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Beslutande organ

Kommunfullmäktige
Datum

2021-04-09

Kallelse till kommunfullmäktige
Tid

Måndagen den 12 april 2021, klockan 18:30–

Plats

A-hallen i sporthallen, Kungsör

Förslag till justerare

Mikael Peterson och Anders Frödin

Förslag till ersättare för justerare

Gunillla A Aurusell och Annicka Eriksson

Förslag till plats och tid för justering Kansliet, 2021-04-13 kl 16:00

Föredragningslista
Nr

Ärende

Diarienummer

Allmänhetens frågestund
1

Allmänhetens frågestund 2021

KS 2021/44

Information
2

Information om inkommen rapport - Länsstyrelsens inspektion av
Överförmyndarnämnden i Västra Mälardalen den 3 november 2020

KS 2021/116

3

Västra Mälardalens överförmyndarnämnds svar på revisionsrapport Granskning av överförmyndarverksamheten

KS 2021/48

4

Revisionsrapport - Förstudie kommunstyrelsens styrning och
uppföljning av kommunens digitala utveckling

KS 2021/146

5

Revisionsrapport – Granskning av bokslut och årsredovisning 2020

KS 2021/131

Medborgarförslag
6

Medborgarförslag - Bygg om tennisbanan till padelbana i Valskog

KS 2021/86

7

Medborgarförslag - Ny väg till fotbollsplanen Björliden i Valskog

KS 2021/87

8

Medborgarförslag - Se över alla grillplatser i Valskog

KS 2021/96

9

Medborgarförslag - Inventera kulturella, historiska och vackra
byggnader i Kungsör

KS 2021/103

10

Medborgarförslag - Belysning till Lockmora golfbana

KS 2021/165

11

Medborgarförslag - Utegym för ungdomar på Centralvallen

KS 2021/166

12

Medborgarförslag - Hundrastgård på Centralvallen

KS 2021/167

13

Svar på medborgarförslag - Sänk hastigheten från 50 till 30 km/h i
samtliga tätområden/bostadsområden

KS 2020/420

14

Svar på medborgarförslag - Dekorationsbelysning alternativ
julbelysning längs Drottninggatan, Kungsör

KS 2020/422
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Beslutande organ

Kommunfullmäktige
Datum

2021-04-09

Nr

Ärende

Diarienummer

Motioner
15

Motion - Utred möjligheten att omvandla Gersillaområdet till ett
bostadsområde

KS 2021/190

16

Svar på motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden

KS 2020/361

17

Svar på motion - Utveckla musikskolan

KS 2018/267

Interpellationer
18

Interpellation - När öppnar Rödmyran igen?

KS 2021/114

19

Interpellation - Vad är planerna för fritidsbanken i Kungsör?

KS 2021/115

Ärenden till egen instans
20

Enkel fråga - Webbsända fullmäktigesammanträden

KS 2021/124

21

Bostadsförsörjningsplan 2021-2025

KS 2020/339

22

Förändring av Regler för utbetalning av partistöd

KS 2021/63

23

Bokslut och årsredovisning Kungsörs kommun 2020

KS 2021/131

24

Revisionsberättelse och frågan om ansvarsfrihet för Kungsörs kommun
2020

KS 2021/195

25

Årsredovisning 2020 - Kungsörs Kommunföretag AB (KKAB)

KS 2021/111

26

Årsredovisning 2020 - Kungsörs Grus AB

KS 2021/175

27

Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF

KS 2021/145

28

Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB)- Ansökan om utökat
borgensåtagande

KS 2021/157

29

Kungsörs Vatten AB (KVAB) - Ansökan om utökat borgensåtagande

KS 2021/158

30

Erbjudande om delägarskap - Energikontoret i Mälardalen AB

KS 2021/93

Valärenden
31

Fyllnadsval - ledamot i den parlamentarisk kommittén för översyn av
den politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda

KS 2018/426

32

Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i den parlamentarisk kommittén för
översyn av den politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda

KS 2018/426

33

Avsägelse och fyllnadsval - ledamot i kommunstyrelsen

KS 2018/413

34

Fyllnadsval - ersättare i krisledningsnämnden

KS 2018/418

35

Avsägelse och fyllnadsval - ersättare som lekmannarevisor i Kungsörs
Grus AB

KS 2019/131
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Beslutande organ

Kommunfullmäktige
Datum

2021-04-09

Nr

Ärende

Diarienummer

36

Avsägelse och fyllnadsval - ersättare som lekmannarevisor i Kungsörs
Vatten AB

KS 2019/128

Pelle Strengbom
Ordförande
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Datum

Diarienummer

2021-03-22

KS 2021/116

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Information om inkommen rapport - inspektion
av Överförmyndarnämnden i Västra Mälardalen
den 3 november 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till
handlingarna.

