polisen
för information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser genom högtalare eller liknande. Motionären
betonar i sitt förslag att religiösa utrop inte ska höras av andra troende eller icke
troende. I religionsfrihetslagen framgår det att envar äger rätt att fritt utöva sin
religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer
allmän förargelse. Skillnaden mellan motionärens förslag och lagen är att inte
höras och inte störas. I religionsfrihetslagen står även att utövningen av religion
inte får åstadkomma allmän förargelse.
Vid eventuell framtida ansökan om tillstånd för religiösa utrop är det Polisen som
beviljar ett eventuellt tillstånd efter en bedömning av den enskilda ansökan.
Kommunen kommer att vara remissinstans för att bedöma miljö- och
hälsoaspekterna utifrån bland annat ljudnivå, omfattning, tid på dygnet och
antalet berörda vid varje fall.
Kungsörs kommun bör inte införa ett generellt förbud mot religiösa utrop som
kan strida mot religionsfrihetslagen. Oavsett om motionens förlag på text införs i
de lokala allmänna ordningsföreskrifterna så är det Polisen som ska ge tillstånd
för religiösa utrop. Med andra ord så är det i första hand en polisiär
tillståndsfråga. Det kan konstateras att nuvarande regering inte kommer att ändra
lagstiftningen på området. Utifrån ovan nämnda resonemang är den samlade
bedömningen att de lokala ordningsföreskrifterna inte behöver ändras avseende
religiösa utrop så länge inte nya vägledande nationella riktlinjer tas fram.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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§
Upphandlings- och inköpspolicy
(KS 2017/460)
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och
inköpspolicy.
Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernerna i Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars
kommuner samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund och
Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i november 2017 för
hantering tillsammans med revidering av förslaget till upphandlings- och inköpspolicy.
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 18 juni 2018 föredrog
avdelningschefen Anders Melkersson, Västra Mälardalens kommunalförbund ärendet. Föredragningen gav svar på de frågor som
föranledde återremissen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2017-11-17
med bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-27, § 190 – Återremiss
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 125 – Information

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen upphandlings- och
inköpspolicy att gälla i hela kommunkoncernen från och med den
1 december 2018.
Policyn ersätter den upphandlings- och inköpspolicy som antogs
av kommunfullmäktige den 25 juni 2009, § 43.

Antagen policy redovisas som KS-handling nr x/2018.

Justerandes sign
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Kanslichef Eva Kristina Andersson

Upphandlings- och inköpspolicy
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har tillsammans med
kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna tagit fram ett förslag till
reviderad upphandlings- och inköpspolicy (bilaga 1).
Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernerna i
Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars kommuner samt för Västra
Mälardalens Kommunalförbund och Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Med utgångspunkt i upphandlings- och inköpspolicyn så ska närmare riktlinjer
för upphandlingsverksamheten fastställas. All verksamhet ska ha kunskap om
och följa denna policy och fastställda riktlinjer.
Bland förändringarna kan nämnas
•

Policyn avses täcka in alla samverkande parter vilket. Ett led i den fördjupade
samverkan som ska ske mellan kommuner/bolag/förbund.

•

Upphandlingar ska planeras i god tid för att skapa ökade förutsättningar för
att finna fler upphandlingar som ska kunna ske i samverkan.
Förutsättningarna för att genomföra upphandlingar med hög kvalité i rätt tid
ökar därmed.

•

Förtydligande av att upphandling ska svara mot verksamhetens behov och
produkterna som upphandlas ska också ha rätt funktion, rätt kvalitet, på rätt
plats, i rätt tid och med hög säkerhet.

•

Konkurrensförhållanden som finns på marknaden ska utnyttjas vid de
upphandlingar som medför krav på dokumentation.

•

Upphandlingar bör utformas så att såväl lokala som nationella och i vissa fall
internationella företag har möjlighet att lämna anbud och delta i konkurrensen
samt att gällande lagar efterföljs. Uppgiften har förtydligats för att bättre
motsvara lagstiftarens intention om att öppna upp för fler, även små och
medelstora, företag att delta i upphandlingar

•

Möjligheterna till samordnad upphandling ska ske med medlemskommuner,
kommunala bolag och andra upphandlande myndigheter där det är
fördelaktigt. Utgör utökad skrivning för att fler parter (kommunkoncerner)
samverkar.
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•

Hållbar utveckling har förtydligats genom skrivning ”inom de ramar som
upphandlingslagstiftning medger”.

•

Ett avsnitt om ansvar har tillförts.

Nu gällande upphandlings- och inköpspolicy antogs av kommunfullmäktige i
Kungsör den 25 juni 2009, § 43.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer föreslagen upphandlings- och inköpspolicy.
Policyn ersätter den upphandlings- och inköpspolicy som antogs av
kommunfullmäktige den 25 juni 2009, § 43.

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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§
Riktlinjer för upphandling, miljökrav, sociala
krav och direktupphandling (KS 2017/461)
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och
inköpspolicy.
Samtidigt har förslag till riktlinjer för upphandling tagits fram. Det
förslag som arbetats fram innehåller fyra olika riktlinjer:
•

Riktlinje för upphandling

•

Riktlinje för miljökrav vid upphandling

•

Riktlinje för sociala krav vid upphandling

•

Riktlinje för direktupphandling

Förslagen är en vidareutveckling och komplettering av de redan
befintliga riktlinjerna.
Avsikten är att riktlinjerna därefter ska kompletteras med rutinbeskrivningar för att utgöra stöd för verksamheterna.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i november 2017 för
hantering tillsammans med revidering av förslaget till upphandlings- och inköpspolicy.
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 18 juni 2018 föredrog
avdelningschefen Anders Melkersson, Västra Mälardalens kommunalförbund ärendet. Föredragningen gav svar på de frågor som
föranledde återremissen.
Sedan dess har lagstiftningen justerats vilket påverkar riktlinjen för
sociala krav vid upphandling. Tidigare krav på jämställdhetsplan
har tagits bort och ersatts med krav på aktiva åtgärder. En mening
bör tas bort i riktlinjen.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17
med bilagor
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 195 - Återremiss
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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•

Beslut

Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 125 – Information

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för upphandling,
Riktlinje för miljökrav vid upphandling och Riktlinje för sociala
krav vid upphandling (inkl. föreslagen justering) och Riktlinje vid
direktupphandling.
De nya riktlinjerna ersätter nu gällande
- Riktlinjer för upphandlingsverksamheten och
- Riktlinjer vid direktupphandling
från den 1 december 2018.
Antagna riktlinjer redovisas som KS-handlingar x-x/2018

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-11-17

KS 2017/461

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Riktlinjer för upphandling, miljökrav, sociala krav
och direktupphandling
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har tillsammans med
kommunernas inköpsgrupper och kommuncheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och inköpspolicy. Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernerna i Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars kommuner samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund och Västra
Mälardalens Myndighetsförbund.
Samtidigt har förslag till riktlinjer för upphandling tagits fram. Det förslag som
arbetats fram innehåller fyra olika riktlinjer:
•

Riktlinje för upphandling (bilaga 1)

•

Riktlinje för miljökrav vid upphandling (bilaga 2)

•

Riktlinje för sociala krav vid upphandling (bilaga 3)

•

Riktlinje för direktupphandling (bilaga 4)

Förslagen är en vidareutveckling och komplettering av de redan befintliga
riktlinjerna.
Nu gällande riktlinjer för upphandlingsverksamhet beslutades samtidigt som
upphandlings- och inköpspolicyn i kommunfullmäktige i Kungsör den 25 juni
2009, § 43. Riktlinjerna har senare reviderats av kommunfullmäktige den 20 juni
2011, § 156. Riktlinje för direktupphandling antogs av kommunfullmäktige i
Kungsör den 10 november 2014, § 22.
Riktlinjerna bör, enligt förvaltningsens förslag, antas av kommunstyrelsen och
inte som tidigare i kommunfullmäktige.
Avsikten är att riktlinjerna därefter ska kompletteras med rutinbeskrivningar för
att utgöra stöd för verksamheterna.
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer Riktlinjer för upphandling, Riktlinje för miljökrav
vid upphandling och Riktlinje för sociala krav vid upphandling och Riktlinje vid
direktupphandling.
De nya riktlinjerna ersätter nu gällande
- Riktlinjer för upphandlingsverksamheten och
- Riktlinjer vid direktupphandling
från den 1 januari 2018.

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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Riktlinjer Direktupphandling

RIKTLINJER FÖR DIREKTUPPHANDLING
1. Riktlinjernas syfte
Dessa riktlinjer gällande direktupphandling är ett komplement till gällande Upphandlings och
inköpspolicy, detta med anledning av förändring i lag om offentlig upphandling (LOU) från och med 1
juli 2014. Riktlinjerna ska säkerställa ett korrekt agerande och en god kvalitet vid direktupphandling
och inköp.

2. Bakgrund
Från den 1 juli 2014 ändrades LOU avseende bland annat beloppsgräns för direktupphandling samt
att en dokumentationsplikt infördes vid inköp, enligt nedan.
• I lagtexten anges att den som använder direktupphandling ska ”anteckna skälen för sina
beslut och annat av betydelse vid upphandlingen om upphandlingens värde överstiger
100 000 kronor” (dokumentationsplikt). Anledningen till att skälen ska dokumenteras är att
det ska vara möjligt att i efterhand följa upp hur en upphandling gått till.
I dokumentationsplikten ska ingå föremålet för upphandlingen, hur konkurrensen tagits
tillvara, vilka leverantörer som tillfrågats och hur många som lämnade anbud, vilken
leverantör som tilldelats kontraktet, det viktigaste skälet till tilldelningen, avtalets
uppskattade värde samt tidpunkten för kontraktets genomförande.

3. Direktupphandling och inköp
Även om direktupphandlingsgränsen höjts gäller att de upphandlade ramavtalen ska användas.
Behovet av direktupphandlingar gäller därmed främst situationer där ramavtal saknas för specifik
vara eller tjänst.

4. Direktupphandling
Direktupphandling innebär att inköp sker utan särskild form. Jämförelse av olika produkter och
leverantörer ska ändock göras t.ex. genom offertförfrågan till möjliga leverantörer.
Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan
förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år understiger det för
tillfället gällande värde för direktupphandling, s.k. lågt värde. När det gäller upprepade inköp av
samma kategori av varor, tjänster eller entreprenader ska värdet räknas samman för avtalets hela
löptid, där rekommendationen är att värdet beräknas för en tidsperiod om fyra år.
Direktupphandling får inte heller användas som en ordinarie upphandlingsform utan skall ses som ett
komplement.
Att tänka på inför ett Inköp:
• Beloppsgränserna i EU, vilket våra tröskelvärden baseras på, ändras vart annat år.
• Inköp får inte delas upp i syfte att komma under beloppsgränsen för direktupphandling.
1

Riktlinjer Direktupphandling

Direktupphandling ska ske med de konkurrensmöjligheter som finns och de krav som ställs ska följa
de grundläggande principerna inom LOU, dvs de ska vara;
• tydliga,
• transparenta,
• proportionella,
• förutsägbara och
• ickediskriminerande.
En otillåten direktupphandling kan leda till att upphandlande myndighet får betala
upphandlingsskadeavgift och ingångna avtal kan ogiltigförklaras av domstol.
Se även ” Instruktioner Direktupphandling”

5. Roller och ansvar
Av delegationsordning eller annat beslut i nämnd ska framgå vem som har rätt att besluta om och
göra inköp.
För ytterligare information se ” Instruktioner Direktupphandling”
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Skattesats 2019 (KS 2018/395)
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före november månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2019 till oförändrat 22:03 per skattekrona.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2019 (KS 2018/394)
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit fram ett förslag
till taxor från och med den 1 januari 2019. Enligt förbundsordningen ska förslag på taxa lämnas till medlemskommunerna senast
30 september.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har 2018 en gemensam
taxa för alla verksamheter. I det nya förslaget har de separerats och
blir nio separata taxor:
Större förändringar i taxorna finns redogjort för i tjänsteskrivelsen
till förbundsdirektionen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förbundsdirektionen i Västra Mälardalens Myndighetsförbund
protokoll 2018-09-20, § 98 med tjänsteskrivelse och taxeförslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1
januari 2019:
-

Taxa för kopior, avskrifter och scanning av allmänna handlingar
Taxa för bygglov enligt plan- och bygglagen
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Taxa för verksamhet enligt alkohollagen
Taxa för verksamhet enligt lag om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare
Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria
läkemedel
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
Taxa för verksamhet enligt tobakslagen.

Antagna taxor redovisas som KS-handling nr x-x/2018.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

I handlingarna lägger vi bara med tjänsteskrivelsen.
Den som vill ha hela taxeförslaget med markering av
var ändringar gjorts uppmanas kontakta kanslichefen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Beteckning

2018-09-11

Dnr 46/2018-041

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Förbundsdirektionen

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
för 2019
Bakgrund
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har 2018 en gemensam taxa för
dess verksamheter enligt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen med flera. Taxan är i behov av översyn och en indexjustering inför
2019.
Enligt förbundsordningen ska förslag på taxa lämnas till medlemskommunerna senast 30 september.
Taxeförslaget
I förslag till taxa är borttagen text överstruken samt gul och tillagd text
kursiverad och gul. Nedan följer en kort redogörelse för de större förändringarna inom respektive taxeområde.
Den nuvarande taxan för 2018 är gemensam för de olika verksamheterna.
För att anpassa till hur kommunernas taxor är uppbyggda delas förbundets taxa in i nio olika taxor från och med 2019, en taxa för respektive område.

VMMF1000, v1.0, 2011-03-30

Timavgift
Samtliga timavgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt timavgifter i bygglovtaxan har uppräknats med 2,5 % i enlighet med den ekonomiska flerårsplanen för 2019-2021. Timavgifterna höjs med anledning av
detta från 930 kronor till 955 kronor samt från 1 010 kronor till
1 035 kronor. Taxorna justeras utifrån detta.
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Förändringar av taxan
I taxorna för 2019 har ett tillägg gjorts med att förbundet varje år får besluta om en höjning av timavgifterna så att det motsvarar den procentsats
som anges i den ekonomiska flerårsplanen för det innevarande kalenderåret.
Procentsatsen ska motsvara de kostnadsökningar som förbundet har för
sin verksamhet (genomsnitt av personalkostnadsökningar och konsumentprisindex). Höjningen ska gälla från och med den 1 januari det innevarande året. Utgångspunkt för indexuppräkning är januari månad 2019.
Ovanstående gäller ej förändring av bygglovtaxans justeringsfaktor (N).
Sådan förändring ska beslutas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.
Taxa för kopior, avskrifter och skanning av allmänna handlingar
De faktiska avgifterna skrivs in i taxan med belopp i kronor och följer Arboga kommuns nivå. Avgifter för övrig verksamhet tas bort ur taxan då
det ej är aktuellt längre med dessa tjänster.
Bygglovtaxa
Utifrån de erfarenheter som bygglovenheten har av handläggningen av
inkomna ärenden under perioden föreslås följande förändringar:
Tabell 13 övriga avgifter
Avgiften för installation av hiss och avgiften för installation av trapphiss i
enbostadshus tas bort från tabell 13. Avgift för installation av hiss förekommer redan i tabell 14, varför den tas bort från tabell 13. Avgifterna för
installation hiss i enbostadshus flyttas till tabell 14.
Tabell 14 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgiften för installation av trapphiss i en-och tvåbostadshus tillförs i tabell 14, då den är flyttad från tabell 13.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Inledande bestämmelser
Justering av timkostnad.
Ett förtydligande har gjorts under rubriken; Avgift för tillsyn i övrigt, gällande att tillsynstiden bestäms genom riskbedömning av den huvudsakliga verksamheten. Vissa verksamheter kan ha flera verksamheter och
därför behövdes detta förtydligas.
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Taxebilaga 1 (allmänna hänsynsregler m.m. enligt miljöbalken 2 kap)

Under avsnittet prövning – avlopp har några ord bytts ut för att göra det
tydligare.
Ny lagstiftning gällande fluorerade växthusgaser och skydd mot markoch vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
är anledningen till att det under rubriken; Kemiska produkter och biotekniska organismer enligt miljöbalken 14 kap. information, finns ett flertal
ändringar.
Taxebilaga 2 (avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet)

I miljöprövningsförordningen (2013:251) har det tillkommit några mindre
ändringar i några av verksamhetskoderna samt en helt ny verksamhetskod 15.380 under rubriken Foder och kombinerade råvaror.
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen
Justering av timkostnad.
Taxa för verksamhet enligt tobakslagen
Justering av timkostnad.
Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Justering av timkostnad.
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
Justering av timkostnad.
Taxa för verksamhet enligt alkohollagen
Justering av timkostnad.
Taxa för verksamhet enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Justering av timkostnad.
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Förslag till beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taxa för kopior, avskrifter och scanning av allmänna handlingar
Taxa för bygglov enligt plan- och bygglagen
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Taxa för verksamhet enligt alkohollagen
Taxa för verksamhet enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
Taxa för verksamhet enligt tobakslagen

2. Taxorna överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.
Förbundskontoret

Eva Carlstedt Ståhl
Förbundschef

Jonas Jansson
Enhetssamordnare bygg

Maria Frejhed
Enhetssamordnare miljöoch hälsoskydd

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten Pensionärspriser på Mistelns restaurang
(KS 2018/352)
Socialnämnden föreslår att gemensam prissättning ska införas för
alla pensionärer på Misteln restaurang oavsett de har biståndsbeslut eller inte. Priset som föreslås för pensionärer är detsamma
som idag gäller för personer med beviljad matservice, d.v.s.:
•
•
•
•
•

Frukost
Lunch, inklusive smör, bröd och dryck
Lunch, exklusive smör, bröd och dryck
Kvällsmat
Kyld matlåda, inklusive utkörning
(kräver biståndsbeslut)

25 kr/måltid
65 kr/måltid
50 kr/måltid
40 kr/måltid
50 kr/låda

För andra än pensionärer föreslås möjligheten kvarstå att äta på
Misteln till de priser som idag gäller för måltidsavgift i Mistelns
restaurang, ej beviljad måltidsservice, d.v.s.:
•
•
•

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck
Kvällsmat, inklusive smör, bröd och dryck
Varm lunchlåda

80 kr/måltid
70 kr/måltid
70 kr/måltid

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2018-08-28, § 83 samt socialchefens
tjänsteskrivelse 2018-08-06

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten i
enlighet med socialnämndens förslag så att
-

gemensam prissättning införs för måltider för alla pensionärer
i enlighet med socialförvaltningens förslag

-

även fortsättningsvis serveras till övriga enligt socialförvaltningens förslag till prissättning.

Reviderade avgifter redovisas som KS-handling nr x/2018.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 83
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten Pensionärspriser på Mistelns restaurang
(SN 2018/142)
Socialförvaltningen föreslår att gemensam prissättning ska införas
för alla pensionärer på Misteln restaurang oavsett de har biståndsbeslut eller inte. Priset som föreslås för pensionärer är detsamma
som idag gäller för personer med beviljad matservice, d.v.s.:
•
•
•
•
•

Frukost
Lunch, inklusive smör, bröd och dryck
Lunch, exklusive smör, bröd och dryck
Kvällsmat
Kyld matlåda, inklusive utkörning
(kräver biståndsbeslut)

25 kr/måltid
65 kr/måltid
50 kr/måltid
40 kr/måltid
50 kr/låda

För andra än pensionärer föreslås möjligheten kvarstå att äta på
Misteln till de priser som idag gäller för måltidsavgift i Mistelns
restaurang, ej beviljad måltidsservice, d.v.s.:
•
•
•

Lunch, inklusive smör, bröd och dryck
Kvällsmat, inklusive smör, bröd och dryck
Varm lunchlåda

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialchefens tjänsteskrivelse 2018-08-06

Beslut

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige:

80 kr/måltid
70 kr/måltid
70 kr/måltid

Avgifter inom socialtjänsten revideras så att

Justerandes sign

-

gemensam prissättning införs för måltider för alla pensionärer
i enlighet med socialförvaltningens förslag

-

även fortsättningsvis serveras till övriga enligt socialförvaltningens förslag till prissättning.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (3)
Datum

Vår beteckning

18-08-06
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Socialnämnden
Vår handläggare

Lena Dibbern

Införa pensionärspriser på Misteln restaurang
Priserna för måltider på Mistelns restaurang är olika beroende på om personen har ett
biståndsbeslut eller inte, t.ex. skiljer sig lunchpriset på så vis att den som har biståndsbeslut
betalar 65: - medan den som inte har det betalar 80: -, se priser nedan ” Avgifter inom
socialtjänsten”. Detta förhållande orsakar missnöje bland de personer som äter i restaurangen
då de jämför vad de får betala för sina måltider.

Utdrag ut ” Avgifter inom socialtjänsten”
Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej beviljad
matservice kr/måltid
Lunch, inkl. smör, bröd
80: och dryck
Kvällsmat, inkl. smör, bröd
70: och dryck
Varm lunchlåda
70: Måltidsavgifter för personer med beviljad matservice
kr/måltid
Frukost
25: Lunch, inkl. smör, bröd
65: och dryck
Lunch, exl. smör, bröd och
50: dryck
Kvällsmat
40: Kyld matlåda (inkl.
50: utkörning)
Mat och social samvaro är av stor betydelse för äldre människors hälsa och
välbefinnande. För många människor medför åldrandet förändringar i
gemenskapsätandets olika situationer, till exempel att arbetslivets måltider
försvinner vid pensioneringen eller att den person man delat hushåll och
vardagsliv med går bort. Det är vanligt att både de äldre själva och
hemtjänstpersonalen beskriver de ensamma måltiderna som problematiska och att
det leder till att den äldre äter mindre än vad denne egentligen behöver. Eftersom
ensamhetsätandet har uppmärksammats som problem har också olika former av
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åtgärder vidtagits för att erbjuda gemenskap vid måltiden. Exempelvis
dagaktiviteter där måltider är inkluderade, att mindre grupper med hemmaboende
samlas för en gemensam måltid eller att de får hjälp att ta sig till en närliggande
restaurang.
Det är inte bara viktigt för ensamhushåll utan även för pensionärer som
fortfarande har en hushållsgemenskap att kunna äta en måltid i gemenskap med
andra.
För att utveckla kvalitén för pensionärer i Kungsör är det därför av vikt att
erbjuda alla pensionärer möjlighet till gemensamma måltider i Mistelns
restaurang för att möjliggöra måltidsgemenskap och att måltiden serveras till ett
rimligt pris. Det är också viktigt att prissättningen inte skiljer sig åt vad gäller
personer med och utan biståndsbeslut då forskningen visat att måltider i
gemenskap med andra är en viktig förebyggande åtgärd för att äldre ska fortsätta
att leva med en god hälsa. Ett pensionärspris på måltider föreslås därför enligt
nedan.
Måltidsavgifter för pensionärer, kr/måltid
Frukost
25: Lunch, inkl. smör, bröd
65: och dryck
Lunch, exl. smör, bröd och
50: dryck
Kvällsmat
40: För den som behöver utkörning av matlåda förslås även fortsättningsvis att ett
biståndsbeslut reglerar möjligheten till att få matlåda levererad till hemmet.
Måltidsavgift för mattjänst, matlåda, kr/måltid
Kyld matlåda (inkl. utkörning)

50 :-

Även fortsättningsvis bör måltider kunna erbjudas i enlighet med nedanstående
prissättning.
Måltidsavgifter i Mistelns övriga, kr/måltid
Lunch, inkl. smör, bröd
80: och dryck
Kvällsmat, inkl. smör, bröd
70: och dryck
Varm lunchlåda
70: -
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Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige besluta att
införa gemensam prissättning för måltider för alla pensionärer i enlighet med
ovanstående förslag samt
även fortsättningsvis servera mat till övriga, enligt förslag på prissättning ovan

Lena Dibbern
Socialchef
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§
Förändring av Regler för utbetalning av
partistöd (KS 2018/398)
Den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska
organisationen m.m. föreslår att partistödets grund- och
mandatstöd ska höjas från och med den nya mandatperioden enligt
följande:
- Grundstödet från 17 000 till 30 000 kronor per parti och år
- Mandatstödet från 7 000 till 8 000 kronor per mandat och år
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Den parlamentariska kommitténs skrivelse 2018-10-03

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Regler för utbetalning av partistöd i
enlighet med den parlamentariska kommitténs förslag.
Ökade kostnader ska inarbetas i 2018 års budgetram.
Reviderade regler redovisas som KS-handling nr x/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2018-10-03

KS 2018/398

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Parlamentariska kommittén för
politisk organisation m.m.

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Förändring av Regler för utbetalning av partistöd
Antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskar från 39 till 31 i och med den
nya mandatperioden. Den nya kommunallagen har också infört en två-procentsspärr för parti att komma in i kommunfullmäktige.
Den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska organisationen
m.m. har enats om ett förslag till ändring av partistödet:
- Grundstöd ökas från 17 000 kr till 30 000 kr
- Mandatstödet ökas från 7 000 kr till 8 000 kr.
Sammantaget innebär detta en kostnadsökning från 409 000 kronor till 458 000
kronor per år förutsatt att partier kan besätta sina mandat.
Ett förslag till justerat reglemente bifogas (bilaga 1).
Den parlamentariska kommitténs förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera Regler för utbetalning
av partistöd i enlighet med den parlamentariska kommitténs förslag.
Ökade kostnader ska inarbetas i 2019 års budgetram.

För den parlamentariska kommittén

Pelle Strengbom
Sammankallande
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Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
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212000-2056

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr D.2

Förslag till reviderad

Regler för utbetalning av partistöd
Antagna av kommunfullmäktige 2007-01-29, § 67
Reviderade av kommunfullmäktige 2008-08-27, § 181
Reviderade av kommunfullmäktige 2014-10-13, § 85
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx

I kommunallagen (1991:900) (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om
kommunalt partistöd. Utöver detta gäller:
§1

Partistöd

Partistöd utgår i dels grundstöd, dels mandatbundet stöd. Storleken på partistödet är
•
•
§2

grundstöd 17 000 30 000 kronor per parti och år
mandatstöd 7 000 8 000 kronor per mandat och år
Förutsättningar för partistöd

Följande ska vara uppfyllt för att partistöd ska utbetalas i Kungsörs kommun:
1. Partistöd utgår till partier som har mandat i kommunfullmäktige. Partiet måste ha sina
ordinarie platser i kommunfullmäktige besatta och/eller ha ersättare som kan gå in och
tjänstgöra. Att så är fallet kontrolleras årligen per den 31 december. Har de det ska
partistöd utgå. Avgår ledamot senare under året och inga ersättare finns att tillgå blir
inte partiet återbetalningsskyldigt.
Om endast delar av mandaten är besatta vid kontrollen begränsas det mandatbundna
stödet till det antal platser som är besatta.
2. Utbetalning görs endast till lokal partiförening. Parti som önskar partistöd under den
kommande mandatperioden ska senast fredagen före valdagen vara registrerat som lokal
förening hos kommunstyrelsen i Kungsörs kommun.
3. En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap 11 § andra stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
§3

Utbetalningsperiod

Partistöd utbetalas en gång om året, i februari månad.
________________________________________
Reglerna gäller från och med mandatperioden 2014-2018 2019-2022.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Revidering av Arvodesreglementet – Ändring
av fasta arvoden till socialnämndens och
barn- och utbildningsnämndens ordföranden
samt kommunstyrelsens förste vice ordförande (KS 2018/399)
Den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska
organisationen m.m. har enats om att föreslå följande:
-

Uppdraget som barn- och utbildningsnämndens ordförande
ska vara ett halvtidsuppdrag med fast arvode om 40 procent av
riksdagsmannaarvodet. I och med detta upphör rätten att ta ut
förlorad arbetsförtjänst och att ta ut timarvode. Titeln ska vara
kommunalråd.

-

Uppdraget som socialnämndens ordförande ska vara ett halvtidsuppdrag med fast arvode om 50 procent av riksdagsmannaarvodet. I och med detta upphör rätten att ta ut förlorad arbetsförtjänst och att ta ut timarvode. Titeln ska vara kommunalråd.

-

Uppdraget som kommunstyrelsens förste vice ordförande ska
vara minst ett halvtidsuppdrag med fast arvode om 50 procent
av riksdagsmannaarvodet. Titeln ska vara kommunalråd.

Detta är ett första steg i revidering av arvodesreglementet. Fler
förändringar behöver göras.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Den parlamentariska kommitténs skrivelse 2018-10-03

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar § 2 i Arvodesreglemente för
Kungsörs kommun i enlighet med den parlamentariska kommitténs
förslag.
Eventuellt ökade kostnader ska inarbetas i 2019 års budget.

Reviderat reglemente redovisas som KS-handling nr x/2018.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2018-10-03

KS 2018/399

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Parlamentariska kommittén för
politisk organisation m.m.

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ändring av fasta arvoden till socialnämndens och
barn- och utbildningsnämndens ordföranden samt
kommunstyrelsens förste vice ordförande
Den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska organisationen
m.m. har diskuterat de fasta arvodena till ordförandena i socialnämnden och
barn- och utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens förste vice ordförande.
Kommittén har enats om att föreslå följande:
-

Uppdraget som barn- och utbildningsnämndens ordförande ska vara ett halvtidsuppdrag med fast arvode om 40 procent av riksdagsmannaarvodet. I och
med detta upphör rätten att ta ut förlorad arbetsförtjänst och att ta ut timarvode. Titeln ska vara kommunalråd.

-

Uppdraget som socialnämndens ordförande ska vara ett halvtidsuppdrag med
fast arvode om 50 procent av riksdagsmannaarvodet. I och med detta upphör
rätten att ta ut förlorad arbetsförtjänst och att ta ut timarvode. Titeln ska vara
kommunalråd.

-

Uppdraget som kommunstyrelsens förste vice ordförande ska vara minst ett
halvtidsuppdrag med fast arvode om 50 procent av riksdagsmannaarvodet.
Titeln ska vara kommunalråd.

Kommittén har gett kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att revidera arvodesreglementet. Ovanstående kan ses som ett första steg i detta, men fler förändringar behöver göras. Gemensamma regler i KAK så långt möjligt övervägas.
Den parlamentariska kommitténs förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige revidera § 2 i Arvodesreglemente
för Kungsörs kommun i enlighet med den parlamentariska kommitténs förslag.
Eventuellt ökade kostnader ska inarbetas i 2019 års budgetram.
För den parlamentariska kommittén

Pelle Strengbom
Sammankallande
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Tillsättande av parlamentarisk kommitté för
frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m. (KS 2018/400)
Den parlamentariska kommittén för översyn av den politisk
organisation m.m. önskar tillsätta en ny parlamentarisk kommitté.
Uppdraget för kommittén ska vara frågor om kultur, fritid, miljö,
jämställdhet m.m.
Kommittén föreslår att
- alla partier som är representerade i kommunfullmäktige ska
erbjudas en ledamot och en ersättare i kommittén, största parti
dock två. Den ska ledas av kommunstyrelsens ordförande och
sammanträda fyra gånger per år
- vid kommitténs sammanträden ska berörda tjänstemän delta
- mandatperioden för kommittén ska vara fyra år med börjar den
1 januari året efter det att det varit val till riksdag, kommun och
landsting
- ledamöter i kommittén utses av kommunstyrelsen
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Den parlamentariska kommitténs skrivelse 2018-10-03

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige inrättar en parlamentarisk kommitté för frågor rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m. från och med
den 1 januari 2019.
Ledamöter och ersättare till kommittén utses av kommunstyrelsen.
Kostnader för parlamentariska kommittén ska inarbetas i 2019 års
budget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2018-10-03

KS 2018/400

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Parlamentariska kommittén för
politisk organisation m.m.

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Tillsättande av parlamentarisk kommitté för frågor
rörande kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.
Den parlamentariska kommittén för översyn av den politisk organisation m.m.
önskar tillsätta en ny parlamentarisk kommitté. Uppdraget för kommittén ska
vara frågor om kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.
Alla partier som är representerade i kommunfullmäktige erbjuds en ledamot och
en ersättare i kommittén, största parti dock två. Den ska ledas av kommunstyrelsens ordförande och sammanträda fyra gånger per år.
Vid kommitténs sammanträden ska berörda tjänstemän delta.
Mandatperioden för kommittén är fyra år med börjar den 1 januari året efter det
att det varit val till riksdag, kommun och landsting. Ledamöter i kommittén utses
av kommunfullmäktige i samband med övriga val inför kommande mandat
period.
Den parlamentariska kommitténs förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige inrättar en parlamentarisk kommitté för frågor rörande
kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m. från och med den 1 januari 2019.
Ledamöter och ersättare till kommittén utses efter förslag från kommunfullmäktiges valberedning.
Kostnader för parlamentariska kommittén ska inarbetas i 2019 års budgetram.

Pelle Strengbom
Sammankallande

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
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0227-60 00 00
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212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Delårsbokslut för Kungsörs kommun per den
31 augusti 2018 (KS 2018/373)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2018 mot bakgrund av nämndernas/förvaltningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.
Sammantaget indikerar bokslutet ett negativt resultat för kommunen på årsbasis om 0,2 miljoner kronor (7,1 miljoner kronor sämre
än budgeterat).
Verksamheterna redovisar ett underskott på 0,6 miljoner kronor
per den 31 augusti. På årsbasis beräknas (i miljoner kronor) i
förhållande till budget;
- Barn- och utbildningsnämnden -0,9
- Socialnämnden +/- 0,0
- Kommunstyrelsen +0,3
- Finans -6,5
Balanskrav och god ekonomisk hushållning och det finansiella
målet kommer inte att nås.
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis enligt
följande (miljoner kronor):
- Kungsörs Kommunföretag AB
-0,1
- Kungsörs Fastighets AB
+4,5
- Kungsörs KommunTeknik AB
+/-0,0
- Kungsörs Vatten AB
+/-0,0
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor):
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund
+ 0,8
- Västra Mälardalens Kommunalförbund
- 0,8
Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2018-10-08, § 9 Delårsbokslut
• Förslag till delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31
augusti 2018
• Delårsrapport augusti 2018 Kungsörs Kommunföretag AB
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22
•
•
•

KS BB beslutsförslag

Delårsrapport augusti 2018 för Kungsörs Fastighets AB
Delårsrapport augusti 2018 Kungsörs KommunTeknik AB
Delårsrapport augusti 2018 Kungsörs Vatten AB

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti
2018 med godkännande till handlingarna.

Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr xx/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-10-08

§9
Delårsbokslut per den 31 augusti 2018
(KS 2018/373)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2018 mot bakgrund av nämndernas/förvaltningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.
Sammantaget indikerar bokslutet ett negativt resultat för kommunen på årsbasis om 0,2 miljoner kronor (7,1 miljoner kronor sämre
än budgeterat).
Verksamheterna redovisar ett underskott på 0,6 miljoner kronor
per den 31 augusti. På årsbasis beräknas (i miljoner kronor) i
förhållande till budget;
-

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden -0,9

-

Politisk verksamhet beräknas ge positivt resultat om
160 000 kronor

-

Fritidsgårdarna beräknas ge positivt resultat om 150 000 kr.
Ny förskoleavdelning Ulvesund beräknas kosta 1,8 miljoner kronor. Det beräknas göra att förskoleverksamheten gör
ett negativt resultat med 1,2 miljoner kronor

-

Den pedagogiska verksamheten (familjedaghem) beräknas
ge ett positivt resultat om 150 000 kronor

-

Ombyggnaden av Västerskolans kök och dyrare livsmedel
skolmåltider gör att grundskolan beräknas ge ett negativt
resultat om 2 miljoner kronor

-

Gymnasieskolan har färre elever och ger ett positivt resultat
om drygt en miljon

-

Särskolan beräknas ge ett positivt resultat om 180 000 kr

-

För den gemensamma verksamheten har investeringen i inventarier till Kung Karls skola inte slutförts. Totalt beräknas verksamheten ge 900 000 kronor i positivt resultat

Kostnaden för mat till äldre vid Mistelns kök beräknas bli
300 000 kronor dyrare än budgeterat

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-10-08
-

-

-

Justerandes sign

Socialnämnden +/- 0,0

-

Vård- och omsorg om äldre beräknas bli 750 000 lägre än
budgeterat

-

Nya placeringar gör att insatser inom LSS/LASS ger ett
negativt resultat om 3,8 miljoner kronor

-

Färre placeringar och inga konsulter inom individ- och familjeomsorg ger ett positivt resultat om 1,8 miljoner kronor

-

Arbetsmarknadsåtgärder ger ett positivt resultat om
300 000 kronor och förvaltningsledningen 950 000 kronor.

Kommunstyrelsen +0,3
-

De politiska kostnaderna beräknas bli 350 000 kronor högre än budget då överförmyndarverksamheten räknar med
ett överdrag med ca 400 000 kronor för Kungsör

-

Inom området infrastruktur och skydd beräknas en negativ
avvikelse om 980 000 kronor. Kungsörs KommunTeknik
AB kompenseras för löneökning i priser på beställning.
Kommunstyrelsen har inte fått kompensation för detta
sedan 2014 (1,5 miljoner kronor)

-

Kultur- och fritid beräknas göra en negativ avvikelse om
100 000 kronor

-

Kommunikationer beräknas på helår gå + 300 000 kronor
efter en indragning av linje Torpa

-

De gemensamma kostnaderna beräknas bli drygt 1,4 kr
lägre än budget i huvudsak beroende på barnledighet på
ekonomi och vakans på kansliet. Dessutom sjukskrivningar
på ekonomi, kansli, och utvecklingsenheten. Kostnaden för
fortbildning och rehabilitering på personalområdet beräknas bli lägre än budgeterat.

Finans -6,5
-

Skatteintäkterna försämras på grund av att skattekraften
minskar och den kommunalekonomiska utjämningen ökar
(sammantaget -200 000 kronor)

-

Personalförsäkringar beräknas ge 400 000 kronor i positivt
resultat, medan pensionskostnader ger lika mycket i underskott

-

Borgensavgifterna ger 400 000 kronor i positivt resultat
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-10-08
-

Interna kapitalinkomsterna gör ett negativt resultat om
100 000 kronor

-

Färre ensamkommande (4,3 miljoner) och sanering Tegeludden (3,2 miljoner kronor) gör att övriga finansiella poster
blir 7,5 miljoner högre än budgeterat

Balanskrav och god ekonomisk hushållning och det finansiella
målet kommer inte att nås.
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis enligt
följande (miljoner kronor):
- Kungsörs Kommunföretag AB
-0,1
- Kungsörs Fastighets AB
+4,5
- Kungsörs KommunTeknik AB
+/-0,0
- Kungsörs Vatten AB
+/-0,0
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor):
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund
+ 0,8
- Västra Mälardalens Kommunalförbund
- 0,8
Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förslag till delårsbokslut för Kungsörs kommun per den 31
augusti 2018
• Delårsrapport augusti 2018 för Kungsörs Fastighets AB
• Delårsrapport augusti 2018 Kungsörs KommunTeknik AB
• Delårsrapport augusti 2018 Kungsörs Vatten AB
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 Västra Mälardalens
Kommunalförbund
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2018 Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
• Bilder kring måluppfyllelse av kommunfullmäktiges mål

Beslut

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings förslag till
kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti
2018 med godkännande till handlingarna.
Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr xx/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Viktiga händelser
Styrande dokument som ändrats/antagits är:
- Avfallstaxa 2018
- Policy vid sjukfrånvaro
- Komplettering av arbetsmiljöpolicy
- Instruktion för kommunens högsta tjänsteman
- Allmänna ordningsföreskrifterna för Kungsörs kommun (ett beslut Länsstyrelsen framfört
synpunkter på och kan komma att revideras)
- Reglemente för intern kontroll
- Revidering av detaljplaneprocessen
- Nya regler för arrenden
- Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun
- Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2021
- Policy för behandling av personuppgifter
- Riktlinjer för systemförvaltning
- Riktlinjer för anskaffning av IT
Högkostnadsskyddet för äldre- och handikappomsorgen har ändrats efter socialstyrelsens
rekommendationer.
Ett byte av mark med skog för att kommunen ska bli markägare och få besittningsrätt till område för
motocrossbana.
Kommunfullmäktige har fattat ett principbeslut som innebär att hyror i särskilda boenden ska baseras
på de faktiska kostnaderna för respektive lägenhet och förhandlas i gängse ordning.
Hundlekgård har uppförts vid Runevallen.
Kommunfullmäktige har besluta godkänna att den gemensamma överförmyndarnämnden kompletteras
med Hallstahammars och Surahammars kommuner.
Kommunstyrelsen har antagit detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:2 f.d. Folkets Park (Roberts
auktioner).
Barn- och utbildningsnämnden har fått utökad ram 2018 för hyra av modul som omlokaliseras till
Valskog för fritidsgård och drift av en förskoleavdelning vid Ulvesund under året. Till inventarier för
förskoleavdelningen har investeringsmedel beviljats.
En överenskommelse har träffats mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanland om
samverkan för trygg och effektiv utskrivning för sluten hälso- och sjukvård från och med den 1 januari
2018.
En utvärdering av digitala utskick till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och bolag har
genomförts.
Detaljplaner har skickats ut för samråd:
- Ändring av detaljplan för Jägaråsen
- Nya Kinnekulle
- Kaplanen 7-9
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Resultat per 31 augusti
Kommunen redovisar ett resultat på + 13 616 tkr (22 974 tkr 2017) per den 31 augusti, att jämföras
med en budget på + 4 600 tkr. Semesterlöneskuld ingår med + 8 517 tkr. Per förvaltning ser resultatet
ut som följer:
Ansvarsområde

2018
Januari Augusti
Budget

2018
Helår

(redov i tkr)

Utfall

Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma nämnder

46 216
141 052
148 132
335 400

47 850
147 363
153 273
348 487

1 634
6 311
5 141
13 086

71 095
221 725
229 910
522 730

70 795
222 625
229 910
523 330

300
-900
0
-600

Finansiering

349 017

353 087

-4 070

529 630

523 130

-6 500

13 616

4 600

9 016

6 900

-200

-7 100

Resultat

Avvik

Budget

Prognos

Avvikelse

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar per augusti ett överskott på 1 634 tkr (2 380).
Semesterlöneskulden bidrar med 128 tkr av överskottet. Resterande överskott är i huvudsak beroende
på vakanta tjänster och andra periodiseringar och säsongsbetonade kostnader som uppstår senare under
året samt en återbetalning från Västra Mälardalens Myndighetsförbund på 400 tkr.
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde redovisar per augusti ett positivt resultat på +6 311 tkr
(9 482). Exkluderas semesterlöneskulden är resultatet i stället +790 tkr (4 396), resultatet innehåller
inte nya löner för lärare vilket i praktiken innebär att resultatet är negativt.
Socialnämndens ansvarsområde redovisar per augusti ett positivt resultat på +5 141 tkr (2 468).
Exkluderas semesterlöneskulden är resultatet i stället +2 272 tkr (-153). Den positiva trenden inom
socialnämnden tycks ha vänt även om det är oroligt inom vissa delar. Vändningen står Individ- och
familjeomsorgen för främst på grund av vakanser och lägre kostnader för ensamkommande ungdomar.
Finansen redovisar en negativ avvikelse på 4 070 tkr i huvudsak beroende på att statsbidrag till
ensamkommande ungdomar minskar när ungdomarna passerar myndighetsgränsen. Vidare så måste en
sanering av Tegeludden tas mot resultatet till en kostnad av 3,2 mkr.
Balanskravet
Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta om en budget där kostnader överstiger intäkter. Det
budgeterade resultatet för 2018 är 6,9 miljoner kronor plus och lever upp till balanskravet. Prognosen
för helåret är ett positivt resultat på - 0,2 miljoner kronor och balanskravet uppnås inte i prognosen.
God ekonomisk hushållning
Kommunen har liksom de kommunala bolagen gjort överskott i många år och det måste betraktas som
en god ekonomisk hushållning. Prognosen för 2018 är ett litet negativt resultat och bör hanteras.
Finansiellt mål
Kommunfullmäktiges finansiella mål är att resultatet ska uppgå till 1,5 procent av skatter och bidrag.
Prognosen visar på ett resultat på plus - 0,2 mkr vilket motsvarar -0,3 % av skatter och bidrag och det
finansiella målet kommer då inte att nås detta år.
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Prognos per 31 december
Det prognostiserade resultatet per helåret beräknas bli -200 000 kronor.
Kommunstyrelsens förvaltning räknar med att redovisa ett litet överskott på 0,3 mkr. Barn- och
utbildningsförvaltningen ett underskott på 0,9 mkr och socialförvaltningen räknar med att hålla budget.
Barn- och utbildningsförvaltningen har fått ett kommunstyrelsebeslut på att man får ta en utökad hyra
för förskolelokaler på 1,8 mkr utöver ramen.
Finansverksamheten förväntas ge ett minus på 7,5 mkr beroende på färre ensamkommande ungdomar
och sanering av en tomt vid Tegeludden.
Investeringar
De största investeringarna är gjorda i nya Södergården / Lärken, och ombyggnad centrum etapp I. Båda
projekten är budgeterade till ca 10 mkr 2018 efter överföring av budget från 2017. De har nått ungefär
halvvägs per augusti. Prognosen är att de hamnar nära budget.
Inventarier till nya skolan och Lärken är de största budgeterade posterna med 10 mkr respektive 5,5
mkr. Ingen av dessa investeringar är klara, man har velat komma på plats för att kunna
kompletteringsköpa beroende på behov. Troligen kommer inte hela budgeten att användas.
Större investeringar görs också i form av exploatering av nya områden. Dessa kommer att föras vidare
till kommande år för att matcha intäkter från försäljning av tomter så småningom.
Fem nya poolbilar har köpts in, två stycken utöver budget. Kostnaden per styck är cirka 50 % högre än
budget. När budgeten lades pågick fortfarande en diskussion om vilken typ av bil och hur många man
skulle ha och beslutet ledde till betydligt dyrare bilar än tänkt från början.
Utöver budget har fullmäktige beslutat investera i ett utegym i Valskog.
Det finns också några investeringar som saknar beslut från kommunfullmäktige. Sedan gammalt finns
beslut om en elektronisk infartsskylt. Kostnaden för att få den på plats är dock inte beslutad (ca 300 tkr
hittills).
Tidigare har det funnits en viss marginal i investeringsbudgeten för att rymma investeringar i gator och
vägar. Under 2018 intecknades hela budgeten i några större projekt så budget saknas för
toppbeläggningar och belysning, ca 800 tkr än så länge.
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2018
Projekt
Nybyggnad Södergården
Ombyggnad Centrum Etapp 1
Projekt Blåmesgatan
Inventarier ny skola
Toppbeläggningar
Projekt Skäggdoppingvägen
Investeringar Lärken
Projekt Borgvik
Bil Rehab YWP 195
Elektronisk infartsskylt
Utegym Valskog
Inköp Poolbil 2 YND 370
Inköp Poolbil 1 YMZ 002
Inköp poolbil 4 OWW 932
Inköp Poolbil 5 FNU 625
Inköp Poolbil 6 GEU 662
Belysning Ängsvägen-Eddavägen
Ombyggnad Södergården
RFID självservice Biblioteket
Nyckelfri hemtjänst
Exploatering Skillinge

Summa investeringar
Varav exploatering

Redovisat
5 288
4 525
2 922
2 724
587
444
329
324
311
295
272
251
251
239
239
239
207
61
24
0
-2 407
17 124

Årsbudget
10 181
10 000

37 082

Återstår
4 893
5 475
-2 922
7 276
-587
-444
5 171
-324
-11
-295
-272
-84
-84
-72
-239
-239
-207
-61
-24
600
2 407
19 958

1 283

0

-1 283

10 000

5 500
300
167
167
167

600

Lån- och borgensåtaganden
Det finns ingen låneskuld i kommunen. Kommunen borgar för totalt 579 mkr för lån upptagna av
VaFab Miljö (5,5 mkr), Kungsörs Fastighets AB (134,7), Kungsörs KommunTeknik AB (365,6),
Kungsörs Vatten AB (73,0 mkr) samt till egnahem (0,2).
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Personal
Årets viktigaste händelser
Policy för sjukfrånvaro
En policy för vad som gäller vid sjukfrånvaro har tagits fram och börjat gälla. Den tydliggör hur
arbetsgivare och medarbetare ska agera vid sjukfrånvaro och vid tecken på ohälsa.
Arbete med riktlinjer för att hantera trakasserier
Riktlinjer och rutin för hantering vid kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier
som har samband med diskrimineringsgrunderna arbetades fram under hösten 2017 och beslutades om
i februari. Riktlinjerna och rutinen ska göra det tydligt för alla medarbetare hur det ska hanteras om det
trots allt inträffar.
Löneöversyn
Löneöversyn har genomförts under våren för alla avtalsområden utom för lärare och förskollärare.
Aspirantprogram för potentiella chefer
För alla kommuner i länet genomförs ett chefsaspirantprogram för potentiella chefer.
Programmet vänder sig till medarbetare med ett intresse för ett framtida arbete som chef
och ledare och genomförs under ett år. Från Kungsör deltar två medarbetare i år.
Eftersom det fanns ett stort intresse i organsationen att delta i länets program genomför vi
nu under året ett chefsaspirantprogram med liknande upplägg i egen regi. Vi kommer att
behöva rekrytera många chefer de kommande åren så det är angeläget att ge medarbetare
som är intresserade och nyfikna på vad ett ledaruppdrag kan innebära insikter kring detta
och väcka ytterligare intresse för ledarskap. Deltagande i programmet utgör ingen garanti
för att få ett chefsuppdrag och inget förbindande till att söka en chefstjänst efter
programmet. 14 personer deltar i det lokala programmet.
Ledarprogram, chefsdag och stöd till chef/ ledare
Ledarutvecklingen och ledarträningen fortsätter. Alla ledningsgrupper gör ett eget
utvecklingsarbete vilket varvas med utvecklingsinsatser för alla chefer i samband med de
återkommande chefsdagarna. Även individuellt ledarstöd ingår.
Två chefsdagar har genomförts. Chefsdagarna genomförs vid fyra tillfällen under året och
innehåller förutom ledarträning även information som rör alla chefer samt ger möjlighet till
att nätverka och byta erfarenheter.
Medarbetarskap och arbetsmiljö
Flera enheter har tillsammans med HR-avdelningen arbetat med medarbetarskap d v s medarbetares
delaktighet, engagemang, ansvarstagande och samspel.
Kultureken - arbetsmiljöpris
För att uppmuntra arbetsplatser som insett värdet av en god kultur och ett gott arbetsmiljöarbete har ett
arbetsmiljöpris instiftats och även utdelats i maj. I fokus var arbete avseende utvecklande ledarskap,
bemötande och värdeskapande kultur, aktivt arbetsmiljöarbete som är förebyggande och
hälsofrämjande, engagerade och delaktiga medarbetare, samverkan och samarbete på arbetsplatsen,
mellan arbetsplatser och i kommunen som helhet. Kinnekulle förskola vann vandringspriset i år genom
sitt engagerade arbete inom dessa områden
Arbete med att sänka och förebygga sjukfrånvaro
Arbetet med att sänka och förbygga sjukfrånvaro fortsätter.
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Flera medarbetare som varit långtidssjukrivna är tillbaka i tjänst helt eller på deltid. Ett antal
medarbetare har via samarbetet med försärkringskassan och arbetsförmedlingen fått stöd att gå vidare
med annan sysselsättning utanför kommunen, det visar sig i den totala sjukfrånvaron som har minskat i
jämförelse med tidigare år. Dock bidrog infektioner och en ihärdig influensa till mycket
korttidssjukfrånvaro under våren. Därefter har korttidsfrånvaron minskat men den har dessvärre inte
minskat i jämförelse med tidigare år. Förhoppningen är att den nya sjukfrånvaropolicyn ska bidra till
att korttidsfrånvaron minskar. Sjukfrånvaron för de första åtta månaderna var 6,7 %. För motsvarande
tid 2017 var den 7,4 % samt för 2016; 7,3 %.
Samtalsgrupp för att förebygga stress
Under våren har vi haft ytterligare en samtalsgrupp likt den som genomfördes under 2017
då vi medverkade i ett forskningsprojekt. Personer i riskzonen för utmattning och
utbrändhet ska genom deltagande i samtalsgrupper hitta strategier för att förebygga stress
och utmattningssyndrom. Forskningsresultatet är inte presenterat ännu men lokalt föll den
första omgången med samtalsgrupp väl ut.
Introduktionsträffar för nya medarbetare
En introduktionsträff genomfördes i mars. Nya medarbetare välkomnas och ges
information om organisationen, orten och kommunen/bolagen som arbetsgivare.
Chefstjänstemännen med flera presenterar sina olika verksamheter samt berättar om viktiga
delar som rör anställningen.
Lokalt kollektivavtal för schemahantering
Ett permanent lokalt kollektivavtal för schemahantering med timbank avseende verksamheter inom
vård och omsorg har slutits med Kommunal. Avtalet innebär i korthet att medarbetare kan lägga sina
egna scheman och för att det ska fungera praktiskt över tid så finns möjlighet att ha ett plus- och
minussaldo av timmar.
Övergripande lönekriterier
Övergripande lönekriterier för kommunen och bolagen har tagits fram under vintern och
våren. Lönekriterierna ska ligga till grund för den individuella lönesättningen.
Upphandling av företagshälsovård
Tillsammans med Arboga, Köping och kommunalförbundet samt kommunala bolag har
arbetet fortsatt inför ny upphandling av företagshälsovård. Nuvarande avtal löper ut i mars
2019.
Arbete med kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket
Arbetet fortsätter genom olika aktiviteter. I mars medverkade kommunen på en karriärdag
för lärare och förskollärare på Mälardalens högskola.
Rekrytering
Under perioden har 64 tillsvidareanställda medarbetare slutat och 77 medarbetare anställts
tillsvidare i kommunen. Rekryteringsarbetet är ständigt pågående. I och med den ökade
rörligheteten på arbetsmarknaden och ökad kompetensbrist måste mycket tid ägnas åt det
som rör rekrytering både för HR-avdelningen och för cheferna.
Inspirerande föreläsningar
I april bjöds alla medarbetare in till inspirationsföreläsningar om arbetsglädje och
personligt ledarskap och förändringsvilja. Torkild Sköld höll fyra uppskattade
föreläsningar om detta.
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Framtidsperspektiv
Kompetensförsörjningen fortsätter att vara ett högprioriterat område både utifrån att
pensionsavgångarna blir fler och att personalrörligheten ökat.
Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket fortsätter.

Att fortsätta arbeta med ledarskapet är oerhört viktigt för att verksamheterna ska fungera och leverera
och för att medarbetare ska trivas och prestera.
Insatserna för att sänka och förebygga sjukfrånvaro samt för att förbättra arbetsmiljön fortsätter.
Då kommunens medarbetare till största delen består av kvinnor är alla ovan nämnda områden viktiga
att fortsätta arbeta med ur jämställdhetsperspektiv.
Vi kommer att fortsätta uppmuntra och lyfta fram förebilder för framåtsträvande och hälsosamma
arbetsplatser som i sin tur kan inspirera andra arbetsplatser genom arbetsmiljöpriset Kultureken.
Arbetet med att öka andelen heltidsanställda fortsätter utifrån överenskommelsen med fackförbundet
Kommunal.
Vi inväntar att centrala parter snart kommer överens om ett nytt löneavtal för lärare och förskollärare
så att vi kan genomföra löneöversynen för dessa grupper under hösten.
Under hösten kommer en grundläggande arbetsmiljöutbildning genomföras för samtliga chefer och
skyddsombud.
Upphandling av företagshälsovård ska vara klar i september.
Sjukfrånvaro
Nedan redovisas den totala sjukfrånvaron enligt den obligatoriska
sjukfrånvaroredovisningen (sjukfrånvaro i % av total arbetad tid) till och med augusti 2018.
Den totala sjukfrånvaron har glädjande nog minskat i jämförelse med tidigare år även om
vi vet att det främst är långtidssjukfrånvaron som gått ned.
Sjukfrånvaron har minskat i åldrarna upp till 49 år men har ökat något i åldersgruppen 50
år och äldre. Kvinnors sjukfrånvaro har generellt minskat medan männens sjukfrånvaro har
ökat.
Åldersgrupp
0 - 29
30 - 49
50 år och äldre
Totalt
Kvinnor
Män

2016

2017

2018

8,0
7,0
9,8
7,2
7,0
4,1

5,1
9,3
11,2
7,4
7,7
4,8

4,2
7,2
11,5
6,7
6,2
6,2
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Målsammanfattning
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunen ska ha minst 8500 invånare år
2018 och 9000 invånare år 2025

DELÅR -tom augusti
Befolkningsutveckling
tom juni 8 608 invånare

PROGNOS- helår
Budget 2019 bygger på
8 700 per 1 november

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

Kommunens resultat tom
augusti: 9 154 tkr

Prognos: -200 tkr,
målet kommer inte att nås

Redovisning inte klar
I skolan ska kunskapsresultatens nivå,
trivsel och trygghet öka varje år med 2015
som basår
Valskog invigt och klart,
Centrumutvecklingens första etapp och
torget i Valskog ska vara klara under 2018 Drottninggatan och Cooptorget pågår
Ingen redovisning
Kommunen ska i samverkan med
Arbetsförmedlingen och näringslivet,
arbeta för att minska arbetslösheten de
närmaste två åren med två procent årligen
med december 2016 som bas

Redovisning föreg läsår
sker i årsbokslut
Ska vara klart till
årsskiftet
Ingen redovisning

Arbetslöshet dec -16
11, 4 %
Arbetslöshetsmål dec -19
7,4 %

Kommentar till resultatredovisning av kommunfullmäktiges mål
Redovisningen per augusti är inte fullständig, en bättre redovisning sker i årsbokslutet.
Befolkningsutvecklingen påverkas av byggandet som pågår, målet på 9 000 invånare är satt till 2025
och utvecklingen sker inte helt jämnt över tid. Just för tillfället är takten lite lägre än den varit.
Resultatet är svagt beroende på en sjunkande skattekraft, minskande statliga bidrag samt en
engångsbetalning för sanering. Prognosen för 2019 är en lägre takt på ökningen än
befolkningsutvecklingen antyder.
Tendensen inom skolan är positiv men redovisning för förra läsåret är inte klart än.
Centrumutvecklingens första etapp, Valskogs torg, är avklarad och fortsätter med delar av
Drottninggatan. Arbetet pågår och beräknas vara klart innan årsskiftet, som planerat.
Arbetslöshetssiffror är inte presenterade, detta är en avgörande fråga för att öka skattekraften i
kommunen och därigenom skapa utrymme för en större ekonomi.
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Nyckeltal

Perspektiv

Kvartalsrapport nyckeltal
Q1
Q2

Medborgare
Befolkningsutveckling, antal
Väntar särskilt boende, antal
Väntar LSS-bostad, antal vuxna
Väntar seniorboende (utan beslut), antal
Önskar plats på förskolan (inom 6 mån),
antal
Besök biblioteket, antal

Försörjningsstöd, kr
Öppna insatser vuxna, kr
Institutionsvård barn och unga, kr
Medarbetare
Sjukfrånvaro, totalt %
Kvinnor, %
Män, %
Miljö
Energiförbrukning KKTAB fastigheter,
kWh/m2
Kostnad drift och underhåll per m2, gata
kr/m2
Kostnad drift och underhåll per m2, park
kr/m2
Inköp av ekologiska livsmedel, andel %
Bilpoolen- andel förnybart bränsle %
Tjänsteresor med egen bil, kr
Ekonomi
Resultat, % av skatter och bidrag

Mål/Budget

Dec -17

8 614
11
1
18
69

8 608
8,5
1
18
85

9 000 år 2025
0
0
0

8603
9,5
17, 3
15
25

14 464

12788

60 000

1 208 733
225 117
1 157 917

572 367
2 953 702
3 092 044

6 000 000
1 500 000
6 606 000

17431
(239/dag)
Totalt
68235
(242/dag)
5 590 721
1 813 07
5 866 871

7,69
8,11
6,01

7,24
7,63
5,65

< 7,89

7,34
7,96
4,77
84,51

28,54

99,86
13,43

1,75

11,99
6,27

0,34
41,4
97
25 569

40,2
-*
54 949

4,94
30
100 år 2030
Minskning

34,3
96
154 956

23,6

-1,8

1,5

4,4

– ingen uppgift * byte av bilar i bilpoolen från etanol till elhybrid i bilpoolen from juni
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Kommunkoncernen
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering förutsatt
att kommunen har en ägarandel om minst 20%.
Förutom kommunen ingår Kungsörs Kommunföretag AB, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs
Vatten AB och Kungsörs Fastighets AB till 100 %, Kungsörs Grus AB till 25% och Västra
Mälardalens MyndighetsFörbund till 40 % i koncernredovisningen. Procentantalen anger kommunens
ägarandel.
Koncernens resultat för årets första åtta månader uppgick till 25 774 tkr (+38 970) tkr. Det stora
överskottet efter 8 månader beror till stor del på redovisning av semesterlöneskuld och att det under
sommaren varit lågsäsong i driftskostnader av olika slag, t ex har idrottsanläggningar varit stängda och
olika underhållskostnader i bolagen har legat nere på en lägre nivå under sommarperioden. Prognosen
för koncernen är att helåret slutar på ca + 5,5 mkr.
Västra Mälardalens Kommunalförbund, Vafab Miljö AB och Kommuninvest redovisas inte då
kommunens ägarandel understiger 20 %.
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Förvaltningsberättelse
Organisation Kungsörs kommun 2018

Kommunstyrelsens
förvaltning

Valnämnd
Kommunrevision

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Barn- o
utbildningsnämnden

Barn- o
utbildningsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Ordförande
Kommunrevision
Kommunfullmäktige
Valnämnd
Kommunstyrelse
Barn- o utbildningsnämnd
Socialnämnd

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

Förvaltningschefer
Kommunstyrelsens förvaltning
Barn- o utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Claes-Urban Boström
Fredrik Bergh
Lena Dibbern
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Kommunstyrelsens verksamhet
Viktiga händelser
Byggföretag har visat ett ökat intresse för Kungsör och en del har redan börjat bygga bostäder.
En detaljplan för området vid Roberts auktioner fd folkets park, har vunnit laga kraft.
Framtidsdagar för politiker har ägt rum med inriktning mot äldreomsorg respektive förskola.
Infört kommunstyrelsen i korthet, kort information på hemsidan om beslut i senaste kommunstyrelse.
Samtliga poolbilar är utbytta till el-hybridbilar, fem nya bilar är inköpta med alkolås.
En policy för vad som gäller vid sjukfrånvaro har tagits fram och börjat gälla. Den tydliggör hur
arbetsgivare och medarbetare ska agera vid sjukfrånvaro och vid tecken på ohälsa.
Riktlinjer och rutin för hantering vid kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier
som har samband med diskrimineringsgrunderna arbetades fram under hösten 2017 och beslutades om
i februari. Riktlinjerna och rutinen ska göra det tydligt för alla medarbetare hur det ska hanteras om det
trots allt inträffar.
Ett lokalt chefsaspirantprogram startas eftersom det finns behov av att behöva rekrytera
många chefer de kommande åren.
Under våren avslutades arbetet med att utrusta alla medier med RFID-taggar för utlåning med
automater. Det betyder att integriteten och förutsättningarna för att genomföra ett Meröppet-bibliotek
ökar. Låntagarna själva utför utlån och återlämning av medier.
Upphandlingen av nytt bibliotekssystem för tio kommunbibliotek i Västmanland genomfördes under
våren 2018. Bibliotekscheferna beslutade att göra en ny upphandling senare under året eftersom
resultatet av upphandlingen inte klarade kvalitetskraven.
Invigning av Kung Karlsskola ca 1500 besökare, tal och bandklippning utanför skolans östra entré
varpå besökarna fick titta runt samt gå en tipspromenad. Under våren har vi jobbat med att uppdatera
Kultur- och fritidspolitiska programmet för period 2018-2021. Programmet är nu färdigställt.
Ett antal aktivitetsgruppsmöten (mellan föreningar, ABF, Svenska kyrkan och kommunen) med fokus
på årets evenemang har hållits.
Fritidsenheten har deltagit i ett antal möten med skolornas kommungemensamma elevråd för ökad
dialog med barn och unga i kommunen.
I samarbete med Kungsörs Återvinning & Secondhand, Arbetsmarknad och försörjning invigdes
Fritidsbanken i Kungsör 19 maj.
Arbetsmarknad och försörjning har även varit behjälpliga när det gäller att bygga nya avbytarbås till
Runevallen och Centralvallen.
Årets konst och hantverkssafari överträffade de senaste årens besöks antal med drygt hundra. 2018
kom vi upp i 2 739 stycken besök, hos de olika utställarna och på Kungsudden.
I juni firades Världsmiljöveckan med teater med miljötema för barn i förskola och skola, infotorg med
Vafab miljö, Klimat och energirådgivaren m.fl. på Nytorget. Kayakutflykt i Mälaren samt Kungsörs
kommuns miljöpris som delades ut till Eva Nelson med kollegor på driftenheten samt Eriksbo
plantskola på kommunfullmäktiges junimöte.
I augusti hade vi tre handbollsläger i sporthallarna, Sollentuna HK 120 deltagare, Stockholms polisen
86 deltagare och AIK Handboll 220 deltagare. Övernattning skedde i nya skolan i samarbete med
skolköket på skolan. Alla deltagare var mycket nöjda med vistelsen i Kungsör.
Sista helgen i augusti arrangerades Kungsörs dagarna.
Inför valet 9 september arrangerades det en valdebatt på Thor Modéen-teatern, välbesökt med en
engagerad publik på omkring 130 personer.
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Kungsör medverkar i Köpings projekt för att designa om sin webb. När Köpings projekt är klart kan
delar av resultatet införas även på Kungsörs webb. Fokus är att underlätta för medborgarna att hitta rätt
och relevant information.
Diskussioner om att byta till ett nytt intranätverktyg pågår tillsammans med Köping, Arboga och
Surahammar. I Arboga finns ett pågående intranätprojekt och Kungsör deltar i referensgruppen.

Framtidsperspektiv
För att göra Kungsör mer attraktivt att bo och verka i arbetar kommunen med att ta fram detaljplaner
för nya lägenheter i hamnområdet. En vision har tagits fram som pekar ut fem områden som ska
detaljplaneläggas. Läget är centralt nära Mälaren, centrum och järnvägsstationen.
Järnvägsstationen ska också bli resecentrum och stomlinjebussarna kommer under 2018 att sluta
trafikera busstationen och istället trafikera resecentrum. Området behöver anpassas för den nya
trafikeringen. Kungsör kommer att få ett modernt resecentrum med en bytespunkt för alla busslinjer
tillsammans med tågtrafiken.
Tillsammans med socialnämnden har vi påbörjat arbetet med hur äldreomsorgen ska se ut i Kungsör de
kommande 10 - 15 åren.
Fullmäktige har antagit ett mål om att arbetslösheten ska sänkas och en handlingsplan är framtagen.
Under hösten 2018 startar arbetet med att utrusta biblioteket för ”Meröppet bibliotek” dvs att
biblioteket utrustas med teknik som gör att biblioteket kan nyttjas även när det inte finns personal i
biblioteket.
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i Uppdrag från kommunstyrelsen att i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen titta på skolbiblioteksfrågan avseende den nya skolan färdigställs under
hösten 2018. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen.
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Ekonomi
Verksamhet

(redov i tkr)

Utfall

2018
Januari Augusti
Budget

2018
Helår
Avvik

Budget

Prognos Avvikelse

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

2 244
231
307
692
3 475

2 561
273
382
761
3 977

317
42
75
68
503

3 842
410
573
1 141
5 966

3 792
410
573
1 541
6 316

50
0
0
-400
-350

Fysisk o teknisk planering
Näringslivsfrämj o turism
Gator, vägar
Parker
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Delsumma infrastruktur o
skydd

1 498
1 825
6 159
1 508
2 780
3 953

1 419
2 153
5 874
1 287
2 828
3 900

-79
328
-285
-221
48
-53

2 128
3 229
8 811
1 931
4 242
5 850

1 848
3 229
9 601
2 271
4 372
5 850

280
0
-790
-340
-130
0

17 723

17 461

-263

26 191

27 171

-980

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

1 562
300
783
2 957
8 097
13 699

1 205
200
803
3 121
7 707
13 036

-357
-100
19
165
-390
-663

1 808
300
1 204
4 682
11 560
19 554

1 908
300
1 204
4 682
11 560
19 654

-100
0
0
0
0
-100

1 026

1 205

179

1 808

1 508

300

Gemensam verksamhet

10 292

12 171

1 878

17 576

16 146

1 430

Kommunstyrelsens förvaltning

46 216

47 850

1 634

71 095

70 795

300

Kommunikationer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar per augusti ett överskott på 1 634 tkr. Semesterlöneskulden
bidrar med 128 tkr av överskottet.
Politiska kostnader redovisas med stort överskott beroende på en väl tilltagen budget för både arvoden
och förbrukningskostnader. Flera politiska möten har och kommer att ställas in vilket gör att ett visst
överskott beräknas. Den ”övriga” politiska verksamheten består främst av Överförmyndarenheten.
Debiteringar görs inte i fas med tiden och dessutom inte i förhållande till verklig kostnad. Kostnaderna
beräknas överstiga budget med 400 tkr för Kungsörs del.
Kommunen har inte fått någon uppskrivning av priser sedan 2014. KKTAB har kompenserat
beställningarna med prisökning för att täcka lönekostnaderna varje år, motsvarande ca 1 % per år.
Sammantaget debiterar KKTAB 1,5 mkr mer än kommunstyrelsen fått kompensation för i budget.
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Västra Mälardalens MyndighetsFörbund lämnar tillbaka en miljon kronor av sitt överskott till
värdkommunerna Arboga och Kungsör. Kungsörs andel är 40 %, 400 tkr.
Fritidsverksamheten redovisar ett stort underskott per augusti, -357 tkr. En del är beroende på att
kostnader i budget och verklighet inte ligger i samma period.
Kommunikationerna redovisar ett litet plus som ökar till årsskiftet, 300 tkr på helåret. Dels så är
kostnaderna mot kollektivtrafikmyndigheten 100 tkr lägre än budget på grund av minskad trafik
(Torpa), dels är kostnaden för avskrivningar av Citytunneln lägre än budget ännu.
De gemensamma verksamheterna redovisar ett överskott på 1 878 tkr som väntas minska till 1 430 tkr
till årsskiftet. Ett par stycken långtidssjukskrivningar, föräldraledigheter och vakanser utan tillsättning
av vikarier är den största orsaken. Det tillfälligt större överskottet per augusti beror på förskottering av
intäkter till valorganisationen och till krisberedskap från statens sida.
Sammantaget beräknas kommunstyrelsen inte kunna hålla budget, i huvudsak beroende på två miljoner
kronor i misstämning mellan beställning och pris mot KKTAB.
Personal
Inom kommunstyrelsens förvaltning är 33 personer anställda, tre stycken arbetar deltid och övriga
heltid och tillsvidare. Medelåldern är 49,6 år och könsfördelningen är 73 % kvinnor mot 27 % män.
Sjukfrånvaron är traditionellt låg men ligger 2018 långt över de senaste årens sjukfrånvaro. Snittet efter
åtta månader 2018 är 4,6 % (1,7 % 2017) och nivån i augusti cirka 8 %. Tre stycken har varit eller är
helt eller delvis långtidssjukskrivna

.

Inga tillbud eller arbetsskador har rapporterats under 2018 inom kommunstyrelsens förvaltning. Inte
heller under 2017 rapporterades några incidenter kopplade till arbetet.
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Miljöarbete
Biblioteket arbetar ständigt med återvinning av returpapper, lampor, tonerkassetter och övrig
elektronik. I elljusspåren har belysningen bytts ut till LED-belysning under 2017.
Kommunen ingår i projektet Fossilfria och energieffektiva transporter i Östra Mellansverige (FETÖM)
tillsammans med ett antal andra kommuner. Ett arbete med att byta ut fordonsparken har påbörjats.
Kommunen beviljades LONA-bidrag (bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt) för ett projekt som avser
groddjursinventering. Tillsammans med Eskilstuna kommun och Västerås stad har kommunen
genomfört ett lyckosamt LONA-projekt som syftar till att bekämpa förekomsten av vattenväxten
sjögull i Mälaren och till viss del Arbogaån.
En Världsmiljövecka genomfördes med skiftande aktiviteter under veckan så som exempelvis vandring
längs Runnabäcken, Skogsbad och Qigong vid Stengärdet och skräpplockaraktiviteter för förskolor och
skolor.
Under 2017 har pappersutskick av kallelser till sammanträden, ersatts av digital hantering av kallelser
och handlingar till förtroendevalda inom kommunen.

Internkontroll
Kommunen har en årlig kontroll av att rätt moms betalas. Uppdraget genomförs av ett utomstående
bolag som är experter på moms och det har gett stora summor pengar tillbaka till kommunen. Den
största felorsaken brukar vara att fakturor skannas fel.
Ekonomienheten har ett självpåtaget uppdrag att stämma av att det nya ekonomisystemet fungerar.
Detta arbete fortsätter ett tag till. Antalet fel i systemet har minskat och är nästan nere på noll men
fortfarande dyker det upp saker som är svårförklarliga så kontroller och avstämningar måste fortsätta.
Kontroller genomförs enligt plan, redovisning sker i december.
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Barn och utbildningsnämndens verksamhet
Viktiga händelser
Förskolan
•
•
•
•
Västerskolan
•
•
•

Öppnat ny förskoleavdelning i Valskog i januari och en ny tvåavdelnings
förskola i centrala Kungsör i april
Planering pågår för framtida nya förskolelokaler.
Projekt: Sökt nya statsbidrag för minskade barngrupper, påbörjat nytt
gemensamt projekt inom BUF gällande nyanländas lärande och
”Skapande förskola” anordnar olika aktiviteter för förskolebarn.
Digitalisering: Timecarepool används nu i förskolorna vid bokning av
timvikarier.
Programmering för barn har införts på förskolor.
Vandalisering och inbrott på förskolor har tyvärr ökat.
Ny rektor anställd vid vårterminens början.
Ny organisation införd med ett ”tre-lärarsystem”.
Utveckling av kollegialt lärande. Att gemensamt planera lektioner,
utvärdera och analysera för att kunna justera och förbättra är grunden i
arbetet med kollegialt lärande.

Hagaskolan
•

Från hösten 2018 så har man på Hagaskolan både en lärare och en förskollärare,
alternativt en fritidspersonal, i förskoleklassen.
• Sedan hösten 2018 har man på Hagaskolan fyra avdelningar på fritids uppdelade i två
olika spår. Man har nu två avdelningar för förskoleklassbarn och åk 1 samt två
avdelningar för åk 2-3. Man ser en förmån i att få färre barn på varje avdelning och att
alla klasser i skolan är kopplade till sin specifika fritidshemsavdelning.
Det finns nu möjlighet till ett mer djupgående samarbete mellan fritidshemmet och
skolan då alla elever från samma klass kommer tillhöra samma avdelning på fritids.
Björskogsskolan
• Eleverna i årskurs 1-4 har under vårterminen 2018 varit med i ”Mattematchen”, en
lekfull mattetävling för alla grundskoleelever i årskurserna 1- 4.
• Läsåret 2016/17 instiftades en ny utmaning i Sveriges skolor för alla elever
i åk 4 och 5. Den heter ”Skolklassikern” och innebär att samtliga elever i en
klass tillsammans skall avverka distanserna för de fyra klassiker-motionsloppen i
Sverige, dvs. Vasaloppet 9 mil, Vätternrundan 30 mil, Vansbrosimningen 3 km och
Lidingöloppet 3 mil. Fjolårets åk 4 var de första som deltog i denna tävling och i år
har även årets fjärdeklassare deltagit. Det blev en utmaning eftersom klassen inte är så
stor och distanserna ska utföras oavsett antalet elever i klassen. 30 mil på cykel
avverkades genom att alla elever cyklade till Arboga och tillbaka.
• En mycket uppskattad dag som kallas ”Äventyrsdagen” genomfördes i
början av maj. Elever i åldersblandade grupper fick då vid olika stationer i
skogen lära sig om vatten
• Under vårterminen har fritidshemmet haft besök av två rektorer från
Stockholmstrakten. De hade som uppgift att intervjua personalen som arbetar på
fritidshemmet och vara med på ett av fritidshemmens planeringsmöten och därefter ge
sin bild av möjliga förbättringsåtgärder. Dessa personer såg att fritidsverksamheten
hade en fantastisk miljö att arbeta i och att personalen gjorde ett gott arbete. Något
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•

som kunde förbättras var strukturen på planeringsmötena så att tiden användes mer
effektivt vilket skolan nu arbetar med.
Vid skolstart ht 2018 firades att skolan fyllt 50 år.

Kung Karl 46
•

•
•
•

Vårens allra viktigaste händelse för verksamheten var att flytta in i den nya
skolbyggnaden tillsammans med Kung Karl 79 och att arbeta ihop organisationen på
samma fysiska plats. Samarbetet med Kung Karl 79 har påbörjats för att hitta en
gemensam plattform för att kunna utveckla de båda verksamheterna tillsammans.
Alla elever i åk 4-6 har under våren deltagit i Skapande skola och arbetat med ”Street
art” under våren. De färdiga alstren kommer sedan att sitta i Kung Karls skolas
lokaler.
Ett viktigt värdegrundsarbete har skett tillsammas med Sara Sjöblom. Hon har arbetat
med flera klasser med värdepedagogik i syfte att ge eleverna kunskap om etik och
värdegrund och hur man bör vara mot varandra för att fungera tillsammans.
En kompetensutvecklingsinsats i lågaffektivt bemötande har genomförts under våren
2018 för att bättre kunna bemöta elever som har ett utåtagerande beteende.

Kung Karl 79
• Vårens allra viktigaste händelse för verksamheten var att flytta in i den
nya skolbyggnaden tillsammans med Kung Karl 46 och att arbeta ihop
organisationen på samma fysiska plats. Samarbetet med Kung Karl 46 har
påbörjats för att hitta en gemensam plattform för att kunna utveckla de
båda verksamheterna tillsammans.
• Föreläsning med Torkild Skiöld om personligt ledarskap, vinnande
arbetsglädje och förändringsvilja.
• Samarbete med Skolverket gällande nyanländas lärande påbörjat.
Viva
• Kommunala aktivitetsansvaret, KAA
I dagsläget arbetar SYV och arbetsmarknadskonsulent aktivt med 30
personer inom det kommunala aktivitetsansvaret.
• 7tjugo
Att arbeta enligt 7tjugo´s arbetssätt är att utveckla och tydliggöra ett
medvetet bemötande och förhållningssätt som bidrar till att de vi möter
ges förutsättningar att utveckla viljan, modet och motivationen att ansvara
över sitt egna liv. På vuxenutbildningen arbetar SYV med 7 tjugo i
grupper och följer upp med individuella samtal.
• Samverkan kring det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Personal från
försörjningsstöd, arbetsmarknadsavdelningen, Arbetsförmedlingen och
vuxenutbildningen träffas varannan torsdag eftermiddag för att arbeta med
ungdomar inom KAA och DuA. Ungdomar bokas in och får på så vis en
väg in till de olika personerna som de kan behöva träffa när de inte går på
gymnasiet och behöver inte besöka flera olika ställen och på så vis kan vi
arbeta för att ingen ska hamna mellan stolarna.
Skolgemensamma verksamheter
• En lyckad rekrytering av skolpsykolog har genomförts och tjänsten
tillträddes i januari.
• Uppträdande av musikskolans elever vid invigningen av den nya skolan.
• Genom ett gott samarbete med biblioteket uppräder musikskolans elever
regelbundet där.
• Tillfälliga lösningar för fritidsgården i Valskog under tiden tills en ny
fritidsgård finns på plats, vilket förhoppningsvis blir efter vecka 44 i år.
20

Framtidsperspektiv
Lokaler och organisation
Kungsörs nya skola är klar och inflyttning genomfördes vid vårterminens start 2018. I
samband med det förbättrades situationen för både Västerskolan och Hagaskolan som
tidigare varit väldigt trångbodda. Det återstår fortfarande viss injustering av den nya
skolans tekniska fastighetsutrustning samt viss inventarieanskaffning. De nya lokalerna för
grundskolan medförde också att den planerade förändringen av grundskoleorganisation
med anpassning till gällande styrdokument kunde genomföras. Det underlättar arbetet och
bör på sikt ge positiva resultat.
Flytten av VIVA (vuxenutbildning, SFI, vägledning och integration) från Skolgatan till
Ulvesund genomfördes i början av sommaren 2018. Det som återstår är en långsiktigt
hållbar lösning för förskolans lokalförsörjning. Ett utredningsuppdrag om framtida förskola
kommer att presenteras för kommunfullmäktige under hösten 2018.
Resurser och kompetens
Kungsörs skolor och förskolor har en mycket hög andel kompetent och utbildad personal,
men det är tydligt att det blir allt svårare att rekrytera behörig personal och med flera
pensionsavgångar på väg så kan det bli svårigheter att hitta ersättare. Förutom lön kommer
arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter att vara viktiga argument vid rekryteringarna.
Migration och integration.
Ökningen av antalet nyanlända har planat ut. Det krävs dock fortfarande stora insatser
inom både grundskola och gymnasiet, behovet kommer att finnas kvar under flera år
framåt. Det pågår för tillfället ett arbete tillsammans med Skolverket för att precisera de
mest prioriterade utvecklingsområdena där insatser behöver göras inom de två närmaste
åren.
Fortsatt befolkningsökning
Enligt de tillgängliga prognoserna kommer antalet invånare fortsätta att öka i Kungsör. Den
största ökningen ser primärt ut att bli inom förskolan. Detta är också bakgrunden till det
utredningsuppdrag som ska redovisas under hösten 2018. För de yngre barnen inom
grundskolan finns det en liten ”marginal att växa i” på både Hagaskolan och Västerskolan.
Även för grundskolans senare årskurser bör lokalerna räcka till under de närmaste åren.
Det finns dock behov av att ständigt följa upp kommande befolkningsprognoser och
anpassningar av barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram i förhållande till barnoch elevökningen.
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Personal
Innevarande år är sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsförvaltnngen något lägre än de
två senaste åren. Det är dock svårt att göra en årsprognos eftersom vi av tidigare erfarenhet
vet att sjukfrånvaron i förskola och skola följer ett mycket tydligt mönster som beror på
förkylningar och influensor.
Sjukfrånvaro per månad.
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%

Sjuktal 2018

4,0%

Sjuktal 2017

3,0%

Sjuktal 2016

2,0%
1,0%
0,0%
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Barn- och utbildningsförvaltningen har en hög andel behöriga förskollärare och lärare. Det
krävs dock ett fortsatt målmedvetet arbete med rekrytering och kompetensförsörjning.
Inom de närmaste fem åren beräknas 35 personer gå i pension. De grupperna som främst
berörs är barnskötare, förskollärare och lärare både i grundskolans tidigare år och senare år.

Jämställdhetsarbete
Förskolechefen beskriver att hon upplever att förskolornas verksamhet präglas av ett
medvetet arbete med att motverka traditionella könsmönster och könsroller genom att
flickor och pojkar oftare ges samma möjligheter att prova på och få utveckla sina intressen
oavsett kön.
Inom grundskolorna och fritidshemmen ingår jämställdhetsarbetet som en integrerad del i
det vardagliga arbetet och som en del i grundskolans olika ämnen.
Dessutom är jämställdhet ett centralt begrepp i skolornas jämställdhetsplaner.
Pojkars och flickors resultat särredovisas också så långt som möjligt i kvalitetsarbetet så att
könskillnader kan upptäckas och analyseras.

Miljöarbete
Förskolechefen upplever att förskolebarn är engagerade i hållbar utveckling, bl.a. genom
vårens arbete med Sopsamlarmonstret, maskkompost, skräpsamlarvecka och att de besökt
återvinningen och källsorterar. Det pedagogerna märker och får signaler om från
vårdnadshavare är att detta arbete ofta fortsätter i hemmen när barnen kommer hem från
förskolan. De letar skräp, källsorterar, komposterar och har blivit bättre på att äta upp
maten som de lagt på tallriken.
Genom att förskolan medvetet arbetar med och har fokus på KASAM dvs. känsla av
sammanhang och salutogenes och därigenom fokuserar på det som fungerar bra samt
skiljer på sak och person så upplever förskolechefen att arbetsglädjen och tryggheten har
ökat på kommunens förskolor.
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Inom grundskolan och fritidshemmen ingår miljöbegreppet och miljöarbetet som en
naturlig och integrerad del i det vardagliga arbetet och som en del i grundskolans olika
ämnen.

Ekonomi
Verksamhet

(redov i tkr)

Utfall

Politisk verksamhet
Musikskola/kulturskola
Fritidsgårdar
Förskola
Pedagogisk omsorg
Grundskola
Gymnasieutbildning
Särskola
Vuxenutbildning
Mistelns kök (f äldre)
Flyktingmottagande
Gemensam verksamhet
Barn- och utbildning

345
585
1 426
31 352
3 725
61 333
26 159
7 803
1 604
2 173
1
4 546
141 052

2018
Januari Augusti
Budget
507
703
1 720
32 700
3 608
63 059
28 209
8 117
1 605
1 853
-2
5 284
147 363

2018
Helår
Avvik
161
118
294
1 348
-117
1 726
2 050
313
2
-319
-3
738
6 311

Budget
760
1 055
2 580
49 050
5 412
94 589
42 482
12 175
2 408
2 780
-3
8 437
221 725

Prognos
600
1 055
2 430
50 250
5 262
96 589
41 422
11 995
2 408
3 080
-3
7 537
222 625

Avvikelse
160
0
150
-1 200
150
-2 000
1 060
180
0
-300
0
900
-900

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat per augusti på 6 311 tkr (9 482 tkr 2017), varav en
mycket stor del beror på uppbokad semesterlöneskuld som minskats. Räknas semesterlöneskulden bort
blir resultatet istället plus 790 tkr (4 396 tkr).
I praktiken innebär överskottet ett negativt resultat, lärarnas löneavtal är inte klart varför löneökningar
för denna stora grupp saknas i redovisningen.
Prognosen för helåret är ett underskott på 900 tkr. En ny förskoleavdelning i modulform har ställts upp
på Ulvesundsområdet. Kostnaden för den nya avdelningen beräknades till 1 800 tkr och
kommunstyrelsen beslutade att denna kostnad skulle få tas utom BUN´s ram, mot kommunens resultat
2018.
Västerskolans kök har byggts om utanför budget och hyreskostnader tillkommer.
Kostnad för skolmåltider ökar pga ökad bemanning och dyrare livsmedel än budget.
Antal gymnasieelever är färre än budget och beräknas ge ett överskott inom gymnasiet på en dryg
miljon kronor.
Ett plus på 900 tkr finns också inom gemensamma verksamheter som avser ökade
avskrivningskostnader för inventarier i samband med investeringar till nya Kung Karl. Dessa
investeringar har ännu blivit betydligt mindre än budget. Med avsikt har man hållit igen
investeringarna tills man kommer på plats och får ett klarare grepp om vad som saknas.
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Socialnämndens verksamhet

Viktiga händelser
Förvaltningsövergripande
• Översynen av hyresnivåer i nämndens olika boendeformer fortgår
• Arbetet med fördjupad samverkan inom KAK, där ett flertal områden som med fördel kan ske i
avtalssamverkan har tagits fram, fortskrider
• Samtal pågår inom KAK om att Kungsör erbjuder ungdomsmottagning i Köping och Arboga
• Mistelns servicehus har omvandlats till ett Trygghetsboende
• Från 180901 kommer Skogsuddens HVB att stängas. All verksamhet bedrivs nu i Tallåsgården
och vi erbjuder enbart stödboende. Om behov av HVB-platser skulle uppstå kan vi öppna de
platser vi tidigare hade på Tallåsgården.
• Kommunstyrelsen har beslutat att Kungsör ska arbeta med medborgardialog och vi har fattat
beslut om att utföra detta inom äldreomsorgens arbetsområde.
Vård och omsorg
• Kompetensutvecklingsplan är framtagen och ett av de prioriterade områdena är
demensutbildning.
• Hälso- och sjukvårdsenheten är fullbemannad för första gången sedan 2015.
• Genomlysning av brukarens behov och insatser under dygnets alla timmar är genomförd. Vi
fortsätter att nu med att genomföra en mätning av arbetsbelastning. Under hösten kommer
dessa kopplas samman för att säkerställa brukarens behov kopplat till en jämnare
arbetsbelastning för medarbetarna.
• Kartläggning av möjligheter till ett planeringsverktyg i samverkan med KAK till hemtjänsten.
• Förändring av chefsnivå inom LSS är beslutad. Ny organisation börjar gälla från och med
september 2018
• Flytt av Tallåsgården till det nya demensboendet på Södergården genomfördes under april
månad. Samtidigt bytte verksamheten namn till Lärken. Larmet i nya lokalerna har inte
fungerat.
• Arbetsmiljöverket har ett regeringsuppdrag att granska äldreomsorgen och besökte oss under
april månad. De brister som upptäcktes berör vissa förtydligande av rutiner och processer. Vårt
yttrande lämnades 2018-08-31.
• Grindstugan har haft ett turbulent år med vakanta tjänster. Efter anmälan från ett skyddsombud
besökte Arbetsmiljöverket verksamheten och begärde yttrande från arbetsgivaren. Resultatet av
arbetsgivarens svar är att ärendet avskrivs då nödvändiga åtgärder är vidtagna.
• Länsgemensamma riktlinjer samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är klara.
• Hopslagning av Misteln/Hemtjänst utifrån hemtjänstinsatser gjordes den 1 maj. En av
enhetscheferna får extraansvar för planering av alla hemtjänstinsatser.
• Nämnden har fattat beslut kring att Misteln ska bli ett trygghetsboende. I samband med detta
upphör servicebostadsbeslut.
• Den nya boendeenheten Lärken kommer att effektivisera verksamheten då denna enhet har 20
platser till skillnad mot tidigare 16 med samma personalbemanning. Det kommer ske så snart vi
fått effektivitet i larmfunktionen på enheten som under de inledande månaderna i det nya
boendet istället krävde fler resurser då problemen kring larmen varit stora. Situationen håller nu
på att stabiliseras.
• Tidiga tecken, www.tidigatecken.se, har börjat användas inom LSS som ett
kartläggningsverktyg för tecken på demenssjukdom.
• Ny delegationsprocess för att sänka läkemedelsavvikelser är beslutad och det nya arbetssättet
startar från 1 september.
• I juni påbörjades rörbytet på Södergården. Detta har medfört att minst två lägenheter har varit
stängda sedan dess.
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•
•

Trots värmebölja har sommaren fungerat bra inom vård och omsorg. Anpassningar har gjorts
dag för dag, både utifrån brukare och medarbetare.
Ett nytt lokalt kollektivavtal för flexibel arbetstidsmodell (time care) tecknades i juni och börjar
gälla från 18 september.

Individ- och familjeomsorg
• En enhetschef för utredningsenheten är anställd från 180913, detta är en viktig funktion för att
kunna erbjuda denna enhet ett nära ledarskap. Avdelningschefen får då också möjlighet att
fokusera på de övergripande utvecklingsfrågorna.
• IFO har under 2017 presenterat behov av fler kontor och samtalsrum. Ett förslag på lokalernas
utformning är godkännda men vi saknar uppgift om när byggnation kan startas.
• Utredningsenheten startade nya året med att i samarbete med BOPS (Brottsoffer och
personsäkerhetsenheten vid polisen) handlägga flera skyddsplaceringar.
• Arbetet för att förbättra samverkan IFO/skolan är pågående med positiv förväntan hos alla
inblandade. En rutin och blankett för orosanmälan förskola/skola har tagits fram.
• Utredningsenheten har uppmärksammat ett ökat inflöde av orosanmälningar där föräldrar söker
stöd i föräldrarollen, vägledning av barn/tonåringar. Oron hos föräldrar handlar om nätdroger,
databeroende eller effekter av diagnoser. Med anledning av detta arrangerar
Öppenvårdsenheten temakvällar öppna för alla Kungsörs föräldrar.
• Inflödet av ansökningar Ekonomiskt bistånd är oförändrat. Däremot har konstellationen hos
familjer som ansöker förändrats, vilket ger merarbete. Fler familjer med många barn där det
inom familjen skiljer sig om personerna har uppehållstillstånd alternativt ligger i asylprocess
samt att föräldrarna står långt från arbetsmarknaden, ger effekt längre handläggningstider och
högre kostnader.
• Allt fler söker försörjningsstöd efter etableringsprocessen upphört då de inte under etableringen
blivit självförsörjande.
• IFO har fått möjlighet att utveckla verksamheten enligt deltagande i innovationsguiden.
Mälardalens högskola har fått fem miljoner i bidrag till att utveckla detta arbete i samverkan
med Kungsörs kommun.

Framtidsperspektiv
Förvaltningsövergripande
Regeringen beslutade 2017 om översyn av socialtjänstlagen, Framtidens socialtjänst. Enligt direktiven
ska en översyn av socialtjänstlagen och vissa av socialtjänstens uppgifter göras. Syftet med uppdraget
är att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett
förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter och rättigheter. Vidare ska socialtjänsten
erbjuda behovsanpassade insatser med ett förebyggande och evidensbaserat perspektiv. Inom ramen
för uppdraget hanterar utredningen bl.a. frågor som rör skälig levnadsnivå, individuell behovsprövning
samt tillgängliggörandet av insatser för äldre.
Utredaren ska se över och analysera hur en reglering av äldreomsorgen och övriga insatser inom
socialtjänsten som är riktade till äldre enligt en särlagstiftning respektive inom ramen för
socialtjänstlagen påverkar förutsättningar för socialnämnden att verka för
• att äldre får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra,
• en sammanhållen och effektiv vård och omsorg för äldre samt
• att äldres behov av förebyggande och trygghetsskapande insatser tillgodoses
I fokus för äldreomsorgens framtida utmaningar ligger framför allt personer som är 80 år och äldre
som är de stora vård- och omsorgskonsumenterna och som beräknas öka med 255 000 under den
närmaste tioårsperioden, en ökning med 50 procent (källa: SCB, 2018-04-26). Det kräver att både
hälso- och sjukvården och äldreomsorgen kan anpassa sig till att möta behoven hos denna växande
befolkningsgrupp. Det är angeläget att på nationell nivå verka för likvärdighet över landet.
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Förutom den stora utmaningen det är att möta den förväntade volymökningen inom vård och omsorg
ser vi även en ökning av antalet placerade barn och unga inom individ- och familjeomsorgen.
Ökningen handlar i huvudsak om skyddsplaceringar och köpta gruppboenden inom ramen för det fria
skolvalet inom LSS-området.
Ny lagstiftning bl.a. Förvaltningslagen som trädde i kraft 180701 innebär ökad administration bl.a. ska
även gynnande beslut efter omprövning efter ett avslagsbeslut tillsändas rätten och motivation till det
gynnande beslutet ska framgå. Införandet av GDPR innebär också inledningsvis en ökad
administration.
En översyn av organisationens behov av funktioner/tjänster pågår då en bedömning är att nya behov
och utvecklingstrender medför att nya kompetenser kommer att behövas. Ett förändringsarbete för att
bemanna organisationen med rätt kompetens har påbörjats. Nya kompetenser kommer troligen behövas
med hänsyn tagen till de framtidsutmaningar socialnämndens verksamheter står inför.
Personalförsörjningen är en utmaning då det inom socialförvaltningens verksamhetsområde är brist på
i princip alla personalkategorier. Det kommer särskilt att bli svårare att rekrytera yrkesroller såsom;
enhetschefer, undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter
med flera. Dessutom är det 50 pensionsavgångar de kommande fem åren. Framtiden kräver därför att
vi arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare så vi kan fortsätta rekrytera nya medarbetare efter rätt
kompetensprofil.
Vård och omsorg
Ungefär en femtedel av personer över 80 år löper en ökad risk att utveckla demenssjukdom. Det
innebär ett utökat behov med ca 43 platser i demensboende fram till 2026 givet förutsättningen att vi
använder våra resurser som idag.
I nuläget har kommunen en kö på nio personer till särskilt boende och 32 personer i kö till
Trygghetsboendet. Tydligt är att kommunen redan nu ser en tendens där efterfrågan är stor på
trygghetsbostäder, vid delårsbokslut april var efterfrågan till trygghetsbostäder 15 lägenheter.
Farhågan är att brytpunkten då behovet av boendeplatser överskrider antal befintliga platser redan är
här. Hemtjänstens brukare och antalet biståndsbeslutade timmar har ökat. Trenden är kraftigt ökande
behov både för hemtjänst och hemsjukvård. Fler och fler personer väljer att bo kvar hemma och när
våra köer till vårdboende växer behöver fler brukare få sina insatser i ordinärt boende. Brukare med
mer omfattande behov behöver vårdas i det egna hemmet och i samband med det behöver hemtjänst
och hälso- och sjukvårdsorganisationen mer omfattande kompetensutveckling.
Det innebär att vård och omsorg behöver utöka personal och troligen antalet bilar inom hemtjänst och
hemsjukvård. I dagsläget arbetar hemtjänsten som en gemensam personalgrupp där man utför
planeringen av insatser med papper och penna. Stora förändringar behöver genomföras med
gruppindelningar samt att ett planeringsverktyg införskaffas.
En ny lag och en överenskommelse mellan kommunerna och region Västmanland innebär att
handlingstiden minskar för vård och omsorg när primärvården skriver ut ”våra” patienter. Kommunen
har en skyldighet att ta hem brukaren inom tre dagar från utskrivningsmeddelandet vilket innebär ett
nytt arbetssätt både för sjukhus och kommun.
Brukarens utemiljö och tillgång till dagliga aktiviteter är viktiga utvecklingsfrågor inom
äldreomsorgen, det visar resultatet från socialstyrelsens brukarenkät och enheternas kvalitetsarbete
2017. Även nattfasta är en prioriterad fråga, eftersom för lång nattfasta kan orsaka fall, sår och risk för
undernäring. Ett utvecklingsarbete pågår med regelbundna kontroller kring nattfasta inom
äldreomsorg.
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Trenden inom LSS är att behovet av traditionella gruppbostäder minskar och behovet av fler
servicebostäder, ordinärt boende i trappuppgång, ökar. Ett utvecklingsarbete behöver genomföras inom
området som rör organisation, verksamhet och ledarskap samt kompetensutveckling för medarbetarna.
På våra bostäder med särskild service finns idag ingen tydlig inriktning för att matcha brukare till rätt
verksamhet då behovet av att verkställa besluten behövt gå i första hand. Det finns svårigheter att
genomföra ”Rätt brukare på rätt boendeplats”. För att det ska bli möjligt krävs ett omfattande
motivationsarbete som kan visa på vinsten för varje enskild brukare.
Ett förändringsarbete inom VFF-verksamheten behöver bedrivas i projektform under en längre period
för att nå en behovsanpassad verksamhet som möter nya behov och främjar en högre kvalitet för våra
brukare samt en anpassning av bemanningen så att den i framtiden mer exakt kan anpassas efter
verksamheternas omsorgsbehov och säkerställa att verksamheten bedrivs på ett hållbart vis.
Inom daglig verksamhet behöver också ett mer omfattande förändringsarbete genomföras, daglig
verksamhet bör erbjuda verksamhet på tre olika nivåer: verksamheter för personer som befinner sig
nära den öppna arbetsmarknaden, verksamheter för personer som behöver engageras i meningsfull
sysselsättning samt verksamheter för personer som behöver stimulera sina sinnen och intryck. Det
innebär också ”Rätt brukare på rätt plats” som kräver ett motivationsarbete i likhet med det för Bostad
med särskild service varför dessa båda utvecklingsområden behöver samordnas.
När den äldre befolkningen ökar är det rimligt att anta att antalet äldre med psykisk ohälsa också ökar.
Samverkan behöver utvecklas både internt inom vård och omsorg och externt. Prognosen är att antal
boendestödsärenden kommer att öka. Det gäller även yngre personer.
Inom personlig assistans pågår ett större förbättringsarbete rörande kvalitetsledning som kommer att
pågå hela 2018. Verksamheten kommer också att börja använda sig av bemanningssystemet time care.
En ökad arbetsmängd för biståndshandläggarna utifrån nya krav och allt fler äldre. Utredningar inför
beslut kräver mer tid eftersom vi utreder utifrån Individens Behov I Centrum (IBIC). Dessutom är det
en utmaning för biståndshandläggarna att hinna ompröva de beslut som fattas. Verksamheten har
utökats med en medarbetare för att klara denna situation.
Heltid som norm är en viktig framtidsfråga men särskilt viktig utifrån framtidens
rekryteringsutmaningar. Förutsättningen för att genomföra projektet är ett permanent lokalt
kollektivavtal om flexibel arbetstidsmodell med timbank, som börjar gälla från 18 september, samt att
resurser i ett inledande skede tillskjuts verksamheten. Dessa resurser krävs under tiden ett
förändringsarbete genomförs för att minska verksamhetens ”toppar och dalar” när det gäller när
insatserna utförs samtidigt som insatserna ska vara styrda av när brukarna önskar få dem.
I avvaktan på heltid som norm driver avdelningen Projekt tillgänglig bemanning - Minska
vikarieanvändandet, både utifrån kostnader och timvikariebrist (ett prioriterat mål kostnad kring
sjukfrånvaro kommunstyrelsen).
Då antalet brukare med behov ökar inom vård och omsorg behövs antalet medarbetare öka samtidigt
som teknik införs som kan stödja och avlasta personalen. Dessa system kostar i inköp, men kan på sikt
dämpa kostnadsutvecklingen. Inom projektet Välfärdsteknologi och äldreomsorgsplan 2019-2035
kommer detta att beskrivas mer utförligt.
Individ- och familjeomsorg
En av utmaningarna är att minska antalet vårddygn då verksamheten har behövt placera personer i
skyddsplaceringar och i gruppbotad LSS inom ramen för det fria skolvalet. Detta har lett till ett utökat
behov av platser även om verksamheten arbetat med de mer traditionella placeringarna inom ramen för
sin öppenvårdsverksamhet.
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Verksamheten har haft ett antal barn som fallit mellan stolarna och där verksamheten arbetar med en
ökad samverkan mellan myndigheter. Även fortsättningsvis behövs också utveckling av samverkan
med förskola/skola både för att stärka tilliten mellan förvaltningarna och att garantera att barn inte
faller mellan stolarna.
Ökade hyreskostnader och större hushåll ger högre kostnader för försörjningsstöd och längre
utredning/handläggning. Även att fler personer lämnar etableringen utan att vara självförsörjande ökar
kostnaderna.
Det finns beslut om att starta upp handläggning av egna medel, ett arbete där socialsekreterarna hjälper
personer som inte klarar sin egen ekonomi att fördela sina pengar över månaden.
Ett ökat antal personer, särskilt ungdomar 16-24 år, med neuropsykiatrisk problematik ger ett större
behov av nätverkssamverkan/läkar- och/eller arbetsförmågebedömningar. Det ökade antalet anvisade
personer till arbetsmarknadsverksamheten,+168% sedan 2016, med varierande behov från
Arbetsförmedlingen/Försäkringskassan/Kriminalvården/SFI kräver ökad kompetens och ökade
resurser. Denna kraftiga volymökning innebär också ett stort behov av stödfunktion inom
administrationen.
Samverkan inom KAK för att utveckla en gemensam missbrukskedja, även en behandlingskedja för
barn, unga och deras familjer kan utvecklas i samverkan inom KA.
Utveckling av stödboendeverksamheten krävs efter hopslagning av verksamheterna Skogsudden och
Tallåsgården.
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Ekonomi
Verksamhet

(redov i tkr)
Politisk verksamhet

Utfall
309

2018
Januari Augusti
Budget
393

2018
Helår
Avvik

Budget

Prognos

Avvikelse

84

590

590

0

Vård och omsorg om äldre
Insatser LSS/LASS
Insatser ej LSS/LASS
Färdtjänst

54 999
39 236
2 413
837

54 715 -284
38 064 -1 172
2 626
213
983
146

82 073
57 096
3 939
1 475

81 323
60 896
3 939
1 475

750
-3 800
0
0

Individ och familjevård
Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder

13 687
5 273
8 472
2 015

14 128
5 247
10 309
2 738

441
-26
1 837
723

21 192
7 870
15 464
4 107

19 392
7 870
15 464
3 807

1 800
0
0
300

Förvaltningsledning

20 890

24 069

3 180

36 104

35 154

950

Socialförvaltningen

148 132

153 273

5 141

229 910

229 910

0

Resultat
Socialförvaltningen har en tuff ekonomisk situation i dagsläget. Uppföljningen per sista augusti visar
att vi med viss tveksamhet fortfarande kan prognostisera ett +/- 0 resultat. Vi står dock inför faktumet
att vi har ett ökat antal placeringar som gör det mycket angeläget att förvaltningen arbetar med att
effektivisera verksamheten. Vi befarar att den ramförstärkning som vi fått om 3 000 tkr för 2019 som
är avsedda att kunna öka bemanningen inom äldreomsorgen äts upp av dessa ökade behov.
Vård- och omsorg
Under året har vi haft ökade kostnader kring bostad med särskild service, hemtjänst samt på vårt
demensboende. Personlig assistans har också fått återbetala ca 700 000 kr till försäkringskassan under
året, för åren 2015-2017. I juni tillkom en dyr placering och ännu en i augusti. Det kommer att
påverka resultatet kraftigt, ca 2 miljoner under 2018.
Det som är känt är att vård och omsorg haft ökade kostnader på en gruppbostad inom LSS samt på vårt
demensboende. Vi har också kännedom om en dyrare placering från juni. Detta kan till viss del
kompenseras med effektivisering kring bemanning.
Prognosen på helår är ett underskott på cirka 3 mkr främst beroende på ökade kostnader inom LSS.
Åtgärder har vidtagits för att parera kostnadsökningarna. Personlig assistans har minskat med tre
brukare inom egen regi vilket borde påverka utfallet mer positivt på helår.
Positivt är att bokade timmar av våra timvikarier har minskat under året.
Individ- och familjeomsorg
Antalet placeringar har ökat under hela perioden, främst barn och ungdomar med behov av
familjehemsplacering men även skyddsplaceringar, enskilda individer, förälder med barn samt
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skyddsplacering av hel familj (14 totalt). Dessa är kostsamma och har ökat jämfört med samma period
året innan (0 skyddsplacerade). En kortare mor/barn placering för bedömning av föräldraförmåga har
skett.
Placeringstiden på vuxna är oskäligt långa p.g.a. att det saknas bostäder att flytta hem till. Det finns ett
ökat behov av tillgång till bodstäder med sociala kontrakt. Det ökade behovet av sociala kontrakt
innebär också ett behov av att förstärka personellt.
Ett skäl till ökning kan vara effekten av ett tydligare utåtriktat arbete vilket medfört en ökning av
antalet orosanmälningar barn som riskerar fara illa (under perioden jan – aug 286 st). Handläggarna har
i och med det uppmärksammat ärenden där vårdnadshavare varit helt oförmögna att ta ansvar för
mindre barn samt ärenden med barn från tio år och tidig ungdom med flera neuropsykiatriska
diagnoser, där situationen i hemmet och skolan långvarigt varit ohållbar och IFO med
sistahandsansvaret nu får stå för en placering.
Vi ser också en ökad ärendemängd till följd av att ett antal nyinflyttade familjer med
förstahandskontrakt eller boende i villor har ett behov av både sociala tjänster, placeringar och
försörjningsstöd. Vi har också väsentligt fördyrade kostnader för tolkkostnader.
Brist på ”egna” familjehem jour och stadigvarande (en situation som även råder nationellt) innebär att
konsulentstödda hem måste anlitas, vilket ger höga kostnader, både i kostnader för boende, omvårdnad
och övriga omkostnader, men även kostnader för övertid då medarbetarna måste göra längre resor vid
placering och uppföljning. Inom ramen för fördjupad samverkan pågår nu ett intensivt
utvecklingsarbete för att komma till rätta med denna situation.
Vi har under årets första månader haft en familj (fem personer) och en enskild individ som under lång
period haft behov av skyddsplacering via Brottsoffer och personsäkerheten (BOPS) vid polisen. I dessa
fall står socialnämnden för placeringen och kostnaderna. Familjen har nu återgått till hemmet, medan
den enskilda individen fortfarande bedöms ha behov av skydd från att återvända till Kungsör.
IFO som helhet har klarat sin bemanning. Inga konsulter har anlitats för att handlägga ärenden.
Öppenvårdsenheten rekryterar familjebehandlare, men tjänsten har inte tillsatts under första perioden.