Sammanfattning
Länsstyrelsen har inkommit med en rapport från inspektion av överförmyndarnämnden som uppmanas delges kommunstyrelserna och kommunfullmäktige. Länsstyrelsen kritiserar Överförmyndarnämnden i Västra
Mälardalen på följande punkter:




Brister vid överlämning av redovisningshandlingar
Bristande handläggning vid godkännande av arvskifte
Brister vid överlämning av överklagat ärende till högre instans

Ärendet hanteras av överförmyndarnämnden

Beslutsunderlag




Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22
Rapport från inspektion av Överförmyndarnämnden i Västra Mälardalen
den 3 november 2020
Protokoll Överförmyndarnämnden i Västra Mälardalen 2021-02-09 §26
Yttrande gällande länsstyrelsens inspektionsrapport

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Skickas till
Överförmyndarnämnden
Kommunens revisorer

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056
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Datum

Beteckning

2021-02-18

203-61895-2020

Enheten för tillsyn
Hans Lind

Rapport från inspektion av Överförmyndarnämnden i
Västra Mälardalen den 3 november 2020
Sammanfattning
Länsstyrelsen kritiserar Överförmyndarnämnden i Västra Mälardalen på följande
punkter:
o Brister vid överlämning av redovisningshandlingar
o Bristande handläggning vid godkännande av arvskifte
o Brister vid överlämning av överklagat ärende till högre instans
Inledning
Vid inspektionen granskade vi 28 akter, se bilaga.
Efter granskningen höll vi ett digitalt sammanträde med nämnden. Vid
sammanträdet medverkade nämndens ordförande Carl-Inge Westberg, enhetschef
Lorenzo Diaz Zamora, samt Jenny Cameron, Fredrik Larsson, Linda SöderJonsson, Petra Carlström och Veronika Jashari från kansliet, samt Hans Lind och
Lisa Wellenius från Länsstyrelsen.
Om vi har funnit anledning att kommentera nämndens handläggning tar vi upp det
i rapporten.
Uppföljning av föregående rapport
I rapporten från inspektionen år 2019 kritiserade vi nämnden på ett antal punkter.
Vid uppföljning av kritikpunkten rörande överlämning av redovisningshandlingar
ser vi fortsatta brister, se nedan.