Personalredovisning
Sjukfrånvaron i förvaltningen har minskat under perioden 2016 – 2018. Det vi kan konstatera är att det
är kvinnornas sjukskrivning som minskat. Männens sjukskrivning ökade mellan 2016 och 2017 för att
gå ner nu 2018, men sjukskrivningstalen i procent ligger fortfarande över 2016 års nivå. Förvaltningen
har inte ännu analyserat orsakerna till detta förhållande men kan konstatera att eftersom det är så få
män anställda ger en enstaka sjukskrivning stora utslag sett till % av arbetad tid
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Vi kan konstatera att både korttids- och långtidsfrånvaron minskat under perioden 2016-1018.
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Glädjande nog har arbetsskador och tillbud minskat markant under åren 2016-2018.

Jämställdhetsarbete
Nämnden har vid ett sammanträde fått information av personalchefen om regelverk och övergripande
jämställdhetsarbete. Vid sammanträde i september redovisar vår MAS Hälso- och
sjukvårdsorganisationens arbete i könsuppdelad statistik. Utifrån denna redovisning kommer sedan
förvaltningen att få i uppdrag att utveckla verksamheten att bli mer jämställd. Detta kommer att ske vid
ett kommande nämndsammanträde.

Miljö- och hälsoarbete
Socialnämnden via sin Arbetsmarknadsenhet (AOF) bedriver miljöarbete via sitt naturvårdslag som
arbetar med i huvudsak röjarbete åt markägare och KKTAB på ängar och i skog. Stadsvårdslaget som
bedrivs inom AOF arbetar med diverse vaktmästarsysslor åt kommunens förvaltningar samt
källsortering på uppdrag av KFAB.
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Finansförvaltningen
Finansiella poster

(redov i tkr)

Utfall

2018
Januari Augusti
Budget

2018
Helår
Avvik

Budget

Prognos

Avvikelse

Skatteintäkter
Kommunalekonomisk
utjämning
Utdelning aktier, andelar
Personalförsäkringar
Pensionskostnader
Avskrivning
Räntekostnader
Ränteintäkter
Momsbidrag
Borgensavgifter
Reavinst fastighetsförsäljning
Interna kapitalinkomster
Prestationersättning äldre
Övriga finansiella poster

-247 775

-249 001

-1 226

-373 501

-372 301

-1 200

-99 903

-99 187

716

-148 781

-149 781

1 000

-890
-13 627
20 496
0
749
-19
-1 295
-1 338
0
-780
-4 635

-667
-11 949
19 929
623
751
-13
-1 333
-1000
0
-4 000
0
-7 240

223
1 678
-567
623
2
6
-38
338
0
-3 220
0
-2 424

-1 000
-17 923
29 893
1 075
1 127
-20
-2 000
-1 500
0
-6 000
0
-11 000

-1 900
-18 323
30 293
1 075
1127
-20
-2 000
-1 900
0
-5 900
0
-3 500

900
400
-400
0
0
0
0
400
0
-100
0
-7 500

Finansförvaltning

-349 017

-353 087

-3 889

-529 630

-523 130

-6 500

Kommentar
Skatteintäkterna försämras med 1,2 miljoner kronor på grund av minskad skattekraft. SKL menar att vi
kan förvänta oss att skattekraften kommer att fortsätta minska de kommande åren och skatteintäkterna
kommer inte att öka i relation till en ökande befolkning.
Den kommunalekonomiska utjämningen är däremot positiv just nu. Utjämningssystemet gör att
minskad skattekraft ger ökad inkomstutjämning under förutsättning att kommunen har sämre
skattekraft än genomsnittet i landet. Totalt beräknas detta ge 1,0 mkr mer än budget.
De sista fondplaceringarna börjar löpa ut nu och lämnar en avkastning ca 900 tkr högre än budget.
Borgensavgifterna ökar i takt med att bolagen lånar upp pengar för att finansera sin verksamhet, skolan
är den senaste stora investeringen.
Övriga finansiella poster går i fel riktning just nu. De ensamkommande ungdomarna blir allt färre och
de statliga bidragen väntas bli 4,3 mkr lägre än budget. Socialförvaltningen vill lämna Skogsuddens
boende för att minska kostnader, en lösning diskuteras.
KKTAB har skickat en faktura på 3,2 mkr för sanering av jord vid Tegeludden som kommunen får
betala och som måste tas inom resultatet. Denna post var inte budgeterad.
Sammanfattat så väntas finansen redovisa en negativ avvikelse mot budget på 6,5 mkr.
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Kommunala bolag och förbund
Koncernorganisation Kungsörs kommun 2018

Kungsörs Fastighets
AB
(100 %)

Kungsörs kommun

Kungsörs
Kommunföretag AB
(100 %)

Kungsörs
KommunTeknik AB
(100 %)

Kungsörs Grus AB
(25 %)

Kungsörs Vatten AB
(100 %)

Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
(40 %)

Västra Mälardalens
Kommunalförbund
(17 %)

Vafab Miljö
(2,8 %)
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Kungsörs Kommunföretag AB
Kungsörs Kommunföretag AB (KFAB) redovisar per sista augusti ett resultat på -52 tkr. Bolaget är
förvaltande och har egentligen ingen egen verksamhet. Kostnaderna utgörs av styrelsearvoden och
revisionskostnader.
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Kungsörs Fastighets AB
Kungsörs Fastighets AB (KFAB) redovisar per sista augusti ett resultat på 6 914 tkr (9 566 tkr år
2017).
Under tredje tertialet ökar underhållsinsatserna igen efter att under sommaren ha legat på en lägre nivå
i samband med semesterperioder. KFAB kommer att redovisa ett överskott 2018 som till stor del beror
på det extremt låga ränteläget. Prognosen lyder på +4 500 tkr.
Efterfrågan på lägenheter är fortsatt stor och antalet tomma lägenheter är få. Kön till bostäder uppgår
till drygt 900 stycken idag.
Årets viktigaste händelser
I februari 2018 vann KFAB en kundkristall för ”bästa produktindex” vid ett benchmark event som
Aktiv Bo arrangerade. Priset är ett bevis på att vinnaren uppnått det bästa resultatet av de hyresvärdar
som genomfört hyresgästundersökning via Aktiv Bo under året som gått, både allmännyttor och
privatvärdar. Bästa produktindex utgörs av vad hyresgästerna anser om lägenheten, allmänna
utrymmen och utemiljön.
Framtidsperspektiv
Arbetet med att fortsätta öka byggandet i kommunen har största prioritet för bolaget. Bolagets uppgift
blir att fatta beslut om var och vad som ska produceras.
Måluppfyllelse
Ett mål är att tillskapa ytterligare 16 lägenheter på Kaplanen 7. Arbetet med att arbete fram en ny
detaljplan för Kaplanen 7 och Kaplanen 9 är klart för att sändas ut på samråd till de fastighetsägare
som närmast är berörda. Förslaget av ny detaljplan innebär att KFAB kan intensifiera arbetet med att
arbeta fram underlag för upphandlingar av nyproduktion, ombyggnation och rivning.
En marknadsundersökning ska göras för att ta reda på om det finns en marknad för fler markbostäder i
Kungsör.
Personal
En fastighetstekniker ska rekryteras under hösten.
Miljöarbete
Att satsa på investeringar som ger minskad energiåtgång är ett led i det målarbete som KFAB bedriver.
Därför har bolaget under de senaste åren löpande bytt ut äldre vitvaror som är stora energislukare.
Under 2018 har bolaget fortsatt satsningen på att byta ut trapphusbelysning till armaturer med
rörelsesensorer i ett flertal fastigheter. Denna åtgärd innebär inte enbart minskad energiåtgång utan det
ger även en ökad trygghet för de boende.
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Kungsörs KommunTeknik AB
Årets viktigaste händelser
• Byggnation av Nya Skolan i Kungsör pågår där markarbeten för ny skolgård är under
genomförande. Skolan är helt färdigställd september 2018. Skolan är inflyttad och i drift
from december 2017.
• Byggnation av tillbyggnad till Södergården om 20 lägenheter är genomförd.
Byggnationen är inflyttad from april 2018.
• Byggnation av infrastruktur för tomter vid Skillingeudd etapp 1och 2 är genomförd.
Tomtförsäljning pågår.
• Infrastruktur som väg, va och belysning är genomförd på Blåmesvägen, Runnabäcken 1,
för enskilda tomter och radhusområde.
• Byggnation av Centrumutvecklingen etapp 1, Drottninggatan och Coop-torget, pågår.
Byggstart maj 2018 med färdigställande september 2018. Va-anläggning för avsnittet är
genomförd 2017.
• Ombyggnationer och utveckling i gästhamnen är genomförda, försäljningsbodar samt
återvinningshus för sophantering är uppförda.
• Detaljplanearbeten för bostäder och verksamhetsområden pågår.
• Ombyggnation av Torget i Valskog är genomförd, justerings- samt planteringsarbeten
pågår under april 2018.
• Genomfört modulbyggnationer för skola samt påbörjat byggnation av fritidsgård i
Valskog.
Intern kontroll
Styrelsen har antagit internkontrollplanen för 2018 den 13 mars 2018. Uppföljningen kommer
att redovisas i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport.
Framtidsperspektiv
Även det resterande året och kommande år kommer att vara fyllda av aktiviteter,
driftåtaganden och av större och mindre projekt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beställningarna utarbetas mot mängdförteckning så att kostnader tydliggörs och att
nyckeltal kan redovisas.
Utarbeta underhållsplaner på lång och kort sikt för våra fastigheter.
Energiuppföljning i våra fastigheter och optimera förbrukningarna.
Minska beställarens kostnader genom att använda det utrymme som uppkommer genom
det låga ränteläget. Räntebanan förutspås hålla på en mycket låg nivå tom 2018.
Färdigställa byggnationen av den Nya Skolan, slutföra markbyggnation för skolgård.
Genomföra renovering av befintlig del av äldreboendet vid Södergården.
Genomföra byggnation av Centrumutvecklingen etapp 1 och vidare genomföra resterande
etapper.
Kundundersökningar för interna kunder och för medborgare i kommunen kommer att
genomföras.
Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren.
Framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden.
Analys av angörning till skolor/förskolor ska genomföras och arbeten med
riskminimering skall utföras.
Färdigställa modulbyggnation för fritidsgård i Valskog.
Färdigställa gatubyggnationer med asfaltering på Skäggdoppingvägen och Blåmesgatan.

Sammanfattande kommentar till prognosen
Prognosen för helåret är att ett 0-resultat mot budget kommer att uppnås.
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Dock kommer kostnader för avskrivning av det bokförda värdet för den rivna delen av Kung
Karls skola att påverka resultatet med 8 030 940 kr. I balansräkningen kommer motvarande
värde att uppräknas i annan fastighet med motsvarande belopp.
Beställarens kostnader kommer genom hyressänkningar minskats med 3 500 tkr.
Då låneskulden för närvarande uppgår till 365 580 tkr fodras inte stora ränterörelser för att
det ska få avgörande ekonomiska konsekvenser.
Det ekonomiska utfallet för verksamhetsområdena ser ut att hamna på budgeterade nivåer.
Sammanfattande kommentar till periodens resultat
Resultatet för perioden januari – augusti 2018 är ett utfall om 1 271 t kr. Detta resultat beror
på låga finansiella kostnader samt lägre drift- och underhållskostnader för perioden.
Personalredovisning
Bolaget har egna personalresurser. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen
redovisas. Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer kommunens arvodesreglemente.
Ekonomiredovisning utförs i egen regi och av KFAB. Löneredovisningen utförs av VMKF.
Kungsörs KommunTeknik AB har under perioden haft 33 heltidsanställda och ett fåtal
visstidsanställda. Könsfördelningen har varit 25 män och 8 kvinnor.
Personalkostnaderna har för delåret uppgått till 7 028 tkr. Budgeterad personalkostnad för
delåret är 6 240 tkr.
Bolaget har genomfört rekryteringar under delåret avhängigt pensionsavgång.
Rekrytering av Ekolog pågår och rekrytering av ny ekonom har genomförts.
Jämställdhetsarbetet
Ordinarie styrelse i bolaget består av 3 kvinnor och 2 män vilket är mycket tillfredställande
då teknisk verksamhet ofta tenderar att vara mansdominerad.
Andelen kvinnor/män på kontoret är jämt fördelad.
Fördelningen kvinnor/män för chefstjänstemän är för närvarande ojämn, 2 män och en
kvinna.
Miljöarbete
Arbete med att genomlysa fastighetsbeståndet med avseende på el- och vattenförbrukning
pågår. Minskad förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser.
Modernisering av gatubelysningsanläggningen och utbyte av kvicksilverarmaturer medför
mindre energiförbrukning.
Anskaffning av el- bilar till driftavdelningen, fastighetsavdelningen och mätavdelningen
medför att fossila bränslen kan undvikas och att utsläpp av föroreningar ej uppkommer.
Bra drift- och underhåll av gång- och cykelvägar främjar cykelanvändandet och minskar
behovet av biltransporter i närkommunikation.
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Kungsörs Vatten AB
Årets viktigaste händelser
Året har präglats av en mängd aktiviteter/projekt. Här följer en redovisning av de viktigaste
händelserna:
•
•
•
•
•
•
•
•

Va- utbyggnad av Skillingeudd, fritidshusområde samt anslutning av nya
fastigheter har färdigställts.
Byggnation för anslutning av fastigheter i Skillingeudd etapp 2, anslutning av
försålda tomter fortgår löpande.
Byggnation av va-anläggning för anslutning av fastigheter på Blåmesgatan,
Runnabäcken 1, är genomförd.
Utvidgat verksamhetsområde för VA-anslutning av bebyggelse på Jägaråsen
och Kungs Barkarö.
VA-utbyggnad till Jägaråsen är genomförd och byggnation för anslutning av
Kungs Barkarö pågår.
Byggnation av VA-anläggning med anledning av projektet Centrumutveckling
etapp 1 är genomförd.
Genomförande av planerat underhåll i Kungsörs avloppsreningsverk med ny
inloppsdel pågår.
Genomförande av ett mindre antal VA-projekt.

Internkontroll
En ny internkontrollplan är framtagen och antagen av bolagsstyrelsen. Internkontroll kommer
att genomföras under hösten och redovisas i årsbokslut.
Framtidsperspektiv
Även resten av året och kommande år kommer att vara fyllda av aktiviteter, driftåtaganden
samt av större och mindre projekt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En mängdförteckning för VA- anläggningen kommer att tas fram så att kostnader
tydliggörs och att nyckeltal kan redovisas.
Underhållsplaner på lång- och kort sikt för vattenverk, reningsverk, ledningsnät och
pumpstationer kommer att tas fram samt genomföras.
Energiuppföljning för drift av VA- anläggningarna kommer att tas fram. Optimering
av förbrukningarna kommer att genomföras.
Återinvestera i VA-anläggningarna med det ekonomiska utrymmet som uppkommer
genom det låga ränteläget.
Färdigställa helt ny inloppsdel i Kungsörs avloppsreningsverk.
Färdigställa VA-byggnationen Jägaråsen och Kungs Barkarö.
Genomföra VA-projektering, upphandling och byggnation av Centrumutvecklingens
resterande etapper.
Projektera och bygga va-anslutning för vatten och avloppsförsörjning av Valskog.
Genomföra kundundersökningar för kommunens abonnenter.
Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren.
Framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden och därmed
utveckla våra VA-system.

Sammanfattande kommentarer till periodens ekonomiska resultat
Resultatet för perioden januari – augusti 2018 är ett utfall om 2 208 t kr. Utfallet beror
till största delen på låga finansiella kostnader samt lägre drift- och underhållskostnader
för perioden.
Sammanfattande kommentarer till årsprognosen
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Prognosen för helåret kommer att bli ett 0-resultat mot budget.
Intäkter för brukningsavgifter förväntas bli något högre än budgeterat. Detta beroende på
utvidgade verksamhetsområden och därmed fler abonnenter.
Då låneskulden i bolaget för närvarande uppgår till 73 000 tkr fodras inte stora
ränterörelser för att det skall få avgörande ekonomiska konsekvenser.
Det ekonomiska utfallet för övriga budgetposter ser ut att hamna på budgeterade nivåer.
Eventuella överskott för Kungsörs Vatten AB innebär att dessa medel kan användas för
att bekosta återinvesteringar i VA-anläggningarna.
Personalredovisning
Bolaget har egna personalresurser. Denna personalgrupp omfattar 6 heltidsanställda
personer, 5 män och en kvinna. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen
redovisas. Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer kommunens arvodesreglemente.
Ekonomiredovisning utförs i egen regi och av KFAB. Löneredovisning utförs av VMKF.
Rekrytering av ny VA-chef är genomförd.
Jämställdhetsarbete
Ordinarie styrelse i bolaget består av 3 kvinnor och 2 män vilket är mycket
tillfredställande då teknisk verksamhet ofta tenderar att vara mansdominerad.
Andelen kvinnor/män i bolaget är fem män och en kvinna.
Miljöarbete
VA- verksamheten är tillståndspliktig verksamhet. Verksamheten är satt under rigorös
kontroll. Utsläppsvärden från avloppsreningsverk analyseras noggrant och processer
justeras för att alltid uppnå så liten miljöpåverkan som möjligt.
Kemikalieanvändningen i processerna minimeras.
Dricksvatten är satt under livsmedelskontroll. Ett säkert vatten skall alltid levereras.
Arbete med att genomlysa VA-anläggningen med avseende på elförbrukning pågår.
Minskad förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser. Översyn och utbyte av
beståndet av pumpar pågår.
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Kungsörs Grus AB
Kungsörs Grus AB redovisar ett positivt resultat på 3 153 tkr per augusti (3 147 tkr).
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Viktiga händelser
Ett dialogmöte genomfördes med medlemskommunerna i mars. Vid mötet diskuterades förbundets
ekonomi, läget i förbundets verksamhet, digitalisering och taxor.
Nytt ekonomisystem har införts vilket har varit tidskrävande för personalen. Implementeringen har
varit tidskrävande men nu är de flesta rutinerna igång, återstår gör rutin för inkasso och utdata.
Personal
Den tillförordnade förbundschefen har anställts som förbundschef.
Två byggnadsinspektörer och en miljö- och hälsoskyddsinspektör har slutat sina anställningar, nya
inspektörer har rekryterats.
Förbundet har nyttjat avtal med bygglovarkitekt och ramavtal för bygglovhandläggning har tecknats
för att kunna avropas vid hög arbetsbelastning eller vid vakanser.
Intern kontroll
Förbundet har beslutat om kontrollmomenten Rättsäker myndighetsutövning, Planerad tillsyn,
Verksamhetens styrdokument samt Finansiering av verksamheten.
Miljö och hälsoskyddsenheten
Under perioden påbörjades 813 (822 år 2017) nya ärenden. Antalet ärenden har minskats sedan 2015.
Under perioden har fyra anmälningar gällande misstanke om brott gjorts. Vidare har tre beslut om
miljösanktionsavgift tagits. Totalt har 380 (234) delegationsbeslut tagits.
Totalt har 28(22) vitesbeslut tagits, främst gällande enskilda avlopp.
Livsmedel
Kontroll pågår enligt fastställd kontrollplan och totalt har 47 (56) % av årets livsmedelskontroll
genomförts. Totalt har 21 (23) registreringar av nya verksamheter handlagts.
Ett ”Marknadsprojekt” pågår och två marknader har besökts. Livsmedelshanteringen har kontrollerats
på totalt 21 (23) livsmedelsföretag på Kungsörs vårmarknad, påskmarknaden i Arboga,
Arbogakarnevalen och Arboga Medeltidsmarknad. Det konstateras att de senaste årens återkommande
kontroller av marknader ger resultat med färre brister som följd.
Hälsoskydd
Inom hälsoskydd har 50 (54) % av den planerade tillsynen genomförts. Tillsynen har under perioden
omfattat bland annat förskolor, vårdboenden, idrottsanläggningar, massörer, frisörer och strandbad.
Kommunernas strandbad har besökts under sommaren.
Under perioden har fem (två) anmälningar av nya lokaler för hygienisk behandling och
skolor/förskolor handlagts. 20 (19) klagomålsärenden har kommit in och handlagts. Det har främst
varit bostads- och bullerklagomål.
Tobak, folköl och receptfria läkemedel
Den planerade tillsynen inom området har utförts ska utföras i höst.
Enskilda avlopp
Det övergripande målet med förbundets arbete med enskilda avlopp är att de som inte uppfyller
miljöbalkens krav ska förbättras. Per augusti hade 24 % åtgärdats, målet är 95 % under 2018.
En uppskattning är att ca 25 avlopp kommer att meddelas vita 2018, åtta stycken är tilldömda vite.
Det finns ca 450 ”gula” avlopp, ca 100 av dem kommer att meddelas förbud.
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Miljöfarlig verksamhet
Inom området miljöfarlig verksamhet pågår tillsyn enligt tillsynsplanen. De branscher, utöver
tillståndspliktiga verksamheter, som varit aktuella för tillsyn har bland annat omfattat täktverksamhet,
metallbearbetning, värmeverk, plastindustri, elektronikåtervinning, skrotningsanläggning,
fordonstvättar och bensinmackar.
Tillsyn pågår också enligt tillsynsplanen inom lantbruket. Under perioden har främst mindre
djurhållare och växtodlare varit aktuella för tillsyn.
Av årets planerade tillsyn har 41 (46) % genomförts.
Ett projekt med tillsyn på U-anläggningar (miljöfarlig verksamhet som inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig) pågår under året. Prioriterade branscher är bland annat fordonsverkstäder,
småbåtshamnar, metallbearbetning, och förbrukning av organiska lösningsmedel. Under perioden har
tillsyn genomförts på 11 (10) U-anläggningar.
Förorenade områden
Arbete med målet att klarlägga föroreningssituationen på fyra fastigheter där misstanke om förorening
finns pågår.
Naturvård/strandskydd
Under perioden har 5 (5) ansökningar om strandskyddsdispens och 12 nedskräpningsärenden
handlagts.
Bygglovenheten
Lovhandläggning
Under perioden har 231 (255) nya bygglovsärenden registrerats. Totalt antal inkomna ärenden är 243
(280) stycken, en minskning med 13 %.
Tillsyn
Enheten har också arbetat med tillsynsärenden. Under perioden har 6 (10) anmälningar avseende
ovårdade tomter och olovliga byggnationer inkommit.
Energi-och klimatrådgivning
Under perioden har 17 (31) energirådgivningar utförts.
Ett energiseminarium anordnades i Arboga i april där olika stöd för energieffektiviseringar
diskuterades.
Ekonomisk analys
Den övergripande prognosen är att förbundet gör ett positivt resultat gällande driftbudget med 800 tkr
varav 80 tkr är budgeterat resultat motsvarande 1 % av kommunbidragen. Under våren återlämnades
för andra året i rad en miljon kronor till ägarna att dela på.
Bygglovenheten bedöms göra ett överskott på 770 tkr med anledning av ökade bygglovintäkter.
Likviditet
Kassa och bank uppgår den 31 augusti 2018 till 6 133 tkr. Någon kredit har inte nyttjats under 2018.
Balanskravet
Vid delåret uppvisar förbundet ett prognostiserat positivt resultat uppgående till 800 tkr. Prognosen är
att balanskravet kommer att uppnås.
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Sammanställd redovisning
Ekonomi
Koncernens ekonomi är god totalt sett. Bolagen har stor fördel av det låga ränteläget och
levererar alla ett positivt resultat som överstiger alla budgetar. Kommunen verksamheter
beräknas kunna hålla sin budget, däremot tycks inte finansen gå ihop men kommunen totalt bör
ändå klara ett resultat på plussidan. Resultatet per augusti är 25 774 tkr (38 970 tkr) och
prognosen för helåret slutar på ett överskott på 5,5 mkr.
Verksamhetens utveckling
Välfärdsektorn står inför stora utmaningar under de kommande åren bl. a utifrån behovet av
kompetensförsörjning. I Kungsör kommer ca 30 % av nuvarande medarbetare att gå i pension
under de kommande 10 åren. Personalomsättningen ökar dessutom utöver pensionsavgångar.
Vi märker av en generell ökad rörlighet på arbetsmarknaden som berör de yrken vi har i
kommunens verksamheter. Att kunna behålla och rekrytera medarbetare är nödvändigt för att
kunna bedriva våra verksamheter och därför är det angeläget att vi kan erbjuda bra
arbetsvillkor. Under hösten kommer arbetet med kompetensförsörjning att fortsätta.
Lokalsituationen för förskolan ses över och planer finns på en utbyggnad på Väster där man
kan tänkas samla spridda lokaler på västra sidan till ett gemensamt område specialanpassat för
förskoleverksamhet.
Den ökade migrationen ställer krav på hela den kommunala organisationen och samhället i
stort. Det är viktigt både på kort och på lång sikt att vi som samhälle lyckas med ett bra
integrationsarbete.
Underhållsplaner på lång och kort sikt utarbetas för KKTAB´s fastigheter och
energiuppföljning sker i syfte att optimera förbrukningen i fastigheterna.
Genomförande av Centrumutvecklingen etapp 1 är i sitt slutskede och en etapp II fortsätter när
etapp I avslutats, planerat till årsskiftet 2018/-19.
Underhållsplaner på lång- och kort sikt för vattenverk, reningsverk, ledningsnät och
pumpstationer kommer att tas fram samt genomföras.
Energiuppföljning för drift av VA- anläggningarna kommer att tas fram. Optimering av
förbrukningarna kommer att genomföras.
Personal
Sjukfrånvaron på sammanställd nivå är sjunkande. KKTAB har tom augusti sänkt nivån till 4,2
% jämfört med 5,0 % 2017. KVAB hade 2017 0,6 % och har fram till augusti noll sjukfrånvaro.
Kommunen har minskat från 7,4 till 6,7 % per augusti.
Antalet långtidssjukskrivna inom kommunen har också minskat från ca 50 stycken till ca 40
stycken. Andelen långtidssjukskrivna av total sjukskrivning har minskat från 47 % till 42 %
mellan 2017 och 2018.
KKTAB har minskat de långtidssjukskrivna från fyra stycken 2016 till tre stycken 2017 och är
nu nere i en långtidssjukskriven per augusti.
God ekonomisk hushållning
Kommunen har liksom de kommunala bolagen gjort överskott i många år och det måste
betraktas som en god ekonomisk hushållning. Prognosen för 2018 är än en gång ett överskott
och god ekonomisk hushållning gäller fortfarande i hela koncernen.
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Resultaträkning
(Tkr)

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

Kommun Kommun
Koncern
Koncern
2018-08-31 2017-08-31 2018-08-31 2017-08-31
1

81 368
0
-414 095
-2 600

109 873
0
-412 057
-2 905

137 624
0
-444 575
-17 411

162 715
0
-436 928
-16 219

-335 327

-305 089

-324 362

-290 432

4

247 774

241 711

247 774

241 711

5

99 903

84 062

99 903

84 062

6
7

3 027
-1 761

3 082
-792

5 624
-3 165

5 724
-2 095

0

0

0

0

13 616

22 974

25 774

38 970

2
3

Verksamhetens nettoresultat
Skatteintäkter
Generella statsbidrag,
skatteutjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Extra ordinära intäkter och
kostnader
ÅRETS RESULTAT
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Kassaflödesrapport kommunen
(Tkr)

Not

Kommun
2018-08-31

Kommun
2017-08-31

13 616
0
0

22 974
-124
0

4 984

5 676

18 600

28 526

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

0
13 507
-15 990
-2 483

0
14 787
-13 986
801

Investeringsverksamheten:
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Minskning upplösning bidrag infrastruktur
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

-17 258
0
0
236
60 000

-36 571
0
784

42 978

-4 787

Finansieringsverksamheten:
Nyupptagna lån
Minskning av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar

0
0
0

0
0
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

59 095

24 540

131 138
190 233

93 937
118 477

Den löpande verksamheten:
Årets resultat
Realisationsvinster
Reaförluster
Rörelsekapitalförändring avs löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
rörelsekapitalförändring

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

8

31 000
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Balansräkning
(Tkr)

Not

Kommun
2018-08-31

Kommun
2017-08-31

Koncern
2018-08-31

Koncern
2017-08-31

9
10
11

124 045
13 454
108 234
245 733

104 864
7 217
174 430
286 511

808 556
26 657
107 583
942 796

743 821
14 334
173 787
931 942

12
13
14

0
37 759
190 233
227 992

0
43 947
118 477
162 424

928
57 051
223 041
281 020

1324
61 501
181 992
244 817

473 725

448 935

1 223 816

1 176 759

15

297 358
13 616
310 974

275 719
22 974
298 693

385 156
25 774
410 930

358 777
38 969
397 746

16

57 501

52 796

60 479

55 779

0
57 501

0
52 796

289
60 768

260
56 039

0
105 250
105 250

0
97 446
97 446

572 530
179 588
752 118

575 430
147 544
722 974

473 725

448 935

1 223 816

1 176 759

753 645

509 331

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

17
18

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser

19
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Notförteckning kommunen

(Tkr)

Not

2018

2017

Verksamhetens intäkter Not 1

Avskrivningar

Taxor och avgifter

8 337

Hyror och arrenden

2 863
51 269

Bidrag och ersättningar

Not

10 652

Mark, byggnader,
tekniska anläggningar

63 843 Nedskrivningar

32 211

SUMMA

81 368

109 873

Bidrag och
transfereringar

10 222

11 743

Entreprenader och köp
av verksamhet

67 873

73 606

Lön och sociala avgifter

270 300

258 498

18

16

Verksamhetens
kostnader

Not 2

1 586

1 845

1 014

1 060

0
2 600

2 905

248 863

243 207

-1 089

-1 496

247 774

241 711

69 003

64 238

0

0

899

-55

Kostnadsutjämning

-7 499

-12 502

Utjämningsavgift LSS

19 154

16 131

Generella bidrag från
staten

7 045

6 950

Kommunal
fastighetsavgift

11 301

9 300

Summa generella
statsbidrag och
utjämning

99 903

84 062

Summa avskrivningar
18 899

2017

Not 3

3 167 Maskiner och inventarier

Entreprenad, försäljning
verksamhet mm

2018

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

varav
-Arbetsmarknads
försäkringar
-Årets avsättningar till
pensioner

523

1236 Skatteintäkter

-Individuell del

6 507

7 733

Prel. Kommunalskatt och
inkomstskatt

-Pensionsutbetalningar

8 897

6 283

Prognos avräkning för
innevarande år

Hyror, arrenden och
leasing

35 508

35 509 Summa skatteintäkter

Material, avgifter, tjänster
mm

30 192

32 701

414 095

412 057

SUMMA

Generella statsbidrag
och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Regleringsbidrag

Not 4

Not 5
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(Tkr)

Not

Finansiella intäkter

Not 6

2018

2017

Not

2018

2017

104 671

109 916

795

2 641

0

-655

Summa utgående
värden

105 466

111 902

3 082 Årets avskrivningar

-1 586

-1 845

Ackumulerade
avskrivningar

-43 588

-40 819

Totala avskrivningar

-45 174

-42 664

63 753

35 626

124 045

104 864

32 694

32 033

2 095

159

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Aktieutdelning
kommunägda bolag

0

0 Ingående värden

Räntor på utlämnade lån

0

0 Inköp

Räntor avs
medelsplacering

905

Borgensavgifter

1 338

1134

4

6

Ränteintäkter på
kundfordringar
Kapitalkostnad/internränta

1 942 Försäljningar

780

Summa finansiella
intäkter

Finansiella kostnader

3 027

Not 7

Räntekostnader

1
931

Ränta på pensionsskuld
Övriga finansiella
kostnader

49

Kapitalkostnad/internränta

13
734 Pågående projekt
45

Summa utg planenligt
restvärde

780

Summa finansiella
kostnader

1 761

792

Maskiner och
inventarier
Ingående värden

Justering för
rörelsekapitalförändring
Förändring av avsättning
Av- och nedskrivningar i
RR

Not 9

Not 8

Inköp

Not 10

2 384

2 771 Försäljning

0

-4

2 600

Summa utgående
2 905
värden

34 789

32 188

4 984

5 676 Årets avskrivningar

-1 014

-1 060

Ackumulerade
avskrivningar

-25 595

-24 012

Totala avskrivningar

-26 609

-25 072

5 274

101

13 454

7 217

Övrig likvidpåverkan
Summa

Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde

49

(Tkr)

Not

Finansiella
anläggningstillgångar

Not 11

2018

2017

2018

2017
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69

190 191

118 408

190 233

118 477

297 358

275 719

13 616

22 974

0

0

310 974

298 693

55 117

50 025

1 Årets nyintjänande

342

1 073

Löneskatt på årets
nyintjänande

83

261

Finansiell kostnad på
skuld

749

591

Löneskatt på finansiell
kostnad

182

143

Kassa och bank

Aktier och andelar, tkr
30

Kommunaktiebolaget

1

VAFAB Miljö AB

1 777

Kungsörs Kommunföretag
AB

68 148

Inera

30 Bank
1 Summa kassa och bank
1 777
68 148 Eget kapital

42
7

Mälarskog Insatskonto
Västmanlands Tolkservice

13

Kommuninvest,
ekonomisk förening

7 442

Kooperativ utveckling
Västmanland

Ingående eget kapital

13

10

10

Obligationer

21 000

95 000

Insatskonton

1

Summa aktier och
andelar

98 472

172 430

Not 11

KKAB
Förlagslån Kommuninvest

Ingående skuld
kommunen

Avsättning
förtroendevalda

646

403

1 200

1 200

Löneskatt
förtroendevalda

157

98

Utgående avsättning
kommunen

57 276

52 594

Ingående skuld VMKF

3 180

2 976

181

163

772

722

Årets löneskatt VMKF

44

39

Utgående avsättning
VMKF

4 177

3 900

57 501

52 796

7 762

2 000

7 998 Årets förändring
Löneskatt VMKF IB

Not 13
0

Upplupen ränteintäkt
Upplupen skatteintäkt

Not 16

800

2 000

Statlig infrastruktur
bidrag

Avsättningar
(pensionsskuld)

800

Revers KKTAB
Summa långfristiga
fordringar

Direktbokning mot eget
kapital

7 442 Summa
1

Nätverk för byggnadsvård

Not 15

7 Årets resultat

1

Kortfristiga fordringar

Not 14

Handkassor

Kungsörs Grus AB

Långfristiga fordringar

Not

4 482

1 807

Övriga kortfristiga
fordringar

33 277

42 140 Summa avsättningar

Summa kortfristiga
fordringar

37 759

43 947
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(Tkr)

Not

2018

2017

Pensionsavsättning
Kommunen tillämpar den
blandade modellen för
redovisning av
pensionsåtagande.
Avtalspensioner som
intjänats före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse.
Intjänanderätt från 1998
utbetalas till individuell
förvaltning enligt KAP-KL.
Några mindre delar kvarstår
dock inom kommunen och
avsätts inom
balansräkningen och
återlånas av kommunen.
Särskilda avtalspensioner
avser avgångar före 65 år

Not

2018

2017

Ingående balans

140 871

147 177

Ränteuppräkning

1 010

1 011

Basbeloppsuppräkning

2 294

2 769

-5 590

-5 068

0

-1 923

2045

-527

140 630

143 439

34 117

34 798

174 747

178 237

95%

93%

578 871

509 304

27

27

Summa
borgensförbindelser

578 898

509 331

Summa panter och
ansvarsförbindelser

753 645

687 568

Panter och
ansvarsförbindelser

Gamla utbetalningar
Aktualisering
Övrig post
Pensionsförpliktelser
exkl löneskatt
Löneskatt
Totalt
pensionsförpliktelser

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld

Not 18
16 361

20 138 Aktualiseringsgrad

Personalens källskatt,
avgifter mm

6 126

5 885

Upplupen pension
individuell del

8 486

Borgensförbindelser
8 085 och därmed jämförliga
säkerheter

Upplupna sociala avgifter

7 330

6 952

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

8 318

8 341 Förlustansvar egna hem

Semesterlöneskuld

8 217

6 137

Övriga kortfristiga skulder

18 670

29 746

Interimsskulder

31 742

12 162

105 250

97 446

Summa kortfristiga
skulder

Not 19

Borgensförbindelser
kommunägda företag
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Notförteckning koncernen
(Tkr)

Not

Verksamhetens intäkter

Not 1

2018

2017

Not

2018

2017

248 863

243 207

-1 089

-1 496

247 774

241 711

69 003

64 238

0

0

899

-55

-7 499

-12 502

19 154

6 950

7 045

16 131

11 301

9 300

99 903

84 062

Aktieutdelning
kommunägda bolag

890

0

Ränteintäkter

474

2 441

Övriga finansiella intäkter

4 260

3 282

Summa finansiella
intäkter

5 624

5 723

1 024

914

Övriga finansiella kostnader

2 141

1 180

Summa finansiella
kostnader

3 165

2 094

Skatteintäkter

Not 4

Prel kommunalskatt och
inkomstskatt

Taxor, avgifter,
113 419

hyror och arrenden

105 222

Prognos avräkning för
innevarande år

Bidrag och ersättningar

51 269

63 843 Summa skatteintäkter

Entreprenad,försäljning
verksamhet mm

26 209

38 916

Elimineringar

-53 274

-45 266

Summa verksamhetens
intäkter

137 623

162 715 Inkomstutjämningsbidrag

Generella statsbidrag och
utjämning

Not 5

Strukturbidrag
Regleringspost
Verksamhetens
kostnader

Not 2

Kostnadsutjämning

Bidrag och tranfereringar

10 222

11 743 Generella bidrag fr staten

Entreprenad och köp av
verksamhet

127 193

122 167 Utjämningsavgift LSS

Lön och sociala avgifter

288 966

276 835 Kommunal fastighetsavgift

Hyror, arrenden och
leasing

35 620

35 664

Material, avgifter, tjänster
mm

35 848

35 785

Summa generella
statsbidrag och utjämning

Elimineringar

-53 274

-45 266 Finansiella intäkter

Summa verksamhetens
kostnader

444 575

436 928

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

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

Not 3
15 398

17 290

2 013

2 019

0
17 411

0 Finansiella kostnader
19 309 Räntekostnader

Not 6

Not 7

52

(Tkr)

Not

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Not 9

Ingående värden

2018

1 903

Försäljningar

-98

Summa utgående
värden

Not
Finansiella
anläggningstillgångar

962 988

Inköp

2017

964 793

-15 444

57 573

Andelar i andra
koncernbolag

-655 Andelar i andra företag
937 640

Andra långfristiga
värdepappersinnehav

-12 335 Elimineringar

-307 411

-288 302

Totala avskrivningar

-322 855

-300 637

Summa aktier och
andelar

Förråd
-104 894
271 512

206 111 Kortfristiga fordringar

Summa utg planenligt
restvärde

808 556

743 821 Kundfordringar

Not
12

Inköp
Försäljning
Summa utgående
värden

Not
10

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
54 407

48 661 Upplupen ränteintäkt

95 157

2 000

2 000

-800

-800

107 583

173 787

928

1 324

15 713

14 479

4 118

2 534

15 597

12 467

0

0

6 744

1 807

-535

Övriga kortfristiga
-4
fordringar

27 073

36 070

-12 194

-5 855

57 051

61 502

42

69

222 999

181 923

223 041

181 992

385 157

358 777

25 774

38 969

410 931

397 746

57 823

50 155 Elimineringar

-2 063

-2 019

-34 377

-33 903 Kassa och bank

Totala avskrivningar

-36 440

-35 922 Handkassor

Not
14

Bank
Summa utg planenligt
restvärde

21 149

1 498 Upplupen skatteintäkt

Ackumulerade
avskrivningar

Pågående projekt

9 252

3 951

Summa kortfristiga
fordringar
Årets avskrivningar

17 056

Not
13

Momsfordran

Ingående värden

68 178

-99 293

Pågående projekt

Maskiner och
inventarier

68 178

880 722 Aktier och andelar, tkr

Ackumulerade
avskrivningar

Nedskrivningar

2017

Not
11

Andra långfristiga
fordringar
Årets avskrivningar

2018

5 274
26 657

101 Summa kassa och bank
14 334
Eget kapital
Ingående eget kapital

Not
15

Direktbokn.mot eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
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(Tkr)

Not

Avsättningar
(pensionsskuld)

Not
16

Avsättningar för
pensioner samt löneskatt

Summa avsättningar

260

60 768

56 039

572 530

Övriga skulder
Summa långfristiga
skulder

Not

2018

2017

37 151

39 365

Personalens källskatt,
avgifter mm

8 436

7 984

Upplupen pension
individuell del

8 486

8 085

Upplupna sociala avgifter

7 407

7 025

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

8 472

8 537

8 342

6 256

65 674

54 011

47 814

22 136

Elimineringar

-12 194

-5 855

Summa kortfristiga
skulder

179 588

147 544

55 779 Leverantörsskuld

289

Not
17

Skulder till kreditinstitut

2017

Kortfristiga skulder
60 479

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

2018

575 430 Semesterlöneskuld
Övriga kortfristiga skulder

572 530

575 430 Interimsskulder

Not
18

Pensionsavsättning
Kommunen tillämpar den
blandade modellen för
redovisning av
pensionsåtagande.
Avtalspensioner som
intjänats före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse.
Intjänanderätt från 1998
utbetalas till individuell
förvaltning enligt KAP-KL.
Några mindre delar kvarstår
dock inom kommunen och
avsätts inom
balansräkningen och
återlånas av kommunen.
Särskilda avtalspensioner
avser avgångar före 65 år
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Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Redovisningen har skett enligt god redovisningssed – i överensstämmelse med Kommunallagen
och den Kommunala redovisningslagen samt enligt anvisningar från Rådet för kommunal
redovisning. Undantag kommenteras nedan.
Periodiseringar
Leverantörsfakturor, kundfakturor, räntor, sparade semesterdagar, ferielöner, okompenserad
övertid, skatteintäkter och statsbidrag har bokförts på den period de bedöms tillhöra. Det som
avser perioden januari-augusti och som inte har bokförts skarpt har antingen skuldbokförts eller
fordringsförts för att bokföras på rätt period.
Sociala avgifter
Sociala avgifter bokförs i form av procentuella personalomkostnadspåslag i samband med
löneredovisningen enligt följande:
Anställda samt uppdragstagare med minst 40 % tjänstgöring 38,98 %.
Uppdragstagare för övrigt 31,42 %.
Pensionskostnader och pensionsskuld
Kommunen tillämpar blandmodellen och redovisningen har skett enligt anvisningar från Rådet
för kommunal redovisning.
Hela den individuella delen enligt KAP-KL utbetalas till individuell förvaltning. Den del som
avser perioden jämte löneskatt har skuldbokförts och belastar resultatet för utbetalning under
kommande perioder.
Pensionsrättigheter som intjänats före 1998 har jämte löneskatt upptagits som
ansvarsförbindelse.
Kapitalkostnader
De interna kapitalkostnaderna debiteras med rak ränta till en räntesats av 1,75 procent.
Kapitalräntan debiteras från månaden efter att anläggningen tagits i bruk.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har upptagits till ursprungligt anskaffningsvärde minus eventuella
investeringsbidrag eller försäljningsinkomster. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader.
Som anläggningstillgång betraktas anskaffning av tillgång till minst ett basbelopp i
anskaffningskostnad exklusive moms och med en ekonomisk livslängd med minst tre år.
Planenliga avskrivningar har beräknats på tillgångarnas nettoanskaffningsvärde.
Avskrivningar påbörjas månaden efter anläggningen tagits i bruk. På mark, konst och pågående
arbeten görs inga avskrivningar.
Klassificering av finansiella tillgångar
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar.
Avvikelser från gällande rekommendationer och god redovisningssed
Kostnad för timanställda och efterrapporterad OB (när man inte följer schemat) avseende
augusti utbetalas och bokförs senare perioder 2018.
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Kommunen har inte utrett klassificering av exploateringstillgångar. I dagsläget ligger all
exploatering som anläggningstillgång.
Kommunen tillämpar komponentavskrivning endast på objektet Lärken, i övrigt inte.
Kommunens bolag använder komponentavskrivning (KKTAB, KVAB och KFAB).
Kommunens tillgångar, förutom fastigheter, bedöms inte innehålla komponenter som har olika
avskrivningsperioder.
Kommunen har inte dokumenterat redovisningssystemet.
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Bilaga 1 Målredovisning, kommunfullmäktiges mål
KF-MÅL
Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
0
Kommunen ska
detaljplaner
planera för ett
2016
varierat
bostadsutbud med
blandade
upplåtelseformer i
samspel med
kommunens
tillväxtambitioner.
100 bostäder till
2020

ANSVAR
KSutveckling
senheten

2 återaktualiserade detaljplaner:
Runnabäcken, Sälgen/Alen
Utvecklingsplan för detaljplaner
Ca 20 nya bostäder till årsskiftet

Tillskapa
ytterligare 16 st
lägenheter centralt
i Kungsör tills 2018

2017-07-01:
818 lgh

KFAB

Utreda möjlighet
till att skapa
ytterligare
markbostäder i
Kungsör

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

KFAB

Ta fram 2
detaljplaner för
industri- och
verksamhetslokaler
och 3 detaljplaner
för bostadsändamål
under 2018
Anlägga gata och
belysning på
Blåmesgatan under
2018

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti med PROGNOS
helår
6 påbörjade detaljplaner: Jägaråsen, Nya
Kinnekulle, Kaplanen7-9, Rörgränd,
Borgvik, Runnabäcken 2

KKTAB

Arbetet med att förändra detaljplanen för
Kaplanen 7 och Kaplanen 9 fortsätter.
Samrådet med de boende i närområdet till
Kaplanen7 o 9 skall utvidgas. Detta innebär
att vi kommer att behöva skjuta på beslutet
om byggnation. Detta kan även påverka
möjligheten till byggnation negativt
Se svaret gällande tillskapandet av
ytterligare 16 lägenheter centralt i Kungsör

Antagna detaljplaner:
Tegeludden, Parklogen.
Pågående detaljplaner: Jägaråsen, Nya
Kinnekulle, Kaplanen7-9, Rörgränd,
Borgvik, Runnabäcken 2

KKTAB

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

KKTAB

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti med PROGNOS
helår
Parkeringsutredning påbörjad

KKTAB

Trafikplan påbörjad

Anlägga VA
Blåmesgatan

KVAB

Blåmesgatan VA klart

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

KVAB

Utredning klar, projektering påbörjas ht
2018

SN

Insatser är påbörjade och på god väg.
Prognosen till helår är att resultatet
kommer att förbättras

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

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

NÄMND/
STYRELSEMÅL
Kommunstyrelsen
och nämnderna ska
hålla sin budget
Antal externa
insatser och
placeringar ska
minska med 2016
som basår

Frisknärvaron i
socialnämndens
verksamheter ska
öka

Socialtjänstens
insatser förebygger
att barn och
ungdomar hamnar
i ett långvarigt
beroende av
socialtjänst

Minska media
förbrukningen, så
som el, vatten och
värme till en
sammantagen
minskning med
2 % i fastigheterna
i jämförelse med
2017

PLANERING
UTGÅNGS
LÄGE

ANSVAR
KSekonomi

2016 tom augusti
Vuxna 110 dygn
Barn Öppenvård
Vuxna 79
Öppenvård
Barn 62
2017 tom augusti
Vuxna 167 dygn
Barn 191 dygn
Öppenvård
Vuxna 93
Öppenvård
Barn 0
Sjukfrånvaro % av
arbetad tid tom
augusti
2016: 9,6 %
2017: 9,0 %

SN

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti med
PROGNOS helår
Budgeten håller och kommer att
hållas till årsskiftet

2018 tom augusti
Vuxna 126 dygn
Barn 300 dygn
Öppenvård Vuxna 93
Öppenvård Barn 0
Målet är inte uppnått antal externa
insatser och placeringar har ökat
sedan augusti 2016
Resultatet beror på att ett flertal
personer, både barn och vuxna har
behövt placerats på grund av
skyddsbehov

SN

Andel ungdomar som SN
inte kommer tillbaka
inom 1 år efter
avslutad insats.