Aktgranskning med kritik
Överlämning av redovisningshandlingar

Ärendet
Vid inspektionerna 2018 och 2019 fick nämnden kritik för att redovisningshandlingar inte överlämnades i samband med byte av ställföreträdare. Frågan
följdes upp vid nuvarande inspektion
Vid granskning av akt 5911 angående godmanskap noterades att sluträkning vid
byte granskats av nämnden i juni 2020. Vid vårt tillsynsbesök i november 2020
var redovisningshandlingarna ännu inte översända till ny ställföreträdare.
Vid granskning av akt 4438 angående förvaltarskap noterades att kopia av
sluträkning och andra redovisningshandlingar skickats till ny ställföreträdare, men
att det inte framgick att samtliga redovisningshandlingar skickats
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Vid sammanträdet togs frågan upp rörande om nämnden upplever att det finns en
fortsatt problematik kring att överlämning av redovisningshandlingar inte görs,
och om man översänder samtliga tidigare redovisningshandlingar. Nämnden
kommenterade att problematiken som tidigare fanns med att de på grund av
arbetsbelastning inte översände redovisningshandlingar inte längre kvarstår och
att den brist som vi sett i akt 5911 endast berör ett enskilt ärende. Nämnden
förtydligade att de översänder senaste fem års redovisningshandlingar vid byte på
inrådan av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.
Nämnden har i remissförfarande svarat att de säkerställt med personal och rutiner
för att redovisningshandlingar ska delges enligt gällande rätt.
Vår bedömning
Vid byte av ställföreträdare ska överförmyndaren enligt 16 kap. 8 § föräldrabalken
(FB) överlämna sluträkningen, efter att överförmyndaren granskat den, samt
förteckning, årsräkningar och övriga handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§ FB som
förvaras hos överförmyndaren, till den nya ställföreträdaren. Bestämmelsen
innebär att alla förteckningar, årsräkningar m.m. som förvaras hos
överförmyndaren ska lämnas över till den nya ställföreträdaren, oavsett antal eller
ålder. Något tolkningsutrymme för att inte överlämna samtliga års- eller
sluträkningar finns över huvud taget inte i nämnda bestämmelser i föräldrabalken,
detta oavsett om det finns praktiska eller andra skäl att ej göra överlämningen.
Länsstyrelsen uppmanar nämnden att fortsättningsvis överlämna handlingarna
snarast efter det att sluträkningen granskats och att lämna över samtliga
redovisningshandlingar, inte endast ett begränsat antal.
Länsstyrelsen är kritisk till nämndens bristande rutiner i detta hänseende och
kommer att följa upp detta vid nästa besök.

Ärende om arvskifte

Ärendet
Vid granskning av akt 8135 angående förmynderskap noterades följande.
-

Barnets mor avled i december 2019 och fadern är numera ensam förmyndare.
Barnet och dennes två myndiga syskon ärvde moderns tillgångar. Nämnden
förordnade en god man enligt 11 kap. 2 § FB för att företräda barnet vid
arvskiftet efter modern.

-

Familjen bor i en fastighet som föräldrarna köpte för 655 tkr i oktober 2004.
Föräldrarna ägde 50 % vardera av fastigheten. Föräldrarna var inte gifta utan
levde i ett samboförhållande. Det finns inte någon värdering av fastigheten i
akten.

-

Den 30 juni 2020 inkom en bouppteckning från Skatteverket. Enligt denna har
fadern begärt bodelning och anges därför som delägare i boet tillsammans
med de tre syskonen. I bouppteckning upptas 50 % av fastigheten, med
angiven fastighetsbeteckning, som en tillgång och det anges att halva
fastigheten har ett uppskattat på 375 tkr. Det finns även andra tillgångar
exempelvis bankmedel och sammanlagt uppgår tillgångarna till ca 766 tkr.
Avgående poster och skulder uppgår till ca 208 tkr. Föräldrarna hade två
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större gemensamma krediter och moderns andel (50 %) av dessa uppgick till
ca 100 tkr och 146 tkr.
-

Den 2 oktober 2020 inkom en arvskifteshandling till nämnden. Enligt en
tjänsteanteckning från ett samtal med förmyndaren den 6 oktober 2020 har
nämnden ställt sig frågande till delar av innehållet bland annat till de medel
som fördelas till förmyndaren. Förmyndaren framförde att det berodde på att
de två myndiga barnen avstått sin andel av huset till honom. Nämnden
framförde att detta i så fall måste styrkas med arvsavståenden. Förmyndaren
uppgav då att han istället ”hellre löser ut alla barnen ur huset nu så att det blir
rätt”.

-

Den 12 oktober 2020 inkom en ny arvskifteshandling till nämnden.
Handlingen är underskriven av gode mannen för barnets räkning. Nämnden
beslutade om samtycke till fördelningen i arvskiftet den 21 oktober 2020.
Enligt skiftet är förmyndaren inte längre upptagen som dödsbodelägare och
det fördelas inte medel till honom. Barnet och hens två myndiga syskon är
delägare i dödsboet och tillskiftas medel. Enligt detta skifte ska vardera
dödsbodelägare erhålla; ”bankmedel 107 004 kr”, ”fastighet 42 239 kr” och
”bohag 2000 kr”. Sammanlagt erhåller de 151 243 kr vardera enligt
handlingen. Det framgår inte hur man tänkt kring dödsboets skulder.
I arvskiftet nämns inte fastigheten under redogörelsen över tillgångar, troligen
på grund av ett förbiseende eftersom det finns en summa på 375 tkr som det
inte framgår vad den avser för tillgång. Det finns inte heller någon
fastighetsbeteckning angiven i skiftet.