Resultat på frisknärvaro redovisas
på helår
Sjukfrånvaro % av arbetad tid tom
augusti
2018 7,8 %
Prognosen är att frisknärvaron
ökar per den sista december
Mätning sker under oktober.
Resultat redovisas till helår

2015: 60 %
2016: 76 %
2017: Inget resultat
på grund av byte av
verksamhetssystem
KKTAB

Energibesparande åtgärder pågår
Enligt senaste
nyckeltalsredovisningen fortsätter
energiförbrukningen att minska
Procentuell redovisning av
minskningen kommer att
redovisas i årsbokslutet
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KVAB

Genomföra
åtgärder för att
minska energiförbrukningen med
2 % i Vaanläggningar 2018 i
jämförelse med
2017

Underhållsarbeten pågår i vaanläggningar
Enligt senaste
nyckeltalsredovisningen fortsätter
energiförbrukningen att minska
Procentuell redovisning av
minskningen kommer att
redovisas i årsbokslutet

KF-MÅL
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att
minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med december 2016
som bas
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL LÄGE
Socialnämndens
31/12-2016
Öppet
verksamheter
arbetslösa:
motverkar
11,8%
utanförskap och
Ungdomar
arbetslöshet
18-24: 23 %
Utrikesfödda:
44,2%
31/12-2017
Öppet
arbetslösa:
11,3%
Ungdomar
18-24: 17,1%
Utrikesfödda:
41,9%

ANSVAR
SN

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti med PROGNOS
helår
31/8-2018
Öppet arbetslösa:10,3%
varav 6,7 % i arbetsmarknadsåtgärder
Ungdomar 18-24: 16,7, 1 %
Utrikesfödda: 38,5%
Under perioden 1 april till 31 augusti
2018 har 33 personer avslutats inom
arbetsmarknadsenheten. Pågående antal
deltagare är 96 personer
Pågående ärenden ekonomiskt bistånd
118 ärenden
Under perioden har 58 ärenden avslutats
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KF-MÅL
Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
Miljö-, folkhälsooch jämställdhetsperspektiv ska
beaktas i projektets
alla delar

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

ANSVAR
KSutveckling
senheten

KKTAB

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti med PROGNOS
helår
Checklistan för miljö. Folkhälsa och
jämställdhet har följts i projektet Dessutom
har checklistan kompletterats med
ytterligare perspektiv bland annat
klimatanpassning, trygghet, tillgänglighet,
barn- och äldreperspektiv

Entreprenad upphandlad. Arbetet är
påbörjat och färdigställs oktober 2018

Invigning 20 oktober

KVAB

Klart
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KF-MÅL
I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som
basår
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
Jämfört med
Andelen barn,
basåret 2015
elever och
studenter som
upplever skolan
som trygg ska öka

Andelen personal
med adekvat
högskoleutbildning
ska vara lägst 67 %
Kunskapsresultaten i
grundskolan ska
öka
Alla elever ska få
fem hälsosamtal
under sin tid i
grundskolan

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

ANSVAR

BUNÖvergripande
mål för alla
verksamheter
inom barnoch
utbildningsförvaltningen
BUNFörskola och
pedagogisk
omsorg-1-5 år
Jämfört med BUN
basåret 2015 Grundskolan,
förskoleklass
en och fritidshemmet
BUN
elevhälsa,
musikskolan,
förebyggande
arbete med
ungdomar,
fritidsgårdar
BUN
VIVA,
Vuxenutbildn
ing,
studievägledning, SFI,
integration,
gymnasiumIM språk

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti med PROGNOS
helår
Prognos kan inte lämnas än. Mätning
sker i slutet av september och början av
oktober

Det är troligt att målet kommer att
kunna nås. Nuläget i augusti är 74 %

Nationell statistik är tillgängligt först i
slutet av 2018

Det är troligt att endast fyra hälsosamtal
kommer att kunna genomföras Det
nationella kravet är att tre hälsosamtal
ska genomföras under elevens tid i
grundskolan

Det är troligt att målet kommer att
kunna nås
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KF-MÅL
I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som
basår
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
Minst 80 % av
skolmaten ska lagas
från grunden

RESULTATREDOVISNING
ANSVAR
DELÅR tom augusti med PROGNOS
helår
BUNDet är troligt att målet kommer att
Måltidsverksa kunna nås. Nuläget är 80 %
mheten

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

BUNMåltidsverksamheten
KKTAB

Det är troligt att målet kommer att
kunna nås. Nuläget är 49 %
Analys av ytterligare skolmiljöer pågår.
Åtgärder delvis genomförda i form av
förbättrad belysning på gc-väg till skola.
Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts
vid Kung Karls- och Västerskolan i
anslutning till byggnationen av den nya
skolan.
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OMRÅDE
Kommunens som arbetsgivare
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
Kommunens
Kommunens
medarbetarmedarbetarengagemang
engagemang ska
totalindex placera sig i den 90:e
2015-81
percentilen i
jämförelse med andra
kommuner i SKLs
medarbetarundersökning

ANSVAR
KS

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti med
PROGNOS helår
Det pågår arbete i kommunens
verksamheter med att bland annat
öka medarbetarengagemanget.
Tex arbetsmiljö,
arbetsgivarvarumärke och genom
ledarskapsprogrammet

OMRÅDE
Fritid och kultur
PLANERING
RESULTATREDOVISNING
NÄMND/
UTGÅNGS
ANSVAR
DELÅR tom augusti med
STYRELSEMÅL
LÄGE
PROGNOS helår
34 timmar per KS
Planerad start av meröppet under
Under 2018 kommer
november Klart till årsskiftet
Kungsörs bibliotek få vecka
ett utökat
öppethållande i form
av meröppet med
självservice
OMRÅDE
Näringsliv-bemötande och service
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
2018:
Kommunen har
placerat sig tvåsiffrigt 286/290
om fem år i svenskt
2017:
näringslivs ranking
265/290
Företagsklimat

ANSVAR
KS

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti med
PROGNOS helår
Resultat väntas 2 oktober (197/290)
Ökning med 68 placeringar
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OMRÅDE
Medborgarens inflytande i Kungsör
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
SammanKungsör ska placera
fattande
sig över medelvärdet
betygsindex
för nöjd
2015 blev 34
inflytandeindex i
för Kungsör.
SCB:s medborgarundersökning 2019
Medelvärdet
för samtliga
kommuner
blev 41

ANSVAR
KS

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti med
PROGNOS helår
Genomfört en valfrukost; valdebatt
riktad till företagen i Kungsör.
Genomfört en välbesökt och
uppskattad valdebatt på Thor
Modéenteatern i augusti. Debatten
byggde på medborgarnas inskickade
synpunkter.
Projekt ”Medborgardialog kring
verksamhetsresultat” pågår
tillsammans med socialförvaltningen.

Kommunen
var över
medelvärdet
i oktober
2017

Infört KS i korthet
Medborgarens synpunkter på
centrumutvecklingen etapp 1 har
anammats i projektet och
återkoppling har skett till
medborgarna.

OMRÅDE
Vatten och Avlopp
PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGS
STYRELSEMÅL
LÄGE
Skapa
nödvattenförsörjning
mellan Kungsör och
Köping 2018
Behålla nuvarande
låga taxor under 2018

ANSVAR
KVAB

KVAB

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti med
PROGNOS helår
Arbetet pågår i projektet Vasamverkan KAK

Inga va-taxehöjningar är aktuella
2018
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KKAB 2018/4

Kungsörs Kommunföretag AB
556771-5494

Delårsrapport
31 augusti 2018

2018-09-25

Kungsörs Kommunföretag AB 556771-5494
Claes-Urban Boström, verkställande direktör

Innehåll
Styrelse
Verkställande direktör
Revisorer
Ägarförhållanden
Försäkring
Verksamhetsbeskrivning
Internkontroll
Pågående och aktuella händelser
Personalredovisning
Jämställdhetsarbetet
Miljödirektiv
Resultaträkning 2018-08-31
Balansräkning 2018-08-31
Koncernresultaträkning 2018-08-31
Koncernbalansräkning 2018-08-31

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

Kungsörs Kommunföretag AB
Delårsrapport 2018-01-01—2018-08-31.
Styrelse
Ordinarie styrelseledamöter:
Pelle Strengbom, ordförande (S)
Mikael Peterson, 1:e vice ordförande (S)
Reijo Peräläinen (L)
Stellan Lund (M)
Madelene Fager (C)
Verkställande direktör
Claes-Urban Boström är verkställande direktör.
Styrelsen har under perioden genomfört tre styrelsemöten.
Revisorer
Ordinarie revisor
Johan Tingström
c/o Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Lekmannarevisor
Håkan Sundström

Lekmannarevisorsuppleant
Lars Wigström

Ägarförhållanden
Kungsörs Kommunföretag AB är ett kommunalt bolag som sin tur ägs av Kungsörs kommun
till 100 %.

Försäkring
Bolaget har sin VD- och styrelseansvarsförsäkring tecknad hos CNA Insurance Ltd.
Verksamhetsbeskrivning
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för de kommunala bolagen. Kungsörs
Kommunföretag AB ansvarar för att 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
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar utifrån
av fullmäktige givna instruktioner samt att samordna och utveckla verksamheten för
företagens och Kungsörs kommuns räkning.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.
Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.
Ändamål
Bolagets syfte är 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.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsörs kommun för den del
som ej motsvaras av tillskjutet kapital som användes till det ändamål som bolaget
bildades för.
Internkontroll
Internkontrollplanen för 2018 är antagen av styrelsen den12 mars 2018. Planen ska följas upp
och redovisas i samband med årsredovisningen för 2018.
Pågående och aktuella händelser
Målplaneringen för moderbolaget pågår för 2019. Måluppföljning och uppföljning av den
interna kontrollen kommer att presenteras i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport.
Ägardialoger förekommer två gånger per år. Vi samlar ägardialog och bokslutsstrategiskt
dialogmöte under en och samma dag under hösten och en ägardialog samma dag som vi har
ordinarie bolagsstämma på våren.
Personalredovisning
Moderbolaget har ingen egen personal anställd.
Styrelsearvode och revisionskostnader belastar bolaget.

Jämställdhetsarbetet
Vi har inte för avsikt att framställa någon egen jämställdhetsplan utan granskar och följer upp
dotterbolagens jämställdhetsarbete.
Miljödirektiv
I Ägardirektiven anges att bolagen ska i sin verksamhet ha en tydlig miljöprofil som står i
överenskommelse med ägarens miljö- och energipolitiska mål.

Resultaträkning 2018-08-31
Kr
Rörelseintäkter

0

Rörelsekostnader

-51 500

Rörelseresultat

-51 500

Finansiella poster
Ränteintäkter

Resultat

0

-51 500

Balansräkning 2018-08-31
Tkr
FINANSIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag

SKULDER
64 448 Aktiekapital
Överkursfond
Reservfond
Balanserad vinst eller
förlust
0 Årets resultat

SUMMA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNNGSTILLGÅNGAR
Summa omsättningstillgångar

SUMMA
64 448 EGET KAPITAL

0
0
50 985
-52

53 133

0
0
LÅNGFRISTIGA
SKULDER
Skuld till Kungsörs
kommun
Skulder till
koncernföretag
Summa långfristiga
skulder
KORTFRISTIGA
SKULDER
Checkräkningskredit
Summa kortfristiga
skulder

SUMMA TILLGÅNGAR

2 200

SUMMA SKULDER
64 448 OCH EGET KAPITAL

900
7 100
8 000

3 315
3 315

64 448

Koncernresultaträkning 2018-08-31
Tkr

2018-08-31
100 136

2017-08-31
89 334

5 043
40 060
12 095
15 390
1 237
14 626

2 451
33 397
8 866
14 825
1 013
13 129

SUMMA KOSTNADER

-88 451

-73 681

RÖRELSERESULTAT

11 685

15 653

-402

-585

Rörelseresultat före
finansiella kostnader

11 283

15 068

Finansiella intäkter och
kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Borgensavgift
Summa

453
-266
-1 129
-942

461
-28
-985
-796

RESULTAT

10 341

14 272

Intäkter
Kostnader
Material
Driftskostnader
Underhåll/rep
Personal
Fastighetsskatt
Avskrivningar-

Centrala adm. kostnader

Koncernbalansräkning 2018-08-31
Tkr
TILLGÅNGAR
Byggnader o Mark
Maskiner o Inventarier
Anläggningar
Pågående arbete
Anläggningstillgångar
Finansiella anl.tillgångar
Pågående arbete för kund
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Kassa o Bank
Omsättningstillgångar

Summa tillgångar

SKULDER OCH EGET KAPITAL
396 758
12 077
79 757
207 759
696 351
149
9 250
561
12 727
4 107
28 334
54 979

751 479

Aktiekapital
Annat kapital inklusive
resultat per 2018-08-31
Eget kapital
Avsättningar

2 200

76 567
91 296
2 978

Långfristiga skulder

573 330

Leverantörsskulder
Checkräkningskredit
Kungsör kommun
Skatteskulder
Övriga korta skulder
Upplupna kostnader
Anslutningsavgifter
Avräknade avgifter
Kortfristiga skulder

20 265
26 905
900
1 836
272
13 028
21 176
-507
83 875

Summa skulder och
eget kapital

751 479
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Kungsörs KommunTeknik AB
Delårsrapport 2018-01-01—2018-08-31
Styrelse
Ordinarie styrelseledamöter:
Rigmor Åkesson, ordförande (S)
Sofia Axelsson, 1:e vice ordförande (L)
Rolf Lindgren (S)
Per Haldin, 2:e vice ordförande(M)
Kristina Larsson Sköld (C)
Ersättare:
Christer Henriksson (V)
Kerstin Åkesson (MP)
Robert Andersson (M)
Verkställande direktör
Stig Tördahl är verkställande direktör.
Styrelsen har under perioden genomfört 3 styrelsemöten.
Revisorer
Ordinarie revisor
Johan Tingström, auktoriserad revisor

Revisorsuppleant
Peter Söderman, auktoriserad revisor

Lekmannarevisor
Lars Wigström

Lekmannarevisorsuppleant
Ingrid Dorsander Andersson

Ägarförhållanden
Kungsörs KommunTeknik AB är ett helägt dotterföretag till Kungsörs Kommunföretag AB,
556771-5494, som i sin tur ägs av Kungsörs kommun till 100 %.
Medlemskap i organisationer
Bolaget har anslutet sig till arbetsgivarorganisationen Sobona.
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Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten har omfattat drift, planerat- och akut underhåll samt byggnationer i
följande verksamhetsgrenar:
• Gatuverksamhet
• Parkverksamhet
• Fastighetsverksamhet
• Verksamhet för naturvård och ekologi
• Driftavdelning
• Mät, kart och GIS verksamhet
Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av Kungsörs kommun. Beställning av
teknisk verksamhet, service och underhåll för 2018 samt enskilt avropade beställningar.
Verksamheten har även omfattat större byggnationer av investeringskaraktär.
Arbetena är i huvudsak finansierade av Kungsörs kommun.
Under perioden pågår större projekt som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byggnation av Nya Skolan i Kungsör pågår där markarbeten för ny skolgård är
under genomförande. Skolan är helt färdigställd september 2018. Skolan är inflyttad
och i drift from december 2017.
Byggnation av tillbyggnad till Södergården om 20 lägenheter är genomförd.
Byggnationen är inflyttad from april 2018.
Byggnation av infrastruktur för tomter vid Skillingeudd etapp 1och 2 är genomförd.
Tomtförsäljning pågår.
Infrastruktur som väg, va och belysning är genomförd på Blåmesgatan,
Runnabäcken 1, för enskilda tomter och radhusområde.
Byggnation av Centrumutvecklingen etapp 1, Drottninggatan och Coop-torget,
pågår. Byggstart maj 2018 med färdigställande i oktober 2018. Va-anläggning för
avsnittet är genomförd 2017.
Ombyggnationer och utveckling i gästhamnen är genomförda, försäljningsbodar
samt återvinningshus för sophantering är uppförda.
Detaljplanearbeten för bostäder och verksamhetsområden pågår.
Ombyggnation av Torget i Valskog är genomförd, justerings- samt
planteringsarbeten pågår under april 2018.
Genomfört modulbyggnationer för skola samt påbörjat byggnation av fritidsgård i
Valskog.

Internkontroll
Styrelsen har antagit internkontrollplanen för 2018 den 13 mars 2018. Uppföljningen
kommer att redovisas i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport.
Framtidsperspektiv
Även det resterande året och kommande år kommer att vara fyllda av aktiviteter,
driftåtaganden och av större och mindre projekt.
•
•

Beställningarna utarbetas mot mängdförteckning så att kostnader tydliggörs och att
nyckeltal kan redovisas.
Utarbeta underhållsplaner på lång och kort sikt för våra fastigheter.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiuppföljning i våra fastigheter och optimera förbrukningarna.
Minska beställarens kostnader genom att använda det utrymme som uppkommer
genom det låga ränteläget. Räntebanan förutspås hålla på en mycket låg nivå tom
2018.
Färdigställa byggnationen av den Nya Skolan, slutföra markbyggnation för
skolgård.
Genomföra renovering av befintlig del av äldreboendet vid Södergården.
Genomföra byggnation av Centrumutvecklingen etapp 1 och vidare genomföra
resterande etapper.
Kundundersökningar för interna kunder och för medborgare i kommunen kommer
att genomföras.
Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren.
Framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden.
Analys av angörning till skolor/förskolor ska genomföras och arbeten med
riskminimering skall utföras.
Färdigställa modulbyggnation för fritidsgård i Valskog.
Färdigställa gatubyggnationer med asfaltering på Skäggdoppingvägen och
Blåmesgatan.

Sammanfattande kommentar till prognosen
Prognosen för helåret är att ett 0-resultat mot budget kommer att uppnås.
Dock kommer kostnader för avskrivning av det bokförda värdet för den rivna delen av
Kung Karls skola att påverka resultatet med 8 030 940 kr. I balansräkningen kommer
motvarande värde att uppräknas i annan fastighet med motsvarande belopp.
Beställarens kostnader kommer genom hyressänkningar minskats med 3 500 tkr.
Då låneskulden för närvarande uppgår till 365 580 tkr fodras inte stora ränterörelser för
att det ska få avgörande ekonomiska konsekvenser.
Det ekonomiska utfallet för verksamhetsområdena ser ut att hamna på budgeterade
nivåer.

Sammanfattande kommentar till periodens resultat
Resultatet för perioden januari – augusti 2018 är ett utfall om 1 271 t kr. Detta resultat
beror på låga finansiella kostnader samt lägre drift- och underhållskostnader för
perioden.
Sammanfattning:
•
•
•

Intäkter
Verks. kostnader
Adm- och finansiella kostnader

49 261 t kr
- 47 273 t kr
- 717 t kr
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Periodens viktigaste händelser
Året har präglats av en mängd aktiviteter/projekt. Här följer en redovisning av de
viktigaste händelserna.
•
•
•
•
•
•

Byggnation av Nya Skolan i Kungsör. Projektet har pågått i många år och är nu
förverkligad. Markarbeten för anläggande av skolgård pågår.
Byggnation av infrastruktur för villatomter vid Skillingeudd, etapp 1 och 2 är
färdigställd och tomtförsäljning pågår.
Infrastruktur, väg, va och belysning, på Blåmesgatan är genomförd.
Radhusbyggnation samt tomtförsäljning pågår.
Centrumutvecklingen etapp 1 är under byggnation.
Byggnation av tillbyggnad till äldreboende vid Södergården är genomförd.
Detaljplanearbete pågår för bostäder och industri/verksamhet.

Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet
Enligt bilaga 1.
Nyckeltal
Enligt bilaga 2.

Personalredovisning
Bolaget har egna personalresurser. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där
lönen redovisas. Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer kommunens
arvodesreglemente.
Ekonomiredovisning utförs i egen regi och av KFAB. Löneredovisningen utförs av
VMKF.
Kungsörs KommunTeknik AB har under perioden haft 33 heltidsanställda och ett fåtal
visstidsanställda. Könsfördelningen har varit 25 män och 8 kvinnor.
Personalkostnaderna har för delåret har uppgått till 7 028 tkr. Budgeterad
personalkostnad för delåret är 6 240 tkr.
Bolaget har genomfört rekryteringar under delåret avhängigt pensionsavgång.
Rekrytering av Ekolog pågår och rekrytering av ny ekonom har genomförts.

Jämställdhetsarbetet
Ordinarie styrelse i bolaget består av 3 kvinnor och 2 män vilket är mycket
tillfredställande då teknisk verksamhet ofta tenderar att vara mansdominerad.
Andelen kvinnor/män på kontoret är jämt fördelad.
Fördelningen kvinnor/män för chefstjänstemän är för närvarande ojämn, 2 män och en
kvinna.
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Miljöarbete
Arbete med att genomlysa fastighetsbeståndet med avseende på el- och
vattenförbrukning pågår. Minskad förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser.
Modernisering av gatubelysningsanläggningen och utbyte av kvicksilverarmaturer
medför mindre energiförbrukning.
Anskaffning av el- bilar till driftavdelningen, fastighetsavdelningen och mätavdelningen
medför att fossila bränslen kan undvikas och att utsläpp av föroreningar ej uppkommer.
Bra drift- och underhåll av gång- och cykelvägar främjar cykelanvändandet och minskar
behovet av biltransporter i närkommunikation.
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Resultaträkning augusti 2018
INTÄKTER
Tkr
Hyresintäkter
Utförda tjänster
Arrenden
Hyresbortfall
Utförda arbeten mot
kommunen
Utförda arbeten mot andra
än kommunen
Avgifter
Övriga intäkter
Statsbidrag
MBK Intäkter
Mätningar o uppdrag
Administrativa tjänster
Externa tjänster VA
Övrigt
Summa intäkter

BUDGET BUDGET UTFALL DIFFERENS
2018 2018-08 2018-08
2018-08

213
-1 012
26 906

32 389
0
142
-675
17 937

32 251
0
226
-529
11 607

-138
0
84
146
-6 330

0

0

4 000

4 000

38
47
505
354
391
990
12
77 027

0
25
31
337
236
261
660
8
51 351

0
0
383
296
434
383
0
210
49 261

0
-25
352
-41
198
122
-660
202
-2 090

KOSTNADER
Material
Driftskostnader
Rep och underhåll
Personalkostnader
Fastighetsskatt
Avskrivningar

-3 872
-32 391
-8 489
-19 084
-576
-10 265

-2 581
-21 594
-5 659
-12 723
-384
-6 843

-3 869
-19 410
-3 592
-13 175
-384
-6 843

Summa kostnader

-74 677

-49 785

-47 273

-1 288
2 184
2 067
-452
0
0
0
2 512

-336

-224

-217
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Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Borgensavgift

0
-2 674
-862

0
-1 783
-575

321
-246
-575

321
1 537
0

Resultat före skatt

-1 522

-1 015

1 271

2 286

Interna intäkter och
kostnader

0

0

0

0

-1 522

-1 015

1 271

2 286

Centrala adm. kostnader

Resultat 2018-08-31

48 583

PLANERING
KF-MÅL

NÄMND/STYRELSEMÅL

2017! Ta fram 2 detaljplaner för
industri- och verksamhetslokaler
och 3 detaljplaner för
bostadsändamål.
2018! Ta fram 2 detaljplaner för
industri- och verksamhetslokaler
och 3 detaljplaner för
bostadsändamål under 2018.
2017! Anlägga gata, VA och
belysning i första delen av
Skäggdoppingevägen i
Skillingeudd. Tillgänglig 2017.
2018! Anlägga gata och belysning
på Blåmesgatan under 2018.

UTGÅNGS
LÄGE

RESULTATREDOVISNING
STRATEGI

MÄTMETOD ANSVAR

DELÅR MED PROGNOS

tom augusti 2018
Antagna detaljplaner: Tegeludden, Parklogen.
Pågående detaljplaner: Jägaråsen, Nya
Kinnekulle, Kaplanen7-9, Rörgränd, Borgvik,
Runnabäcken 2.

KKTAB

Blåmesgatan klar med undantag för asfaltering
och belysning.
Va-byggnation färdigställd.

KKTAB

Parkeringsutredning påbörjad.

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

2018! Genomföra en
parkeringsutredning under 2018
och genomförande av åtgärder
under 2018 och 2019.

KKTAB

Trafikplan påbörjad.

2018! Framställa en komplett 4årig trafikplan. Ett flerårsprojekt.

KKTAB

Blåmesgatan VA klart.

2017! Genomföra första delen av
Skäggdoppingevägen 2017.
2018! Anlägga VA Blåmesgatan
2018.

KVAB

Utredning klar, projektering påbörjas ht 2018.

2017! Genomföra projektering för
VA-utbyggnad till Valskog 2017.
2018! Genomföra projektering för
VA-utbyggnad till Valskog under
2018. Anläggning påbörjas under
2019.

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

2017! Minska media
förbrukningen med 2 % i
fastigheterna 2017 i jämförelse
med 2016.
2018! Minska mediaförbrukningen
så som el, vatten och värme, till en
sammantagen minskning med 2 %
i jämförelse med 2017.
2017! Genomföra åtgärder för att
minska energiförbrukningen med 2
% i VA-anläggningar 2017 i
jämförelse med 2016.
2018! Genomföra åtgärder för att
minska energiförbrukningen med 2
% i VA-anläggningar 2018 i
jämförelse med 2017.

2017! Analys av angörning till
skolor/förskolor ska genomföras
under 2017.Åtgärderna ska
I skolan ska kunskapsnivå,
genomföras under 2018.
trivsel och trygghet öka
2018! Fortsatt analys av angöring
varje år med 2015 som
till skolor/förskolor ska
basår
genomföras under 2018.
Åtgärderna ska genomföras under
2019.

KVAB

Energibesparande åtgärder pågår. Enligt
senaste nyckeltalsredovisningen fortsätter
energiförbrukningen att minska. Procentuell
redovisning av minskningen kommer att
redovisas i årsbokslutet.

KKTAB

KVAB

Underhållsarbeten pågår i va-anläggningar.
Enligt senaste nyckeltalsredovisningen
fortsätter energiförbrukningen att minska.
Procentuell redovisning av minskningen
kommer att redovisas i årsbokslutet.

Analys av ytterligare skolmiljöer pågår.
Åtgärder delvis genomförda i form av
förbättrad belysning på gc-väg till skola.
Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts vid
Kung Karls- och Västerskolan i anslutning till
byggnationen av den nya skolan.

KKTAB

Entreprenad upphandlad. Arbetet är påbörjat
och färdigfställs oktober 2018.

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

2017! Centrumutvecklingens första
etapp och torget i Valskog ska vara
klara under 2018. Torget i Valskog
och skolgården ska samplaneras.
2018! Upphandla Drottninggatans
nedre del inklusive Cooptorget
enligt upprättade skisser samt
påbörja ombyggnaden under 2018.

KKTAB

Klart

2017! Genomföra VA-anläggning
på Drtg 2017.
2018! Anlägga dagvattenmagasin
på Drottninggatan vid Cooptorget
2018.

VA

2017! Skapa nödvattenförsörjning
mellan Kungsör och Köping 2018.
2018! Skapa nödvattenförsörjning
mellan Kungsör och Köping 2018.

VA

2017! Behålla nuvarande låga
taxor.
2018! Behålla nuvarande låga
taxor under 2018.

KVAB

KVAB

Arbetet pågår i projektet Va-samverkan KAK.

KVAB

Inga va-taxehöjningar är aktuella 2018.

NYCKELTAL KKTAB

Verksamhetsmått

Redov 16

Budget 17

Redov 17
Aug

Redov 17
Dec

Budget 18

Redov 18
Aug

Fastighetsareor m2

69 545
49 120 600
706,31 kr/m2

72 853
24 485 357
336,09 kr/m2

72 853
39 181 118
537,81 kr/m2

82 833
46 308 288
559,06 kr/m2

82 833
34 603 960
417,76 kr/m2

Nya Skolan, Söderården tillkommer 2018

Fastighetskostnad kr/m2

69 545
38 566 991
554,62 kr/m2

Elenergiförbrukn. fastih. kwh

6 231 616 kwh

6 944 701 kwh

3 370 600 kwh 6 157 018 kwh

7 041 927 kwh

3 308 770 kwh

Q1

Elenergiförbr. fastigh. kwh/m2

89,60 kwh/m2

99,86 kwh/m2

46,27 kwh/m2 84,51 kwh/m2

85,01 kwh/m2 39,95 kwh/m2

Förbrukning värme i fastighet kwh

8 290 339 kwh

10 611 072 kwh 5 026 610 kwh 8 416 284 kwh

10 759 672 kwh 4 987 202 kwh

Förbrukning värme i fastighet per m2, kwh/m2

119,21 kwh/m2 152,58 kwh/m2 70,00 kwh/m2 115,52 kwh/m2 129,90 kwh/m2 60,21 kwh/m2

Förbrukning vatten i fastighet m3

38 007 m3

48 616 m3

26 434 m3

40 939 m3

49 297 m3

27 012 m3

Förbrukning vatten i fastighet per m2, m3/m2
25210 Gata
Gator antal m2

0,55 m3/m2
6 521 133
510 872

0,70 m3/m2
6 129 000
510 872

0,36 m3/m2
3 706 941
510 872

0,56 m3/m2
6 861 137
510 872

0,60 m3/m2
6 189 326
510 872

0,33 m3/m2
4 126 000
519 106

Kostnad drift & u-håll per m2, gata kr/m2
25320 Park
Park antal m2

12,76 kr/m2
2 683 838
434 679

11,99 kr/m2
2 150 000
434 679

7,25 kr/m2
1 920 063
434 679

13,43 kr/m2
2 729 687
434 679

12,12 kr/m2
2 172 901
434 679

7,95 kr/m2
1 449 000
445 025

Q1 892 581 kr

Kostnad drift & u-håll per m2, park kr/m2
25250 Enskilda vägar
Enskilda vägar m2

6,17 kr/m2
835000
240 898

4,94 kr/m2
844000
240 898

4,41 kr/m2
469410
240 898

6,27 kr/m2
798698
240 898

5,00 kr/m2
852 322
240 898

3,26 kr/m2
568 000
240 898

Q1 148 263

Kostnad enskilda vägar per m2, kr/m2

3,46 kr/m2

3,50 kr/m2

1,94 kr/m2

3,31 kr/m2

3,54 kr/m2

2,36 kr/m2

Solenergi

40 050 kwh

Redov 18
Dec

8 130 m2

1 850 m2

Anm. Hyresreduktion med 3 500 t kr

Skäggdoppingvägen, Blåmesvägen och Kungsgatan tillkommer 2018.
Punkt: 1,3,4,5,17,18,19 och 20 enligt mängförteckningen Väg och markunderhåll.

Punkt: 2,3,10,13,14,17,18,19,20 och 21 enligt mängdförteckningen Parkmark.

Punkt: 2 enligt mängdförteckningen Väg och markunderhåll.
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Kungsörs Vatten AB
Delårsrapport 2018-01-01—2018-08-31
Styrelse
Ordinarie styrelseledamöter:
Rigmor Åkesson, ordförande (S)
Sofia Axelsson, 1:e vice ordförande (L)
Rolf Lindgren (S)
Per Haldin, 2:e vice ordförande4 (M)
Kristina Larsson Sköld (C)
Ersättare:
Christer Henriksson (V)
Kerstin Åkesson (MP)
Robert Andersson (M)
Verkställande direktör
Stig Tördahl är verkställande direktör.
Styrelsen har under perioden genomfört 3 styrelsemöten.
Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Ansvarig revisor, Johan Tingström, auktoriserad revisor
Lekmannarevisor
Lars Wigström

Lekmannarevisorsuppleant
Ingrid Dorsander Andersson

Ägarförhållanden
Kungsörs Vatten AB, KVAB, är ett helägt dotterbolag till Kungsörs Kommunföretag AB
556771-5494, som i sin tur ägs av Kungsörs kommun till 100 %.
Medlemskap i organisationer
Bolaget är anslutet till Svenskt Vatten som är en intresseorganisation som företräder VAverken
och VA-bolagen i Sverige. Bolaget har anslutit sig till arbetsgivarorganisationen Sobona.

4
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget Kungsörs Vatten AB bildades 2016-01-25. Verksamhet i bolaget startade
2016-05-01.
Kungsörs Vatten AB bildades för att tydligt särskilja den avgiftsfinansierade
verksamheten från den skattefinansierade verksamheten. Tidigare hanterades VAverksamheten i Kungsörs KommunTeknik AB med särredovisning.
Verksamheten har under perioden omfattat drift, planerat- och akut underhåll samt
byggnationer i VA-anläggningar. VA- anläggningen består av:
•
•
•
•
•
•

Vattenverk
Högreservoar
Tryckstegringsstationer
Avloppsreningsverk
Pumpstationer
Ledningsnät V, S, D

Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av Kungsörs kommun. Beställningen
omfattar VA-försörjningen i Kungsörs kommun, omvandlingsområden samt
utvecklingsområden.
Verksamheten har även omfattat större byggnationer av investeringskaraktär.
Arbetena är i huvudsak finansierade med anläggningsavgifter och brukningstaxor.
Under perioden har större projekt pågått:
•
•
•
•
•
•
•
•

Va- utbyggnad av Skillingeudd, fritidshusområde samt anslutning av nya
fastigheter har färdigställts.
Byggnation för anslutning av fastigheter i Skillingeudd etapp 2, anslutning av
försålda tomter fortgår löpande.
Byggnation av va-anläggning för anslutning av fastigheter på Blåmesgatan,
Runnabäcken 1, är genomförd.
Utvidgat verksamhetsområde för VA-anslutning av bebyggelse på Jägaråsen
och Kungs Barkarö.
VA-utbyggnad till Jägaråsen är genomförd och byggnation för anslutning av
Kungs Barkarö pågår.
Byggnation av VA-anläggning med anledning av projektet Centrumutveckling
etapp 1 är genomförd.
Genomförande av planerat underhåll i Kungsörs avloppsreningsverk med ny
inloppsdel pågår.
Genomförande av ett mindre antal VA-projekt.

Internkontroll
Styrelsen har antagit internkontrollplanen för 2018 den 13 mars 2018. Uppföljningen
kommer att redovisas i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport.
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Framtidsperspektiv
Även resten av året och kommande år, kommer att vara fyllda av aktiviteter,
driftåtaganden samt av större och mindre projekt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En mängdförteckning för VA- anläggningen kommer att tas fram så att kostnader
tydliggörs och att nyckeltal kan redovisas.
Underhållsplaner på lång- och kort sikt för vattenverk, reningsverk, ledningsnät och
pumpstationer kommer att tas fram samt genomföras.
Energiuppföljning för drift av VA- anläggningarna kommer att tas fram. Optimering
av förbrukningarna kommer att genomföras.
Återinvestera i VA-anläggningarna med det ekonomiska utrymmet som uppkommer
genom det låga ränteläget.
Färdigställa helt ny inloppsdel i Kungsörs avloppsreningsverk.
Färdigställa VA-byggnationen Jägaråsen och Kungs Barkarö.
Genomföra VA-projektering, upphandling och byggnation av Centrumutvecklingens
resterande etapper.
Projektera och bygga VA-anslutning för vatten- och avloppsförsörjning till Valskog.
Genomföra kundundersökningar för kommunens abonnenter.
Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren.
Framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden och därmed
utveckla våra VA-system.

Sammanfattande kommentarer till årsprognosen
Prognosen för helåret kommer att bli ett 0-resultat mot budget.
Intäkter för brukningsavgifter förväntas bli något högre än budgeterat. Detta beroende
på utvidgade verksamhetsområden och därmed fler abonnenter.
Då låneskulden i bolaget för närvarande uppgår till 73 000 tkr fodras inte stora
ränterörelser för att det skall få avgörande ekonomiska konsekvenser.
Det ekonomiska utfallet för övriga budgetposter ser ut att hamna på budgeterade nivåer.
Eventuella överskott för Kungsörs Vatten AB innebär att dessa medel kan användas för
att bekosta återinvesteringar i VA-anläggningarna.
Sammanfattande kommentarer till periodens resultat
Resultatet för perioden januari – augusti 2018 är ett utfall om 2 208 t kr. Utfallet beror
till största delen på låga finansiella kostnader samt lägre drift- och underhållskostnader
för perioden.
Sammanfattning:
•
•
•

Intäkter
Verks. kostnader
Adm- och finansiella kostnader

10 402 tkr
- 8 009 tkr
- 256 tkr
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Periodens viktigaste händelser
Året har präglats av en mängd aktiviteter/projekt. Här följer en redovisning av de
viktigaste händelserna:
•
•
•
•
•
•

Byggnation av VA-utbyggnaden till Jägaråsen och Kungs Barkarö.
Byggnation av VA-anläggning för villatomter vid Skillingeudd, etapp 1 är
färdigställd.
Byggnation VA-anläggning för Skillingeudd etapp 2 är genomförd.
Byggnation av VA-anläggningen för Centrumutvecklingen etapp 1 är genomförd.
Byggnation av VA-anläggning för bostadsbyggnation på Blåmesgatan,
Runnabäcken 1, är genomförd.
Detaljplanearbeten för bostäder och industri/verksamhet pågår och där vaverksamheten måste införlivas.

Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet
Enligt bilaga 1.
Nyckeltal
Enligt bilaga 2.

Personalredovisning
Bolaget har egna personalresurser. Denna personalgrupp omfattar 6 heltidsanställda
personer, 5 män och en kvinna. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen
redovisas. Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer kommunens arvodesreglemente.
Ekonomiredovisning utförs i egen regi och av KFAB. Löneredovisning utförs av
VMKF.
Rekrytering av ny VA-chef är genomförd.
Jämställdhetsarbete
Ordinarie styrelse i bolaget består av 3 kvinnor och 2 män vilket är mycket
tillfredställande då teknisk verksamhet ofta tenderar att vara mansdominerad.
Andelen kvinnor/män i bolaget är fem män och en kvinna.
Chefstjänsten är nyrekryterad.
Miljöarbete
VA- verksamheten är tillståndspliktig verksamhet. Verksamheten är satt under rigorös
kontroll. Utsläppsvärden från avloppsreningsverk analyseras noggrant och processer
justeras för att alltid uppnå så liten miljöpåverkan som möjligt.
Kemikalieanvändningen i processerna minimeras.
Dricksvatten är satt under livsmedelskontroll. Ett säkert vatten skall alltid levereras.
Arbete med att genomlysa VA-anläggningen med avseende på elförbrukning pågår.
Minskad förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser. Översyn och utbyte av
beståndet av pumpar pågår.
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Resultaträkning augusti 2018
INTÄKTER
Tkr
Anslutningsavgifter
Avstängning/påsläpp
Slutavläsningsavgift vid ägarbyte
Fasta avgifter
Rörliga avgifter
Slamtömningsavgifter
Dagvatten gata
Diverse
Aktiverat eget arbete
Summa intäkter
KOSTNADER
Material och andra inköp
Driftskostnader
Reparation och underhåll
Personalkostnader
Avskrivningar materiella
anläggningstillgångar
Avskrivningar byggnader
Summa kostnader
RÖRELSERESULTAT
Centrala administrativa kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Borgensavgift
Summa finansiella poster
Interna intäkter
interna kostnader
Resultat 2018-08-31

BUDGET BUDGET UTFALL
2018 2018-08 2018-08
0

0

7 720
7 135
135
435
17
0
15 442

-1 408
-5 488
-41
-3 923
-2 735

DIFFERENS
2018-08

5 147
4 757
90
290
11
0
10 295

83
4
13
5 124
4 748
92
290
48
0
10 402

83
4
13
-23
-9
2
0
37
0
107

-939
-3 659
-27
-2 615
-1 823

-1 174
-2 655
-21
-2 215
-1 944

-235
1 004
6
400
-121

0
-13 595

-9 063

-8 009

1 054

1 847

1 231

2 393

1 162

-100

-67

-71

-4

0
-1 033
-292
-1 325

0
-689
-195
-883

30
-20
-195
-185

30
669
0
698

0
0

0
0

5
-5

5
-5

522

348

2 208

1 860

PLANERING
KF-MÅL

NÄMND/STYRELSEMÅL

2017! Ta fram 2 detaljplaner för
industri- och verksamhetslokaler
och 3 detaljplaner för
bostadsändamål.
2018! Ta fram 2 detaljplaner för
industri- och verksamhetslokaler
och 3 detaljplaner för
bostadsändamål under 2018.
2017! Anlägga gata, VA och
belysning i första delen av
Skäggdoppingevägen i
Skillingeudd. Tillgänglig 2017.
2018! Anlägga gata och belysning
på Blåmesgatan under 2018.

UTGÅNGS
LÄGE

RESULTATREDOVISNING
STRATEGI

MÄTMETOD ANSVAR

DELÅR MED PROGNOS

tom augusti 2018
Antagna detaljplaner: Tegeludden, Parklogen.
Pågående detaljplaner: Jägaråsen, Nya
Kinnekulle, Kaplanen7-9, Rörgränd, Borgvik,
Runnabäcken 2.

KKTAB

Blåmesgatan klar med undantag för asfaltering
och belysning.
Va-byggnation färdigställd.

KKTAB

Parkeringsutredning påbörjad.

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

2018! Genomföra en
parkeringsutredning under 2018
och genomförande av åtgärder
under 2018 och 2019.

KKTAB

Trafikplan påbörjad.

2018! Framställa en komplett 4årig trafikplan. Ett flerårsprojekt.

KKTAB

Blåmesgatan VA klart.

2017! Genomföra första delen av
Skäggdoppingevägen 2017.
2018! Anlägga VA Blåmesgatan
2018.

KVAB

Utredning klar, projektering påbörjas ht 2018.

2017! Genomföra projektering för
VA-utbyggnad till Valskog 2017.
2018! Genomföra projektering för
VA-utbyggnad till Valskog under
2018. Anläggning påbörjas under
2019.

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

2017! Minska media
förbrukningen med 2 % i
fastigheterna 2017 i jämförelse
med 2016.
2018! Minska mediaförbrukningen
så som el, vatten och värme, till en
sammantagen minskning med 2 %
i jämförelse med 2017.
2017! Genomföra åtgärder för att
minska energiförbrukningen med 2
% i VA-anläggningar 2017 i
jämförelse med 2016.
2018! Genomföra åtgärder för att
minska energiförbrukningen med 2
% i VA-anläggningar 2018 i
jämförelse med 2017.

2017! Analys av angörning till
skolor/förskolor ska genomföras
under 2017.Åtgärderna ska
I skolan ska kunskapsnivå,
genomföras under 2018.
trivsel och trygghet öka
2018! Fortsatt analys av angöring
varje år med 2015 som
till skolor/förskolor ska
basår
genomföras under 2018.
Åtgärderna ska genomföras under
2019.

KVAB

Energibesparande åtgärder pågår. Enligt
senaste nyckeltalsredovisningen fortsätter
energiförbrukningen att minska. Procentuell
redovisning av minskningen kommer att
redovisas i årsbokslutet.

KKTAB

KVAB

Underhållsarbeten pågår i va-anläggningar.
Enligt senaste nyckeltalsredovisningen
fortsätter energiförbrukningen att minska.
Procentuell redovisning av minskningen
kommer att redovisas i årsbokslutet.

Analys av ytterligare skolmiljöer pågår.
Åtgärder delvis genomförda i form av
förbättrad belysning på gc-väg till skola.
Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts vid
Kung Karls- och Västerskolan i anslutning till
byggnationen av den nya skolan.

KKTAB

Entreprenad upphandlad. Arbetet är påbörjat
och färdigfställs oktober 2018.

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

2017! Centrumutvecklingens första
etapp och torget i Valskog ska vara
klara under 2018. Torget i Valskog
och skolgården ska samplaneras.
2018! Upphandla Drottninggatans
nedre del inklusive Cooptorget
enligt upprättade skisser samt
påbörja ombyggnaden under 2018.

KKTAB

Klart

2017! Genomföra VA-anläggning
på Drtg 2017.
2018! Anlägga dagvattenmagasin
på Drottninggatan vid Cooptorget
2018.

VA

2017! Skapa nödvattenförsörjning
mellan Kungsör och Köping 2018.
2018! Skapa nödvattenförsörjning
mellan Kungsör och Köping 2018.

VA

2017! Behålla nuvarande låga
taxor.
2018! Behålla nuvarande låga
taxor under 2018.

KVAB

KVAB

Arbetet pågår i projektet Va-samverkan KAK.

KVAB

Inga va-taxehöjningar är aktuella 2018.

NYCKELTAL KVAB
Verksamhetsmått

Redov 16

Redov 17
Aug

Redov 17
Dec

Producerad vattenmängd m3

530 277

Försåld vattenmängd m3

455 470

304 469

14,1

8,12

Antal vattenläckor

8

4

7 (Totalt år 2017)

3

Antal avloppstopp

10

6

11 (Totalt år 2017)

5

Antal km vattenledning, km

99

Antal km spillvattenledning, km

92

Ej debiterad vattenmängd (svinn) %

331 368 (1/1 - 25/8 2017)

Redov 18
Aug

103 (28/8 2017)
93,3

553 899 (Totalt år 2017)

411 841 (tom 22/8-18)

461 052 (Totalt år 2017)

310 169 (tom 22/8-18)

16,76

24,7 (tom 22/8-18)

105

112

94,7

101
85 (tom 23/8)

Antal km dagvattenledning, km
Antal m3 renat spillvatten, m3

779 125

480 654 (1/1 - 25/8 2017)

Elenergiförbrukning va-anläggning kwh

408 152 Avser måna

500 037

774 850

354 983 (tom 22/8-18)

784 843

543 178 (tom 31/7-18)

Redov 18

Protokoll fört vid styrelsemöte för
KFAB den 20 september 2018,
Takåsrummet, Kungsör.
Tid: 15.00 – 17.00

Närvarande:
Ordinarie:

Övriga deltagare:

§ 1861

Rigmor Åkesson
Niklas Magnusson
Jan-Erik Wik
Christer Rydén
Sergio Estrada

RÅ
NM
JEW
CR
SE

Mats Åkerlund

MÅ

ordf.
2:e vice ordf.

Öppnande

Ordf. RÅ öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

§ 1862

Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Niklas Magnusson.

§ 1863

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 1864

Protokoll från föregående sammanträde

Inga synpunkter finns ang. protokollet från föregående sammanträde.

§ 1865

Delårsrapport per 2018-08-31

MÅ redovisade resultatet per 2018-08-31, se bilaga § 1865:1, och det visar ett överskott
på ca 6 914 tkr. Det är en avvikelse mot budget med 4 959 tkr.
Prognosen för helår 2018 ger ett överskott på 4 500 tkr.
Delårsredovisningen per 2018-08-31 godkändes av styrelsen.
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§ 1866

Marknad

MÅ redovisade vakansläget per 2018-09-01, se bilaga §1866:1.
§ 1867

Drift

Jour/Beredskap
Styrelsen får en rapport om hur KFAB löst frågan om jour/beredskap från 2018-07-01 då
avtalet med Mälarenergi AB upphörde.
Vi har nu ett avtal med Manthey Service AB, ett Köpingsbaserat företag.
Vår uppfattning är att det hittills fungerat mycket bra.
Kabel TV
KFAB har haft ett möte med representant från Köpings Kabel TV. Vi diskuterade vad de
har för planer gällande utvecklingen i Kungsör. Styrelsen önskade att KFAB skall
undersöka om det kan finnas intresse från någon distributör att investera i ett nät i
Kungsör.
Migrationsverket
KFAB kommer per 2018-10-01 återta ytterligare 5 st. lägenheter. Vi har efter detta 10 st.
lägenheter uthyrda till Migrationsverket.
Styrelsen tackade för lämnade rapporter och lägger med godkännande rapporterna till
handlingarna.

§1868

Projekt – Kaplanen 7 och 9

M Å redogör för vilka synpunkter som inkommit gällande ändring av detaljplanen för
fastigheterna Kaplanen 7 och 9. Se bilaga §1868:1.
Detta skall, enligt Stig Tördahl, inte innebära att de ändringar som skall genomföras inte
kommer ske. Det kan dock innebära att projekten med ombyggnation och nybyggnation
kan blir 4-5 månader försenade
Styrelsen tackade för lämnad rapport och lägger med godkännande rapporten till
handlingarna.
§ 1869

Personal

Personalrekrytering
Arbetet med att söka en fastighetstekniker/fastighetsskötare fortsätter. Den första
annonsen gav ingen ansökan som ledde till att vi fann en tillräckligt kunnig person.
Vi kommer att göra ett nytt försök och annonserar denna gång även i lokalpressen.
Teamutveckling
Samtliga anställda i KFAB har tillsammans med Magnus Tångring från HR avdelningen
fortsatt arbetet med att skapa en homogenare grupp. Vi har övningar där vi lär oss att
erhålla och ge feedback. Vi diskuterar hur vi skall agera i gruppen.
Psykosocial arbetsmiljöenkät
KFAB har genomfört en enkät där personalen har fått svarat på hur de upplever den
psykosociala arbetsmiljön. Arbetsbelastningen, organisationen, ledarskapet och möjlighet
till stöd är några av de delar som enkäten innehåller.
Styrelsen tackade för lämnade rapporter och lägger med godkännande rapporterna till
handlingarna.
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§ 1870

Övriga frågor

Utbildning SABO
På SABO:s hemsida finns möjligheter till ett antal informationsfilmer.
En som beskriver hur det är att sitta i en styrelse för ett allmännyttigt bostadsföretag samt
en som berättar om hur det svenska hyresförhandlingssystemet fungerar.
Dessa hittas under följande adresser
uppdraget.sabo.se samt www.sabo.se/digital/det-svenska-hyressattningssystemet
Nästa möte
Nästkommande möte är planerat till:
25/10 2018 kl. 15.00

Per Frestares Sal, Kungsörs kommunhus

Sekreterare:
______________________________
Mats Åkerlund

______________________

Justeras:
______________________
Rigmor Åkesson

_______________________
Niklas Magnusson
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Ordinarie ledamöter
Rigmor Åkesson ordf. (S)
Reijo Peräläinen förste vice ordf. (L)
Niklas Magnusson andre vice ordf. (M)
Elisabeth Kjellin (S)
Jan-Erik Wik (C)

Styrelsesuppleanter
Sergio Estrada (V)
Michael Ornell (MP)
Christer Rydén (M)

Verkställande direktör
Mats Åkerlund
Ordinarie revisor
Johan Tingström, auktoriserad revisor

Revisorssuppleant
Peter Söderman, auktoriserad revisor

Lekmannarevisor
Lars Wigström

Lekmannarevisorssuppleant
Ingegerd Granath
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Årets viktigaste händelser

I februari 2018 vann KFAB en kundkristall för ”bästa produktindex” vid ett benchmark event
som Aktiv Bo arrangerade. Priset är ett bevis på att vinnaren uppnått det bästa resultatet av
de hyresvärdar som genomfört hyresgästundersökning via Aktiv Bo under året som gått, både
allmännyttor och privatvärdar. Bästa produktindex utgörs av vad hyresgästerna anser om
lägenheten, allmänna utrymmen och utemiljön.
Att få priset i kategorin bästa produktindex bland fastighetsägare där vissa bara har
nyproduktion, när vi har ett fastighetsbestånd med byggår 1900 till 2017, är stort och känns
väldigt bra. Det är ett kvitto på att våra hyresgäster uppskattar KFAB:s arbete och de
fastigheter vi äger och att vi gör vårt arbete på ett bra och rätt sätt.
Måluppfyllelse

Övergripande Mål:
Kungörs kommun skall växa till 9 000 innevånare fram till 2025
Inriktningsmål:
o KFAB skall tillskapa ytterligare 16 st. lägenheter centralt i Kungsör till 2019-12-31.
o Utreda möjligheten till att skapa ytterligare markbostäder i Kungsör.
O Arbetet med att arbete fram en ny detaljplan för Kaplanen 7 och Kaplanen 9 är klart
för att sändas ut på samråd till de fastighetsägare som närmast är berörda. Förslaget av
ny detaljplan innebär att KFAB kan intensifiera arbetet med att arbeta fram underlag
för upphandlingar av nyproduktion, ombyggnation och rivning.
Personal
Under 2018 har arbetet med att anställa ytterligare en fastighetstekniker/fastighetsskötare
startat. Vi erhöll drygt 35 ansökningar och har valt ut ett antal för intervjuer.
Dessa kommer att ske med start i augusti 2018. Vårt mål är att vi kan anställa en ny
medarbetare senast oktober 2018.
Jämställdhetsarbete
Utav de 10 st. anställda i bolaget är 6 st. män och 4 st. kvinnor. Styrelsen för KFAB
representeras av 2 st. kvinnor och 3 st. män bland de ordinarie ledamöterna. Bolaget strävar
efter fortsatt jämställdhet och mångfald inom både personal och styrelse.
En översyn av löneläget utifrån jämställdhetsperspektiv har genomförts och det har inte
kunnat konstaterats några avvikelser.
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Miljöarbete
Att satsa på investeringar som ger minskad energiåtgång är ett led i det målarbete som KFAB
bedriver. Därför har bolaget under de senaste åren löpande bytt ut äldre vitvaror som är stora
energislukare. Under 2018 har bolaget fortsatt satsningen på att byta ut trapphusbelysning till
armaturer med rörelsesensorer i ett flertal fastigheter. Denna åtgärd innebär inte enbart
minskad energiåtgång utan det ger även en ökad trygghet för de boende.
Pågående projekt
Nytt styrsystem:
KFAB kommer under våren 2018 bygga om våra undercentraler och utrusta dessa med ett helt
nytt system gällande uppföljning och kontroll. Detta kommer ge oss möjligheter till att
minska de tillfällen som vi får stopp i värmetillförseln samt att detta kommer också att ge oss
möjligheter att minska energiåtgången i våra fastigheter. Investeringen väntas kosta
ca 1,2 mkr.
Målningsarbeten:
KFAB planerar under 2018 ett flertal stora ommålningsarbeten.
Detta innebär att vi kommer att måla om följande fastigheter.
Bågen – Hamngatan och Thor Modéens Gata
Mimer – Drottninggatan 40
Kv. Häggen
Dessa underhållsinsatser kommer att totalt belasta oss ca 3 500 tkr
Försäljning av tomter:
KFAB sålda 2018-05-28 tomterna Sälgen 1 och Alen 1.
Tomterna såldes till Kungsörs KommunTeknik AB för att de senare skall vidareförsälja
tomterna till ett bolag som skall producera bostadsrätter på de aktuella tomterna.
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Resultat 2018-08-31
Budgeten per augusti 2018 visar ett överskott på knappt 2 000 tkr. Vi redovisar dock ett
överskott på 6 914 tkr. De största skillnaderna mellan utfall och budget är.

-

Intäkter

Kostnader
- Underhåll
- Reparationer
- Finansiella intäkter o
Kostnader

Utfall
42 810

Budget
41 253

+ 1 557

8 482
1 604

9 009
2 203

+ 527
+ 599

258

1 351

+ 1 093

Prognos 2018
Vår budget för 2018 visar ett överskott på 2 932 tkr och vår prognos på hela 2018 landar på
ett överskott på 4 500 tkr. Detta ger en avvikelse på 1 568 tkr.
Detta belopp kan dock förändras om vi tidigarelägger vissa insatser, såsom ytterligare
ombyggda undercentraler, fler fastigheter där vi genomför utbyte av äldre låssystem samt om
vi installerar elektroniska bokningssystem i ytterligare tvättstugor.
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Resultaträkning
2018-08-31
Omsättning
Övriga intäkter
Summa intäkter
Driftskostnader
Underhåll
Fastighetsskatt
Avskrivningar
Summa fastighetskostnader

42 079
731
42 810
- 20 280
- 8 482
- 853
- 5 839
- 35 454

Bruttoresultat
Central administrationskost.

Resultat

39 926
1 033
40 957
-

7 356
-

Rörelseresultat
Räntenetto o övriga resultatposter
Borgensavgift

2017-08-31

-

185

20 084
4 753
798
5 324
30 959
9 998

-

222

7 171

9 776

102
359

149
359

6 914

-

9 566
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Balansräkning

KFAB

201808

BALANSRÄKNING
TKR
TILLGÅNGAR
Byggnader o Mark
Markanläggningar
Inventarier o Verktyg
Pågående projekt
Långfristiga värdeinnehav

183 209
11 258
1 131
0
149

SUMMA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

195 747 SUMMA EGET KAPITAL

OMSÄTTNNGSTILLGÅNGAR
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader
Kassa o Bank
Skattefordringar

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Aktiekapital
Överkursfond
Reservfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Periodiseringsfond
AVSÄTTNINGAR
82 Avsättningar till pensioner
11
0 LÅNGFRISTIGA SKULDER
26 949 Fastighetslån
2 261
Hyror
Leverantörsskulder
Skulder till systerföretag
Övriga skulder
Upplupna skulder
29 303 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA SKULDER OCH EGET
225 050 KAPITAL

SKULDER
3 050
29 900
26 661
7 878
6 914

74 403
2 375
66

134 750
4 184
4 105
3 480
266
1 421
13 456

225 050

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Delårsrapport per den 31 augusti 2018
– Västra Mälardalens Kommunalförbund
(KS 2018/386)
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en
delårsrapport per den 31 augusti 2018.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Delårsrapport från Västra Mälardalens Kommunalförbund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti
2018 för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger det
till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Foto:Anders Geidemark

Delårsrapport 2018
Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar

Förbundsledningen
Räddningstjänsten
I juni månad kom den av regeringen
beställda ”räddningstjänstutredningen.” till
grund för utredningen låg den stora
skogsbranden i vårt län 2014. I utredningen
finns flera punkter till förbättringar. Bland
annat att kommunerna-/förbunden måste
ha tillgång till utökad ledningsförmåga och
där utredaren rekommenderar att det i varje
ledningsområde finns bemannad
ledningscentral. Detta har vi inte kunnat
uppfylla med vår organisation utan det
måste till ett samarbete i ett större kluster.

Inom förbundets område har vi haft fler
skogsbränder än vanligt av vilka några har
tidsmässigt varat i två eller flera dagar. Vi
har haft tur att vi ”kommit runt” dessa
relativt snabbt och därigenom förhindrat
snabb brandspridning. Däremot har vi varit
som ett resande teatersällskap och bistått
andra kommuner vid deras insatser. Vi har
varit i bland annat: Filipstad,
Kristinehamn, Laxå, Lindesberg,
Ljusnarsberg, Skinnskatteberg samt Sala.
Det var också meningen att vi skulle skicka
fem personer till Trängslet att hjälpa till
under fyra dagar, men det blåstes av då
läget lugnat sig. Trots semestertider har
personal ställt upp även avbrutit sin
semester för att delta.

I början på maj månad inledde vi
ledningssamarbetet med Nerikes Brandkår.
Detta har haft synnerligen god effekt på
hanteringen av sommarens bränder. Vi har
i och med detta tillgång till 32 brandstationer som kan larmas beroende på
händelse. All samordning av larmade
enheter sker från ledningscentralen i
Örebro. En av våra gemensamma åtgärder
(normativt beslut) var att oavsett bedömd
storlek på branden så larmades alltid två
stationer ibland upp till fyra stationer
samtidigt beroende på händelsens
geografiska belägenhet. Samarbetet är i
framkant av vad som komma ska.

Jens Eriksson
Räddningschef

Samma person som utfört utredningen har
också fått uppdraget att utreda sommarens
stora bränder för att se om det finns några
erfarenheter som skulle avvika markant
från räddningstjänstutredningen.
Utredningens förslag har för en gångs skull
mötts av alla inblandade parter såväl
Skl/Sobona som MSB. Givetvis finns det
kring enstaka punkter divergerande åsikter
bland annat tycker inte länsstyrelsen att
tillsynsverksamheten ska utföras av MSB
etc.
På insatsfronten har ingen undgått att vi
haft den varmaste och torraste sommaren
på bra länge. I stort sett hela juli/augusti
har nyheterna översvämmats av rubriker
som ”Sverige brinner” och så har det varit.
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Förbundsledningen
Administrativa avdelningen
För att möta krav och förväntningar från
våra medlemskommuner och bolag pågår
ständiga utvecklingsarbeten inom alla
verksamhetsområden. Hur kan VMKF bli
mer effektivt, ge snabb och bra service och
nyttja ny teknik på bästa sätt? Större
förändringsarbeten har genomförts eller
pågår på avdelningarna. För att minska
sårbarheten går arbetet mer och mer till att
jobba i team där fler kan stötta varandra
och ge våra uppdragsgivare bra service.
Förändringsarbetet har resulterat i en viss
personalomsättning.

systemförvaltning inom olika områden
samordnas i högre grad hos VMKF.
Förändringen inom lagstiftningen kopplat
till GDPR har genererat en stor
arbetsuppgift för förbundet. Vi måste
kartlägga och ha en dokumentation på
samtliga system som vi driftar för våra
medlemskommuner, vilket innebär en
omfattande administration.
Regelbundna styrgruppsträffar genomförs
varje månad med kommundirektörerna och
förvaltningschefer inom VMKF. I
storforum möts förbundet och
kommunernas kommunchefer, personaloch ekonomichefer samt IT-strateger ett
antal gånger per år. Viktiga frågor på
agendan är att bygga goda relationer och
bra samarbeten, tydligare styrning och
samordning av verksamheter samt
gemensamma processer. Dialog förs
löpande med medlemskommunerna om
ytterligare verksamhets kan utföras av
förbundet. Detta ska leda till högre kvalitet
och var mer kostnadseffektivt för helheten.

VMKF administration har tagit fram en ny
Nöjd Kund Index-enkät (NKI) Den nya
enkäten har fler frågor och fler
svarsalternativ. Det gör att vi kan göra
bättre analyser av vilka utvecklingsområden vi behöver förbättra inom
respektive verksamhet. Vi är angelägna om
att få reda på vad våra uppdragsgivare
tycker om oss och våra leveranser. Vi har
även en ny så kallad servicedeklaration
inom administration. Syftet med denna är
att tydlig-och synliggöra värden för
tillgänglighet, bemötande och varumärke.

Som en uppstart efter sommaren
genomfördes en personalaktivitet i Ramnäs
och i brandområdet 2014. Gemensam
lunch och guidad tur i området för hela
förvaltningen.

Ett förslag på ny förbundsordning och
fördelningstal har tagits fram inför 2018
men är ännu inte beslutad. En översyn av
förbundets styrande dokument pågår
tillsammans med Räddningstjänsten.
Policy om GDPR har beslutats och det
finns ett pågående arbete att ta fram en
handlingsplan med aktiviteter för att
motverka diskriminering. VMKF:s båda
ledningsgrupper inom administration och
räddningstjänst träffas regelbundet.

Hissen på Hultgrensgatan blev klar och
kunde invigas innan sommaren.

Det tillförs nya verksamheter till oss från
medlemskommunerna. Under 2018 har
bland annat en säkerhetsamordnare anställs
på uppdrag av Kungsör och Arboga. Ett av
Surahammars bolag köper numer tjänster
inom upphandling. Även kommungemensamma utvecklingsprojekt och

Åsa Öberg Thorstenson
Förvaltningschef
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Allmänt om verksamheten administrationen
Politiska mål
Utgörs av uppdrag, vision och
värdegrund.

Kvalitet
VMKF administration ska ha
nöjda uppdragsgivare.
*mäts på helår

Uppdrag
VMKF administration är en
utförarorganisation som arbetar på
uppdrag åt medlemskommunerna.
Verksamheten ska präglas av: hög
kvalitet, minskad sårbarhet och
kostnadseffektivitet.

Personal
Verksamhetsbeskrivning
Den administrativa enheten inom
förbundet sysselsätter närmare 70
medarbetare och ska vara en attraktiv
arbetsplats med en arbetsmiljö som är
anpassad efter medarbetarens behov.
Personalen ska hålla en hög kompetens
inom sitt verksamhetsområde.
Ledningen ska verka för jämställdhet
och mångfald.

Vision
VMKF administrations arbete ska
präglas av hög servicekänsla och vara
det självklara valet för
medlemskommunerna. Organisationen
ska ligga i framkant och utföra
ett värdeskapande arbete för alla parter.

Årets viktigaste händelser

Arbetsgivaren har i samverkan med
arbetstagarorganisationen påbörjat
arbetet med en likabehandlingsplan
utifrån kraven i diskrimineringslagen.
Inledningsvis gjordes ett studiebesök på
Miljö och Räddning i Eskilstuna
kommun. Medarbetarna har haft
möjlighet att vid tre tillfällen ta del av
företagshälsovårdens miniföreläsningar
gällande hälsa och arbetsmiljö. Alla
medarbetare i Helpdesk och kundtjänst
har deltagit i en utbildning i
kundkommunikation.

Värdegrund
Alla medarbetare ska känna stolthet i att
arbeta i Västra Mälardalens
Kommunalförbund. Det når vi genom att
ha uppdragsgivarna i fokus, ha
respekt för varandra, visa engagemang
och genom att allas gemensamma
insatser bidrar till ett gott resultat för
helheten.

Övergripande
verksamhetsmål

Mål och måluppfyllelse
Personal

Ord och begrepp
Målet är uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt med
minst 80%
Målet bedöms inte vara uppfyllt
Målet har inte kunnat
bedömmas

•

VMKF administration ska vara
en attraktiv arbetsplats med
friska medarbetare. Målsättning
är att:
Öka trivseln och
sammanhållningen *
Sjukfrånvaron i procent av
arbetad tid ska minska i
förhållande till föregående
år*

Måluppfyllnad
Ekonomi
VMKF administration ska ha en
budget i balans.

*Medarbetarenkät ska göras
**Sjukfrånvaron korttid har ökat men långtidssjukfrånvaron
har minskat.
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Allmänt om verksamheten administrationen
Framtiden

En arbetsmiljöutbildning kommer att
genomföras under hösten med hjälp av
Arboga kommuns personalkontor.
Målgruppen är chefer och
skyddsombud/arbetsplatsombud.
Miljö
VMKF administrations
verksamhet ska bedrivas med
sikte på att bidra till ett
ekologiskt hållbart samhälle.
Detta mäts genom:
Öka antalet möten med
videokonferens

Se över fordonsparken

Administrationen /Ekonomiavdelning
VerksamhetsbeskrivningEkonomiavdelning
Avdelningen är serviceenhet för hela
förbundet. Enheten tar hand om
ekonomi, kansli- och informationsfrågor. Arbete sker dessutom med postoch diariehantering samt sekreterarskap i
förbundsdirektionen. Enheten har även
hand om skanningsverksamheten för
medlemskommunerna med dess
kommunala bolag. Enheten består av 5
personer.

en del arbete innan systemet fungerar
tillfredsställande och kan gå i
förvaltningsläge.
Finansiellt mål
Förbundet ska generera ett
överskott på minst 50 000 kr för
året

Årets viktigaste händelser
Under året har 3 direktionsmöten hållits.
En översyn görs av administrativa
rutiner för att så effektivt som möjligt
nyttja de resurser vi har. Arbetet med
införandet av ekonomisystemet har krävt
mycket tid och resurser. Ännu återstår
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Administrationen/löneavdelningen
Verksamhetsbeskrivning
Löneavdelningen är en
serviceorganisation och utgör stöd till
kommunerna i löneprocessen. Arbetet
pågår kontinuerligt med att förbättra
produkter, tjänster, rutiner och
bemötande gentemot våra
uppdragsgivare.

medarbetare. För att underlätta chefernas
hantering med anställningsavtal har en
ny modul införskaffats, workshops och
pilotprojekt har genomförts under våren.
Mål och måluppfyllelse
Säkerställa att rätt lön
utbetalas i rätt tid till rätt
person utifrån givna
förutsättningar
Bedriva verksamheten så att
service och bemötande skapar
förtroende hos uppdragsgivarna. (NKI mäts i november)

Tjänsterna ska hålla samma nivå
kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt
som liknande tjänster som finns på
marknaden. Genom att systematiskt
mäta och följa upp med nyckeltal jämför
vi oss med andra aktörer.
Förutom att agera som ett strategiskt
stöd i löneprocessen ingår i vårt uppdrag
att kontinuerligt arbeta med att
standardisera arbetssätt och rutiner.

Prognos Måluppfyllelse

Målen bedöms komma att uppfyllas på
helår.

Årets viktigaste händelser
Framtiden

Utvecklingen mot ett funktionsbaserat
arbetssätt har fortsatt genom
kontinuerliga möten gällande rutiner och
med stöd av organisationskonsult.
Respektive team har ett avgränsat
uppdrag i syfte att specialisera
befattningarna inom kunskapsområden.
En väg in gäller för chefer och

Löneavdelningen kommer att fortsätta
sitt utvecklingsarbete med team,
systemförvaltning och att förädla
löneprocessen med standardiserade
rutiner.
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Administrationen GDPR (tidigare PuL)
Verksamhetsbeskrivning GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR). Det
tidigare uppdraget som VMKF haft som
personuppgiftsombud upphörde i och med
detta och ersattes av ett gemensamt
dataskyddsombud som finns inom Köpings
kommun. Ett internt arbete inom VMKF har
pågått gällande personuppgiftsbiträdesavtal
och att anpassa rutiner efter GDPR.

Västra Mälardalens kommunalförbund har
haft uppdraget som personuppgiftsombud
för medlemskommunerna Köping, Arboga
och Kungsör och deras förvaltningar till och
med 24 maj 2018. I uppdraget har ingått att
till exempel granska rutiner för

behandling av personuppgifter och
anmäla brister till personuppgiftsansvarig. I uppdraget ingick även att
föra förteckning över behandlingar
(system och register), att utarbeta rutiner
för den interna kontrollen och
granskningen samt på ett sakligt och
objektivt sätt säkra den interna
tillämpningen av bestämmelserna.

Mål och måluppfyllelse

Förbereda medlemskommunerna
på nytillkommande
”Dataskyddsförordningen”
genom information och
utbildning
Framtiden

Arbetet med att införliva
Dataskyddsförordningen och
dataskyddslagen kommer att fortsätta.

Årets viktigaste händelser

Den 25 maj 2018 ersattes
PersonuppgiftsLagen (PuL) med

Administrationen/ IT och Tele
Verksamhetsbeskrivning - IT- och
telefoniavdelningen
IT/Telefoniavdelningen svarar för ITdrift samt telefoni såsom teknisk support
och växelfunktion åt samtliga
medlemskommuner, där Surahammar
har egen växelpersonal. IT-avdelningen
svarar också för det gemensamma
nätverket KAKNET. IT-driften är
uppdelad på en Kundsupport med
användarnära, en driftenhet som sköter
teknisk drift och utveckling av
medlemskommunernas systemmiljöer
avseende teknik samt en
systemförvaltarenhet som idag leder
förvaltningen av telefonisystem, extern
och intern webb samt ekonomisystem.

(JAMF) för hantering av Applebaserade
enheter har upphandlats och en
migrering från nuvarande miljö pågår
och väntas vara klar under hösten. ITavdelningen har inlett en organisationsöversyn för att bland annat kunna möta
upp mot våra medlemskommuners
framtida behov. Införandet
Ekonomisystemet Raindance för KAKSkommunerna samt dess bolag avslutas
under året och övergår i förvaltningsfas.
Kommunernas hemsidor har lanserats på
ny plattform och har omarbetats under
året. Surahammar är from våren med i
webbsamarbetet. En förstudie för att ta

Årets viktigaste händelser
Under våren inleddes arbetet med att
etablera en ny klientplattform baserad på
Windows 10. Arbetet fortgår under 2018
och hela 2019. En ny skolplattform
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Administrationen/ IT och Tele
Prognos Måluppfyllelse

fram en gemensam intranätplattform för
förbundets medlemskommuner har
genomförts.

Målen bedöms komma att uppfyllas på
helår.
Investeringar

Löper enligt plan

Verksamhetsmål och
måluppfyllelse
(Markeras med stoppljus)
Leverera en driftsäker ITmiljö med en tillgänglighet
om 24 timmar per dygn i
enlighet med
basöverenskommelser med
kommunerna
Erbjuda en kompetent,
serviceinriktad och snabb
kundsupport tillgänglig för
medlemskommunernas
medarbetare
Erbjuda en kompetent,
serviceinriktad och snabb
telefonistfunktion.
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Administrationen/Upphandling
Verksamhetsbeskrivning upphandling

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

Kommunkoncernernas utökade samverkan
har medfört ökad samordning av
upphandlingar mellan kommuner, bolag och
förbund.

Verksamhetsmål och måluppfyllelse

Tillgodose
förbundsmedlemmarnas
behov av
ramavtalsupphandlingar.
80% av genomförda
ramavtalsupphandlingar ska
ha slutförts inom 8 månader
från det att uppdragsbeställning har inkommit
Verka för att ramavtal är
kända i
medlemskommunernas
organisation
Framtiden

Att upphandla har under fler år tenderat
att bli mer komplext. Regeringen har
tillsatt en så kallad ”Förenklingsutredning” med syfte att hitta lösningar
för att förenkla upphandlingsreglerna
och minska överprövningarna utan att ge
avkall på rättssäkerheten. Utredningen
ska presenteras den 6 september. Det
finns även ny lagstiftning avseende
”kommunal avtalssamverkan”. Effekter
av dessa utredningar och förändringar är
i dagsläget oklart.
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Administrationen/Beredskapssamordning
Verksamhetsbeskrivning –
Krisberedskap
Förbundet ansvarar för att
tillhandahålla gemensamma resurser
för säkerhets- och
krisberedskapsfrågor som stöd till
förbundsmedlemmarna i deras
uppgifter enligt lagen (2002:833)
om extraordinära händelser i fredstid
hos kommuner och landsting m. m.

Framtiden

Fortsätta kontinuitetsarbetet för
kvarvarande samhällsviktiga
verksamheter samt samla in underlag
för kommande risk- och
sårbarhetsanalys. Fokus under hösten
är även arbetet kring uppbygganden
av det civila försvaret och
säkerhetsskyddet. Tydliggöra
Frivilliga resursgruppernas ansvar
och roller samt öva kriskommunikationsgrupperna.

Årets viktigaste händelser (5 rader)

Utbildning i civilt försvar för
tjänstemän och förtroendevalda samt
utbildning, övning och stabsmetodik
för krisstödsgrupperna. Arbetet med
säkerhetsskydd har påbörjats. Under
våren har bl.a. disponibilitetskontroll
inför krigsplacering genomförts,
kunskapshöjande aktiviteter under
Krisberedskapsveckan.
Kontinuitetsworkshops för hälften av
kommunernas samhällsviktiga
verksamheter är klara.
Mål och måluppfyllelse
Medlemskommunerna ska ha
en god krishanteringsförmåga
genom att uppfylla lag om
kommuners och landstings
åtgärder inför, och vid
extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap*.
Målet mäts genom att kommunerna
blir godkända i den årliga
uppföljningen som länsstyrelsen och
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, (MSB) utför enligt
ovanstående lag.
*Mål och måluppfyllese mäts på
helår.
Prognos måluppfyllelse

Målet bedöms komma att uppfyllas
på helår.
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Administrationen/Bidrag och tillstånd
Bidrag och tillstånd verksamhetsbeskrivning
Bidrag och tillståndsavdelningen
handlägger och utreder ansökningar
om bidrag enligt lag (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m. samt
ansökningar om parkeringstillstånd
för rörelsehindrade enligt 13 kapitlet
8 § trafikförordningen (1998:1276)
och Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2009:73) och allmänna råd.

anpassningsbidrag gäller från och
med 1 juli.

Årets viktigaste

Arbetet med förändring av
handläggningsprocessen i enlighet
med allmänna råd har fortgått sedan
starten i november förra året.
Mål och måluppfyllelse
Bostadsanpassning

Den genomsnittliga
handläggningstiden för
kompletta ansökningar
om bostadsanpassningsbidrag ska inte
överstiga tio
arbetsdagar.
Parkeringstillstånd
Den genomsnittliga
handläggningstiden för
kompletta ansökningar om
parkeringstillstånd ska inte
överstiga tre veckor.
Prognos måluppfyllelse

Målen bedöms komma att uppfyllas
på helår.
Framtiden

Antal registrerade bostadsanpassningsärenden under perioden är lägre
jämfört med samma period förra året.
2017 visade även en viss minskning i
förhållande till 2016. Ny lag
(2018:222) om bostads
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Specialistavdelningen/arkivarieverksamhet
Verksamhetsbeskrivningarkivarieverksamhet
Förbundet ansvarar för en gemensam
specialistfunktion för arkivfrågor.
Arkivarien ska vara kommunens
resurs och stöd i arbetet med att
efterleva Arkivlagens SFS 1990:782.
Årets viktigaste händelser

Arbete med samordning av
styrdokument, gallringsbeslut och
rutiner för hantering av allmänna
handlingar påbörjat. Frågan om Earkiv har väckts. Etapp 1 av
överflyttandet av Arboga kommuns
äldre arkiv till Arkivcentrum är
avslutad.
Verksamhetsmål och måluppfyllelse

Medlemskommunerna ska ha
en god förmåga att uppfylla
arkivlagens föreskrifter. Plan
för tillsyn samt plan för
utbildningsinsatser för
kommunerna kommer tas
fram.
Prognos måluppfyllelse

Målet bedöms komma att uppfyllas
på helår.
Framtiden

Tillsyn av hanteringen av allmänna
handlingar (även hos de kommunala
bolagen) kommer genomföras. Etapp
2 av överflyttande av arkiv i Arboga
till Arkivcentrum fortgår enligt plan.
Plan för utbildningsinsatser för att
öka kunskap om arkivområdet.
Frågor om framtida fysisk förvaring
av allmänna handlingar/”arkiv”.
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Räddningstjänsten/avd. förebyggande
Verksamhetsbeskrivning
Den förebyggande verksamheten
inom Västra Mälardalens
Kommunalförbund ska verka för att
medborgarna i medlemskommunerna
erhåller ett likvärdigt skydd mot
olyckor genom att informera, utbilda
och att ge råd- och stöd i
förebyggande brandskydd. Den
förebyggande avdelningen tillsynar
byggnader eller anläggningar enligt
lag (2003:778) om skydd mot
olyckor, enligt det handlingsprogram
som antagits av direktionen.

inom avdelningen. Byggandet inom
kommunerna har ökat vilket har
inneburit att räddningstjänsten
deltagit mer frekvent på tekniska
samråd, arbetsplatsbesök och
sakkunnigutlåtande i frågor rörande
brandskyddet under första halvåret
2018 än tidigare år. Tillståndsärenden inom LBE området har varit
fler och mer komplicerade än
föregående verksamhetsår.
Mål och måluppfyllelse

Den förebyggande
verksamheten ska verka för
att tillsynsärenden enligt LSO
och LBE har en hög kvalitet,
följer MSB,s metodhandbok
och utförs på ett rättsäkert sätt
ur kundens perspektiv.
Beslut om tillstånd enligt lag
(2010:1011) ska beslut
meddelas inom tre månader
till sökande.

Avdelningen handlägger och beslutar
i ärenden som omfattas av lag
(2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor samt tillsynar dessa
anläggningar enligt fasställda frister.
Förebyggandeverksamheten ger råd,
stöd och information till kommuner,
privata företagare och innevånare i
frågor som rör förebyggande
brandskydd

Framtiden

Den förebyggande avdelningen har
som ambition att uppdatera och
utveckla dagens interna
verksamhetssystem så att det
förenklar och förkortar tiden för det
administrativa arbetet i samband med
tillsyner och tillståndsärenden för
handläggaren. Den förebyggande
avdelningen har också en ambition
att via olika medier underlätta för
den enskilde att söka information
som ger råd och stöd till den enskilde
i frågor som rör tillsyn och
tillståndshandläggning.

Avdelningen deltar som
remissinstans i plan- och
byggärenden. Verksamheten har
också som uppgift att informera de
operativa styrkorna i förbundet om
nya byggnader eller anläggningar
som uppförts och delge personalen
riskfyllda verksamheter i vårt
verksamhetsområde område.
Årets viktigaste händelser

Personal har slutat på avdelningen
och ny personal har rekryterats till
avdelningen. Tid har lagts på
kompetenshöjande åtgärder på
personalen i form av både extern och
intern utbildning för att öka
kompetensen på avdelningen.
Mycket arbete och tid har lagts och
läggs på att uppdatera, förenkla,
förbättra och rätta till fel i det
verksamhetssystem som används
12

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

Under våren ingick räddningstjänsten
i VMKF ett samarbete med Nerikes
brandkår. Samarbetet gäller främst
ledning men samverkan sker även
inom utbildning, där vi skickar
nyanställda deltidsbrändmän på
utbildning i Nerikes regi. Genom
samarbetet får vi tillgång till
varandras resurser på ett snabbt och
smidigt sätt.
Sommaren 2018 har präglats av ett
extremväder, och med detta följande
skogsbränder. Förbundet har dels
haft ett antal egna skogsbränder, men
även bistått andra kommuner i
samband med släckningsarbete.
Påfrestningen på personalen har vart
stor, och många har jobbat
övertidspass.
Personalomsättningen i förbundet har
legat på en normal nivå. Semestrar,
sjukdomar och föräldraledigheter har
till stor del täckts av personal inom
det egna förbundet (tim-anställda).
En ställföreträdande styrkeledare har
sagt upp sig på station Köping och
rekrytering till efterträdare pågår.
Svårigheterna med personal på
station Kungsör fortsätter med flera
anställda som sagt upp sig. En svag
ljusning ses dock mot hösten med två
nya personer som anställs i augusti.
Inom externutbildning har det gått
både framåt och bakåt.

Brandskyddsutbildningarna har ökat,
mycket tack vare efterfrågan från
våra medlemskommuner. Heta
arbeten har minskat, troligen
beroende på ökad konkurrens från
andra företag. Då en av våra
utbildade instruktörer i heta arbeten
slutar under hösten så kommer en ny
behöva utbildas. HLR-utbildningarna
har ökat.
Mål och måluppfyllelse

Verksamhetsmål
Att tillgodose en god fysisk och
psykisk arbetsmiljö inom
räddningstjänstens arbetsområde
Att material/fordon underhålls
och fungerar för att möjliggöra
en snabb och säker insats
Att ge kommunernas invånare
bästa möjliga förutsättningar för
att bedriva ett eget
brandskyddsarbete
Att rätt numerär gällande
personal hålls i enlighet med
gällande handlingsprogram.
Prognos måluppfyllelse

Målen bedöms inte kunna uppfyllas
gällande bemanning
Framtiden

Unders hösten kommer behovet av
personal att öka då vi har
föräldraledigheter och
sjukskrivningar framför oss.
Problemen med Rib-personal i
Kungsör kvarstår.
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Räddningstjänsten/ avd. räddning
Mål och måluppfyllelse

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

Förvaltningen ska verka för att
leva upp till de intentioner som
lagen om skydd mot olyckor
beskriver. ”Räddningstjänst ska
planeras och organiseras så att
insatserna kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på
ett effektivt sätt.” Med
begränsad budget kan vi inte
leva upp till detta helt
Människor som bor eller vistas
inom förbundets område ska
vara och känna sig trygga och
säkra.Eftersom vi inte har gjort
någon undersökning så kan vi
inte med säkerhet veta vad
folket tycker
Det skadeavhjälpande arbetet
ska bedrivas med moderna och
säkra metoder av personal med
erforderlig utbildning Med
begränsad budget kan vi inte
leva upp till detta helt
Organisationen ska vara
flexibel, med anpassade resurser
efter rådande situation i
samhället.
Utrustning och fordon ska
anpassas så att hög tillgänglighet
upprätthållsMed begränsad
budget kan vi inte leva upp till
detta helt

Årets viktigaste händelser

Från 1 maj har VMKF startat samarbetet
med Nerikes Brandkår och
Räddningstjänsten i Skinnskatteberg om
samverkan med högre befäl och inre
ledning.
Sommaren har som bekant varit väldigt
ansträngande för räddningstjänsten i
hela Sverige och så och för VMKF. Den
nya organisationen med bättre
ledningsförmåga har förbättrat förmågan
men även den har satts på prov dock
med mycket goda resultat vid ett flertal
tillfällen. Som kuriosa kan nämnas att
vid ett tillfälle så var 29 av totalt 32
brandstationer insatta samtidigt vilket
måste anses som unikt i sammanhanget.
Sommaren har naturligtvis dominerats
av alla bränder i skog och mark men den
övriga verksamheten har även den
fortgått.
Här kommer ett axplock från första
delen av året.

Förmågan att leda och
samverka ska kunna öka
kontinuerligt efterhand som
insatser växer i storlek och
omfattning.Efter vårt nya
samarbete med Nerike så har
denna förmågan ökat avsevärt

Det totala antalet insatser uppgick till
415 varav trafikolyckorna fortsätter med
oförminskat antal med 69 st under årets
första del.
Bränder i skog och mark uppgick till 28
st och då räknat fram till sista juni innan
den typen av bränder tog fart på allvar.

Prognos måluppfyllelse

Hjärtstoppslarm har inträffat vid ett 30 –
tal tillfällen

Målen bedöms komma att uppfyllas
på helår.

Den 2 Mars brann en industribyggnad i
Arboga där man förvarade ett antal fina
gamla veteranbilar som inte gick att
rädda.

Framtiden

Räddningstjänsten kommer efter en
bra start att arbeta för att utveckla
samarbetet med Nerike och.
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Räddningstjänsten/ avd. räddning
Skinnskatteberg med gemensamma
rutiner och arbetssätt
Behovet av en ändamålsenlig
övningsanläggning är större an
någonsin då samhället och även
olyckor som sker blir mer och mer
komplexa.
Generellt behövs mer personal i hela
räddningstjänstsverige så även i
VMKF vilket har tydliggjorts efter
denna sommar.
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Personalekonomisk redovisning
Pensionsskuld
Avsättningar till pensionsskuld har
bokförts enligt KPA:s prognos per
31/8. De avsättningar som har gjorts
för framtida pensionsutbetalningar
uppgår till 34 306 kkr inkl. löneskatt.

Pensionskostnadernas individuella
del uppgår till 1 490 kkr exkl.
löneskatt per den 31 augusti.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden uppgår till
2 329 kkr per den 31 augusti.

Sjukfrånvaro VMKF totalt

Sjukfrånvaro
i % av
arbetad tid
jan-juli 2016

Sjukfrånvaro
i % av
arbetad tid
jan-juli 2017

Sjukfrånvaro
i % av
arbetad tid
jan-juli 2018

1,13
1,90
4,86

0,54
4,67
4,63

3,59
6,40
2,46

Kvinnor 3,49
3,08
Män
Totalt
3,24

6,71
2,87
4,44

6,61
3,06
4,50

Procentuell
andel av total
frånvaro, 60
dagar eller
mer jan-juli
2016

Procentuell
andel av total
frånvaro, 60
dagar eller
mer jan-juli
2017

Procentuell
andel av total
frånvaro, 60
dagar eller
mer jan-juli
2018

0,0
0,0
65,50

0,0
34,66
64,14

0,0
18,50
25,18

Kvinnor 52,56
75,02
Män
Totalt
45,75

43,61
55,05
47,97

13,21
27,75
19,06

Ålders
Grupp
-29
30-49
50-

Ålders
Grupp
-29
30-49
50-

ett stöd när det gäller både
arbetsmiljö och rehabilitering.

Sjukfrånvaro
En ökning av korttidssjukfrånvaron
har skett för män jämfört mot
tidigare år. Långtidssjukfrånvaron
har minskat. Åtgärder har vidtagits
och företagshälsovården finns som

Företagshälsovård
Förbundet är anslutet till Avonova.
Personalkategorin brandmän har
schemalagd fysisk träning på sina
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Personalekonomisk redovisning
arbetspass. Övrig administrativ
personal i förbundet har rätt att nyttja
en så kallad friskvårdstimme per
vecka.

Ekonomisk uppföljning
Vid årsskiftet ska saldot för detta
konto avräknas/tillgodoföras
resultatutjämningsfonderna. Dessa
ska sedan överlämnas till VafabMiljö
Kommunalförbund i mars 2019.

Resultatet pekar på underskott om
1 092 kkr för perioden. Per den 31/12
prognostiseras ett underskott om 835
kkr.

Kostnader för oförutsett är
outnyttjade. Summa 69 kkr.

Semesterlöneskulden har minskat
med totalt 891 kkr för hela förbundet
sedan årsskiftet.

Finansförvaltning
Finansförvaltningen följer budget i
stort.

Räddningstjänsten visar på ett
underskott om 1 224 kkr. Detta beror
främst på ökade personalkostnader
orsakade bland annat av skogsbränder, nya deltidmannaavtalet, ej
full kompensation för löneökningar,
minskade utbildningsintäkter m.m.
På årsbasis prognostiseras ett
underskott om 1 000 kkr.

Finansiellt mål
Förbundets finansiella mål på 50 kkr
i överskott på årsbasis kommer att
inte att infrias enligt balanskravet.
Prognosen per 31/12 pekar på dock
underskott totalt för förbundet om
835 kkr. Negativt resultat prognostiseras främst för räddningstjänsten.
Övriga avdelningar beräknas att
sammanlagt att gå jämnt upp med
vissa variationer.

De flesta avdelningar gällande
administrativa förvaltningen följer
budget. Löneavdelningen visar ett
underskott om 102 kkr för perioden
men ser ut att följa budget för året.
IT- och teleavdelningarna visar på
underskott om 792 kkr respektive
ett överskott om 163 kkr för
perioden. På årsbasis prognostiserar
IT/Teleavdelningen ett överskott om
150 kkr.
Renhållning och slamverksamheten
visar ett överskott om netto 390 kkr
respektive 26 kkr. Vid årsskiftet
bokades det upp 1 355 kkr för
renhållningsverksamheten på ett
avräknings/projektkonto för att
kunna möta kvarvarande
avvecklingskostnader under 2018.
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Ekonomisk uppföljning
Måluppfyllelse
Ett antal aktiviteter har genomförts
för att uppnå de finansiella målen
kopplade mot verksamhet.

Balanskravsutredning
Enligt kommunallagen ska ett
negativt resultat regleras och det
egna kapitalet återställas. Om ett
underskott uppstår ska det återställas
inom tre år.
Kkr
Årets/periodens
resultat
Reavinst
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Resultatregleringsfond
renhållning
Resultatregleringsfond
slam
Fonderade
kommunbidrag
Periodens
balanskravsresultat

Bokslut
2017

•
•
•

Delår
2018

3 641

-1 092

-112
3 529

0
-1 092

-2 276

0

-627

0

-576

0

50

-1 092

•
•
•

nya beställningsrutiner
lokaleffektiviseringar
enhetliga arbetsprocesser
tillsammans med
kommunerna inom flera
områden.
ökad styrning och
samordning
ökad användning av
videokonferensmöten
Automatisering av manuella
processer med stöd av IT.

Räddningstjänsten
Verksamheten är beroende av att de
operativa styrkorna håller sitt
numerär. I de fall det saknas personal
måste fridygnsledig personal kallas
in vilket medför höga övertidskostnader. Med ett genomtänkt
system för personalplanering kan
personal från station Arboga nyttjas
vid station Köping och tvärt om utan
att storleken på den operativa styrkan
minskas. Målet är att genom offensiv
personalplanering motverka höga
övertidskostnader.

Internkontroll
Ett större arbete gällande
internkontroll gjordes för ett drygt år
sedan. Revisionen har tidigare haft
synpunkter på internkontrollen. En
risk-och sårbarhetsanalys gjordes och
med politisk förankring under
processen så togs ett antal nya
kontrollmoment fram vilka sedan
beslutades i direktionen. Arbete med
internkontroll sker kontinuerligt
arbete och översyn av kontrollmoment sker årligen.

Måluppfyllelse
Likt föregående år så har varit
kämpigt att hålla rätt numerär, störst
problem har varit under
semesterperioden. Vi har under året
haft personal på utbildning uttag av
pappaledigheter samt föräldraledigheter. När det gäller semesterperioden använder vi vikarier som
ska klara de normala semestrarna.
Utmaningen för arbetsgivaren är att
det flesta pappor med innestående

Finansiella mål kopplade mot
verksamhet
Administrationen
Inom kommunalförbundet strävar vi
efter att använda våra resurser
effektivt och miljömedvetet. Vi avser
därför att redovisa utförda
förbättringar inom vår organisation.
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Ekonomisk uppföljning
”pappadagar” tar ut dessa under
sommarmånaderna och i dessa fall
måste personal kallas in på övertid.
Vakterna kan inte bara bemannas av

semestervikarier. Dyrt men
nödvändigt.
Ulrika Jonsson Olofsdotter
Ekonomichef
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Ekonomisk uppföljning
Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning
Område

Budget
2018

Redovisat
2017-08-31

Redovisat
2018-08-31

Prognos
2018-12-31

Avvikelse
Budg.prognos

Netto
Direktion/revision
Administration
Ekonomiavd.
Administrativ chef
Löneavdelning
Upphandling
IT
Tele
PUL
Skanning
Beredskapssamordning
Arkivarie ( KAK debiteras
separat 700 kkr för 2018)
Bidrag och tillstånd (adm)
Räddningstjänst
Summa vht drift
Avgiftsfinansierad vht
Renhållning
Slam
Finans inkl kostn för
oförutsett (70 kkr)

-258

-64

-101

-258

0

-1 700
-1 200
-9 250
-2 923
0
0
-144
0
-1 440
0

-752
-938
-5 704
-1 420
1 525
601
-90
-21
-767
0

-1 130
-776
-6 268
-1 707
-792
163
-89
-78
-783
41

-1 750
-1 200
-9 250
-2 923
-150
300
-89
-40
-1 440
0

-50
0
0
0
-150
300
55
-40
0
0

-1 290
-34 006

-800
-22 318

-868
-23 895

-1 290
-35 006

0
-1 000

52 212

-30 748

-36 283

-53 096

-885

0
0
52 262

1 447
62
34 285

390
26
34 775

0
0
52 262

0
0
0

5 046

-1 092

-835

-885

Resultat
50
Investeringsredovisning inkl. pågående objekt

Objekt kkr
Administrativa förvaltningen
IT
Tele
Nytt ekonomisystem CGI(3 600 kkr pågående
projekt UB i Balansräkning 2017)
IT hårdvara (återstående Arboga överf. 2017)
Inventarier
SUMMA
Räddningstjänsten
Släckbil Arboga
Ledningsfordon
Kommunikationsutrustning
Räddningsutrustning
Summa RT
Summa totala investeringar 2018

Budget 2018

Redovisat
2018-08-31

Prognos
2018-12-31

Avvikelse

14 000
500
6 400

7 601
0
5 441

14 000
500
6 000

0
0
400

3 931
0
24 831

2 972
63
16 077

3 931
63
24 494

0
-63
337

4 000
750
250
100
5 100

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

4 000
750
250
100
5 100

29 931

16 077

24 494

5 437
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning
Redovisning i tkr

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat

jan-aug
2017

jan-aug
2018

Helårsprognos
2018

1
2
3

73 330
-97 485
-4 533
-28 688

42 324
-70 513
-6 903
-35 092

4
5
6

34 188
47
-501
5 046

34 856
12
-868
-1 092

Budget
2018

62 850 111 660
-105 501 -153 451
-9 391
-9 391
-52 042 -51 182
52 282
25
-1 100
-835

52 282
50
-1 100
50

*avvikelse res. budget pga frånvaro av renhålln vht.

Balansräkning
Redovisning i tkr

Not

2018
IB

2017-0831

2018-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror
Maskiner och inventarier
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank

7
8

3 600
35 912
24 407
63 919

0
26 624
24 089
50 713

11 967
36 718
25 798
74 483

9
10

26 200
19 256

44 580
24 179

22 341
20 175

45 456

68 759

42 516

109 375

119 472

116 999

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
-därav periodens resultat

14
15

14 432
3 641

15 837
5 046

13 340
-1 092

Avsättningar för pensioner

11

31 675

31 264

34 306

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

12
13

24 600
38 668

27 500
44 871

36 950
32 403

63 268

72 371

69 353

109 375

119 472

116 999

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser
I ett finansieringsavtal mellan medlemskommunerna och förbundet har en
överenskommelse gjorts att tidigare
inarbetad pensionskostnad/skuld ligger
kvar hos kommunerna.
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Avvikelse
Budget
prognos
-48 810
47 950
0
-860
0
-25
0
-885

Finansieringsanalys
Redovisning i tkr

Not

Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader exkl. avskrivning
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Verksamhetens netto
Investeringar
Inköp av materiella tillgångar
Investeringsnetto

2018-08-31

1
2

42 324
-70 513
-28 189

4
5
6

34 856
12
-868
5 811

-16 077
-16 077

Finansiering
Utlåning
Upplåning
Amortering
Ökn nästa års amortering
Finansieringsnetto

-1 390
15 000
-800
-1 850
10 960

Justering för rörelsekapitalets
förändring avseende hela verksamheten
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skulder

3 858
-6 265

Justering för icke rörelsekapitalpåverkande
poster
Avsättning pensioner

2 632
919

Förändring av likvida medel
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Noter
Not 1

Not 10
Kassa och bank
Checkkonto

2018-08-31
Intäkter
Försäljning
Taxor och avgifter
Bidrag
Förs vht och entreprenad
Övrigt
SUMMA

180
1 191
355
38 619
1 979

42 324

Not 2
Kostnader

2018-08-31

Personalkostnader inkl. pensioner
Lokaler
Köp av verksamhet
Data/Telekomm
Övrigt

45 017

SUMMA

70 513

2 800
1 790
4 851
16 055

Adm
53%
29%
18%

Not 11
Avsättning pensioner
Pensionsförpliktelser
Avsättn. för pensioner inkl. löneskatt
Totala förpliktelser
Långsiktig fordran (not 8)
Återlånade medel

34 306
34 306
25 798
8 508

2018-08-31

Kortfristig del av långfristiga
skulder
Leverantörsskulder
Moms och skatter
Upplupna semesterlöner
Övr. kortfristiga skulder
Upplupna sociala avgifter
Individuell del pension inkl
särskild löneskatt
Övriga interimsskulder
Övrigt
SUMMA

IT
66%
34%

Not 6
Ränta till kreditinstitut och upplupen ränta pensioner
-868 kkr.

5 450
5 305
3 690
2 329
81
2 253
1 621
11 577
97
32 403

Not 14 Fördelning Eget Kapital
2016
EK
varav resultatregl. fond
renhållning
Varav slam
resultatregleringsfond
Fonderade
kommunbidr(2016,2017)

Not 7
Maskiner och inventarier samt nyinvestering under
perioden.

SUMMA

20 175

Not 13
Kortfristiga skulder

Not 5
Ränteintäkt avseende rörelsekontot 12 kkr.

Not 8
Långfristiga fordringar
Fordran medlemskommuner
Pensionsåtagande
Köping
Arboga
Kungsör

SUMMA

Not 12
Långfristiga skulder
Kommuninvest i Sverige AB 5 st lån, skuld per 31/82018. Medlemskommunerna har gått i borgen för
förbundets räkning.

Not 3
Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärdet.
Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen
har tagits i bruk.
Not 4
Medlemskommunernas ägarandelar
RT
57,7%
Köping
26,1%
Arboga
16,2%
Kungsör

2018-08-31
20 175

2018-08-31

Summa

14 890
6 730
4 178
25 798

10 791
4 434

14 432
6 710

Delår
2018
13 340
6 710

2 005

2 632

2 632

813

1 392

1 392

10 791 14 432 13 340

Not 15 Justerat resultat
Periodens resultat
Reavinst

-1 092
0

Justerat resultat
Not 9
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kundfordringar renhållning

6 333

Momsfordran

2 187

Övr. kortfr fordringar
SUMMA

-1 092

Not 16 Bostadsanpassning

2018-08-31
12 597
0

Förutbetalda kostnader/upplupna
intäkter

2017

Utbetalda bostadsanpassningsbidrag jan-aug i kkr.

Köping
Arboga
Kungsör

2017-08-31
947
691
514

1 224
Leasing redovisas i årsbokslutet

22 341

23

2018-08-31
794
926
146

Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper

Följande avskrivningstider tillämpas:

Syftet med den finansiella redovisningen
är att den ska ge en rättvisande bild av
kommunalförbundets finansiella
ställning. Kommunalförbundet följer de
grundläggande redovisningsprinciper
som framgår av den kommunala
redovisningslagen och god
redovisningssed.

Personbilar. båtar
Datorer
Räddningstjänstmtrl
Tele/datatekn. utr. RT
IPAD
Inventarier
Räddningstjänstfordon

Grundläggande
redovisningsprinciper

5 år
5 år
5 år
3 år
4 år
10 år
15 år

Nedskrivningar
Om det vid räkenskapsårets utgång kan
konstateras att en anläggningstillgång
har ett lägre värde än vad som kvarstår
efter planenliga avskrivningar, ska
tillgången skrivas ned till det lägre
värdet om värdenedgången kan antas
vara bestående. En nedskrivning ska
återföras om det inte längre finns skäl
för den.
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Väsentliga poster för delårsbokslutet har
periodiserats. Pensionsskuldens
förändring, det vill säga avsättning för
avgiftsbestämd respektive förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt finansiell kostnad, har
redovisats bland verksamhetens
kostnader liksom löneskatten för denna
del.

Beloppsgräns för inventarier

Avsteg har gjorts gällande finansiell
leasing vilket förbundet redovisar som
operationell leasing. Denna redovisas i
årsbokslutet.

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

Materiella anläggningstillgångar

Semesterlöneskuld

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar.
Med anläggningstillgångar avses objekt
med en ekonomisk livslängd om minst
tre år och med en total utgift på två
prisbasbelopp exklusive moms.

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

Ränteuppräkningen har redovisats som
en finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts
maximalt och redovisats bland
verksamhetens kostnader liksom
löneskatten.

Ord och begrepp
Målet är uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt med
minst 80%
Målet bedöms inte vara uppfyllt
Målet har inte kunnat
bedömmas

Avskrivningar
I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat avskrivningar och
nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs enligt plan. Avskrivningarna påbörjas månaden efter
anläggningen tas i bruk.
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1

Förvaltningsberättelse

1.1
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
1.1.1 Uppdrag och syfte
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett
kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundets
uppgifter är att fullgöra kommunernas uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet. Förbundet ansvarar också
för kommunernas energi- och klimatrådgivning.
1.1.2 Organisation
Förbundet har en förbundsdirektion med 4 ordinarie ledamöter och 4
ersättare från Arboga respektive Kungsörs kommun. Till förbundet hör en
tjänstemannaorganisation bestående av 19 personer som leds av en
förbundschef. Inom organisationen finns två enheter, bygglovenheten och
miljö- och hälsoskyddsenheten samt en central administration som arbetar
åt båda enheterna samt förbundsdirektionen.
1.1.3 Kännetecken
Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av:






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

1.1.4 Förbundets verksamhet och verksamhetsmål
Direktionen beslutar årligen om en verksamhetsplan samt mål för
verksamheten. I denna delårsrapport redovisas i vilken grad direktionens
beslutade mål för 2018 har uppfyllts (se kapitel 1.2) samt redovisning av
vilka aktiviteter som pågår eller har genomförts utifrån förbundets
verksamhetsplan 2018 under perioden januari – augusti.
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1.2
Uppföljning av 2018 års mål
Förbundsdirektionen har beslutat om mål för 2018 års verksamhet. Nedan
redovisas målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda den 31 augusti
2018. Symbolerna nedan visar prognosen om hur väl målet bedöms bli
uppfyllt vid årets slut och innebär följande:
= målet bedöms uppfyllas till 100 %
= målet bedöms uppfyllas från 75 % till mindre än 100 %
= målet bedöms uppfyllas lägre än 75 %
Uppföljning av 2018 års direktionsmål den 31 augusti 2018

Mål 1
Måluppfyllelse:
a) Andelen av
personalen som inte a) Andel personal utan sjukdag = 22%
har någon sjukdag
ska inte underskrida
25 %
Målets syfte: Frisk personal är en väsentlig förutsättning för att förbundets verksamhet
ska kunna genomföras. Vid högt sjuktal finns en betydande risk att verksamheten
påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på den risken.
Kommentar mål 1: Målet bedöms inte kunna klaras. Under perioden har det varit en
längre sjukskrivning.
Mål 2
Måluppfyllelse:
Användande av 20
Genomförda friskvårdstimmar = 16 timmar per
friskvårdstimmar per
anställd.
anställd under 2018.
Gäller för de som ej
nyttjar friskvårdsbidrag.
Målets syfte: Förbundets personal har möjlighet till att använda en arbetstimme i veckan
till friskvård. Förbundet ser det som positivt och har en ambition att den utnyttjas. Den
bedömning som görs är att friskvårdstimmen ger en positiv effekt på personalens hälsa
och i slutänden en positiv effekt för förbundets verksamhet. Att mäta ovan angivna mål
ger en bild av i vilken omfattning friskvårdstimmarna utnyttjas.
Kommentar mål 2: Målet bedöms att nås.
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Uppföljning av 2018 års direktionsmål den 31 augusti 2018

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

Måluppfyllelse:
Antal pågående ärenden är 594 stycken.

Målets syfte: Det är viktigt att ärenden handläggs och att ärenden kommer till avslut. Att
mäta antalet pågående ärenden är ett sätt att ha kontroll på att ärenden inte blir gamla
utan kommer till avslut. Ärenden som tillhör avloppsprojektet exkluderas eftersom de
ligger öppna under en längre tid och effekten av det arbetet och dessa ärenden mäts i
mål 5.
Kommentar mål 3: Antalet har ej överstigit 600 stycken under perioden och målet
bedöms klaras vid årets slut.
Mål 4
Måluppfyllelse = 0 %
Fyra fastigheter med
0 fastighet/objekt av fyra har utretts färdigt
misstänkt risk för
förorening utreds
avseende föroreningssituationen under 2018
Målets syfte: Mark som misstänks vara förorenad finns på ett antal platser inom Arboga
och Kungsörs kommuner. Målet anger ambitionen i takten på utredning av förorenade
områden. Att mäta målet ger ett mått på hur arbetet utifrån ambitionen fortgår.
Kommentar mål 4: Flera fastigheter är under utredning. Tveksamt om målet kommer att
klaras vid årets slut.
Mål 5
Måluppfyllelse:
95 % av alla
24 % är åtgärdade.
avloppsanläggningar
som vid ingången av
2018 har bedömts ej
uppfylla lagstiftningens
krav (röda, röda med
förbud eller röda med
vite) inom Arboga och
Kungsörs kommun, ska
ha åtgärdats vid
utgången av 2018.
Målets syfte: Att enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav
åtgärdas är viktigt. Med stöd av tillsynsmyndighetens verktyg påskyndas detta.
Målsättningen är att alla avloppsanläggningar ska vara åtgärdade 2018. Det mål som
beslutats är ett delmål för att nå den målsättningen. Projektet är i slutfasen och
fastighetsägarna till de kvarvarande bristfälliga anläggningarna åtgärdar inte frivilligt
vilket medför sanktioner som förbud och förbud med viten vilket gör att handläggningen
och åtgärderna drar ut på tiden.
Kommentar mål 5: Målet bedöms inte kunna nås vid årets slut.
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Uppföljning av 2018 års direktionsmål den 31 augusti 2018

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

Måluppfyllelse:
Tillsynsplan 273 objekt av 659 objekt = 41 %
- Livsmedel 58 av 123 objekt = 47 %
- Receptfria läkemedel, tobak & folköl
0 av 0 objekt = 0 %
- Hälsoskydd 40 av 80 objekt = 50 %
- Miljöskydd 120 av 279 objekt = 43 %
- Naturvård 1 av 7 objekt = 14 %
- Enskilda avlopp 54 av 155 objekt = 35 %
Målets syfte: Den planerade tillsynen och kontrollen inom miljö- och
hälsoskyddsområdet är en av kärnverksamheterna i förbundets uppdrag. Omfattningen
av denna beslutas genom antagande av verksamhetsplan med tillhörande tillsyns- och
kontrollplan. Att följa att genomförandet av planerna sker är viktigt och bör följas upp
kontinuerligt. Detta görs genom att detta mål mäts kontinuerligt.
Kommentar mål 6: Målet bedöms att nås vid årets slut.
Mål 7
Måluppfyllelse: 88 %
95 % av
141 av 161 lovansökningar har besvarats inom
bygglovenhetens
tre veckor.
inkomna
lovansökningar besvaras
inom tre veckor med
brev om fullständig
ansökan eller
föreläggande om
komplettering.
Målets syfte: Att en första bedömning görs tidigt i ett ärende är viktigt för
handläggningstiden. I de fall ett ärende behöver kompletteras ska den sökande snabbt få
beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll på att en tidig bedömning
görs.
Kommentar mål 7: Målet har inte helt klarats under perioden vilket beror på den höga
arbetsbelastningen bygglovenheten och en sjukskrivning under perioden.
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Uppföljning av 2018 års direktionsmål den 31 augusti 2018

Mål 8
Måluppfyllelse:
95 % av
- 90 % av anmälningsärendena har besvarats
bygglovenhetens
inom 3 veckor.
inkomna
53 av 59 anmälningsärenden har behandlats
anmälningsärenden
inom tre veckor.
behandlas inom tre
veckor med
- 60 % av klagomålsärenden har besvarats
föreläggande om
inom tre veckor
3 av 5 klagomålsärenden har behandlats inom
komplettering, beslut
tre veckor.
om startbesked eller
kallelse till tekniskt
samråd. Inkomna
klagomålsärenden
behandlas inom tre
veckor med
informationsbrev.
Målets syfte: Är att mäta effektiviteten vid behandlingen av enklare ärenden och lägga
en ambitionsnivå hur snabbt ärendena bör behandlas.
Kommentar mål 8: Målet har inte helt klarats under perioden vilket beror på den höga
arbetsbelastningen bygglovenheten har haft under perioden. Klagomålsärenden har fått
nedprioriterats för att klara handläggningstider för bygglov.
Mål 9
Avsluta 150 stycken
byggärenden under 2018
som är äldre än fem år

Måluppfyllelse: 1 ärenden är avslutade.