Vår bedömning
Enligt 15 kap. 5 § FB ska en ställföreträdare som tar del i en bodelning eller ett
skifte för den enskildes räkning inhämta överförmyndarens samtycke till
egendomens fördelning. Det ingår i överförmyndarens övergripande
utredningsskyldighet enligt 23 § förvaltningslagen (FL) att inhämta det underlag
som ärendet kräver.
Enligt Länsstyrelsens mening är arvskiftet otydligt och bristfälligt. Det är otydligt
vad barnet ärver. Det borde framgå hur stor andel av fastigheten barnet ärver och
varför värdet upptas till 42 239 kr. Det finns ingen oberoende värdering av
fastigheten i akten och det framgår inte vad som hänt med dödsboets skulder. Det
borde även framgå vad fastigheten har för fastighetsbeteckning.
Nämnden borde ha inhämtat ytterligare utredning i ärendet innan den beslutade
om samtycke till egendomens fördelning. Länsstyrelsen är kritisk till nämndens
bristande handläggning i ärendet och avser följa upp ärendet vid nästa besök.

Överlämning av överklagande till högre instans

Ärendet
Vid granskning av akt 8084 angående förmynderskap noterades följande.
Nämnden avslog 18 augusti 2020 en förmyndares ansökan om uttag för att köpa
en cykel, på grunden att barnet redan hade en cykel. Den 27 augusti 2020 inkom
ett överklagande av beslutet från förmyndaren som då specificerade att ansökan
rörde en annan typ av cykel, för terrängcykling. Nämnden omprövade då sitt
beslut och medgav uttaget. Nämnden skrev i beslutet att ändringen gjordes med
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stöd av 37§ FL då det framkommit nya omständigheter. Ärendet hade inte vid vårt
tillsynsbesök överlämnats till tingsrätten.
Vid sammanträdet framkom att nämnden inte hade kännedom om skyldigheten att
överlämna även ändrade beslut som överklagats, till högre instans.
Vid remissförfarandet har nämnden förtydligat att de är medvetna om gällande
rätt rörande överklaganden och att granskat ärende inte ger en generell bild av hur
nämnden hanterar liknande frågor. De har även arbetat med frågan i ett löpande
rutinarbete inom verksamheten, för att förhindra att inte något liknande ska uppstå
igen i det enskilda fallet.
Vår bedömning
Av 46 § FL följer att om överförmyndaren får in ett överklagande och
överklagandet inte avvisas så ska det skyndsamt överlämnas ihop med tillhörande
handlingar till överinstansen, i detta fall tingsrätten. Detta gäller även om
överförmyndaren ändrar beslutet som överklagats, överklagandet ska då anses
omfatta det nya beslutet. Vidare följer av bestämmelsen att även det nya beslutet
ska överlämnas till rätten. Regleringen i 37 § FL, som ger befogenheten att ändra
beslut, påverkar alltså inte skyldigheten att överlämna för prövning i överinstans.
Nämndens brister i ovanstående ärende förtjänar viss kritik och vi uppmanar
nämnden att se över sina rutiner för handläggning av överklaganden.
Aktgranskning utan kritik
Anmälan om behov av förvaltare