Målets syfte: Det finns ett antal ärenden som är äldre än fem år. För att kunna avsluta
dessa behövs kontakt med den sökande. Detta för att kontrollera om en ansökan
fortfarande är aktuell och för att uppmana de sökandena om att komplettera ärendena
med de handlingar som behövs för att handläggningen ska kunna slutföras. I de fall
komplettering inte kommer in avslutas det aktuella ärendet. I målet anges
ambitionstakten för detta arbete.
Kommentar till mål 9: Målet bedöms uppfyllas vid årets slut. Arbetet kommer
genomföras under hösten.
Mål 10
Måluppfyllelse: Utifrån prognos klaras målet.
Verksamhetens
självfinansieringsgrad är
44 % 2018.
Målets syfte: Finansieringen av verksamheten är en väsentlig faktor för förbundet. Att
följa i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som
är intressant att följa och som följs upp och mäts i detta mål. I formulerat mål ges en
ambitionsnivå för vilken självfinansieringsgrad ska vara uppfyllt 2018.
Kommentar till mål 10: Målet för självfinansieringsgrad bedöms utifrån prognosen att
klaras.
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1.3
Omvärldsanalys
1.3.1 Konjunktur
Den allmänna konjunkturen i samhället påverkar förbundets verksamhet.
Nedgångar och uppgångar i konjunkturen påverkar antal ärenden.
Tydligast har det varit inom byggområdet. Under 2016 och 2017 såg vi ett
tydligt högre inflöde av byggärenden än tidigare år. Under perioden
januari-augusti 2018 har antalet byggärenden minskat något. Se vidare
under avsnitt 1.4.6.
1.3.2 Avtalsrörelsen
Nytt kollektivavtal har varit aktuellt för 2018. Årets lönerevision är klar
och ryms inom lagd budget.
1.3.3 Energi- och klimatrådgivning
Förbundet samarbetar med Köping om energi- och klimatrådgivningen.
Verksamheten bedrivs med statliga bidrag och mycket tyder på att
regeringen kommer fortsätta göra satsningar på klimat och miljöarbetet.
Investeringar behöver göras i hemmen, kommunerna, näringslivet och
inte minst inom svensk industri för att samhället ska kunna ställas om så
att klimatmålen nås.
1.3.4 Lagstiftning och prejudikat med mera
Den nya kommunallagen, förvaltningslagen och GDPR (General Data
Protection Regulation) har medfört förändrade rutiner och arbetssätt i
förbundets handläggning och dagliga arbete.
Förändringar i plan- och bygglagen som började gälla 1 juli 2018 innebär
att beslut (beviljade lov) inte får verkställas innan det gått fyra veckor från
det att beslutet har kungjorts och därmed vunnit laga kraft (när beslutet
inte längre går att överklaga). Ändringen medför att de som fått beslut om
lov måste vänta längre än tidigare innan de kan påbörja sin byggnation,
rivning etcetera.
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1.4
Verksamheten januari – augusti
Nedan följer en kort redovisning från verksamhetens olika delar.
1.4.1 Dialog med medlemskommunerna
Ett dialogmöte genomfördes den 24 mars. Vid mötet diskuterades bland
annat förbundets ekonomi, läget i förbundets verksamhet, digitalisering
och taxor.
1.4.2 Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen har haft sju sammanträden under perioden. Beslut
som direktionen fattat har gällt bland annat årsredovisning för 2017,
yttrande över detaljplaner, lämnande av förhandsbesked gällande
bygglov, lämnande av bygglov för villor, flerbostadshus, industrier, vårdoch omsorgsboende och förskolor, beslut om byggsanktionsavgift, förbud
med vite med mera. En redovisning av måluppfyllelsen avseende
direktionens mål görs vid varje sammanträde. Redovisning av ekonomi
har inte gjorts januari-mars med anledning av byte av ekonomisystem.
Från april månad och framåt har ekonomin redovisats vid varje
direktionssammanträde.
På direktionssammanträdena har förbundskontoret informerat om CLP,
märkning av kemiska produkter av varor i detaljhandeln, energi- och
klimatrådgivning, avloppsprojektet och om förändringar i plan- och
bygglagen.
I juni genomförde direktionen tillsammans med förbundets personal en
studieresa. Syftet med studieresan var att besöka platser och verksamheter
där förbundet har beviljat bygglov. Dagen avslutades med en föreläsning
och guidad tur på VAFABMiljös avfallsanläggning vid Gryta i Västerås.
1.4.3 Personal
Personalomsättning

Den tillförordnade förbundschefen har anställts som förbundschef.
Två byggnadsinspektörer och en miljö- och hälsoskyddsinspektör har
slutat sina anställningar för att gå till liknande tjänster i andra kommuner
och nya inspektörer har rekryterats.
Ett vikariat för en föräldraledig miljö- och hälsoskyddsinspektör har varit
aktuell under perioden och vikarie har rekryterats. På kontoret är en miljöoch hälsoskyddsinspektör visstidsanställd för arbetet med enskilda
avlopp.
Det avtal som förbundet har med bygglovarkitekt har nyttjats under
perioden. Ramavtal för bygglovhandläggning har tecknats för att kunna

11

avropa vid hög arbetsbelastning eller vid vakanser. Förbundet har nyttjat
konsultstöd för ekonomiarbetet.
Personalaktiviteter

En personaldag genomfördes under våren med besök i kulturhistoriska
byggnadsmiljöer.
1.4.4 Kontorsövergripande
Kvalitetsarbete

Förbundet har en struktur för framtagande, utformning och sökbarhet av
styrande rutiner och instruktioner. I detta arbete används genomlysning
av verksamheternas olika processer där behov av rutiner och instruktioner
utreds. En utvecklingsdag kopplat till det arbetet har genomförts under
våren.
Intern kontroll

Förbundet har beslutat om intern kontroll. Kontrollmomenten består av:
• Rättsäker myndighetsutövning: Kontrollen omfattar hantering av
ärenden utifrån lagstiftning, kvalitet på handlingar, diarieföring,
handläggningstid samt avgifter utifrån förbundets taxor.
• Planerad tillsyn: Kontrollen omfattar uppföljning av miljö- och
hälsoskyddsenhetens tillsyns- och kontrollplan. Uppföljningen
redovisas varje månad vid förbundsdirektionens sammanträden.
• Verksamhetens styrdokument: Kontrollen omfattar genomgång
för att säkerställa att delegationsordning, förbundsordning samt
förbundets reglemente är aktuella.
• Finansiering av verksamheten: Kontroll omfattar hur antagen
budget följs. Resultatet redovisas varje månad vid
förbundsdirektionens sammanträden. Då nytt ekonomisystem
infördes i januari har ekonomirapporter ej kunnat presenterats
under perioden januari-mars.
Ekonomi- och administration

Nytt ekonomisystem har införts den 1 januari 2018 vilket har varit väldigt
tidskrävande för berörd personal. Implementeringen av det nya systemets
delar har dragit ut på tiden men vid dagens datum är de flesta rutinerna
igång. Kvarstår rutin för inkasso och kring utdata. Förbundet har nyttjat
konsult för ekonomiarbetet sedan maj månad.
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1.4.5 Miljö- och hälsoskyddsenheten
Allmänt

Arbetet i enheten fortgår och följer i stort den fastställda tillsynsplanen
med lite eftersläp främst på grund av personalomsättning. Mot bakgrund
av redovisat utfall och jämförelse med 2017 års utfall görs bedömningen
att målet med tillsynsplanen bör klaras till 100 %.
Diagrammet nedan visar antalet nedlagda timmar i förhållande till antalet planerade
timmar fördelat på planerad tillsyn och händelsestyrd tillsyn.

Antal nedlagda tillsyns/kontrolltimmar perioden
januari-augusti 2018
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4000
Tid enligt plan 2018

3000
2000
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Utfall 2018-08-31

1000
0
Planerad tillsyn

Händelsestyrd tillsyn

Diagrammet nedan visar total redovisad tid 2018-08-31 inom respektive
tillsynsområdena i förhållande till fastställd tillsynsplan.

Redovisad tid inom de olika tillsynsområdena
perioden januari-augusti 2018
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3500
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2500
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1000
500
0

Tillsynsplan planerade timmar
Utfall timmar
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Diagrammet nedan visar hur resurserna och tiden har fördelats mellan de olika områdena
inom miljö- och hälsoskydd. Siffrorna inom parentes är en jämförelse med utfallet samma
period 2017.

Antal nya ärenden under perioden januari-augusti 2018

Under perioden påbörjades 813 nya ärenden. Ärendena fördelar sig inom
följande ärendetyper inom respektive kommun.

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

2017-08-31
Arboga Kungsör Totalt
45
13
58
80
69
149
4
2
6
34
19
53
8
4
12
76
42
118
108
46
154
4
1
5
105
67
172
12
10
22
0
1
1
7
3
10
7
7
14
1
0
1
8
4
12
22
13
35
521
301
822
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2018-08-31
Arboga Kungsör Totalt
37
14
51
105
39
144
5
4
9
44
20
64
1
0
1
56
42
98
82
34
116
7
0
7
140
77
217
23
13
36
0
0
0
0
1
1
6
5
11
1
0
1
12
13
25
16
16
32
535
278
813

Ett av direktionens fastställda mål är att antalet pågående ärenden inte ska
överskrida 600 exklusive avloppsärenden. Syftet med målet är att mäta att
de ärenden som inkommer till förbundet handläggs och avslutas.
Diagrammet nedan visar antalet pågående ärenden vid respektive månads
slut. Under mars månad kan man tydligt se en ökning av antalet pågående
ärenden vilket beror på att många årsrapporter inkommer då från olika
verksamheter. Antalet ärenden har även ökat under augusti månad då
tillsynsarbetet för hösten startats upp igen. Ett kontinuerligt arbete med
att avsluta ärenden pågår.

Antal pågående miljöärenden exklusive
avloppsärenden jan - aug 2018 = 594 st
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Utifrån krav i lagstiftningen har tillsynsmyndigheten en skyldighet att
anmäla misstanke om brott till åklagare/polis och besluta om
miljösanktionsavgift vid överträdelser som har en sanktionsavgift. Under
perioden har fyra anmälningar gällande misstanke om brott gjorts. Vidare
har tre beslut om miljösanktionsavgift tagits. Totalt har 380
delegationsbeslut tagits.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har som mål att tidsbegränsade
förelägganden som meddelas följs upp inom tre veckor vilket har
uppfyllts till 100 % 75 %. Procenten beräknas stiga då några förelägganden
ej har gått ut i tid samt ett par ärenden blivit överklagade till länsstyrelsen
som förbundet inte kunnat följa upp. De flesta förelägganden åtgärdas av
verksamhetsutövaren vid påminnelse eller kommunicering om
föreläggande med vite. I sällsynta fall krävs beslut om föreläggande med
vite. Totalt har 28 beslut med vite tagits, främst gällande enskilda avlopp.
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Totalt har 18 nya livsmedelsanläggningar anmält/registerat sig under
perioden. Nyanmälda/registrerade livsmedelsverksamheter ska ha fått ett
första kontrollbesök inom tre månader från det att anmälan gjorts vilket
hittills har uppfyllts till 86 %. Procenten beräknas stiga då tiden på tre
månader ej har löpt ut för några av verksamheterna.
Vidare har miljö- och hälsoskyddsenheten som mål att efter genomförd
inspektion/kontroll ska inspektionsrapport skickas ut, inom två veckor,
till berörd verksamhetsutövare. I 98 % har målet uppfyllts.
Livsmedel

Kontroll pågår enligt fastställd kontrollplan och totalt har 47 % av årets
livsmedelskontroll genomförts. Resterande kontroll bedöms klaras under
hösten.
En kurs i livsmedelshygien för kommunernas livsmedelsföretag har
genomförts vid ett tillfälle under våren med totalt 20 deltagare.
Tillsyn på marknader har genomförts där livsmedelshanteringen har
kontrollerats på totalt 21 livsmedelsföretag. Marknader som har omfattats
av projektet har varit påskmarknaden i Arboga, Kungsörs vårmarknad,
Arbogakarnevalen och Arboga Medeltidsmarknad. Det konstateras att de
senaste årens återkommande kontroller av marknader ger resultat med
färre brister som följd.
Under augusti har två nya projekt startats upp som kommer att
pågåunder hösten, dricksvattenanalys samt kontroll av Ehech i
köttprodukter.
Hälsoskydd

Inom hälsoskydd har 50 % av den planerade tillsynen genomförts.
Tillsynen har under perioden omfattat bland annat förskolor,
vårdboenden, idrottsanläggningar, massörer, frisörer och strandbad.
Kommunernas strandbad har besökts under sommaren. Resterande tillsyn
bedöms klaras under hösten.
Under perioden har fem anmälningar av nya lokaler för hygienisk
behandling handlagts. 20 klagomålsärenden har kommit in och handlagts.
Det har främst varit bostads- och bullerklagomål. Totalt är sex
flerbostadshus inplanerade för tillsyn under året varav två är utförda
hittills.
Två tillsynsprojekt inom hälsoskyddsområdet pågår. Radon i
flerbostadshus där målet är att alla flerbostadshus ska göra en
radonmätning och förhöjda värden ska åtgärdas. En enkät för att
undersöka elevernas arbetsmiljö har tagits fram som inom kort kommer
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att skickas till utvalda skolor i kommunerna där syftet är att ta reda på hur
eleverna upplever sin arbetsmiljö.
Det har kommit en ny strålskyddslag som började gälla 1 juni 2018. I och
med detta har ett informationsutskick gjorts till de verksamhetsutövare
som bedriver solarieverksamhet.
Tobak, folköl och receptfria läkemedel

Den planerade tillsynen inom området kommer att utföras under hösten.
Hittills har den största delen av kontrollköp av tobak utförts med några få
undantag och kontrollköp av folköl kommer även det att utföras under
hösten. En anmälan om försäljning av folköl har handlagts under våren.
Enskilda avlopp

Projektet med bristfälliga ”röda avlopp” fortgår och förbundets delmål för
2018 är att 95 % av de ”röda avloppen” ska ha åtgärdats. Vid augusti
månads utgång hade 24 % av de ”röda avloppen” åtgärdats. Förbundets
arbete innebär bland annat att följa upp tidigare meddelade förbud och ta
nästa steg i myndighetsutövningen, förbud med vite. En uppskattning
görs att 25 stycken förbud med vite kommer att meddelas 2018 och under
perioden har åtta förbud med vite meddelats. Under perioden har 46 nya
förbud meddelats.
Projektet med ”gula avlopp” har startats upp under perioden och kommer
att fortgå under några år framöver. Totalt finns cirka 450 ”gula avlopp”.
Under perioden har också 46 tillståndsansökningar inkommit om att få
anlägga nya avloppsanläggningar. Merparten av ansökningarna gäller för
anläggningar som ska ersätta tidigare bristfälliga avloppsanläggningar.
Förbundet genomförde en avloppsmässa den 26 maj 2018 i ”Kungsörs nya
skola” där målgruppen för mässan var de fastighetsägare som har ”röda”
och ”gula” avloppsanläggningar. På mässan deltog tillverkare av
avloppslösningar. Förbundets miljö- och hälsoskyddsinspektörer inom
avloppsområdet höll ett uppskattat föredrag om arbetet med enskilda
avlopp och fick en hel del frågor från de besökande. En entreprenörsträff
har också anordnats för de entreprenörer som anlägger
avloppsanläggningar.
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Beteckningarna innebär följande:
Röd = Uppfyller inte krav,
Grön = Uppfyller krav,
Gul = Krav kan komma att ställas senare,
Röd/Förbud= Förbudsbeslut har beslutats

Röd/Grön = Åtgärder genomförda
anläggningen uppfyller krav.
Förbud/vite = Förbudsbeslut med vite har
beslutats

Status på bedömda avloppsanläggningar i Arboga 2012-2018
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Status på bedömda avloppsanläggningar i Kungsör 2012-2018
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Kommentar till diagrammen
Av diagrammen framgår att antalet Röd/Gröna avlopp ökar vilket visar att åtgärder har vitagits.
Målet är att de avlopp som har haft status Röda ska åtgärdas och få statusen Röd/Grön senast
2018. Antalet med Röda/Förbud ökar också i förhållande till de Röda, vilket är en effekt av att när
två år har gått utan att röda avlopp åtgärdats tas beslut om förbud. Total antalet bedömda
avloppsanläggningar börjar plana ut, vilket är ett tecken på att de flesta anläggningar nu är
bedömda.
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Miljöfarlig verksamhet

Inom området miljöfarlig verksamhet pågår tillsyn enligt tillsynsplanen.
De branscher, utöver tillståndspliktiga verksamheter, som varit aktuella
för tillsyn under 2018 har bland annat omfattat täktverksamhet,
metallbearbetning, värmeverk, plastindustri, elektronikåtervinning,
skrotningsanläggningar, fordonstvättar och bensinmackar.
Tillsyn pågår också enligt tillsynsplanen inom lantbruket. Under perioden
har de flesta större lantbruksverksamheterna fått tillsynsbesök enligt
tillsynsplanen. I övrigt är det främst mindre djurhållare som exempelvis
hästhållare och växtodlare som varit aktuella för tillsyn. Förbundet har nu
kommit så långt i lantbrukstillsynen att även vissa av de mindre
lantbruken som har tillsynsfrekvens vart fjärde år får sitt andra
tillsynsbesök samtidigt som det kontinuerligt görs besök hos nya
lantbrukare. Det är främst hästhållare som tillkommit på tillsynslistan i
och med den hästinventering som genomförts under några år och kommer
att fortsätta fram till 2019. Av 105 planerade lantbrukstillsyner för de
mindre lantbruken har hittills 39 fallit bort då flera av de så kallade
”månskensbönderna” lägger ner sina verksamheter. I september kommer
miljö- och hälsoskyddseneheten delta i en lantbruksträff som hålls av
näringslivskontoret i Kungsörs kommun.
Av årets planerade tillsyn har 41 % genomförts och resterande tillsyn
bedöms klaras under hösten.
Under perioden har 53 årsrapporter avseende köldmedia handlagts.
Ett projekt med tillsyn på U-anläggningar (miljöfarlig verksamhet som
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig) pågår under året. Prioriterade
branscher är bland annat fordonsverkstäder, småbåtshamnar,
metallbearbetning och förbrukning av organiska lösningsmedel. Under
perioden har tillsyn genomförts på elva U-anläggningar. Tillsynen är
inriktad på kemikalieförvaring, farligt avfall, utsläpp till vatten, luft och
mark. Även här, precis som med de mindre lantbruken har drygt fjärdedel
av företaget fallit bort då de inte längre finns kvar eller inte har någon
verksamhet som omfattas av vår tillsyn.
Energimyndigheten och Länsstyrelsen startade under 2016 upp ett projekt
”Incitament för energieffektivisering i små och medelstora företag”.
Förbundet har fortsatt deltagit i projektet även under 2018, vilket under
perioden bland annat har omfattats av utbildning inom juridik samt
”Motiverande samtal”.

19

Ett nationellt projekt om bekämpningsmedel på golfbanor har startat upp
med ett utbildningstillfälle. Fortsättning av projektet kommer att utföras
under hösten.
Förorenade områden

Arbete med målet att fyra fastigheter med misstänkt risk för förorening
utreds avseende föroreningssituationen pågår. Det innebär att förbundet
ställer krav på utredningar och undersökningar för att få information om
hur föroreningssituationen är och om krav på sanering behöver ställas
eller ej.
Naturvård/Strandskydd

Under perioden har fem ansökningar om strandskyddsdispens, 14 samråd
om skogavverkningar och 12 nedskräpningsärenden handlagts.
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1.4.6 Bygglovenheten
Bygglovenhetens arbete under perioden har främst varit inriktat på
handläggning av de byggärenden som inkommit. Arbetsbelastningen har
under perioden varit hög, då antalet inkomna ärenden fortfarande ligger
på en hög nivå.
Under perioden har 231 nya bygglovärenden registrerats. Totalt antal
inkomna ärenden är 243 stycken, vilket är ca 13 % färre ärenden, jämfört
med samma period 2017.
Antalet inkomna ärenden är för perioden något lägre än föregående år,
men ett flertal ärenden rör större byggnationer, som ett nytt vård-och
omsorgsboende, ny förskola och ett nytt LSS- boende.
Byggandet av bostäder fortsätter öka i regionen, vilket speglar sig i antalet
inkomna bygglovansökningar. Under perioden har 27 ansökningar för
nybyggnation av villor/parhus inkommit samt ett flerbostadshus med
fyra lägenheter, ett vård- och omsorgsboende för 80 personer och ett LSSboende för sex personer. Totalt har bygglovansökningar för 117 nya
bostäder inkommit.
I tabellen nedan redovisas fördelningen mellan de olika typer av ärenden
som inkommit samt fördelningen av dessa mellan Arboga och Kungsörs
kommuner i jämförelse med samma period 2017.
2017 jan - augusti
Ärendetyp
Arboga Kungsör Totalt
Bygglov/anmälan
160
86
246
Rivningslov/anmälan
2
4
6
Strandskyddsdispens
1
1
2
Strandskydd/bygglov
1
1
Förhandsbesked
2
2
Förhandsbesked/strandskydd
Marklov
2
2
Villkorsbesked
Totalt
164
95
259
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2018 jan - augusti
Arboga
Kungsör
Totalt
142
77
221
2
1
3
3
4
7
2
0
2
4
3
7
0
153

85

0
0
238

I diagrammet nedan redovisas hur många byggärenden som inkommit
under respektive månad under 2015-2018.

Inkomna byggärenden 2015-2018
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Tillsyn

Enheten har också arbetat med tillsynsärenden. Under perioden har sex
anmälningar avseende ovårdade tomter och olovliga byggnationer
inkommit.
Den riktade uppsökande tillsynen har fått nedprioriterats under perioden
med anledning av den höga arbetsbelastningen.
Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa uppräknade överträdelser av
plan- och bygglagstiftningen. Det gäller även om överträdelsen inte har
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Förbundsdirektionen har under
perioden beslutat om en byggsanktionsavgift.
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1.4.7 Energi- och klimatrådgivning
Förbundet har ett samverkansavtal med Köpings kommun för energi- och
klimatrådgivningen inom Köping, Arboga och Kungsörs kommuner.
Avtalet innebär att Köping under 2018 ansvarar för energi- och
klimatrådgivningen i Arboga och Kungsörs kommun. Bidragets storlek
motsvarar en heltidstjänst (1,0 åa) som fördelas enligt nedan.
Energi- och klimatrådgivning (EKR)

KAK-kommunerna har fått bidrag för 2018-2020 som motsvarar 0,5 åa för
EKR. Under perioden har totalt 17 energirådgivningar utförts i Arbogaoch Kungsörsområdet genom personligt möte, telefon och e-post. Av dem
var nio stycken till privatpersoner, fyra till organisationer och fyra till
företag.
Energi- och klimatrådgivaren har funnits tillgänglig på biblioteken en
gång i månaden för rådgivning. ”Earth hour” manifestationer anordnades
under mars månad med olika tillställningar i kommunerna. Filmvisning
på Kungsörs biograf samt en utställning och mindre filmvisning i Arbogas
bibliotek genomfördes.
Under april arrangerades ett energiseminarium för företag i Arboga. Där
diskuterades olika stöd för energieffektiviseringar
Coacher för energi och klimat (CEK)

För CEK-projektet har KAK-kommunerna bidrag för 0,5 åa för åren 20162019.
Energi- och klimatrådgivningen har påbörjat projektet CEK. Projektet
gäller för små företag med energianvändning under 30 MWh och görs i
samarbete med näringslivet. Coacher kommer att finnas tillgängliga i
regionen och kan på plats hjälpa små och medelstora företag med att
effektivisera energianvändning och göra klimatsmarta åtgärder.
Coach för energi och klimat (CEK) programmet har varit representerat
under företagsfrukostar i Arboga och under Företagsservice i Kungsör.
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1.5

Drift- och investeringsredovisning

DRIFTREDOVISNING
(Belopp i tkr)

Bokslut

Budget

2017

2018

Utfall
31 aug
2017

Direktion inkl revision

485

551

316

206

501

50

Central administration

1 587

1 378

867

893

1 378

0

Bygglov
Miljö och hälsoskydd

775

1 828

86

76

1 058

770

4 145

4 200

1 731

1 936

4 280

-80

0

80

0

0

0

80

6 992

8 037

3 000

3 111

7 217

820

-7 936

-8 037

-5 341

-5 357

-8 037

0

-943

0

-2 341

-2 246

-820

820

Budgeterat resultat 1%

SUMMA nettokostnader
Finansiering nettointäkter
SUMMA

Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan

INVESTERINGSREDOVISNING
(Belopp i tkr)

Utfall Prognos Avvikelse
31 aug
2018
2018
2018

Bokslut

Budget

2017

2018

0

0

Summa miljö- och
hälsoskydd

0

0

SUMMA investeringar

0

0

Bygglov

Qlik Bygg
Summa bygglov
Miljö- och hälsoskydd

Ecos konvertering
AGS Digitalt arkiv

Inga investeringar aktuella under 2017 och 2018
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2

Ekonomisk redovisning

2.1
Ekonomisk analys
2.1.1 Prognos för 2018 års resultat
Den övergripande prognosen är att förbundet gör ett positivt resultat
gällande driftbudget med 820 tkr varav 80 tkr är budgeterat resultat
motsvarande 1 % av kommunbidragen. Orsaker till överskottet redovisas
nedan.
Förbundsdirektion

Förbundsdirektionens verksamhet bedöms göra ett överskott på 50 tkr.
Arvodes- och kurskostnaderna beräknas inte nyttjas fullt ut.
Central administration

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedöms följa budget. Viss osäkerhet finns
kring kostnaderna för det nya ekonomisystemet då det är okänt i
dagsläget.
Bygglov

Bygglovenheten bedöms göra ett överskott på totalt 770 tkr med
anledning av ökade bygglovintäkter samt överskott på
personalkostnadssidan som beror på vakanser.
Miljö- och hälsoskydd

För miljö- och hälsoskyddsenhetens verksamhet bedöms ett underskott på
80 tkr.
På kostnadssidan förväntas ett överskott på 520 tkr vilket beror på att
personalkostnaderna varit lägre på grund av vakanser. På intäktssidan
förväntas ett underskott på 600 tkr vilket främst beror på mindre intäkter
för enskilda avlopp.
2.1.2 Investeringar
Ej aktuellt under året.
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2.1.3 Likviditet
Kassa och bank uppgår den 31 augusti 2018 till 6 133 tkr. Någon kredit har
inte nyttjats under 2018.
I diagrammet nedan redovisas likviditetsförändringar under 2018.
Återbetalning till medlemmarna har gjorts i augusti månad med 943 tkr.
Se vidare under avsnitt 2.1.4.
Likvida medel
jämförelse perioden januari-augusti 2017 och 2018
10000000,00
9000000,00
8000000,00
7000000,00
6000000,00
5000000,00
4000000,00
3000000,00
2000000,00
1000000,00
0,00

2017
2018

2.1.4 Eget kapital
Förbundet har beslutat om riktlinjer för hantering av eget kapital.
Riktlinjerna innebär att det egna kapital som vid årsredovisningen
överskrider 3 000 tkr ska återbetalas till medlemmarna. Det egna kapitalet
uppgick vid årsredovisningen till 3 943 tkr. Återbetalning har gjorts till
medlemmarna med 943 tkr.
2.1.5 Balanskravet
Det lagstadgade balanskravet innebär att årets intäkter ska överstiga årets
kostnader och eventuella realisationsvinster vid försäljning av tillgångar
räknas ifrån årets resultat. Vid delåret uppvisar förbundet ett
prognostiserat positivt resultat uppgående till 820 tkr. Prognosen är att
balanskravet kommer att uppnås.

Årets resultat tkr
(justerat resultat)

Bokslut
2017
943

Prognos
2018
820
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2.1.6 Balanskravsutredning
Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att
förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt.
Under 2013 beslutade förbundet om riktlinjer för hantering och
användning av resultatutjämningsreserv (RUR), för att vid nedgång i
konjunktur kunna använda reserven för att balansera ett eventuellt
underskott. Förbundet beslutade också att RUR högst får vara 15 % av det
sammanlagda aktuella kommunbidraget. 2018 motsvarar det 1 206 tkr.

Medlemsbidrag
1% av medlemsbidraget
Årets resultat
Realisationsvinster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Medel till RUR
Medel från RUR
Årets balanskravsresultat

2012
7 348
73

2013
7 640
76

2014
7 925
79

2015
7 957
80

2016 2017 2018-12-31
7 957 8 037
8 037
80
80
80

335
0

937
0

717
0

751
0

1193
0

943
0

820
0

335
-260
0
75

937
-860
0
77

717
-69
0
648

751
-4
0
747

1193
0
0
1193

943
-13

820
0
0
820

930

Förbundet uppnår balanskravet 2018.
God ekonomisk hushållning
Förbundet har beslutat om ett mål att självfinansieringsgraden ska vara
44 % 2018. Förbundet har också nedanstående beslutade riktlinjer för god
ekonomisk hushållning:
”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska vara ett kommunalförbund
med en långsiktigt hållbar ekonomi. Alla förbundets verksamheter ska
vara av god kvalitet och vara kostnadseffektiva. En relevant intern
kontroll och ekonomiuppföljning ska säkerställa detta.
Årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med
budget och ska vara minst 1 % av kommunbidrag för året.
De investeringar som görs ska i största möjligaste mån ske genom
användning av egna medel och syfta till att utveckla verksamheten.”
Målet kring självfinansieringsgraden bedöms utifrån att gjord prognos
klaras. Utifrån riktlinjerna finns en fungerande intern kontroll och de
investeringar som gjorts under perioden har skett med egna medel.
Prognosen som är gjord pekar mot ett positivt resultat som överskrider
1 % av erhållet kommunbidrag.
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2.2

Ekonomisk redovisning

2.2.1 Resultat räkning
Bokslut Budget
Belopp i Tkr

Utfall

Utfall Prognos Avvikelse

Not

2017

2018 31 aug 2017 31 aug 2018

2018

2018

Verksamhetens intäkter

1

6 340

6 327

5 239

5 210

6 407

80

Verksamhetens kostnader

2

-13 299 -14 147

-8 156

-7 925

-13 487

660

Avskrivningar

3

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

-138

-137

-101

-74

-137

0

-7 097

-7 957

-3 019

-2 789

-7 217

740

Driftbidrag

4

8 035

8 037

5 356

5 357

8 037

0

Finansnetto

5

5

0

4

3

0

0

943

80

2 341

2 571

820

740

0

0

0

0

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA
POSTER
Extraordinära poster

0
943

Budgeterat resultat
ÅRETS RESULTAT

6

0

943

80

2 341

2 571

80

820

820

2.2.2 Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

31 augusti
2017

Bokslut
2017

31 augusti
2018

1

321
321

284
284

211
211

2
3

6 992
0
6 992

6 090
0
6 090

7 151
0
7 151

7 313

6 374

7 361

5 341
2 341

3 943
943

5 571
2 571

0
0

0
0

0
0

1 971
1 971

2 431
2 431

1 790
1 790

7 313

6 374

7 361

Not

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
-varav periodens resultat

4

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

5
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2.2.3 Noter till resultaträkningen
Noter till resultaträkningen
Belopp i tkr

31 aug 2017

31 aug 2018

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Från driftredovisningen
Interna poster
SUMMA EXTERNA INTÄKTER

6 605

6 532

-1 366

-1 322

5 239

5 210

5 172

5 207

0

0

Fördelas enligt nedan:
Taxor och avgifter
Bidrag
Försäljning av verksamhet
SUMMA

67

3

5 239

5 210

9 605

9 322

-116

-75

-1 366

-1 322

33

0

0

0

8 156

7 925

Not 2 - Verksamhetens kostnader
Från driftredovisningen
Kapitalkostnader
Interna kostnader
Pensioner inkl löneskatt
Övriga gemensamma kostnader
SUMMA EXTERNA KOSTNADER
Fördelas enligt nedan:
Personalkostnader inkl pensioner

6 523

6 263

Köp av verksamhet samt konsultkostnader

218

409

Lokalhyror

387

279

Övriga externa kostnader

1 028

974

SUMMA

8 156

7 925

Planenliga avskrivningar

101

74

SUMMA

101

74

Arboga

3 222

3 222

Kungsör

2 134

2 135

SUMMA

5 356

5 357

Räntor likvida medel

4

3

SUMMA

4

3

2 341

2 571

Not 3 - Avskrivningar

Not 4 - Driftbidrag

Not 5 - Finansnetto

Not 6 - Periodens resultat
Periodens resultat
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2.2.4 Noter till balansräkningen
Noter till Balansräkningen

Tkr
Not 1 - Maskiner och inventarier
Ingående värde
Nettoinvesteringar
Avskrivningar
SUMMA
varav:
Ej avslutade investeringar

Not 2 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Avräkning moms
Kortfristig fordran hos koncern (31 aug 2016
tidigare Not 3)
SUMMA
Not 3 - Kassa och bank
Sparbanken
SUMMA
Not 4 - Eget kapital
Ingående värde
Återbetalat till kommunerna (medlemmarna)
Periodens resultat
SUMMA
Not 5 - Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Momsskuld skatteverket
Preliminärskatt
Arbetsgivaravgift
Stadsbidragsskuld
Interimsskulder
Semesterlöneskuld
Uppl pension ind del inkl löneskatt
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA

30

31 augusti
2017

Bokslut
2017

31 augusti
2018

422
0
-101
321

422

422

-138
284

-211
211

0

0

512
47
214

344
9
207

728
13
277

6 219
6 992

5 531
6 091

6 133
7 151

0
0

0
0

0
0

4 028
-1 028
2 341
5 341

4 028
-1 028
943
3 943

3 943
-943
2 571
5 571

162
0
156
183
0
0
252
478
739

7
4
155
181
0
42
403
603
1 037

37
4
164
193
0
0
247
375
769

1 971

2 432

1 790

2.2.5 Kassaflödesanalys
31-aug

31-aug

2017

2018

2 341

2 571

101

73

2 443

2 644

-169

-458

-1 277

-641

-1 028

-943

-31

602

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

0

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0

-31

602

Likvida medel vid årets början

6 250

5 531

Likvida medel vid periodens slut

6 219

6 133

-31

602

Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster:
Avskrivningar/nedskrivningar
Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Förändring av eget kapital (återbetalning
kommunerna)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE

Förändring likvida medel
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2.2.6 Redovisningsprinciper
Grundläggande redovisningsprinciper

Förbundet har upprättat delårsrapporten i enlighet med reglerna i Lagen
om kommunal redovisning och rekommendationer som Rådet för
kommunal redovisning utger såvida inte annat anges. Syftet med den
finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av
förbundets finansiella ställning.
Utgifter har kostnadsförts den period då förbrukningen skett. Intäkterna
har inte periodiserats. Samtliga fasta/årliga avgifter har fakturerats.
Resterande intäkter är händelsestyrda och svåra att förutse.
Immateriella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till
anskaffningsvärdet minus årlig avskrivning. Avskrivningar påbörjas
månaden efter att investeringen har tagits i bruk och beräknas linjärt, det
vill säga lika stort belopp varje år.
Pensioner

Förbundet har inte tagit ut någon pensionsprognos från KPA eftersom
tidigare upparbetad pensionsskuld ligger kvar hos medlemskommunerna.
Istället för årlig avsättning för framtida kostnader avseende den
förmånsbestämda pensionen (FÅP) samt efterlevandepension har
förbundet valt att teckna försäkring.
Semesterlöneskuld

Den förändrade semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar
samt okompenserad övertid bokförs månatligen.
Löner

Nytt löneavtal gäller från och med den 1 april 2018. Samtliga
lönerevideringar är klara och bokförda på rätt redovisningsperiod.
Sociala avgifter och arbetsgivaravgifter har bokförts i samband med att
lönerna bokförts.
Driftbidrag

Bidrag från medlemskommunerna har periodiserats (8/12-delar) och
belastar periodens resultat.
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2.3

Ordlista och förklaringar

Anläggningstillgång

Internränta

Fast och lös egendom som är
avsedd att innehas stadigvarande.

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

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar på grund av
ålder och utnyttjande.

Kapitalkostnader

Benämning för avskrivningar och
intern ränta.

Balanskrav

Kassaflödesanalys

Lagkrav att intäkterna varje år ska
överstiga kostnaderna.

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

Balansräkning

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

Kortfristiga fordringar/skulder

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

Betalningsberedskapen på kort sikt

Eget kapital

Nettoinvesteringar

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

Investeringsutgifter reducerat med
investeringsbidrag.
Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är avsett att
stadigvarande innehas.

Finansiella intäkter och kostnader

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

Resultaträkning

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

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella
intäkter och kostnader.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Delårsrapport per den 31 augusti 2018
– Kungsörs Grus AB (KS 2018/404)
Kungsörs Grus AB har upprättat en delårsrapport per den 31
augusti 2018.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Delårsrapport från Kungsörs Grus AB

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti
2018 för Kungsörs Grus AB och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

KUNGSÖRS GRUS AB
Text till förvaltningsberättelse
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Leveranser
Under år 2018 har leveranser skett till ett flertal mindre och medelstora
entreprenadobjekt som har bedrivits inom KGAB:s marknadsområde.
En övervägande del av leveranserna utgörs dock av ballast till betong- och
betongvaruindustrin. Bolagets övriga kunder utgörs av anläggnings- och
byggentreprenörer, vägsamfälligheter, lantbruk och privatpersoner.

Täkttillstånd
Kungsörs Grus AB har under 2016 erhållit förnyat täkttillstånd för bergtäkt
Nytorpsberget. Tillståndet gäller för brytning av 11 miljoner ton under 25 år
med en årlig brytbar volym av 400 000 ton. Enstaka år får brytning upp till
600 000 ton ske. Detta innebär att KGAB har säkrat tillgången på råvara fram
till 2042.

2018-08-31

Delårsrapport

RESULTATRÄKNING
Kungsörs Grus AB 20180831

Belopp i tkr

Rörelsens/verksamhetens intäkter

28718

2018

Jämförelsestörande intäkter
Rörelsens/verksamhetens kostnader

-24540

Jämförelsestörande kostnader
Avskrivningar

-623

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

3555

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

1
-34

RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA
POSTER
Avyttringsvinst

3522
520

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Aktuell skatt

-889

Uppskjuten skatt
ÅRETS RESULTAT

Summeringar behöver ej ifyllas.

3153

BALANSRÄKNING
Kungsörs Grus AB 20180831

Belopp i tkr
2018

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella tillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, andelar och bostadsrätter mm
Långfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd mm
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Diverse kortfristiga fordringar
- därav fordringar hos staten (ej i summering)

948,0
4 170,0
5 118,0

0,0
5 118,0

3 714,0
6 563,0
1 194,0
1 194,0

Förutb. kostnader och uppl intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

164,0
7 921,0
17 897,0
29 532,0

SUMMA TILLGÅNGAR

34 650,0

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Utdelning (sker i Dec 4,5 milj)
Direktbokning mot eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Ack överavskrivningar
Avsättning för löneskatter
Periodiseringsfonder
Garantiavsättning

Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Lån i banker och kreditinstitut
Lån i utländsk valuta
Checkkredit, övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till staten (fastighetsskatt)
Upplupna semesterlöner
Upplupen löneskatt pensioner
Upplupen pensionskostnad
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

10 704,0

3 153,0
13 857,0

1 449,0
10 423,0
1 154,0

13 026,0

0,0

2 039,0
1 630,0
105,0
15,0
3 978,0
7 767,0

34 650,0

Summeringar behöver ej ifyllas.
Differens

0,0

Frågor till kassaflödesanalys

Belopp i tkr
2018

Justering för ej likviditetspåverkande poster

Justering för av- och nedskrivningar
Förändring av långfristiga periodiseringar
Justering för gjorda avsättningar
Justering av skatt
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för reavinster
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning förråd och lager
Ökning/minskning kortfristiga skulder

623

889

2066
1584
1472

Investeringar
Investering i immateriella tillgångar
Försäljning av immateriella tillgångar
Investering i materiella tillgångar
Investeringsbidrag till materiella tillgångar
Försäljning av materiella tillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Försäljning av finansiella tillgångar

Finansiering
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder
Ökning av långfrisistiga fordringar
Minskning av långfristiga fordringar
Minskning av avsättningar pga utbetalningar

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

16798
17897

ÖVRIGA UPPGIFTER 2018

Belopp i tkr

Antal anställda*
Män
Kvinnor
1,0

Total lönesumma
3,0

Ordförande:
Affärs o verksamhetsansv

1482
Namn
Mikael Peterson
Anders Caris
Ställda panter

Fastighetsinteckningar
Företagsinteckningar
Övrigt

4 200,0

Ansvarsförbindelser
Borgensåtaganden
Garantiförbindelser
Pensionsförpliktelser
Övrigt

Anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar

Checkräkningslimit
varav utnyttjad

3 460,0

Maskiner o Mark, byggn
inventarier tekn anl tillg
13 756,0
1 321,0
-9 586,0
-1 050,0

Övrigt
6 816,0
-6 139,0

700
0

Soliditet**
Aktieutdelning

4500 Ska delas ut i Dec.

Ägartillskott

Aktieägare
Köpings Kommun
Kungsörs Kommun
Swerock AB

Antal aktier
2500
2500
5000

varav fondemission

Förvaltningsberättelse:
Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommunens förvaltningsberättelse även omfatta de
kommunala bolagen. Därför önskar vi att ni på denna blankett lämnar upplysningar som har
väsentlig betydelse för bedömningen av "kommun koncernens" resultat och ställning samt
förväntade utveckling mm.

*definition av anställda:
De av företaget betalda närvarotimmarna under året
en inom företaget normal årsarbetstid
Se BFN R4 Uppgift om medeltalet anställda samt löner och ersättningar, punkt 11.
**definition av soliditet:
Eget kapital + f. n. 0,78 % x obeskattade reserver
Totalt kapital

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Delårsrapport – Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör
(KS 2018/405)
Den gemensamma överförmyndarnämnden har behandlat sin delårsrapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen
för helåret visar på ett underskott runt 900 000 kronor jämfört med
budget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma överförmyndarnämndens delårsrapport per den
31 augusti 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

lìelàrsrannort

ât ror

rcti 2O1 Ê

Delårsrapport august¡ 2018
Med driftbudgetuppföljning nummer 2
Gemensamma överförm.yndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör
Overförmyndarkansliet

1
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Delårsrapport august¡ 2018
Händelser under året:
Våra viktigaste händelser
Under perioden har arbets- och personalsituationen på överformyndarkansliet varit mycket
ansträngd. Överformyndarkansliet gick in i året med reducerad bemanning på grund av
sjukfrånvaro och tjänstledighet samtidigt som medarbetare på överfürmyndarkansliet har gått i
pension. I april inledde överförmyndarkansliet ett rekryteringslorfarande som syftade till att hitta
en ersättare till den tjåinst som i juni skulle bli vakant till följd av pensionsavgång. Rekryteringen
misslyckades och ingen ersättare kunde vara på plats innan tjänsten blev vakant. Sedan
halvårsskiftet har överfürmyndarkansliets handläggartjänster varit bemannade till 56.25Vo. De
begränsade handlägganesurserna har lett till en mycket stor arbetsbelastning pä personalen. Under
våren har extrapersonal arbetat särskilt med att granska inkomna årsräkningar. Överformyndarkansliet har under året fortsatt övertagandet och handläggningen av överfürmyndarnämnden i
Surahammars kommuns ärenden som övertogs under hösten 2017. Under sommaren har
överfdrmyndarkansliet genomftirt en ny rekrytering. Rekryteringen har varit framgångsrik och en
ny handläggare har anställts. Överformyndarkansliet har ftir avsikt att utöka bemanningen
ytterligare flór att åtgärda den mycket ansträngda situation som råder.
Överfdrmyndarkansliet har i maj genomfort en flytt till nya lokaler på Nibblesbackevägen 9 D i
Köping. De tidigare lokalerna på Glasgatan l9 B kunde inte längre inrymma verksamheten utifrån
att Hallstahammars och Surahammars kommun avsåg att delta i samverkansorganisationen.
Verksamhetsflytten har inneburit ett avbrott i det ordinarie arbetet och extra arbete har behövts
läggas ner på praktiska frågor som uppstått vid etablering i nya lokaler. Överftirmyndarkansliet är
positivt till att verksamheten överflyttats till mer ändamålsenliga lokaler både ftir besökare och
personal utifrån verksamhets krav på tillgänglighet, säkerhet och bra arbetsmiljö. Överformyndarkansliet kommer att fortsätta arbetet med att göra lokalerna mer tillgängliga ftir besökarna och
arbetsmilj ön bättre ftir personalen.

Överñrmyndarkansliet noterar en ökning av både ansökningar om anordnande av godmanskap
och anmållan om behov av anordnande av godmanskap från socialtjänsten under perioden i
lorhållande till vad som fär anses vara ett genomsnittligt inflöde. Överformyndarkansliet noterar
även en ökning främst av nya ärenden där hjälpbehovet grundar sig på psykisk ohälsa och/eller
missbruksproblem. I många av de nya ärendena är den hjälpbehövandes modersmål annat än
svenska. Överformyndarkansliets utredningar inftr ställningstagandet om den trjälpbehövande kan
fä hjåilp av en god man har blivit mer omfattande och längre utifrån den hjälpbehövandes typiska
situation och de lagrtindringar som medford nya former av hjälp till den enskilde som behöver
uteslutas innan godmanskap kan anordnas.
Anordnandet av godmanskap for de nya ärendena forsvåras också av en brist på kvalificerade gode
män som upplever att de har den kompetens de behöver for att klara av att hjälpa personer vars
behov av hjälp grundar sig på psykisk ohälsa och/eller missbruksproblem. Den ökande andel mer
komplexa ärenden innebär också att överfürmyndarkansliet behöver lägga mer tid på rådgivning
och utbildningsinsatser riktade till dessa typer av ärenden. Överfiirmyndarkansliets utredningar
och information forsvåras av en bristande kunskap hos samhället och övriga kommunala
fnirvaltningar gällande överftirmyndarkansliets uppdrag, lagstiftningen rörande god man, ftirvaltare
och ftirmyndare och den enskilde ställforeträdarens roll. Under perioden har även överfürmyndarkansliets arbete fürsvårats av att verksamhetssystemet ej fungerat optimalt och centrala funktioner
som underlättar arbetet fortsatt varit ur funktion.

I april har överfürmyndarkansliet inrättat en mentorskapsorganisation ftir nya gode män och
forvaltare. En mentor ska vtigleda en oerfaren god man eller fiirvaltare in i godmanskapet eller
forvaltarskapet. Vägledningen sker genom att mentom finns tillgänglig for frågor, råd och stöd.
Gåillande den behntliga och kommande ekonomiska situationen framgår det av de nya ärendena att
kostnaderna für arvode till gode mtin och fürvaltare kommer att öka. I majoriteten av de nya
ärendena har den hjälpbehövande låga inkomster och små tillgångar som innebär att kommunen
enligt gällande regler ska betala arvode och kostnadsersättning till god man inklusive sociala
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avgifter. Tidigare har denna ärendegrupp varit mindre än, eller jämnstor med den ärendegrupp som
har inkomster och tillgångar att betala arvode, kostnadsersättning och sociala avgifter.
Överftrmyndarkansliet bedömer att andelen ärenden där kommunen betalar god mans arvode,
kostnadsersättning och sociala avgifter kommer att bli större med ökade kostnader som ñljd.
Beträffande godmanskapen for de ensamkommande barnen fortsätter antalet ärenden att sjunka.
Utvecklingen bromsas något av att överfürmyndarkansliet regelbundet mottar nya ärenden från
andra kommuner i samband med att bamen placeras inom överförmyndarkansliets juristdiktion.
Regeländringarna den I juli 2017 avseende fiirutsättningarna ftir att återsöka kostnader für
ensamkommande barn från Migrationsverket har fortsatt att påverka överfdrmyndarkansliets
verksamhet. Tidigare har överft)rmyndarkansliet inte haft kostnader fìir godmanskapen ft)r
ensamkommande barn utan har kunnat återsöka kostnader från Migrationsverket. Under året har
överfÌirmyndarkansliet inte haft möjlighet att återsöka de faktiska kostnaderna från
Migrationsverket. Istället har vi kunnat tillgodogöra oss viss täckning ftir kostnadema für dessa
åirenden genom en särskild överenskommelse med socialtjänsten.

Överftirmyndarkansliet har under året anlitat extra personal som arbetat särskilt med handläggning
och granskningen av 2017 ãrs årsräkningar. Arbetet har varit framgångsrikt och granskningen av
samtliga årsrtikningar har påbörjats inom utsatt tid.

I april inkom Länsstyrelsen i Stockholms län med en inspektionsrapport över den inspektion som
genomfordes i december 2017.I rapporten har Länsstyrelsen funnit anledning att kritisera
överförmyndarnämnden utifrån att ingen omprövning av fiirvaltarskapsärendena skett under 2017
LÍinsstyrelsen har även framfort synpunkter på överft)rmyndarkansliets riktlinjer och rutiner som
överlormyndarkansliet tagit in i sitt arbetssätt under perioden.
Överldrmyndarkansliet har under året fortsatt forberedelserna infor ett större samarbete inom
överlormyndarverksamheten i regionen genom en utökning av den gemensamma
överformyndarnämnden. Överfórmyndarkansliet har tagit fram ett ftirslag till gemensamt
reglemente och principer ldr fldrdelning av verksamhetskostnader.
Överlormyndarkansliet ser positivt på att kansliet fätt möj ligh et att fTytta verksamheten till lokaler
som kan fortsätta utvecklas och att bemanningen kommer att åtgåirdas och ffirstärkas.
Överfiirmyndarkansliet befarar dock att verksamheten kommer att bli ännu mer ansträngd i
samband med att erfaren personal behöver introducera ny personal i arbetet samtidigt som
lorberedelserna infor det utökade överfürmyndarverksamhetsamarbetet går in i sitt slutskede.

Ekonomisk uppföljning
Driftredovisning
Verksamhet

Budget

Prognos

Avvikelse

Helår
Överförmyndarnämnden

121

121

0

Överförmynda rka nsl et

328

328

0

1 980

2 880

-900

2 429

3 329

-900

i

Arvoden ställföreträdare
Summa

Kommentarer
Underskott enligt prognos: - 900 tkr
Avvikelsen under fiirsta delen av året beror på att arvodering av gode män, ftirvaltare och
ftirmyndare tor2017 utbetalas under denna period.

Generellt fortsätter nämndens kostnader ftir arvodering att öka då allt fler huvudmän saknar
inkomst/ tillgångar för arvodering, vilket påverkar årsprognosen negativt.

Atgärder vid awikelser
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Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen
Gemensamma överförmyndarnämnden Köping Arboga Kungsör

Mål- En kommun med hög kvalitet
Övefförmyndarkansliet bidrartill en effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Så ligger vi

till med årets aktiviteter

Läget

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

Bättre

Utveckla verksamhetsprocesser och standardiserade arbetssätt

Bättre

Effektivisera verksamhetssystemen

Sämre

Nämndens lägeskommentar och årets bedömning
Så lângt har vi kommit med aktiviteterna
Tillgängligheten för ställföreträdarna är bra. Overförmyndarkansliets besökstider
har inte ändrats i och med flytten till nya lokaler. Besök övriga tider bokas enligt
överenskommelse. Arbetet med att utveckla verksamhetsprocesser och
standardiserade arbetssätt fortsätter och handläggningsrutiner har utvecklats.
Den höga arbetsbelastningen har dock medfört att arbetet inte kommit så långt
som överförmyndarkansliet önskat. Gällande verksamhetssystemen så har
arbetet bromsats av tekniska begräsningar mellan verksamhetssystemet och
kommunens övriga system.

Kommer vi att nà ända fram med aktiviteterna och uppnà målet?
Delvis

4
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Gemensamma överförmyndarnämnden Köping Arboga Kungsör
Mål

-

Trygghet i livets alla skeenden

Övertörmyndarkansl¡et bidrar tiil att medborgamas upplevda trygghet ökar.

Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fottsätter med
Stödja ställföreträdarna så de känner sig trygga i sitt uppdrag och genom det öka
tryggheten för huvudmännen

Bra

Nämndens lägeskommentar och årets bedömning
Sà làngt har vi kommit med aktiviteterna
lntroduktions- och utbildningsarbetet med nya gode män och förvaltare har
förbättrats på överförmyndarkansliet. Overförmyndarkansliet bjuder in nya gode
män och förvaltare till en personlig introduktion och informerar om grunderna i
uppdraget som ställföreträdare. Overförmyndarkansliet har även haft utbildning
gällande inlämnande av årsräkning. Overförmyndarkansliet ger även nya
ställföreträdare en erfaren ställföreträdare som menlor under den första tiden i
uppdraget.

Kommer vi att nä ända fram med aktiviteterna och uppnà màlet?
Ja

5
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Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för nämndens egna
indikatorer?
En kommun med hög kvalitet:
Att årsräkningarna är slutgranskade 30 juni

Ja

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

Nej

En kommun med hög kvalitet:
Att ställforeträdarna år nöjda med tillgängligheten

Ja

Trygghet i livets alla skeenden:
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar (genomsnitt
betygsindex Köping Arboga Kungör SCB)

Ja

-

-

-

-
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-12

§
Redovisning av obesvarade motioner per
den 12 oktober 2018 (KS 2018/406)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade motioner per den 12 oktober 2018. Av den framgår att
sex motioner är obesvarade;
-

en motion har passerat kommunallagens årsgräns (ställd i
februari 2017) Orsak: Tidigare förslag till svar har återremitteras

-

utöver den beräknas fler passera kommunens lokala regel om
att motioner ska beredas så att de kan besvaras inom sex
månader

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

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-12
med bilaga

Förslag till beslut

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-10-12

KS 2018/406

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Redovisning av obesvarade motioner per den 12
oktober 2018
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över de
motioner som är obesvarade. Den nu aktuella sammanställningen är upprättad
den 12 oktober 2018 (bilaga 1).
Det är sammanlagt sex motioner som är obesvarade.
Den äldsta motionen som inte blivit besvarad (Öppna tillagningskök i Björskogsskolan) ställdes i februari 2017. Den har passerat den årsgräns som finns angiven
i kommunallagen i 5 kap 35 §:
”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare
handläggning.”
Den äldsta motionen är återremitterad. Barn- och utbildningsnämnden arbetar
med frågan och ett svar beräknas kunna behandlas av kommunfullmäktige
under våren.
Kommunen har en lokal regel om att motioner ska beredas så att de kan besvaras inom sex månader. Utöver den som ställdes 2017 så kommer flera att ha
passerat den gränsen innan de kan besvaras.

Eva Kristina Andersson

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Bilaga 1

Förteckning över obesvarade motioner
Dnr

Motion

Ställd av

Ställd i KF

Status

Beräknas
besvaras

KS 2017/41

Öppna tillagningskök i
Björskogsskolan

Hans Carlsson (M)

2017-02-13,
§ 30

Återremitterad för utredning av
förutsättningarna för ett
tillagningskök vid Björskogs
skola inklusive effekter för
effektivisering och minskade
transporter.

Våren 2018

KS 2018/116

Lokal livsmedelspolicy för
sund, säker och
närproducerad mat

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

2018-04-09,
§ 43

Våren 2018

KS 2018/154

Förbud mot böneutrop på
offentlig plats i Kungsörs
kommun
Fyrverkeri vid nyårsafton

Roland Jansson (SD)

2018-04-09,
§ 45

November 2018

Niklas Magnusson (M)

Våren 2018

KS 2018/260

Stoppa användningen av
engångsartiklar i plast

KS 2018/267

Utveckling av musikskolan

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

2018-05-14,
§ 57
2018-06-18,
§ 77

2018-06-18,
§ 78

Våren 2018

KS 2018/195

Våren 2018

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 12 oktober 2018 (KS 2018/407)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade medborgarförslag per den 12 oktober 2018. Av den
framgår det i nuläget finns sex obesvarade medborgarförslag
Samtliga beräknas kunna besvaras i december 2018.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2018-10-12
med bilaga

Förslag till beslut

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-10-12

KS 2018/407

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per
den 12 oktober 2018
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över de
medborgarförslag som är obesvarade. Den nu aktuella sammanställningen är
upprättad den 12 oktober 2018 (bilaga 1).
Sex medborgarförslag är obesvarade efter kommunfullmäktiges sammanträde
den 17 september 2018. Samtliga beräknas kunna besvaras i december 2018.

Eva Kristina Andersson

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Bilaga 1

Förteckning över obesvarade medborgarförslag
Dnr

Medborgarförslag

Ställd av

Ställd i KF

Status

Beräknas
besvaras

KS 2018/44

Renovering av Runnabäckens
promenad och vandringsled

Melanlie H Kjellin +
namninsamling

2018-04-09, § 46

Remitteras till
Kungsörs Kommun
Teknik AB

December 2018

KS 2018/174

Cykelbana mellan Kungsör och
Köping

Alma Andersson

2018-05-14, § 174

December 2018

KS 2018/292

Fotbollsmål ovanför parken på
Gersillagatan

Ille och Anders (pappa)
Persson

2018-09-17, § 81

December 2018

KS 2018/293

Basketkorgar på Västerskolans
skolgård

Ille och Anders (pappa)
Persson

2018-09-17, § 82

December 2018

KS 2018/321

Skidspår med konstsnö runt
Centralvallen

Anne Pettersson

KF 2018-09-17, § 83

December 2018

KS 2018/322

Namnskyltar på växter i
blomsterarrangemang och parker

Anne Pettersson

KF 2018-09-17, § 84

December 2018

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Sammanträdestider för kommunfullmäktige
2019 (KS 2018/390)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2019. Förslaget innebär att
kommunfullmäktige sammanträder två veckor efter kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslås som grund sammanträda den
fjärde måndagen i månaden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-09

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar för 2019 till:
14 januari,
11 februari,
11 mars,
8 april,
13 maj,
10 juni,
16 september,
7 oktober,
11 november,
25 november (budgetsammanträde) och
9 december
Kommunfullmäktiges sammanträden börjar klockan 18.30 om
inget annat beslutas.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-10-09

KS 2018/390

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Förslag till sammanträdestider 2019
Under de senaste åren har kommunstyrelsen sammanträtt den fjärde måndagen i
månaden och kommunfullmäktige två veckor efter kommunstyrelsen. Förvaltningen föreslår att samma ordning ska gälla för 2019, med några avsteg:
•

Kommunfullmäktige – 14 januari, 11 februari, 11 mars, 8 april, 13 maj, 10
juni, 16 september, 7 oktober, 11 november, 25 november (budgetsammanträde) och 9 december

•

Kommunstyrelsen – 28 januari, 25 februari, 25 mars, 23 april (tisdag), 27
maj, 17 juni, 2 september, 23 september, 21 oktober, 11 november (budgetsammanträde), 25 november och 16 december

Kommunfullmäktiges sammanträden föreslås, liksom innevarande år, börja
klockan 18.30 och kommunstyrelsen klockan 16.00. Avvikelser kan bli aktuella.
Övrigt
Presidieberedningen träffas måndagen två veckor före kommunstyrelse klockan
13.30.
Tider för budget- och bokslutsberedningens sammanträden föreslås under 2019
vara:
- Bokslutsberedning – 11 mars (kl. 13.00-16.30), 27 maj (kl. 13.00-16.30) och
7 oktober (kl. 08.30-12.00)
- Budgetberedning – 13 maj (kl 8.30-15.00) och 11 november (kl. 13.0016.00)
Tider för utskott, övriga beredningar m.fl. beslutas i särskild ordning och vid
behov.
Nämndernas sammanträdestider bör anpassas efter kommunstyrelsens sammanträdestider. Justerade protokoll bör finnas klara till beredningen inför kommunstyrelsen.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson
Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelse (KS 2018/408)
I och med den nya kommunallagen har kravet på annonsering av
kommunfullmäktiges kungörelser i tidning tagits bort.
Under mandatperioden 2015-2018 har annonsering skett i Magazin
24 och på kommunens webbplats.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att
- den separata annonsen i Magazin 24 tas bort och att en notis
om att tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden
förs in i den större annons kommunen har i tidningen
- kallelse med handlingar ska publiceras på kommunens webbplats
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-10-13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att
- inte annonsera kommunfullmäktiges kungörelse separat i
tidning
- notis om tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden
förs in i kommunens större annons i tidning
- kallelse med handlingar ska publiceras på kommunens webbplats.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-10-13

KS 2018/408

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser
I och med den nya kommunallagen har kravet på annonsering av kommunfullmäktiges kungörelser i tidning tagits bort.
Under mandatperioden 2015-2018 har annonsering skett i Magazin 24 och på
kommunens webbplats.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att
- den separata annonsen i Magazin 24 tas bort och att en notis om att tid och
plats för kommunfullmäktiges sammanträden förs in i den större annons
kommunen har i tidningen
- kallelse med handlingar ska publiceras på kommunens webbplats

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Delårsbokslut för kommunstyrelsens förvaltning per den 31 augusti 2018
(KS 2018/409)
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till delårsbokslut för förvaltningen. Det är mer innehållsrikt än den sammanfattning som ingår i delårsbokslutet för kommunen som helhet.
Det speglar viktiga händelser, framtidsperspektiv, ekonomi, personal, jämställdhetsarbete, arbete med interkontroll sammantaget för
förvaltningen och för respektive avdelning/enhet. Dessutom ges en
redovisning tom augusti för kommunstyrelsens mål med prognos.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-10-13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Delårsbokslut för kommunstyrelsens
förvaltning per den 31 augusti 2018 och lägger det till handlingarna.

Godkänt bokslut redovisas som KS-handling nr x/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-10-13

KS 2018/409

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ekonomichef Bo Granudd

Delårsbokslut för kommunstyrelsens förvaltning
per den 31 augusti 2018
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till delårsbokslut för
förvaltningen (bilaga 1). Det är mer innehållsrikt än den sammanfattning som
ingår i delårsbokslutet för kommunen som helhet.
Avsikten är att det ska spegla viktiga händelser, framtidsperspektiv, ekonomi,
personal, jämställdhetsarbete, arbete med interkontroll sammantaget för
förvaltningen och för respektive avdelning/enhet. Dessutom ges en redovisning
tom augusti för kommunstyrelsens mål med prognos.
Förvaltningens förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Delårsbokslut för kommunstyrelsens förvaltning
per den 31 augusti 2018 och lägger det till handlingarna.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Bo Granudd

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Förslag till

Bokslut för
Kommunstyrelsens
förvaltning
2018-08-31
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Förvaltningsberättelse kommunstyrelsens förvaltning
Organisation kommunstyrelsens förvaltning

Ekonomi

Personal

Kansli
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens
förvaltning

Kommundirektör

Kultur- o fritid

Utvecklingsenhet

Kommunikationsenhet

Ordförande
Kommunstyrelsen

Per Strengbom

Chefer
Kommundirektör
Ekonomichef
Personalchef
Kanslichef
Kultur- o fritidschef

Claes-Urban Boström
Bo Granudd
Anne-Britt Hanson Åkerblom
Eva Kristina Andersson
Mikael Nilsson
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Kommunstyrelsens förvaltning övergripande
Viktiga händelser
Ett byte av mark med skog för att kommunen ska bli markägare och få besittningsrätt till
område för motocrossbana.
Alla födda barn från och med den 1 januari 2018 ska få en välkomstgåva av Kungsörs
kommun.
En utvärdering av digitala utskick till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och
bolag har genomförts.
Detaljplaner har skickats ut för samråd:
- Ändring av detaljplan för Jägaråsen
- Nya Kinnekulle
- Kaplanen 7-9
Framtidsperspektiv
För att göra Kungsör mer attraktivt att bo och verka i arbetar kommunen med att ta fram
detaljplaner för nya lägenheter i hamnområdet. En vision har tagits fram som pekar ut fem
områden som ska detaljplaneläggas. Läget är centralt nära Mälaren, centrum och
järnvägsstationen.
Järnvägsstationen ska också bli resecentrum och stomlinjebussarna kommer under 2018 att
sluta trafikera busstationen och istället trafikera resecentrum. Området behöver anpassas för
den nya trafikeringen. Kungsör kommer att få ett modernt resecentrum med en bytespunkt för
alla busslinjer tillsammans med tågtrafiken.
Tillsammans med socialnämnden har vi påbörjat arbetet med hur äldreomsorgen ska se ut i
Kungsör de kommande 10 - 15 åren.
Fullmäktige har antagit ett mål om att vi ska sänka arbetslösheten vilket gjort att vi tagit fram
en handlingsplan för hur vi ska jobba med att lyckas nå fullmäktiges mål.

4

Resultatredovisning tom augusti kommunstyrelsens mål med prognos
KF: mål- Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025
STYRELSEMÅL
RESULTAT DELÅR
PROGNOS HELÅR
tom augusti
Kommunen ska planera för ett 6 påbörjade detaljplaner
2 återaktualiserade planer
varierat bostadsutbud med
klara
blandade upplåtelseformer i
2 återaktualiserade
samspel med kommunens
detaljplaner
Utvecklingsplan klar
tillväxtambitioner. 100
bostäder till 2020
Utvecklingsplan för
Ca 20 nya bostäder planeras
detaljplanering
till årsskiftet
KF: mål- Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatte-intäkter
och statsbidrag varje år
STYRELSEMÅL
RESULTAT DELÅR
PROGNOS HELÅR
tom augusti
Kommunstyrelsen och
Budget hålls
Budget kommer att hållas
nämnderna ska hålla sin
budget
KF: mål-Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under
2018
STYRELSEMÅL
RESULTAT DELÅR
PROGNOS HELÅR
tom augusti
Miljö-, folkhälso- och
Checklistan för miljö.
Invigning 20 oktober
jämställdhetsperspektiv ska
Folkhälsa och jämställdhet
beaktas i projektets alla delar har följts i projektet.
Dessutom har checklistan
kompletterats med ytterligare
perspektiv bland annat
klimatanpassning, trygghet,
tillgänglighet, barn- och
äldreperspektiv.
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Områden utöver KF mål
STYRELSEMÅL UTGÅNGSLÄGE RESULTAT DELÅR
tom augusti
Kommunens
Mätning genomfördes i
Kommunens
medarbetarengage
april 2017. Kungsör
som
mang totalindex hade då inte nått målet.
arbetsgivare
Kommunens
2015-81
Kommunens totalindex
medarbetarengag
blev 80 i jämförelse
emang ska
med medelindex 79 för
placera sig i den
de 58 kommuner som
90:e percentilen i
deltog.
jämförelse med
De sex kommunerna
andra kommuner
som låg i den 90:e
i SKLs
percentilen hade index
medarbetarpå 82 -86 med ett
undersökning
medelindex på 83,3.
För övriga 52
kommuner var
medelindex 78,7 där
den som fick lägst hade
74. Nästa mätning sker
under 2019.
Planerad start av
Fritid och kultur 34 timmar per
Under 2018
vecka
meröppet under
kommer
november
Kungsörs
bibliotek få ett
utökat
öppethållande i
form av meröppet
med självservice
286/290
Resultat väntas 2
Näringslivoktober
bemötande och
service
Kommunen har
placerat sig
tvåsiffrigt om
fem år i svenskt
näringslivs
ranking
Företagsklimat
Sammanfattande
Sammanfattande
Medborgarens
betygsindex 2015
betygsindex 2017 blev
inflytande i
blev 34 för
44 för Kungsör.
Kungsör
Kungsör ska
Kungsör.
placera sig över
Medelvärdet för
Medelvärdet för
medelvärdet för
samtliga
samtliga kommuner
nöjd
kommuner blev 41 blev 40
inflytandeindex i
SCB:s
medborgarunders
ökning 2019

PROGNOS HELÅR
Det pågår arbete i
kommunens verksamheter
med att bland annat öka
medarbetarengagemanget.
Tex arbetsmiljö,
arbetsgivarvarumärke och
genom
ledarskapsprogrammet

Meröppet igång till
årsskiftet

Prognosen är att vi
förbättrat oss och att vi i
2018 års ranking placerar
oss under plats 264/290

Resultatet slutredovisas
december 2019.
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Kommentar till resultatredovisning tom augusti av
kommunstyrelsens mål
Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta med sju mål under 2018. Målen som
kommunstyrelsen antagit är i linje med de ambitioner som kommunfullmäktige har vad gäller
befolkningsutveckling, fler bostäder, ett attraktivare centrum och en stabil ekonomi.
Kommunstyrelsen har även prioriterat och formulerat mål för nöjdare medborgare, positivare
företagsklimat, mer öppet på biblioteket och ett hållbart medarbetarengagemang.
Resultatuppföljningen för delåret 2018 med prognos visar en alltigenom positiv utveckling.
Detaljplaneprocessen har kommit igång och flera detaljplaner planeras bli klara under 2018,
arbetet med att uppfylla målet att nå 100 bostäder till 2020 är på god väg. Centrumprojektet
etapp 1 kommer att bli klart under 2018. En checklista har utarbetats för att säkerställa att
miljö, folkhälsa, tillsammans med fler perspektiv blir beaktade i kommunens framtida
planering.
Kommunen som arbetsgivare, fick i medarbetarenkäten 2017, ett gott betyg. Tyvärr nådde vi
inte riktigt målet, som var att hamna högt upp, 90:e percentilen i sammanställningen av
”Hållbart medarbetarengagemang” i jämförelse med andra kommuner. Aktiviteter för att stärka
ledar- och medarbetarskapet pågår. Nästa medarbetarundersökning sker 2019.
Fler medborgare ska vara nöjda med sitt inflytande på kommunen. SCBs
medborgarundersökning visar att ökad nöjdheten nås genom att prioritera medborgarens
möjligheter att påverka och ett ökat förtroende till kommunen. Resultatet i
medborgarundersökningen 2017 är mycket bra och den målsättnings som sattes för 2019, har
kommunen uppnått. Ett antal aktiviteter har skett för att öka medborgarens nöjdhet; genomfört
en valfrukost; valdebatt riktad till företagen i Kungsör. Genomfört en välbesökt och uppskattad
valdebatt på Thor Modéenteatern i augusti. Debatten byggde på medborgarnas inskickade
synpunkter. Infört KS i korthet. Medborgarens synpunkter på centrumutvecklingen etapp 1 har
anammats i projektet och återkoppling har skett till medborgarna. Projekt ”Medborgardialog
kring verksamhetsresultat” pågår tillsammans med socialförvaltningen.
Näringslivsutvecklingen och arbetet med ett förbättrat företagsklimatet har intensifierats under
2018, vilket även visat sig i Svenskt näringslivs företagsklimatsranking, där Kungsör klättrade
21 placeringar sedan 2016. Det är en bit kvar till målet, som är att år 2021 placera sig under
plats 100 men prognosen pekar på att vi klättrar ytterligare i 2018 års ranking. Meröppet på
biblioteket kommer att starta under november, vilket är tillräckligt för att nå målet. Två av
kommunstyrelsens mål kommer att slutredovisas till och med helåret 2018.
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Personal
Kommunstyrelsens förvaltning har 33 tillsvidareanställda medarbetare. Könsfördelningen är 67
% kvinnor (22) och 33 % män (10). Tre personer arbetar deltid varav två kvinnor och en man.
Medelåldern är 43,2 år; 42,2 år för kvinnor och 44,4 år för män.
Sjukfrånvaro inom kommunstyrelsens förvaltning
Den totala sjukfrånvaron t o m augusti var 4,1 % varav 4,9 % för kvinnor och 0,4 % för män.
Det innebär en ökning från våren vilket beror på ett antal längre sjukfall.
Jämställdhetsarbete
Under 2017 har HR-avdelningen arbetat fram ett förslag till Riktlinjer och rutin i
händelse av förekomst av kränkningar, trakasserier och sexuella trakasserier.
Samtliga chefer ska under 2018 ta upp och tydliggöra riktlinjerna på arbetsplatserna
samt utifrån detta arbeta med aktiva åtgärder.
För åtgärder inom övriga områden som rör jämställdhet sker ett kontinuerligt arbete
från HR-avdelningen med att bevaka att inte diskriminering förekommer när det
gäller arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering, befordran,
utbildning samt möjligheter att förena arbete och föräldraskap. Vissa frågor följs
upp i samband med medarbetarenkäten.
Miljöarbete
Biblioteket arbetar ständigt med återvinning av returpapper, lampor, tonerkassetter och övrig
elektronik. I elljusspåren har belysningen bytts ut till LED-belysning under 2017.
Kommunen ingår i projektet Fossilfria och energieffektiva transporter i Östra Mellansverige
(FETÖM) tillsammans med ett antal andra kommuner. Ett arbete med att byta ut fordonsparken
har påbörjats.
Kommunen beviljades LONA-bidrag (bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt) för ett projekt som
avser groddjursinventering. Tillsammans med Eskilstuna kommun och Västerås stad har
kommunen genomfört ett lyckosamt LONA-projekt som syftar till att bekämpa förekomsten av
vattenväxten sjögull i Mälaren och till viss del Arbogaån.
En Världsmiljöveckan genomfördes med skiftande aktiviteter under veckan så som exempelvis
vandring längs Runnabäcken, Skogsbad och Qigong vid Stengärdet och skräpplockaraktiviteter
för förskolor och skolor.
Under 2017 har pappersutskick av kallelser till sammanträden, ersatts av digital hantering av
kallelser och handlingar till förtroendevalda inom kommunen.
Internkontrollplan
Intern kontroll pågår enligt plan, resultat redovisas till kommunstyrelsen i december.
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Politisk verksamhet
Viktiga händelser
Styrande dokument som ändrats/antagits är:
- Avfallstaxa 2018
- Policy vid sjukfrånvaro
- Komplettering av arbetsmiljöpolicy
- Instruktion för kommunens högsta tjänsteman
- Allmänna ordningsföreskrifterna för Kungsörs kommun (ett beslut Länsstyrelsen
framfört synpunkter på och kan komma att revideras)
- Reglemente för intern kontroll
- Revidering av detaljplaneprocessen
- Nya regler för arrenden
- Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun
- Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2021
- Policy för behandling av personuppgifter
- Riktlinjer för systemförvaltning
- Riktlinjer för anskaffning av IT
Högkostnadsskyddet för äldre- och handikappomsorgen har ändrats efter socialstyrelsens
rekommendationer.
Ett byte av mark med skog för att kommunen ska bli markägare och få besittningsrätt till
område för motocrossbana.
Kommunfullmäktige har fattat ett principbeslut som innebär att hyror i särskilda boenden ska
baseras på de faktiska kostnaderna för respektive lägenhet och förhandlas i gängse ordning.
Hundlekgård har uppförts vid Runevallen.
Kommunfullmäktige har besluta godkänna att den gemensamma överförmyndarnämnden
kompletteras med Hallstahammars och Surahammars kommuner.
Kommunstyrelsen har antagit detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:2 f.d. Folkets Park
(Roberts auktioner).
Barn- och utbildningsnämnden har fått utökad ram 2018 för hyra av modul som omlokaliseras
till Valskog för fritidsgård och drift av en förskoleavdelning vid Ulvesund under året. Till
inventarier för förskoleavdelningen har investeringsmedel beviljats.
Framtidsperspektiv
Under 2018 genomförs val till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Beslut har fattats om
att minska antalet mandat i kommunfullmäktige från den kommande mandatperioden från 39
till 31.
Ekonomi
Den gemensamma politiska verksamheten redovisar en kostnad som ligger 503 tkr under
budget per augusti. Kommunfullmäktige ligger över sin budget med 30 tkr beroende på att
VMKF infört en avgift för att komma åt intranätet. Samtliga politikers läsplattor belastas med
denna avgift som för kommunen innebär en ökad årskostnad på ca 100 tkr.
Revisionen redovisar ett överskott på 75 tkr. Prognosen är att uppdrag kommer att beställas
motsvarande budget.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 465 tkr dels beroende på inställda möten, dels
beroende på lägre förbrukningskostnader som budgeterats som en reserv för oförutsedda
kostnader.
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Fördjupad samverkan redovisar ett underskott på 116 tkr. Inga pengar är avsatta i budget så
hela kostnaden blir utöver budget.
Allmänna val redovisar ett överskott på 166 tkr beroende på förskottering av statliga bidrag.
Överförmyndarverksamheten redovisar ett överdrag på 98 tkr som kommer att öka.
Den totala prognosen för politisk verksamhet redovisas som ett underskott på 400 tkr som beror
på överdrag av kostnader inom överförmyndarorganisationen.
Personal
Ingen personal finns anställd. Kommunen arvoderar politiker motsvarande 2,5 årsarbeten i
något som kan likna anställningar.
Jämställdhetsarbete
Inget direkt arbete med jämställdheten redovisas.
De politiska uppdragen i fullmäktige är jämnt fördelade, 31/30 män/kvinnor inklusive ersättare.
Kommunstyrelsen har en fördelning på 14/8 till männens fördel inklusive ersättare.
Fördelningen mellan de ordinarie ledamöterna är jämn men bland ersättarna är fördelningen
8/3.
Revisionen fördelar sig på 3/2 till männens fördel.
Totalt så är det 48 män och 40 kvinnor på de politiska posterna inom kommunstyrelsens
ansvarsområde, 55/45, inklusive ersättare. Exklusive ersättare är fördelningen jämna 28/27.
Internkontrollplan
Utförs inte inom den politiska verksamheten.
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Utvecklingsenheten (UE)
Enheten leds av kommunchefen och består av följande tjänster; Utvecklingsstrateg,
Miljöstrateg, Kvalitetsutvecklare och Näringslivsutvecklare. Uppdraget är att arbeta både
externt och internt på övergripande nivå med olika utvecklingsprojekt. Enheten utreder,
samordnar och leder kvalitets- och processutveckling och är även stödfunktion till de övriga
förvaltningarna och de kommunala bolagen. Verksamheten bedrivs i ett kontorslandskap med
tillhörande projektrum. I händelse av kris kommer krisledningsgruppen att använda
projektrummet som utrustats enligt MSB: s riktlinjer.
Viktiga händelser
Den sista mars 2018 noterades det högsta befolkningsantalet någonsin i Kungsörs kommun
8 614 invånare vilket slår det gamla rekordet på 8 613 invånare år 1992
Ökat bostadsbyggande
Utvecklingsenheten har haft en praktikant från samhällsplanerareprogrammet vid Lunds
universitet som bland annat har:
⋅ utvecklat detaljplaneprocessen
⋅ kompletterat checklistan för miljö, folkhälsa och jämställdhetsperspektiv med
ytterligare perspektiv
⋅ utarbetat kartmaterial
Utvecklingsenheten har haft en timanställd resurs, för att bistå i att utarbeta kartmaterial
Byggföretag har visat ett ökat intresse för Kungsör, varav en del redan har börjat bygga
bostäder
En detaljplan för området vid Robert auktioner fd folkets park, har vunnit laga kraft
Dialog, information och utbildning
Framtidens äldreomsorg uppföljningsdag i januari
Utbildningsdag med politiker om Framtidens förskola genomfördes den18 april
Genomförda Teman på kommunstyrelsens sammanträden
⋅ Medborgarundersökningen
⋅ KKiK
⋅ Strategiskt planeringsdokument
⋅ Agenda 2030
⋅ Näringsliv
Genomfört valfrukost med företagen, 31 maj
Genomfört valdebatt för medborgare 30 augusti
Infört kommunstyrelsen i korthet, kort information på hemsidan om beslut i senaste
kommunstyrelse
Näringslivsutveckling
Klättrat 17 placeringar i NKI-Nöjd Kund Index, servicemätning av vår myndighetsutövning
Gemensam näringslivsstrategi Köping, Arboga, Kungsör
Infört och genomfört två tillfällen av ”Företagsservice”
Miljö- och centrumutveckling
Earth hour aktiviteter genomfördes under vecka 12
Samtliga poolbilar är utbytta till el-hybridbilar, fem nya bilar inköpta
Utveckling och effektivisering av kommunens interna processer
Haft en dag tillsammans med Arboga för ökat samarbete inom valda områden
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Första utdelningen av ”Välkomstgåva till nyfödda” genomfördes i april
En organisation och struktur är skapad lokalt inför att GDPR-dataskyddförordningen trädde i
kraft 25 maj 2018. Policy för behandling av personuppgifter antagen av Kommunfullmäktige i
juni.
Genomfört en lokalvårdutredning

Framtidsperspektiv
Kommunfullmäktiges mål: 8 500 invånare år 2018 och 9 000 invånare 2025
För att nå befolkningsmålet måste kommunen arbeta med att göra Kungsör mer attraktivt att bo
och verka i. Därför arbetar enheten tillsammans med KKTAB med att ta fram flera nya
detaljplaner för bostäder, förskolor och småindustrier. En långsiktig utvecklingsplan för
framtida bostadsområden kommer att tas fram vilket ger bättre förutsättningar för strategiska
beslut såsom markinköp, nya detaljplaner och infrastruktur. På sikt vill kommunen skapa
möjligheter till att bygga bostäder nära vattnet och få till ett levande och attraktivt
hamnområde.
För att fortsätta utveckla centrum och Kungsör i stort kommer det att arbetas fram en plan för
vilka områden som ska byggas om eller fräschas upp de kommande åren.
Enheten arbetar tillsammans med KKTAB med att utveckla järnvägsstationen till ett
resecentrum. Stomlinjebussarna kommer under 2019 att sluta trafikera busstationen och istället
trafikera resecentrum. Området behöver anpassas för den nya trafikeringen. Kungsör kommer
att få ett modernt resecentrum med en bytespunkt för alla busslinjer tillsammans med
tågtrafiken.
Enheten jobbar långsiktigt tillsammans med regionen och grannkommunerna med att utveckla
infrastrukturen och kollektivtrafiken. Bland annat för att på längre sikt få dubbelspår längs hela
Svealandsbanan och tågtrafik till Västerås. På kort sikt är det viktigt att få till en robust trafik
och fler avgångar.
Kommunstyrelsens mål: Förbättra företagsklimatet
För att möjliggöra expansion och nyetableringar av näringsverksamhet har kommunen köpt in
55 tusen kvadratmeter mark vid Fabriksgatan där det finns en detaljplan som medger industri
och verksamhet. Marken skall sedan avstyckas i 8 industritomter, och ska vara helt klar med
infrastruktur, VA och detaljplan så att köparen bara behöver lämna in bygglov till
myndighetsförbundet.
Ett fempunktsprogram togs fram tillsammans med Företagarna 2017 och undertecknades av
Jan-Erik Jansson, ordförande i Företagarföreningen Kungsör, Mikael Peterson, vice ordförande
i Kommunstyrelsen och Claes-Urban Boström, kommunchef. Från båda håll uttrycktes att
programmet är ett led i att skapa förutsättningar för ett bättre näringslivsklimat, vilket gynnar
hela kommunens utveckling.
Punkterna i programmet är följande:
• Bevara det som tagit oss hit och utveckla det ytterligare
• Göra företagsviktig information ännu mer tillgänglig och lätt att förstå
• Gemensamt marknadsföra kommunen för att locka fler företag(are) hit
• Gemensamt arbeta för fortsatt god tillväxt
• Gemensamma aktiviteter
Under 2018 fortsätter vi att arbeta med dessa fem punkter.
Tillgången till bredband är lika viktig på landsbygden som i tätorterna. Riksdagen har satt upp
nationella mål för tillgången av bredband i Sverige. I Kungsör och Valskog har operatörer
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redan genomfört utbyggnad av bredbandsnät. På landsbygden har IP-Only och Stadsnätsbolaget
tagit initiativ till att bygga ut bredbandsnät. Under 2016 har kommunen ingått samverkansavtal
med dessa operatörer. Inom ramen för samverkansavtalet kommer kommunen fortsatt att stödja
och medverka så att bredbandsnäten når så många hushåll och företag som möjligt.
Kommunstyrelsens mål – Nöjd inflytande index ska öka
Nöjd inflytande index består utav fyra delar: Information, Kontakt, Förtroende och Påverkan
För Kungsör del är det särskilt insatser inom området Förtroende samt Påverkan som kan höja
index. Nöjd inflytande index undersöks i medborgarenkäten. Resultatet för 2017 visar att
medborgarna är nöjdare med inflytandet. För att ytterligare förbättra resultatet för nöjd
inflytande index behöver kommunen prioritera medborgarens möjligheter till Påverkan
För att öka möjligheterna för medborgarna att påverka kommunens utveckling kan man ersätta
dagens medborgarförslag med e-förslag (e-petition). För att ett e-förslag från en medborgare
ska behandlas av kommunen krävs det att fler medborgare stödjer förslaget. Det skiljer sig
därmed från ett medborgarförslag där det räcker att en person väcker ett förslag. Av den
anledningen kan e-förslag, till skillnad mot medborgarförslag, vara ett bättre demokratiskt
verktyg då det kräver ett stöd från övriga medborgare samt att medborgare som inte lagt eförslaget kan påverka det genom sin underskrift.
Medborgare ska erbjudas enklare tillgång till fattade beslut i KF via webben.
Ett annat sätt att möjliggöra ett ökat inflytande för medborgaren är att på webben visa fram
kvalitén på vår service och olika tjänster och även möjliggöra jämförelser av våra resultat i
relation till andra kommuner. Genom att visa upp utbudet av service och våra olika tjänster på
webben kanske vi kan påverka människors val av Kungsör som en framtida bostadsort.

Ekonomi
På enheten pågår ett arbete med att upprätta en gemensam budget inför 2019

Personal
UE består av 4 tjänstepersoner som alla har sysselsättningsgrad 100 % På enheten arbetar en
man och tre kvinnor. Medelåldern på enheten är 43 år. Under perioden juni-augusti har två
medarbetare varit del-till heltidssjukskrivna.

Internkontrollplan
Rapporteras enligt plan till helår 2018.

Rutin
- kontrollmoment
(Vad?)

Risk- Metod
värde (Hur?)

Uppföljning Ansvarig
(När?)
(Vem?)

Rapport till

Utvecklingsenheten
Privat körning av
kommunens bilar
*
- Privat körning
av kommunens
bilar

4

Stickprov

1 gång/år

Miljöstrateg Kommunchef
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Ekonomienheten
Viktiga händelser
Hela första halvåret har inneburit ett fortsatt mycket omfattande arbete med att byta
ekonomisystem. Ett stort ansvar har legat på några få medarbetare när en medarbetare varit
föräldraledig under perioden, en medarbetare under en längre period har varit sjukskriven och
en medarbetare på KKTAB slutat. Det första bokslutet i det nya systemet gjordes per april
medan anpassning av systemet fortfarande pågick och ett bokslut blev det.
En förhoppning ekonomienheten haft är att trycket ska minska från halvårsskiftet och så har det
också sett ut.
Under våren modifierades måltidsstatistiken som restaurangverksamheten efterfrågat till att
också omfatta antal ätande förskolebarn per dag.
Framtidsperspektiv
Ekonomisystemet innebär nya arbetssätt. Den närmaste tiden ska nya arbetssätt hittas och
testas, därefter ska de dokumenteras. Ekonomienheten planerar också att utbilda chefer och
attestanter i ekonomirutiner och sannolikt också att utbilda nya politiker efter valet 2018.

Ekonomi
En anställd har varit sjukskriven en stor del av våren och en har varit föräldraledig vilket har
sänkt kostnaderna när ingen vikarie tagits in. Personalkostnaderna är under 2018 ca 200 tkr
lägre än budget.
Förutom detta finns ett överskott för att täcka IT-kostnader. Debiteringarna för det nya
ekonomisystemet har inte börjat än. Olyckligtvis finns ingen överenskommelse om hur
fördelningen av kostnaderna för systemet ska ske mellan kommuner och bolag. Ärendet ligger
nu hos kommuncheferna.
Försäkringskostnaderna har blivit högre efter byte av försäkringsmäklare. Kostnader för
försäkringar ligger ca 200 tkr över budgeterad nivå.
Totalt redovisar ekonomienheten ett positivt resultat på 277 tkr per augusti och prognosen per
helåret är ett överskott på 200 tkr.

Personal
Ekonomienheten har sex anställda fördelade på en chef, en controller, tre ekonomer och en
assistent. Av de anställda är en man och fem kvinnor, samtliga arbetar heltid.
En ekonom har under 2018 varit ledig för att ta hand om sitt nyfödda barn och väntas
återkomma i mars 2019. En medarbetare har varit helt eller delvis sjukskriven under våren och
försommaren.
Sjukfrånvaron har i genomsnitt varit 4,85 procent de första åtta månaderna, den högsta på
många år, beroende på en längre sjukskrivning. Sedan augusti finns ingen sjukskrivning.

Jämställdhetsarbete
Jämställdhetsarbetet har inte prioriterats inom enheten.

Internkontrollplan
Kommunen har en årlig kontroll av att rätt moms betalas. Uppdraget genomförs av ett
utomstående bolag som är experter på moms och det har gett stora summor pengar tillbaka till
kommunen. Den största felorsaken brukar vara att fakturor skannas fel.
Ekonomienheten har ett självpåtaget uppdrag att stämma av att det nya ekonomisystemet
fungerar. Detta arbete fortsätter ett tag till. Antalet fel i systemet har minskat och är nästan nere
på noll men fortfarande dyker det upp saker som är svårförklarliga så kontroller och
avstämningar måste fortsätta.
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HR-avdelningen
HR-avdelningen består av HR-chef och två HR-specialister.
HR-avdelningens uppdrag är att utifrån kommunstyrelsens uppgift att leda, samordna och
ansvara för kommunens personal- och lönepolitik med tillhörande processer. Som ett led i detta
utgör en stor del att stödja cheferna i organisationen i deras roller som arbetsgivarföreträdare.
Verksamhetsområdet innefattar det som rör chef- och ledarskap, rekrytering,
kompetensförsörjning, arbetsrätt, tolkning av lagar och avtal, förhandlingar med
arbetstagarparter, lönebildning; löneöversynsarbete, lönesättning, löne- och
pensionsadministration, personalsociala frågor, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.
Beteckningen HR härstammar från engelskans Human Resources vilket relateras till hur en
organisation hanterar olika processer kopplade till personalresursen i organisationen. Begreppet
innefattar ett mer omfattande och tydligare strategiskt arbete än personaladministration.
Årets viktigaste händelser
En policy för vad som gäller vid sjukfrånvaro har tagits fram och börjat gälla. Den tydliggör
hur arbetsgivare och medarbetare ska agera vid sjukfrånvaro och vid tecken på ohälsa.
Riktlinjer och rutin för hantering vid kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna arbetades fram under hösten 2017
och beslutades om i februari. Riktlinjerna och rutinen ska göra det tydligt för alla medarbetare
hur det ska hanteras om det trots allt inträffar.
Löneöversyn har genomförts under våren för alla avtalsområden utom för lärare och
förskollärare.
För alla kommuner i länet genomförs ett chefsaspirantprogram för potentiella
chefer. Programmet vänder sig till medarbetare med ett intresse för ett framtida
arbete som chef och ledare och genomförs under ett år. Från Kungsör deltar två
medarbetare i år.
Eftersom det fanns ett stort intresse i organsationen att delta i länets program
genomför vi nu under året ett chefsaspirantprogram med liknande upplägg i egen
regi. Vi kommer att behöva rekrytera många chefer de kommande åren så det är
angeläget att ge medarbetare som är intresserade och nyfikna på vad ett
ledaruppdrag kan innebära insikter kring detta och väcka ytterligare intresse för
ledarskap. Deltagande i programmet utgör ingen garanti för att få ett chefsuppdrag
och inget förbindande till att söka en chefstjänst efter programmet. 14 personer
deltar i det lokala programmet.
Ledarutvecklingen och ledarträningen fortsätter. Alla ledningsgrupper gör ett eget
utvecklingsarbete vilket varvas med utvecklingsinsatser för alla chefer i samband
med de återkommande chefsdagarna. Även individuellt ledarstöd ingår.
Två chefsdagar har genomförts. Chefsdagarna genomförs vid fyra tillfällen under
året och innehåller förutom ledarträning även information som rör alla chefer samt
ger möjlighet till att nätverka och byta erfarenheter.
Under våren har vi haft ytterligare en samtalsgrupp likt den som genomfördes under
2017 då vi medverkade i ett forskningsprojekt. Personer i riskzonen för utmattning
och utbrändhet ska genom deltagande i samtalsgrupper hitta strategier för att
förebygga stress och utmattningssyndrom. Forskningsresultatet är inte presenterat
ännu men lokalt föll den första omgången med samtalsgrupp väl ut.
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En introduktionsträff genomfördes i mars. Nya medarbetare välkomnas och ges
information om organisationen, orten och kommunen/bolagen som arbetsgivare.
Chefstjänstemännen med flera presenterar sina olika verksamheter samt berättar om
viktiga delar som rör anställningen.
HR-avdelningen har haft introduktion för nya chefer i det som rör chefs- och
ledarskapet.
HR-avdelningens stöd till kommunens och bolagens chefer i olika frågor är ett
ständigt pågående och viktigt arbete.
Under våren arbetades med förberedelser inför att den nya dataskyddsförordningen;
GDPR, trädde i kraft i maj. Arbete med åtgärder kopplat till detta fortsätter. GDPR
reglerar hur man får behandla personuppgifter vilket i stor omfattning berör HRavdelningen som hanterar mycket personuppgifter.
Framtidsperspektiv
Se ovan under Personal (hela kommunen)

Ekonomi
Totalt redovisar HR-avdelningen ett positivt resultat på 182 tkr per augusti och prognosen per
helår är ett överskott på ca 100 tkr.
Kostnaderna för företagshälsovård har varit lägre än budget. Kostnaderna för facklig
verksamhet/ fackliga företrädare är än så länge lägre än budget. Med anledning av att
verksamheten är underbudgeterad jämfört med den tid som fackliga företrädare har rätt att
förfoga över enligt avtal så kan detta ändras vilket skedde under 2017.

Personal
HR-avdelningen har tre medarbetare, två kvinnor och en man som samtliga arbetar heltid.
Medelåldern är 44 år.

Jämställdhetsarbete
Se under rubriken som avser hela förvaltningen
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Kansliet
Viktiga händelser
Året präglas av det förestående valet. Stort arbete har lagts ner för att bemanna valdistrikt,
ordna förtidsröstning m.m.
Arbete med rekrytering av ny kanslichef pågår.
Framtidsperspektiv
Valet ska genomföras och därefter vidtar arbetet med bemanning av den nya politiska
organisationen tillsammans med kommunfullmäktiges valberedning och sedan val i
kommunfullmäktige och styrelse och nämnder.
Planering för utbildning av de nya förtroendevalda ska genomföras liksom hantering av verktyg
i form av läsplattor till nya förtroendevalda och inlämning av förtroendevalda som lämnar sina
uppdrag.
En ny kommunallag infördes den 1 januari 2018 och till sommaren kommer en ny förvaltningslag. Detta innebär behov av utbildningar både på tjänstemanna- och politikerplanet samt att en
rad styrdokument behöver uppdateras.

Ekonomi
Totalt redovisar kansliet inklusive vaktmästeriet ett positivt resultat med 40 000 kronor.
Prognosen på helår ett överskott på grund av sjukskrivningar och vakans inom enheten.

Personal
Arbete med rekrytering av ny kanslichef pågår. I avvaktan på full ordinarie bemanning har en
person deltidsanställts på viss tid.
Kansliavdelningen har fyra anställda fördelade på en chef, en nämndsekreterare/registrator för
socialnämnden, en arkivassistent/administratör och en kontorsvaktmästare. Till kansliet räknas
även 0,5 tjänst som nämndsekreterare/registrator för barn- och utbildningsnämnden även om
den formellt hör hemma under barn- och utbildningsnämnden.
Alla anställda är kvinnor, samtliga arbetar heltid.
Vid planerad frånvaro på vaktmästeriet har vikarie börjat användas. Detta har uppfattats
positivt.
Under det första halvåret har kansliet tagit emot en feriearbetare.

Jämställdhetsarbete
Jämställdhetsperspektivet finns med i diskussionerna kring rekrytering, men i övrigt har inte
arbetet prioriterats under året.

Internkontrollplan
Fyra punkter inom internkontrollplanen gäller kansliet specifikt:
-

Delegering – Delegationsordningen är relevant med avseende på kommunstyrelsens
förvaltnings organisation – Komplett genomläsning av delegationsordningen.

-

Dokumenthantering – Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är tillgängliga och
relevant - Komplett genomläsning av förvaltningens plan.
17

-

Styrdokument beslutade av KS och KF – Styrdokumenten hålls aktuella och tillgängliga –
Komplett genomläsning av samtliga styrdokument som förvaltningen bedöms ha ansvar för.

-

Personuppgiftslagen (PuL) från 25 maj 2018 General data protection regulation (GDPR) –
Komplett genomläsning och diskussion i förvaltningens ledningsgrupp

Rapporteras enligt plan till helår 2018.
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Bibliotek
Viktiga händelser
Under våren avslutades arbetet med att utrusta alla medier med RFID-taggar för utlåning med
automater. Det betyder att integriteten och förutsättningarna för att genomföra ett Meröppetbibliotek ökar. Låntagarna själva utför utlån och återlämning av medier.
Samarbete med Kung Karls skola kring läsfrämjande. ”Läsboost” för lässvaga elever som tränat
högläsning på biblioteket.(14 ggr)
Upphandlingen av nytt bibliotekssystem för tio kommunbibliotek i Västmanland genomfördes
under våren 2018. Bibliotekscheferna beslutade att göra en ny upphandling senare under året
eftersom resultatet av upphandlingen inte klarade kvalitetskraven.
Under perioden januari tom april 2018 har biblioteket haft 41 aktiviteter. Av dessa har 25 riktat
sig mot barn, ungdom och unga vuxna. De har exempelvis erbjudits, teater, musik, sago- och
berättarstunder, bokcirklar, bokprat, filmvisningar, pyssel och slöjd,
Under perioden maj tom augusti har biblioteket haft 35 aktiviteter. Av dessa har 25 riktat sig
mot barn, ungdom och unga vuxna. De har exempelvis erbjudits, teater, musik, sago- och
berättarstunder, bokcirklar, bokprat, filmvisningar, pyssel och slöjd.
Konsumentvägledningen har under perioden registrerat 11 äreneden, 12 kontakt, 6 telefon, 2 epost och 4 besök.
Framtidsperspektiv
RFID-konverteringen är färdig och biblioteket har två automater för utlåning och återlämning.
Förberedelser och möten med kommunens tekniska verksamhet KKTAB, Västra Mälardalens
IT-avdelning och Bibliotheca som ska leverera Meröppet-systemet har genomförts under våren
2018. Under hösteösten 2018 startar arbetet med att utrusta biblioteket för ”Meröppet bibliotek”
dvs att biblioteket utrustas med teknik som gör att biblioteket kan nyttjas även när det inte finns
personal i biblioteket.
Ny biblioteksplan för Kungsörs kommun färdigställs under hösten 2018
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i Uppdrag från kommunstyrelsen att i samarbete med
barn- och utbildningsförvaltningen titta på skolbiblioteksfrågan avseende den nya skolan
färdigställs under hösten 2018. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen.
Våren 2018 finns det utlåningsautomater på biblioteket. Det blir en anpassning till bibliotekets
ökade öppethållande ”Meröppet”. Invånarna i Kungsör kan utnyttja det fysiska rummet och
bibliotekets faciliteter även då personalen inte är på plats. Öppettiderna kan ökas till glädje för
besökarna som kan komma när det passar dem. Mycket kommer också att ändras i verksamhet
och arbetssätt under de närmaste åren i och med det regionala bibliotekssamverkansprojektet i
Västmanland.
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen titta på skolbiblioteksfrågan avseende den nya skolan.
Att under våren 2018 utreda möjligheten att titta på en mötesplats för kulturen i kommunen.
Biblioteket har sökt medel från Statens Kulturråd ”Stärkta bibliotek” för att utöka
programverksamheten på biblioteket genom att arrangera fler utställningar,
föreläsningar, läsecirklar. Det ska skapas nya ingångar till läsfrämjande insatser för barn- och
ungdomar och utvecklas nya metoder så att de kan bli mer delaktiga i Kungsörs kulturliv.
Kungsörs identitet ska stärkas och den vanliga människans historia ska förmedlas via ny teknik
och nya medier på biblioteket. En eller flera poddar på biblioteket ska startas för att sprida
Kungsörs kultur och göra invånarna till medskapare. Besked om biblioteket får bidrag kommer
under slutet av året.
Ett Makerspace (en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg
och idéer) i samarbete med föreningen LIST skapas i biblioteket.
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Ekonomi
Personalkostnaderna för biblioteket har ökat något och det beror i första hand på flera
vikarietimmar.

Personal
Biblioteket har haft en språkvärd som praktiserat och jobbat med allehanda biblioteksuppgifter
såsom: hylluppsättning, språkhjälp, RFID-konvertering av medier och hyllstädning.

Jämställdhetsarbete
Har alltid med det i planeringen för programverksamheten.

Kvalitet, miljö, jämställdhet
Biblioteket har som mål att erbjuda en hög kvalité bland annat i form av hög kompetens och
gott bemötande vilket ska visa sig i brukarenkäter. SCB:s medborgarundersökning visar att
biblioteket ligger i topp ”Högt betyg för VA och bibliotek i Kungsörs kommun. Verksamheter
som får ett särskilt högt betyg är vatten och avlopp, biblioteket och räddningstjänsten.”
Biblioteket arbetar ständigt med återvinning av returpapper, lampor, tonerkassetter och övrig
elektronik.
Biblioteket är en garant för en levande demokrati och det märks tydligt på alla som kommer till
biblioteket för att få hjälp att hantera och orientera sig i det digitala samhället. Dagligen får
bibliotekspersonalen hjälpa till med att ansluta besökarna till Internet eller visa på olika digitala
samhällstjänster.

Internkontrollplan
Inget område inom bibliotekets verksamhet fanns med i internkontrollplanen.
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Kultur, fritid och turism
Viktiga händelser
Knutsdans genomfördes på Stora torget lockade ca 35 barn och ca 30 vuxna.
Invigning av Kung Karlsskola ca 1500 besökare, tal och bandklippning utanför skolans östra
entré varpå besökarna fick titta runt samt gå en tipspromenad. Elever agerade guider och visade
vägen. Det bjöds på fika.
Under våren har vi jobbat med att uppdatera Kultur- och fritidspolitiska programmet för period
2018-2021. Programmet är nu färdigställt.
Ett antal aktivitetsgruppsmöten (mellan föreningar, ABF, Svenska kyrkan och kommunen) med
fokus på årets evenemang har hållits.
Fritidsenheten har deltagit i ett antal möten med skolornas kommungemensamma elevråd för
ökad dialog med barn och unga i kommunen.
Valborgsmässoafton firades genom eldar och fyrverkeri på Kungsudden i Kungsör och vid
Björlidens IP i Valskog. I Kungsör på Kungsudden underhöll Carolus Rex Mannar med
körsång och vårtalare var Tomas Olsson, prisbelönt lammproducent. I år delades det ut kultur-,
idrotts- och hedersstipendium för första gången i samband med firandet. I Valskog ersatte
”Gycklaren Zack” vårtalet även i år. Nytt för i år var att det bjöds på tysta fyrverkerier.
Evenemangen var välbesökta.
I samarbete med Kungsörs Återvinning & Secondhand, Arbetsmarknad och försörjning
invigdes Fritidsbanken i Kungsör 19 maj.
Arbetsmarknad och försörjning har även varit behjälpliga när det gäller att bygga nya
avbytarbås till Runevallen och Centralvallen.
Lockmora-dagen som är ett samarbete med en rad olika föreningar gick av stapeln söndagen
den 27 maj.
Lördag den 16 juni arrangerades Allsång på Ekudden för första gången, årets uppsättning av
artister var Patrik Isaksson, Hasse Jerner, Michael Crimson, Malin Willén och allsångsledare
Johan Ljungkvist samt kompbandet Wretling All Stars. Arrangemanget blev mycket uppskattat.
Kultur & evenemangssamordnaren och barn- och ungdomsbibliotekarien träffade Riksteaterns
distriktsansvige.
Konsert: Opera byrån gav Mystikens systrar på Kungsudden 12 besökare EKFA
Kultur och evenemangssamordnaren har deltagit i föreläsningen det goda värdskapet som
arrangerades på Västerås konserthus, av bland annat Visit Västerås.
Ung kultur möts på Kulturhuset Folkets Park i Köping, arrangeraders tillsammans med Köping
och Arboga kommun. En möjlighet för ungdomar att visa upp sig med sina talanger på en scen
samt i en utställning. Detta år var det --- bidrag på scenen, 1 konstnär och ca 50 personer i
publiken.
Med anledning av Earth hour arrangerades filmen ”en obekväm uppföljare” av Al Gore för 90
skolelever på dagtid och för allmänheten på kvällstid 14 st. i publiken. På kvällen var det även
tipspromenad och möjlighet att träffa energirådgivaren.
Snicksnack-kväll på Biblioteket, där fyra föreläsare höll korta presentationer med hjälp av 20
bilder.
Träffat Kungsörs konstförenings styrelse för att nätverka och samtala om vårt gemensamma
engagemang i Konst och hantverkssafarin, samt Ett kulturliv för alla konst.
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Träffat representanter för Kungsörs film och teaterförening. För att utveckla samarbetet och få
möjlighet att arrangera dansföreställningar i Kungsör. Första föreställningen är planerad under
hösten 2018. Genom att även samverka med Västmanlandsmusiken kan vi till viss del få
tillgång till Dansnät Sveriges turnéer.
Under maj har Kultur och evenemangssamordnaren träffat Västmanlandsmusiken i ett
planeringmöte för Ett Kulturliv för alla - musik. Folkmusikgruppen Spelstinor gästade Torpa
bygdegård med stöd av Ett kulturliv för alla – musik. Fantastiskt duktiga folkmusiker (två av
dem riksspelmän)som bjöd på konsert för både unga och gamla.
Ett kulturliv för alla – konst har haft möte i Hallstahammar, där mötet inleddes med
rundvandring i deras kulturhus, samt en visning av den aktuella utställningen på
Naturfotografiska. Mötet var en avstämning för halva projektperioden, och de deltagande
kommunerna rapporterade om aktiviteter och utmaningar. (Ett Kulturliv föra alla - konsts
projektperiod är 1 okt – 30 sep.) Vi fick även besked att Kulturrådet har beviljat medel för ett
projektår 2.
Konst och hantverkssafarin 12 – 13 maj
Årets konst och hantverkssafari överträffade de senaste årens besöks antal med drygt hundra.
2018 kom vi upp i 2739 stycken besök, hos de olika utställarna och på Kungsudden.
Dem allra flesta konstnärerna och hantverkarna var mycket nöjda med helgen, som generellt
var lugnare på söndagen än lördagen. Även detta år hade vi ett samarbete med Sörmlands
konstsafari.
Drakbyggarverkstaden var ett trevligt inslag på Kungsudden, där folk i olika åldrar byggde
drakar. Den yngsta deltagaren var 3 år och den äldsta var 80 år. Ett mycket uppskattat inslag
som kunde genomföras med hjälp av medel från satsningen Ett kulturliv för alla – konst!
Det är mycket jobb både inför och under safarin, men det är roligt samarbete mellan
konstnärerna som även kom med en rad förbättringsförslag på utvärderingsmötet.
I juni firades Världsmiljöveckan med teater med miljötema för barn i förskola och skola,
infotorg med Vafab miljö, Klimat och energirådgivaren m.fl. på Nytorget. Kayakutflykt i
Mälaren samt Kungsörs kommuns miljöpris som delades ut till Eva Nelson med kollegor på
driftenheten samt Eriksbo plantskola på kommungullmäktiges junimöte.
I juli uppträdde Cirkusdemokrati, en föreställning för barn och familjer 50 st i publiken varav
30 st. barn. Vi har även haft Cirkusskola 20 st deltog. Både Cirkusdemokrati och Cirkusskola
kunde genomföras med dem statliga sommarlovsmedlen.
I augusti hade vi tre handbollsläger i sporthallarna, Sollentuna HK 120 deltagare, Stockholms
polisen 86 deltagare och AIK Handboll 220 deltagare. Övernattning skedde i nya skolan samt
så samarbetade vi med skolköket på skolan. Alla deltagare var mycket nöjda med vistelsen i
Kungsör.
Sista helgen i augusti arrangerades Kungsörs dagarna. Lördagen var en familjedag med massor
av aktiviteter, bland annat ankrace, familjedag i Pinnparken med föreningar politiska partier,
räddningstjänst och teater. På Centralvallen arrangerade Event ung en rad olika aktiviteter för
ungdomarna. På fredagen och lördagen erbjöd Nellys musik underhållning i serveringstältet.
Inför valet 9 september arrangerades det en valdebatt på Thor Modéen-teatern, välbesökt med
en engagerad publik på omkring 130 personer. Arbetet inför samt under valdebatten sköttes av
kultur & evenemangssamordnaren och utvecklingsenheten.
Vi har deltagit i ett antal nätverksmöten gällande Kultur- och fritids samt driftsfrågor i Västra
Mälardalen. Vi planerar för fullt för kulturveckan vecka 40 och prova på dag med kultur under
hösten tillsammans med skolan.

Ekonomi
Kultur- o fritid håller budget.
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Personal
I badhuset har en extra resurs jobbat som timvikarie även i år, främst på fredagkvällar då det
har varit en kraftig ökning av antalet besökare, mestadels nyanlända. Resursen är flerspråkig
och har kunnat prata med alla om regler m.m, något som bidragit positivt till ordningen.
Ny kommunikatör/administratör Christina Emilsson började sin tjänst i slutet av januari.

Kvalitet, miljö, jämställdhet
I badhuset finns två bastun, en liten och en stor. Tisdag och fredag nyttjar herrar den stora
bastun. Torsdag, lördag och morgonsim nyttjar damer den stora bastun.
Tysta fyrverkerier avslutade valborgsmässofirandet vid Kungsudden och Björliden med hänsyn
till djurlivet.
Turism
Deltagit i Cykla runt Mälarens monter på cykelmässan. Den sista aktiviteten som Föreningen
Mälaren utfört tillsammans. Härefter fortsätter samarbetet som ett nätverk där kommunerna
runt Mälarens turismavdelningar utbyter erfarenheter.
Ellinor Gustafsson som studerar till affärsutvecklare inom turismnäringen - praktiserar på
turismfunktionen hos Lina Ekdahl mellan den 12 mars t.o.m. den 20 april. Inför turistsäsongen
tog vår praktikant fram en promenadkarta enkel att använda för värdar och smidig för
besökarna. Den var uppskattad av besökare.
Färdigställt Turistmagasinet Turist i Västra Mälardalen, tillsammans med Turisbyråerna i
Köping och Arboga samt företaget 365 publishing. I samband med att magasinet delades ut
besöktes många av Kungsörs besöksmål: Miniature Kingdom, Kungsörs Torp, Ekuddens
camping, Ljungs Goa, Undegårds konst och presenter, Johannes bergsmode, Kungsörs
Återvinning & Secondhand mm.
Samsyn Västmanland turism. En start för att turismenheterna i länet och Region Västmanlands
Turismavdelning ska samlas och driva Västmanland som destination till en ytterligare nivå,
genom samarbete. En dag i augusti hade Samsyn Västmanland nätverket för turismansvariga i
länet en heldagsworkshop.
Deltagit i Föreningen Sveriges gästhamnars möte i Sundbyholm, där vi fick med oss mycket
information och kunskap inför årets båtsäsong/gästhamnssäsong.
Naturkartan, Västra Mälardalens flera friluftsleder och platser är nu digitaliserade och finns på
appen Naturkartan.
Under fyra semesterveckor har turistinformationens telefon och mail varit omkopplade till
Köpings Turistbyrå som svarat på dem frågor som inkommit. Broschyrer har funnits vid olika
besöksmål, såsom gästhamnen, caféer, Ekuddens camping och Miniature Kingdom, samt i
kommunhusets reception och Kungsörs bibliotek.

Personal
Ellinor Gustafsson som studerar till affärsutvecklare inom turismnäringen - praktiserar på
turismfunktionen hos Lina Ekdahl mellan den 12 mars t.o.m. den 20 april.

Internkontrollplan
-

Skadegörelse och tekniska fel vid anläggningar t.ex. räddningsmaterial och redskap.
Personal på plats vid anläggningarna genomför regelbundna kontroller av
anläggningarna genom en checklista, vid eventuella fel görs en felanmälan till Kungsörs
kommun teknik AB varvid felen åtgärdas.
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Kommunikation
Viktiga händelser
En ny kommunikatör påbörjade sin tjänst i slutet av januari. Det innebar en nystart för
kommunikationsenheten med möjlighet att göra nya prioriteringar.
Sociala medier
Andelen som följer kommunens sida på Facebook har ökat stadigt under året. Mellan januari
och september var det en ökning med 200 personer. Det är positivt eftersom det betyder att
kommunens information i denna kanal får större räckvidd.
Några av de mest populära inläggen från Facebook handlade om vinnaren av arbetsmiljöpriset
Kultureken, den årliga Allsången, de nya bodarna i gästhamnen och sommarens
eldningsförbud.
Kommunkontakt
Under året har två nummer av Kommunkontakt producerats och delats ut till boende och
företag i kommunen. Med förstärkta resurser och kompetens inom grafisk layout har enheten
valt att själva layouta Kommunkontakt istället för att fortsätta anlita en reklambyrå.
Kommunkontakt har fått en ny, mer tilltalande grafisk form.
Externwebben
Kungsör medverkar i Köpings projekt för att designa om sin webb. När Köpings projekt är klart
kan delar av resultatet införas även på Kungsörs webb. Fokus är att underlätta för medborgarna
att hitta rätt och relevant information.
Kommunikationsenheten arbetar under hösten för att göra en nystart med webbredaktörerna.
Deltagandet i nätverket för webbredaktörer liksom kunskapsnivån har sjunkit, många av
redaktörernas uppgifter landar på kommunikationsenheten och vissa redaktörer har inte rätt
förutsättningar för denna arbetsuppgift. Kommunikationsenheten har förankrat
webbredaktörernas rollbeskrivning i ledningsgruppen och stämt av att det är rätt/tillräckligt
många personer som är webbredaktörer för varje förvaltning.
Ett nytt verktyg för statistik för webben är på plats, Vizzit. Utbildning och implementering sker
under hösten 2018.
Intranätet
Intranätet är eftersatt, information uppdateras inte i tillräcklig utsträckning. Kansliet och
kommunikationsenheten har arbetat med att uppdatera författningssamlingens styrdokument på
intranätet. Socialförvaltningen har, i samarbete med kommunikationsenheten, uppdaterat och
rensat bland sina styrande dokument.
Diskussioner om att byta till ett nytt intranätverktyg pågår tillsammans med Köping, Arboga
och Surahammar. I Arboga finns ett pågående intranätprojekt och Kungsör deltar i
referensgruppen. Målsättningen är att alla kommunerna på sikt ska ha samma
publiceringsverktyg för intranätet, samma som vi idag använder för våra webbar – SiteVision.
Fördjupad samverkan
Samarbetet inom kommunikationsområdet mellan Kungsör, Arboga och Köping har hållits
levande under året. Alla tre kommuner ser stora fördelar med att samarbeta och samordna
verktyg och system. Bland annat samordnas webbredaktörsträffar så att redaktörerna i alla tre
kommuner får likvärdig utbildning och information inom samma temaområden.
Bomässan 2018
Kommunen ska även 2018 delta i Bomässan i Eskilstuna. Kungsör är inne i en expansiv fas och
Bomässan är en bra plats för att lyfta fram kommunens boendeformer, tomter och
framtidsplaner. Mässdeltagandet kan ses som ett led i att stärka kommunens varumärke.
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Kriskommunikation
Kommunikationsenheten medverkade på olika sätt i att uppmärksamma krisberedskapsveckan
under vecka 19. Under hösten ska den nya kommunikatören delta i en tre dagar lång utbildning
i kriskommunikation som anordnades av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Kultur och turism
Under 2018 har enheten i vanlig ordning medverkat vid marknadsföring av kommunens
evenemang och besöksmål genom annonser och trycksaker med mera.
Framtidsperspektiv
Under hösten slutar en av kommunikatörerna sin tjänst och en ny kommunikatör börjar
förhoppningsvis under 2018. Det blir en nystart för kommunikationsenheten med möjlighet att
göra nya prioriteringar baserat på den nya kommunikatörens kompetens.
Personal
En ny kommunikatör började i januari 2018. Enheten bestod då av två kommunikatörer, Cecilia
Palmblad och Christina Emilsson. Cecilia Palmblad slutar sin tjänst den sista oktober 2018 och
rekrytering av en ny kommunikatör pågår under hösten 2018.
Jämställdhetsarbete
Inga särskilda insatser har gjorts för att öka jämställdheten. All fast anställd personal på
kommunikationsenheten är kvinnor.
Internkontrollplan
I internkontrollplanen för kommunstyrelsen för 2018 finns inga punkter som gäller
kommunikationsenheten.
Ekonomi
Budgeten för kommunikationsenheten ser ut att hålla under 2018, inga större avvikelser finns
att rapportera fram till hösten.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Nämndinitiativ – Tidsbegränsat stöd för
svensk köttproduktion (KS 2018/361)
Vid kommunstyrelsens senaste sammanträde lämnade Madelene
Fager och Petter Westlund, båda (C) in ett nämndinitiativ med
önskemål om tidsbegränsat stöd för svensk köttproduktion.
Initiativet kom till mot bakgrund av sommarens extrema torka och
de konsekvenser det får för det svenska lantbruket.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att initiativet ska ses som
en viljeinriktning och att kommunen ska öka inköpen av svenskt
kött i den mån det är möjligt under en period om åtta månader.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Nämndinitiativ
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-09-03, § 147
• Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse 2018-10-11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar om viljeinriktningen att öka inköpen av
svenskt kött, i den mån det är möjligt, under en period om åtta
månader.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Madelene Fager, Petter Westlund, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-03

§ 147
Nämndinitiativ - Tidsbegränsat stöd för
svensk köttproduktion (KS 2018/361)
Madelene Fager och Petter Westlund båda (C) föreslår att kommunstyrelsens förvaltning få i uppdrag att, tillsammans med
berörda förvaltningar, vidta åtgärder för att under åtta månader öka
inköpen av svenskt kött och på det sättet öka efterfrågan och
undvika nödslakt.
Nämndinitiativet tas mot bakgrund av sommarens extrema torka
och de konsekvenser får för det svenska lantbruket
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Nämndinitiativ från Madelene Fager och Petter Westlund

Beslut

Kommunstyrelsen noterar nämndinitiativet och frågan tas upp
igen vid nästa sammanträde efter beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-10-11

KS 2018/361

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Tidsbegränsat stöd för svensk köttproduktion
Centerpartiet genom Madelene Fager och Petter Westlund har lämnat in ett
nämndinitiativ med önskemål om ”tidsbegränsat stöd för svensk köttproduktion”.
Intentionen med detta stöd är bra och skulle kunna vara en viljeinriktning. Idag är
det inte säkert att vi kan öka dessa inköp då det inte alltid finns svenskt kött tillgängligt hos de leverantörer vi har avtal med idag. Vi har heller inte möjligheten
att gå utanför våra avtal då detta skulle leda till avtalsbrott.
Vi måste vara beredda på att köpa annat kött om leverantörer inte kan leverera
svenskt kött och vid kravställan om att producenter ska ha följt svensk djurskyddslag så gäller samma lag i Finland vilket innebär att även finskt kött kan bli
aktuellt. Idag köper vi 100 procent oberett svenskt fågelkött och 91,53 procent
oberett svenskt kött så antalet svenskt kött som handlas in är idag mycket högt.
Just nu tittar vi på möjligheten att i kommande livsmedelsupphandling inte ta
med kött utan hålla den utanför och istället göra en separat upphandling för kött.
På det sättet skulle vi även kunna dela upp kött i olika kategorier och kanske även
perioder under året. På det sättet skulle även mindre producenter kunna vara med
i upphandlingen och lämna anbud på leveranser för enbart Kungsör.
I fördjupad samverkan jobbar vi dessutom för att bli ett försöksområde där vi
lanserat en idé om närupphandlat. Att för ett visst belopp kunna upphandla inom
ett begränsat geografiskt område och på så sätt finna bästa produkt till kortaste
resa som också skulle kunna gynna företag inom hela KAK. Detta förslag har vi
ingen aning om idag om det kan bli verklighet men vi jobbar för det.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta om viljeinriktningen att öka inköpen av
svenskt kött i den mån det är möjligt under en period om åtta månader.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Svar på revisionsrapport – Granskning av
kommunens rutiner för hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar (KS 2018/344)
Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska hur
kommunen arbetar för att sköta den interna kontrollen när det
gäller anläggningstillgångar.
KPMG konstaterar i en sammanfattande bedömning att kommunen
i allt väsentligt har tillfredsställande rutiner när det gäller hanteringen av materiella anläggningstillgångar. För att stärka den interna kontrollen rekommenderas åtgärder på fem områden:
-

Ta fram rutinbeskrivning för inventering av kommunens tillgångar med tydlig spårbarhet i anläggningsregistret var den
fysiska tillgången finns placerad

-

Tydligare intern kontroll för att säkerställa att riktlinjerna för
hanteringen av anläggningsregistret följs ute i verksamheten

-

Ta fram en rutin för att säkerställa att anläggningsregistret blir
uppdaterat löpande för att undvika att det blir ett antal gamla
poster i anläggningsregistret

-

Se över behovet för att upprätta riktlinjer för inventarier som
inte uppgår till ett sådant värde att de ska finnas i anläggningsregistret

-

Ta fram en inventeringsrutin för kommunens konst och säkerställ att samtliga konstinköp finns upptagna i anläggningsregistret

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
rapporten med kommentarer till vart och ett av områdena.
Sammanfattat så
- delar förvaltningen bedömningen, att rutinerna väsentligen
fungerar bra
- håller med om att den interna kontrollen skulle kunna bli ännu
bättre, framförallt när det gäller att hålla koll på vart saker och
ting är placerade när det gäller tillgångar till ett lite lägre värde,
och att nya rutiner skulle kunna införas för att förbättra den
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22
interna kontrollen. Detta gäller inte minst stöldbegärlig
egendom.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisionsrapporten Granskning av kommunens rutiner för
anläggningsregister
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-08-29

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande
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SVAR REVISIONSRAPPORT
Datum

Vår beteckning

2018-08-29

KS 2018/344

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ekonomichef Bo Granudd

Svar på revisionsrapport – Granskning avseende
kommunens rutiner avseende hantering av anläggningsregister för materiella anläggningstillgångar
Kommunens revisorer har gett KPMG i uppdrag att granska hur kommunen arbetar för att sköta den interna kontrollen när det gäller anläggningstillgångar.
KPMG konstaterar i en sammanfattande bedömning att kommunen i allt väsentligt har tillfredsställande rutiner när det gäller hanteringen av materiella anläggningstillgångar. För att stärka den interna kontrollen rekommenderas åtgärder på
fem områden som kommenteras nedan.
1. Att rutinbeskrivning för inventering av kommunens tillgångar tas fram och att
det ska finnas en tydlig spårbarhet i anläggningsregistret var den fysiska
tillgången finns placerad
Kommentar:
Punkten är tvådelad, en rutinbeskrivning för inventering av tillgångar tycker
vi också är intressant. En sådan förutsätter den andra delen, att spårbarhet av
tillgångar införs. Tillgångarna kunde lämpligen märkas upp med inventarienummer. En sådan rutin saknas i synnerhet när det gäller tillgångar till ett
lite lägre värde, exempelvis enstaka inköp av möbler.
2. Att en tydligare intern kontroll för att säkerställa att riktlinjerna för hanteringen av anläggningsregistret följs ute i verksamheten
Kommentar:
Anläggningsregistret sköts av ekonomienheten endast så hanteringen av
registret gäller inte ute i verksamheterna. Vad som betraktas som investering
och nivån på vad som betraktas som en anläggningstillgång bedömer vi som
väl känd ute i verksamheten.
3. Att kommunen tar fram en rutin för att säkerställa att anläggningsregistret
blir uppdaterat löpande för att undvika att det blir ett antal gamla poster i
anläggningsregistret
Kommentar:
Vi anser att vi har en rutin som säkerställer att anläggningsregistret uppdateras löpande. Registret uppdateras minst tre gånger om året, i samband med
bokslut, ibland oftare. Rutinen är inte nedskriven utan sköts av en person,
vilket möjligen kan betraktas som en brist.
Det sista påståendet stämmer inte med den första punkten ovan. En orsak till
ett register över tillgångar är just att hålla koll på att de finns kvar och helst
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Er beteckning

också vart, gamla poster bör därför finnas kvar i anläggningsregistret tills
tillgången avyttras, även om de kan betraktas som närmast värdelösa och
färdigavskrivna.
4. Att kommunen ser över behovet för att upprätta riktlinjer för inventarier som
inte uppgår till ett sådant värde att de ska finnas i anläggningsregistret
Kommentar:
Vi har andra register för vissa tillgångar. Exempelvis finns ett stort register
vardera över samtliga datorer, telefoner och skrivare/kopiatorer. Dessa register sköts av Västra Mälardalens KommunalFörbund. Vi har också register
kopplade till försäkringsbolag när det gäller maskiner och utrustning, i
huvudsak inom kommunens bolag. Det finns register över musikintrument
och andra läromedel inom skolan m.m.
Vi har dragit gränsen för anläggningsregistret just vid anläggningstillgångar.
Naturligtvis kan man införa fler register eller utöka registret till att omfatta t
ex möbler. Detta saknas idag och kan vara en bra idé att införa om inte
administrationen blir tyngre än mervärdet.
5. Att en inventeringsrutin gällande kommunens konst tas fram och att kommunen säkerställer att samtliga konstinköp finns upptagna i anläggningsregistret
Kommentar:
Det finns ett särskilt konstregister som sköts av kommunens bibliotek. Inventering har genomförts i omgångar under de senaste åren och registret har
blivit bättre och bättre. Konsten skulle liksom mycket annat kunna föras till
samma register för att slippa fler register. För att säkerställa att konsten blir
registrerad framöver skulle en rutin kunna införas som innebär att ALL konst
köps in på ett ställe och inte spritt ute i verksamheterna. En sådan rutin finns
inte för närvarande.

Sammanfattat så delar vi bedömningen, att rutinerna väsentligen fungerar bra. Vi
håller också med om att den interna kontrollen skulle kunna bli ännu bättre, framförallt när det gäller att hålla koll på vart saker och ting är placerade när det gäller
tillgångar till ett lite lägre värde, och att nya rutiner skulle kunna införas för att
förbättra den interna kontrollen. Detta gäller inte minst stöldbegärlig egendom.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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§
Gåva från Kungsörs tennisklubb i form av
fastighet och utfästelse i samband med detta
(KS 2017/346)
I samband med uppdraget att göra en ny detaljplan för Borgvik
önskar kommunen sammanföra tre fastigheter till en genom en
fastighetsbildning. Två av fastigheterna ägs av Kungsörs kommun
medan den tredje ägdes av Kungsörs tennisklubb och består av
tennisbana och en mindre byggnad för bl.a. omklädning och dusch.
Tennisklubben har inte längre någon verksamhet och när den
upphörde att bedriva verksamhet fattades inte nödvändiga beslut
för att kommunen skulle kunna förvärva fastigheten.
Föreningen startades upp på nytt för att kunna lägga ner den korrekt. Vid årsmötet som hölls lades föreningen ned och föreningen
lämnade ett gåvobrev till kommunen som innebär att föreningen
överlåter fastigheten till Kungsörs kommun.
Kommunen gjorde då en utfästelse som motprestation där man
lovade att
- ställa i ordning en möjlighet att spela tennis på skolgården till
den nybyggda skolan och
- Kungsörs kommun vara behjälplig med att se över förutsättningarna före ny anläggning för tennisspel om en ny tennisklubb bildas så ska
Efter detta har kommunen ansökt hos fastighetshetsinskrivningen,
Lantmäteriet om lagfart. De har godkänt förfarandet och beslutat
att fastigheten nu tillhör Kungsörs kommun.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-11
med bilagor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar ta emot gåvan från Kungsörs tennisklubb och godkänner den utfästelse som ställts i samband med att
gåvan överlämnades.

Justerandes sign
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Borgvik - tennisbanan
I samband med uppdraget att göra en ny detaljplan för Borgvik som i den blivande detaljplanen innefattar tre olika fastigheter som ska bli en genom en ny
fastighetsbildning. Två av fastigheterna ägs av Kungsörs kommun medan den
tredje ägs av Kungsörs tennisklubb. Fastigheten består av tennisbana och en
mindre byggnad för bl.a. omklädnad och dusch.
I våra samtal och efterforskningar så visade det sig att tennisklubben inte längre
fanns så vi hade ingen juridisk person att förhandla denna fastighet med. I samtal
med jurister på SKL och PWC diskuterades en rad lösningar som skulle kunna
vara möjliga men det som vi till slut valde var att samla de gamla styrelsemedlemmarna som i den senaste styrelsen varit verksamma.
Det visade sig att vid den tidpunkten då föreningen upphörde att bedriva verksamhet så hade man inte fattat de beslut enligt stadgarna som var nödvändiga för
att vi skulle kunna gå vidare. Vi kom då överens med de styrelsemedlemmar vi
fått tag i att vi skulle starta upp föreningen på nytt för att lägga ner den korrekt.
Tillsammans kallade vi till ett årsmöte där vi bjöd in de fem styrelsemedlemmar
vi fått tag i och två kom med fullmakt från ytterligare två gamla medlemmar och
en medlem avstod från att komma. Årsmötet kunde hållas som resulterade i att
föreningen avslutades korrekt och ett gåvobrev kunde lämnas från föreningen där
man överlät fastigheten till Kungsörs kommun.
En utfästelse ställdes från Kungsörs kommun som motprestation där vi som
kommun lovade ställa iordning en möjlighet att spela tennis på skolgården till
den nybyggda skolgården Kung Karl och om en ny tennisklubb bildas så ska
Kungsörs kommun vara behjälpliga med att se över förutsättningarna för en ny
anläggning för tennisspel.
Årsmötesprotokollet, gåvobrevet och en ansökan om lagfart skickades sedan till
Lantmäteriet som genom sin Fastighetsinskrivning godkänt förfarandet och
beslutat att fastigheten nu tillhör Kungsörs kommun.
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta ta emot gåvan från Kungsörs tennisklubb och
godkänna utfästelsen som ställts i samband med att gåvan överlämnats från
Kungsörs tennisklubb

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Ida-Maria Rydberg
Näringslivsutvecklare

Bilagor:
Gåvobrev
Ansökan om lagfart
Kompletterande handlingar till ansökan om lagfart
Årsmötesprotokoll
Fullmakter
Utfästelse
Underrättelse från Lantmäteriet
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§
Länsgemensam nyföretagarrådgivning
(KS 2018/300)
Den strategiska regionala beredningen rekommenderar regionstyrelse och respektive kommun att godkänna ett förslag till länsgemensam nyföretagarrådgivning. Syftet är att få fler startade lönsamma företag med lång levnadsfrekvens. Förslaget är att Nyföretagarcentrum ska bedriva nyföretagarrådgivning i länets samtliga
kommuner.
Beräknad kostnad för Kungsörs kommun per år är 17 000 kronor.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen:
-

tillhandahåller lokal/kontor för rådgivningstillfällena

-

ger ett ekonomiskt bidrag om 17 206 kronor per år

-

inledande samtal med det lokala näringslivet tas av näringslivsenheten som förmedlar kontakter till Nyföretagarcentrum

-

medverkar från näringslivsenheten när Nyföretagarcentrum
besöker det lokala näringslivet

-

stödjer aktiviteter enligt överenskommelse

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokoll från Strategiska regionala beredningen 2018-06-08, §
38
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-10

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till länsgemensam nyföretagarrådgivning.
Kommunens kostnader – 17 206 kronor per år – finansieras ur ID
Kommunledning.
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NyföretagarCentrum
i regionalt samarbete med

Västmanland

Utveckling av nya företag
Tillsammans med länets kommuner
arbetar Region Västmanland med
högskolor, näringsliv och andra aktörer för
att samverka i länets utveckling.
En ökad samverkan gör Västmanland till
ett attraktivare län att bo och verka i.
Detta, i sin tur, kan bidra till fler nya
företag och tillväxt i de befintliga.
Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri,
konfidentiell, objektiv och affärsmässig
rådgivning till alla som vill starta eget.
Ändamålet med verksamheten är att ”främja
tillväxt, sysselsättning, skatteintäkter genom
tillkomst och utveckling av nya företag inom
alla branscher. Vi ska också verka för en
ökad levnadsfrekvens, ett mångfacetterat
lokalt näringsliv, integration och utveckla
nätverk för att stödja och stimulera
företagande”. Samarbetspartners finns
både inom offentlig och privat sektor.
Region Västmanlands 10 kommuner
har f.n. 271 095 invånare (enl. SCB).
Västmanland

Antal
företag

Invånare enl
SCB

2016

Redovisad
feb -18

Arboga
Fagersta
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Norberg
Sala
Skinnskatteberg
Surahammar
Västerås
Västmanlands län

1 268

1 100
1 187
600
2 320
599
2 334
320
597
15 000
25 325

Källa: Arbetsförmedlingen & SCB

13
13
15
8
26
5
22
4
10
150
271

934
415
998
603
116
796
631
431
037
134
095

Region Västmanland bidrar med stöd till
tillväxtskapande åtgärder för länets nya
och befintliga små samt medelstora
företag genom bl.a.
• Investeringsbidrag
• Konsultcheck
• Innovationsstöd
• Kommersiell service
• Företag i samverkan
• Stimulering av nyföretagsutvecklingen
Tillväxtfrämjande åtgärder med stöd och
medfinansiering av projekt enligt
regeringens nationella strategi för regional
tillväxt och novationskraft sker också.
Mot ovanstående bakgrund ser vi det som
nödvändigt att stimulera och stödja
tillkomsten av nya företag i länets
kommuner.

NyföretagarCentrum
i regionalt samarbete med

Västmanland

Kommunal finansiering för Utveckling av nya företag
Princip

✓ Kommunen tillsammans med Nyföretagarcentrum ansvar för att ordna finansiering
med det lokala samt regionala näringslivet.
✓ Princip för fördelning av finansiering av rådgivningsverksamheten
Kommun

Lokalt
Näringsliv

Region
Regionalt
Västmanland Näringsliv

NyföretagarCentrum
✓ Ansvarig för rådgivningen
✓ Kompetensutveckling
✓ Kvalitetssäkring av rådgivare
✓ Ledning av rådgivare
✓ Administration av rådgivning
✓ Redovisning & statistik

✓
✓
✓
✓
✓

Kommunen
✓ Rådgivningskontor/lokal
✓ 25 % ekonomiskt bidrag enl. nedan
✓ Förmedla kontakter i näringslivet

✓ Medverka vid besök hos näringslivet
✓ Bidra & stödja aktiviteter enl. ök.
✓ Bidra med 2:-/invånare/år

Beräkning för respektive kommun
Kommun
Bidrag
✓ Arboga
27 868 kr/år
✓ Fagersta
26 830 kr/år
✓ Hallstahammar
31 996 kr/år
✓ Kungsör
17 206 kr/år
✓ Köping
52 232 kr/år
✓ Norberg
11 592 kr/år
✓ Sala
45 262 kr/år
✓ Skinnskatteberg
8 862 kr/år
✓ Surahammar
20 074 kr/år
✓ Västerås
300 268 kr/år

Region bidrag Näringsliv bidrag
27 868 kr/år
55 736 kr/år
26 830 kr/år
53 660 kr/år
31 996 kr/år
63 992 kr/år
17 206 kr/år
34 012 kr/år
52 232 kr/år
104 464 kr/år
11 592 kr/år
23 184 kr/år
45 262 kr/år
90 524 kr/år
8 862 kr/år
17 724 kr/år
20 074 kr/år
40 148 kr/år
300 268 kr/år
600 536 kr/år

Resurs i näringslivsfrågor
Behjälplig vid intern information
Avlastar ”Näringslivskontoret”
Kontakt med lokala näringslivet
Lokala aktiviteter enl. ök.
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Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Ida-Maria Rydberg, Näringslivsutvecklare
Kungsörs kommun

Länsgemensam nyföretagarrådgivning
Bakgrund
I syfte att få fler startade lönsamma företag med lång levnadsfrekvens har ett
förslag om länsgemensam nyföretagarrådgivning tagits fram.
Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri, konfidentiell, objektiv och
affärsmässig rådgivning till alla som vill starta eget. Nyföretagarcentrum föreslås
bedriva nyföretagarrådgivning i länets samtliga kommuner. Därigenom förväntas
tillgängligheten till kvalitetssäkrad rådgivning i alla kommuner förbättras
Ärendebeskrivning
Ett förslag till nytt gemensamt sätt att arbeta med nyföretagarrådgivning har
tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Region Västmanland,
några av länets kommuner och Nyföretagarcentrum. Arbetsgruppens förslag har
förankrats i nätverket för kommunernas näringslivsansvariga samt i Regionala
ledningsgruppen. Förslaget är att Nyföretagarcentrum bedriver
nyföretagarrådgivning i länets 10 kommuner.
Förväntade effekter av förändringen är tillgänglighet till kvalitetssäkrad
rådgivning i alla kommuner. Tydliga och enhetliga rutiner, bättre uppföljning och
statistik samt effektiv marknadsföring för att nå fler.
Finansieringsmodellen bygger på en fördelning med en fjärdedel vardera från
• Privat regional finansiering (företag med regionalt intresse)
• Privat lokal finansiering (lokala företag)
• Offentlig regional finansiering (Region Västmanland)
• Offentlig lokal finansiering (respektive kommun)
Nyföretagarcentrum kontaktar företagen med regionalt intresse och sköter de
kontakterna. I samråd med näringslivsenheterna i respektive kommun sköter de
även kontakten med lokala företag.
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Förslag till åtaganden
• Kungsörs kommun tillhandahåller lokal/kontor för rådgivningstillfällena
• 25 % ekonomiskt bidrag, för Kungsör 17206 kronor/år
• Näringslivsenheten har inledande samtal med det lokala näringslivet och
förmedlar sedan kontakter till Nyföretagarcentrum.
• Näringslivsenheten medverkar när Nyföretagarcentrum besöker lokala
näringslivet
• Stödja aktiviteter enligt överenskommelse
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Godkännande av redovisat förslag för länsgemensam nyföretagarrådgivning från
Regionens beredning
Finansiering med 17206 kronor per år tas från konto ID Kommunledning

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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§
Överenskommelse om webbportalen Kulturarv Västmanland
(KS 2018/409)
Den strategiska regionala beredningen rekommenderar region och
respektive kommun att godkänna en förlängning av överenskommelsen om webbportalen Kulturarv Västmanland.
Nuvarande överenskommelse löper ut den 31 december 2018.
Samverkansgruppen Kultur och idrott har ställt sig positiv till en
fortsättning. Nuvarande finansieringsnyckel föreslås fortsätta gälla,
vilket för kommunerna innebär en krona per kommuninnevånare
och år och för regionen en krona per länsinvånare och år.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Strategiska regionala beredningens protokoll 2018-08-31 med
bilagor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner en förlängning av
-

Överenskommelse om webbportalen Kulturarv Västmanland
(www.kulturarvvastmanland.se) under perioden 1 januari 2019
– 31 december 2022

-

den fördelningsnyckel som innebär att länets kommuner finansierar med en krona per kommuninvånare och år och Region
Västmanland med en krona per länsinvånare och år

Beslutet förutsätter att övriga kommuner och Region Västmanland
fattar motsvarande beslut.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Region Västmanland, akten
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Överenskommelse ang. webbportalen Kulturarv Västmanland
1. Parter och avtalstid
Överenskommelse är tecknad mellan kommunerna Arboga, Fagersta, Hallstahammar,
Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar, Västerås och Landstinget
Västmanland.
Överenskommelsen gäller den 1 januari 2015 – 31 december 2018. För tid därefter ska ny
överenskommelse träffas.

2. Överenskommelsens syfte
Överenskommelsen syftar till att ange inriktningen på den gemensamma webbportalen
Kulturarv Västmanland.

3. Uppdrag
Driva, utveckla och förvalta webbportalen Kulturarv Västmanland. Genom samverkan och
delaktighet ska webbportalen främja att ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas.
Arbetet med och finansieringen av portalen är en gemensam angelägenhet för landstinget och
länets kommuner. Verksamheten genomförs i nära samverkan med ABM-aktörerna (arkiv,
bibliotek och museer) i länet.
Landstinget är samordnare av arbetet. En webbredaktion ska arbeta med utveckling av
funktioner, form och innehåll samt med uppgiften att lägga in material i portalen.
Kommunerna medverkar aktivt i arbetet genom att kontinuerligt bidra med lokalt
kulturarvsmaterial.
Syftet är att webbportalen Kulturarv Västmanland ska vara den givna digitala ingången för
kulturarvsintresserade som söker material och information om det västmanländska
kulturarvet.

4. Uppföljning
Parterna förbinder sig att aktivt delta i en kontinuerlig diskussion och att en årlig kvalitativ
och kvantitativ utvärdering genomförs.

5. Grundfinansiering
Kommunerna finansierar med en krona per kommuninvånare och år.
Landstinget Västmanland finansierar med en krona per länsinvånare och år.
Fördelningen bygger på invånarantal per 31 december två år innan verksamhetsåret.

Arboga kommun

Fagersta kommun

Hallstahammar kommun

Kungsör kommun

Köping kommun

Norberg kommun

Sala kommun

Skinnskattebergs kommun

Surahammars kommun

Västerås stad

Landstinget Västmanland

Regionkontoret
Centrum för regional utveckling
Kultur och ideell sektor
Lena Karlström

Datum 2018-08-15

Kulturarv Västmanland
Bakgrund
Kulturarv Västmanland (Kulturarvsportalen) initierades av VKL:s Kultur- och
fritidsberedning och startades som ett 2-års projekt 2013. Landstinget Västmanland,
länets kommuner och Länsstyrelsen finansierade projektet. Kommunerna
finansierade med en krona per kommuninvånare landstinget bidrog med
motsvarande belopp. Länsstyrelsen gick in med 200 tkr per år.
Projektet skulle skapa en inspirerande digital mötesplats i samverkan med länets
kulturarvsaktörer främst inom arkiv, bibliotek och museum (ABM-aktörer).

Syftet är att institutioner, föreningar och allmänheten ska kunna visa, dela och
kommentera digitaliserat kulturarvsmaterial och - information.
Målen var att:

 öka medvetenheten och kunskapen om länets samlade kulturarvstillgångar,
 öka och säkra insamlandet samt bevarandet av material från dåtid till samtid.
 utgöra en arena för kontakter och främja kunskapsutbytet.

Under projektperioden 2013-2014 arbetades det fram en webb med fyra
prioriterade arbetsområden: nätverk, webbresurs, marknadsföringsinsatser och
kulturarv som läromedel. Projektet arbetade utifrån att webbplatsen skulle fungera
som en inkörsport till andra webbplatser vilket har resulterat i att Kulturarv
Västmanland främst är ett länkbibliotek.

Utvecklingsområde i den Regionala kulturplanen

RV4001, v5.0, 2018-05-16

När den Regionala Kulturplanen skrevs för perioden 2015-2018 bestämde sig
landstinget och kommunerna att gemensamt prioritera detta arbete som ett
utvecklingsområde. I kulturplanen skrevs följande:

”Utveckla och från 2015 starta Kulturarvsportal Västmanland. Webbportalen ska
genom samverkan och delaktighet främja att ett levande kulturarv bevaras, används
och utvecklas. Arbetet med och finansieringen av portalen är en gemensam
angelägenhet för landstinget och länets kommuner. Det genomförs i nära samverkan
med ABM-aktörerna (arkiv, bibliotek och museer) i länet.”

Projektet skulle övergå till förvaltning 2015, men blev försenat av olika anledningar
och det sköts upp till slutet av 2016. Byte av projektledare och vissa tekniska
omständigheter gjorde att lanseringen sköts upp.
Kommunerna har finansierat med en krona per kommuninvånare regionen har
bidragit med motsvarande belopp.
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Centrum för regional utveckling
Kultur och ideell sektor
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Datum 2018-08-15

Målgrupperna är forskare, kulturarvsintresserad allmänhet, handläggare, utredare,
turistbyråer, företagare, lärare, elever och övriga (så som studieförbund m.fl.).

Vad har vi gjort?

Regionen har haft en halvtidstjänst anställd för detta uppdrag. Under perioden har
vi bytt webbredaktör och genomfört en omorganisation inom Kultur och ideell
sektor.

Webbredaktören har administrerat webbsidan och dess externa konton och sociala
medier samt arbetet med framtagning av material i arkiv och skapat eget material
för publicering.

För att skapa intresse för portalen har arbetet inriktats mot målgrupper som redan
har ett kulturarvsintresse. ABM-aktörer och föreningslivet så som
hembygdsföreningar och släktforskarföreningar. Det har genomförts seminarier,
workshops och webbredaktören har deltagit i föreningsmöten och erbjudit
kommunikationsstöd till föreningar.
Webbredaktören har deltagit i möten med ABM-nätverket och haft enskilda möten
med dess aktörer.
Aktiviteterna har genomförts för att skapa intresse och delaktighet i portalen.
Tanken är att detta skapar ringar på vattnet så att fler aktörer blir intresserade att
delta aktivt i portalen.

Konsumtionen av material på webbsidan är långt högre än produktionen av den. Det
finns 57 användarkonton på sidan och den har besökts av 8000 enskilda användare
det senaste året.
Kulturarv Västmanlands kartfunktion har väckt mycket intresse bland kommuner
och Regionanställda. Det har dock inte varit möjligt för redaktör eller användare att
lägga ut platser på kartan då det pågått ett parallellt utvecklingsarbete med
kartfunktionen. Detta är nu färdigställt och i ett fortsatt arbete är det viktigt att
denna funktion prioriteras.
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Teknik och design

Teknikutvecklingen går snabbt och den nuvarande Kulturarvsportalen upplevs idag
som en låst och komplex lösning med många tekniska fel och brister.
Webbredaktören har inte haft tillgång till att ändra webbsidans utseende då
leverantören låst verktygen för beställaren och tagit ut höga avgifter för allt
utvecklingsarbete på sidan.

De tekniska problemen har förhindrat en bredare lansering av portalen. Den har inte
varit användarvänlig och skulle en bred lansering genomförts skulle det ha kunnat
missgynnat varumärket och vidare intresse och användning av portalen.

Sidan är inte responsiv och Google missgynnar webbsidor som inte är responsiva
genom att placera de längre ned bland sökresultaten. En del innehåll täcker
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bokstavligen annat innehåll. Det går inte att välja “lättläst” på mobilen, avstånden
mellan objekten är för stora, informationen videoanpassas inte till mobilen.

En webbsida som ligger i tiden blir aldrig färdig. Utvecklingen och designen av den
är en cirkulär process som aldrig bör ta slut. Av bland annat den anledningen är det
viktigt att byta plattform för att optimera webbsidans innehåll och kvalitet samt
möjliggöra att på ett enkelt sätt kunna utveckla sidan så att den följer tiden.

Varför behövs Kulturarv Västmanland?

 främja att ett levande kulturarv bevaras, används och utvecklas.
 samla bilder, texter, filmer och kartor som alla är pusselbitar i Västmanlands
historia
 lyfta fram olika berättelser från länet
 göra Västmanlands kulturarv tillgängligt för länets skolor.
 öka samverkan i länet inom kulturarvsområdet

Stockholmskällan www.stockholmskallan.stockholm.se är en bra utgångspunkt på i
vilken riktning vi önskar för Kulturarv Västmanland.

Framtid

Under framtagandet av ny Regional Kulturplan 2019-2022 diskuterades frågan om
Kulturarv Västmanlands fortsatta utveckling. Regionen och kommunerna anser att
Kulturarv Västmanland fyller en viktig funktion men behöver utvecklas vidare:

RV4001, v5.0, 2018-05-16

 Ny leverantör som kan lösa de tekniska problemen
 En politisk viljeinriktning som tydliggör ansvarsrollen hos tjänstepersoner inom
respektive kommun
 Fördelat ansvar bland länets kommuner att tillföra kompetens och material inkl.
arkiv, muséer och bibliotek
 Elever och lärare som prioriterad målgrupp
 Fokus på kunskapsutbyte snarare än mötesplats
 Fokus på material som finns på sidan snarare än länkar
 Digitala marknadsföringsinsatser för att nå övriga målgrupper
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-10-22

§
Ansökan om verksamhetsbidrag 2018 Brottsofferjouren Västmanland (KS 2018/36)
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare år,
bidrag för verksamhetsåret.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Brottsofferjourens ansökan och verksamhetsberättelse och
verksamhetsplan för 2018.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren ett bidrag med 8 200
kronor för verksamhetsåret 2018.

Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan finns i akten.
Den som önskar få del av del kontaktar kommunstyrelsens
sekreterare.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Brottsofferjouren, kommunstyrelsens ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-19-22

§
Sammanträdestider för kommunstyrelsen
och budget- och bokslutsberedningen 2019
(KS 2018/390)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och budget- och
bokslutsberedningen 2019. Förslaget innebär att styrelsen som
grund sammanträder fjärde måndagen i månaden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-09

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2019 till:
28 januari,
25 februari,
25 mars,
23 april (tisdag),
27 maj,
17 juni,
2 september,
23 september,
21 oktober,
11 november (budgetsammanträde)
25 november och
16 december
Kommunstyrelsens sammanträden börjar klockan 16.00 om inget
annat beslutas.
Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings sammanträden
2019 fastställs till:
- Bokslutsberedning – 11 mars (kl. 13.00-16.30), 27 maj (kl.
13.00-16.30) och 7 oktober (kl. 08.30-12.00)
- Budgetberedning – 13 maj (kl 8.30-15.00) och 11 november
(kl. 13.00-16.00)
Nämnder och bolag uppmanas att anpassa sina sammanträdestider efter kommunstyrelsens tider.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
Fastighets AB, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Utvärdering – Temamöten kring miljö,
folkhälsa och jämställdhet (KS 2018/410)
Kommunstyrelsens förvaltning har, i enlighet med uppdrag från
kommunfullmäktige, gjort en utvärdering av temamöten kring
miljö, folkhälsa och jämställdhet.
Styrelser och nämnder uppmanandes av kommunfullmäktige i
september 2016 att anordna minst två temamöten per år kring
miljö, folkhälsa och jämställdhet. Detta som ett alternativ till att
tillsätta en parlamentarisk kommitté.
Förvaltningen redogör för vilka temamöten som genomförts och
skriver: ”Modellen med temamöten har visat sig vara värdefull ur
ett bredare perspektiv än det som ursprungligen var syftet. Arbetssättet att använda befintliga forum för att sprida information, ge
fördjupad kunskap och möjlighet till aktiv dialog är värdefullt.
Särskilt för att bredda delaktigheten kring kommunövergripande
utvecklingsområden. Modellen har under åren 2016-2018 bidragit till att fler områden lyfts upp än vad som ursprungligen var
beslutat.”
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-09-05, § 123
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-10-05

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av ”Modell temamöten” och beslutar att arbetet med temamöten kring aktuella
utvecklingsområden ska fortsätta.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Datum

Vår beteckning

2018-10-05
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare
Johanna Raland

Utvärdering av temamöten på kommunstyrelsen,
styrelser och nämnder inom områden som miljö,
folkhälsa och jämställdhet
Bakgrund
Madelene Fager (C) föreslog i en motion (KS 2015/73) att en parlamentarisk
kommitté tillsätts med uppdrag att bereda, diskutera och utveckla strategier inom
områdena miljö, folkhälsa och jämställdhet.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
KS beslutförslag till kommunfullmäktige var att avslå motionen med hänvisning
till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar. Att styrelser och nämnder
uppmanas anordna mist två temamöten per år kring miljö, folkhälsa och
jämställdhet.
Beslut i kommunfullmäktige 5 september 2016 (KF 2016/123)
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till kommunstyrelsens
förvaltnings förslag till svar. Styrelser och nämnder uppmanas anordna minst två
temamöten per år kring miljö, folkhälsa och jämställdhet. En utvärdering av
modellen med temamöten ska ske inom ett år.
Temamöten perioden 2016-2018
Det första temamötet i perspektiven folkhälsa och miljö, genomfördes på
kommunstyrelsen i december 2016.
På mötet redogjordes för de politiska grundförutsättningarna kopplat till aktuellt
projekt–Centrumutveckling, etapp 1. Praktiska verktyg för hur man kan få in
folkhälso- och miljöperspektiven i den ordinarie beslutsprocessen.
Under 2016 var det även tema miljö-då Grön Flagg diskuterades i november på
barn och utbildningsnämnden.
Modellen med temamöten visade sig användbart för fler områden. Därför har det under
2017- 2018 genomförts fler möten, än de två beslutade, i kommunens nämnder och styrelser.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Bland annat har följande områden diskuterats under 2017-2018
2017
⋅ 4 april tema Kommunens verksamheter-framtidsdag
⋅ 19 april tema Kommunens utveckling- framtidsdag
⋅ 18 september tema Äldreomsorg-framtidsdag
⋅ 25 september tema Detaljplaneringsprocessen
2018
⋅ 29 januari tema Medborgarundersökningen- Utvecklingsenheten redovisade resultat
ur medborgarundersökningen med särskild tonvikt på könsuppdelad statistik
⋅ 18 februari tema Jämförelser och kvalitetsnyckeltal-KKiK
⋅ 6 mars tema Folkhälsa- Region Västmanland, Kompetenscenter för hälsa redovisade
befolkningsundersökningarna liv och hälsa ung/vuxen
⋅ 26 mars tema Strategiskt planering
⋅ 18 april tema Förskola-framtidsdag
⋅ 23 april tema Agenda 2030
⋅ 28 maj tema Näringsliv
Resultat
Temamöte inom områden som miljö, folkhälsa och jämställdhet har genomförts. Modellen
med temamöten har visat sig vara värdefull ur ett bredare perspektiv än det som
ursprungligen var syftet. Arbetssättet att använda befintliga forum för att sprida information,
ge fördjupad kunskap och möjlighet till aktiv dialog är värdefullt. Särskilt för att bredda
delaktigheten kring kommunövergripande utvecklingsområden. Modellen har under åren
2016-2018 bidragit till att fler områden lyfts upp än vad som ursprungligen var beslutat.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen godkänner utvärderingen av ”Modell temamöten”.
Kommunstyrelsen beslutar att utvecklingsenheten fortsätter arbetet med temamöten kring
aktuella utvecklingsområden.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Johanna Raland
Kvalitetsutvecklare

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den 9 oktober 2018, §
18 bevilja aktivitetsbidrag för första halvåret 2018. Sammantaget
utbetalas 56 340 kronor till elva föreningar. Dnr KS 2018/383
Kommundirektören Claes-Urban Boström har den 10 oktober
2018, § 19 avslag en på begäran om utlämnande av allmän
handling. Dnr KS 2018/391
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22

§
Meddelanden
Kollektivtrafik för Västmanland - Trafikplan 2030.
Dnr KS 2018/375
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, år 2019 – SCB.
Dnr KS 2018/377.
Partiet Medborgerlig samling Kungsör (MED) har ansökt om
registrering i kommunens föreningsregister. Dnr KS 2018/355
Underrättelse från Lantmäteriet om överlåtelse av fastigheterna:
•

Kungsör Skillinge 2:253. Dnr KS 2018/219

•

Kungsör Valve 2:17. Dnr KS 2018/250

•

Kungsör Valve 2:18. Dnr KS 2018/251

Tillståndsbeslut från Länsstyrelsen i Västmanlands län till:
• IP-Only Networks AB avseende fiberdragning i anslutning till
gravfältet Kung Karl 125:1. Dnr KS 2018/356
• IP-Only Networks AB avseende fiberdragning i anslutning till
gravfältet Torpa 196:1. Dnr KS 2018/357
• Netel AB avseende markingrepp inom bro Kung Karl 39:1 på
fastigheten 1:32. Dnr KS 2018/376
Beviljade schakttillstånd till:

Justerandes sign

•

AG Consulting - göra små gropar på Trappgatan och Skolgatan
för att komma åt befintliga rör, mellan 29/8 – 20/9 2018.
Dnr KS 2018/360

•

Köpings KabelTV – gräva alt. borra för fiber från Västerskolan
till Fågelvägen, mellan 10/9 – 30/9 2018. Dnr KS 2018/364:1

•

Netel AB – förläggning av fiberkanalisation på Ängsvägen,
mellan 10/9 – 30/9 2018. Dnr KS 2018/364:3 och 2018/364:5

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun
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Kommunstyrelsen

2018-10-22
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län:
•

Offentlig tillställning i Pinnparken – familjedag med föreningar som visar upp sig, tipspromenad, barnteater, ankrace
m.m. under Kungsörsdagarna 2018-09-01. Dnr KS 2018/329

•

Välgörenhetsutställning av hobbyfordon samt försäljning av
bil- och mc-delar i Gamla parken 2018-09-22.
Dnr KS 2018/353

•

Penninginsamling med insamlingsbössa i Kungsör perioden
2018-10-05 – 2019-10-05. Dnr KS 2018/359

Kännedomskopia avseende Västra Mälardalens myndighetsförbunds beslut om föreläggande för FTI AB att flytta återvinningsstation från fastigheten Lådberga 1:50 i avvaktan på att bygglovet
får verkställas, tidigast den 17 september 2018.
Protokollsutdrag från:
•

Socialnämnden 2018-09-25, § 96 – Delårsbokslut per den 31
augusti 2018. Dnr KS 2018/373.

•

Kommunfullmäktige i Arboga 2018-09-13, § 94 Reglemente
för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd.
Dnr KS 2018/283

•

Kommunfullmäktige i Arboga 2018-09-13, § 93 Avtal om
samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar – Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd.
Dnr KS 2018/283

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Protokoll från Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2018-08-23, §§ 79-92

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Justerandes sign

Busstrafik/resecentrum. Synpunkten besvarad av Stefan
Leijerdahl 2018-09-10. Dnr KS 2018/365
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-22
Skrifter:
•

Energimyndighetens skrift ”Styrel – handbok för styrels
planeringsomgång 2019-2021” som är en planeringsmetod för
prioriteringen av samhällsviktiga elanvändare

Kommuner och Landstings cirkulär:
• 18:16 – Åläggande om gångbanerenhållning m.m.
• 18:28 – Lag fr om 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete
• 18:29 – Inför löneöversyn 2019 med Kommunal
• 18:30 – Domar från Högsta förvaltingsdomstolen om normalt
förekommande arbete
• 18:31 – Förslag till bestämmelser om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL 18)
• 18:32 – Information om överenskommelse avseende vissa
frågor om sommartid/vintertid
• 18:34 – Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola
• 18:35 – Preliminär utjämning för år 2019
• 18:36 – Sänkt premie för TGL-KL år 2019
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