Ärendet
Vid granskning av akt 4064 angående godmanskap noterade vi följande. Gode
mannen har i juni 2020 ansökt om entledigande då godmanskapet inte har
fungerat och i ansökan skrivit ”Min åsikt att [huvudmannen] i fortsättningen är i
behov av förvaltare och inte god man”. Det fanns vid vårt tillsynsbesök inga
indikationer i akten på att överförmyndaren agerat efter skrivelsen, exempelvis
genom utredning om behov av annan form av ställföreträdarskap. Det fanns vid
tillsynsbesöket inte heller någon form av dokumenterat ställningstagande från
nämnden rörande anmälan.
Vid remissförfarandet har nämnden bemött att de inte tycker att ett så pass enkelt
yttrande som detta kan ligga till grund för att utreda en fråga om förvaltarskap.
Detta bland annat då det är en mycket ingripande åtgärd för den enskilde, och för
att en anmälan om förvaltarskap måste ha en god grund.
Vår bedömning
Överförmyndaren ska ansöka om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 §
FB eller förvaltarskap hos rätten om överförmyndaren får reda på att det behövs
(se 5 § förmynderskapsförordningen [1995:379)], FFO). Om överförmyndaren har
tagit emot en anmälan om behov av den här typen av ställföreträdarskap ska
överförmyndaren utreda om det finns förutsättningar för en ansökan till rätten
eller om ärendet ska avskrivas. Enligt 23 § FL ska en myndighet se till att ett
ärende blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver.
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En ställföreträdare är en part som har god insyn i huvudmannens behov, och om
hen inkommer med en skrivelse eller annan uppgift som kan tolkas som en
anmälan om behov av jämkning eller utökning av ställföreträdarskap så bör
överförmyndaren agera därefter. Vad som är en lämplig utredningsåtgärd och om
kompletteringar behöver begäras från andra parter än ställföreträdaren får avgöras
från fall till fall. Att inte göra någonting alls är däremot enligt Länsstyrelsen
alltför passivt och vi uppmanar därför nämnden att se över sina rutiner för den här
typen av ärenden.

Godmanskap enligt 11 kap. 1 § FB

Ärendet
Vid uppföljning av akt 4498 som granskats även tidigare år, noterades att det
fortsatt fanns en god man enligt 11 kap. 1 § och att någon mer permanent
ställföreträdare ännu inte förordnats i ärendet sedan flera år tillbaka. Sedan vårt
senaste besök har nämnden inte tagit någon egen kontakt med vare sig god man
eller socialnämnden för att efterhöra hur det går med utredning om en mer
permanent ställföreträdare.
Vår bedömning
Barnens mor och enda förmyndare är förhindrad att utöva vårdnaden och
förhindret är inte av övergående karaktär. Ett godmanskap enligt 11 kap. 1 § är
avsett att vara av tillfällig eller övergående karaktär och ett mer permanent
ställföreträdarskap behöver utredas i ärendet. Ansvaret för ansökan om särskilt
förordnad vårdnadshavare ligger på socialnämnden. Nämnden har dock möjlighet
att ansöka om särskilt förordnad förmyndare, vilket följer av 10 kap. 18 § FB, och
på så sätt låta frågan om vårdnadshavareskapet utredas vidare av socialnämnden.
Nämnden uppmanas att utreda om ytterligare åtgärder behöver vidtas i ärendet.

Övriga frågor
Situationen på myndigheten etc.

Nämnden har under året arbetat mycket med rutiner och utvecklingsarbete, bland
annat på grund av att nya kommuner tillkommit i samarbetet. Enligt nämndens
ordförande har vissa barnsjukdomar funnits men deras bild är nu att
organisationen är välfungerande med ett bra arbetssätt. Nämndens kansli har flera
nya anställda och ny enhetschef. Nämnden har fått ett resurstillskott under året
och uppger att budget är i balans.
Vi har inför inspektionen inhämtat uppgifter om handläggningstider för
årsräkningsgranskning för 2019 och 2020. Nämnden uppgav att 99 % av 2018 års
årsräkningar granskades före den 1 oktober 2019, och att 99% av 2019 års
årsräkningar granskades före den 1 oktober 2020. Vi ser positivt på
handläggningstiderna för granskningen av årsräkningarna.
Rapporten är skriven av Hans Lind och Lisa Wellenius.
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Bilaga:
Granskade akter

Kopia till:
Överförmyndarnämnden
Kommunfullmäktige,
Kommunstyrelsen och
Kommunrevisionen i kommunerna
Köping, Arboga, Kungsör,
Hallstahammar och Surahammar
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Granskade akter
Godmanskap
Aktnr 8013, 5911, 4064, 4665, 5819, 29, 8182, 8155, 4740, 1153, 4605, 8181, 8129, 6408
Förvaltarskap
Aktnr 4438, 302, 7108
Förmynderskap
Aktnr 4727, 347, 1586, 1766, 6392, 8084, 8135, 4498
Ensamkommande barn
Aktnr 4651, 4237, 4104

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post/webbplats

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Regeringsgatan 66

010-223 10 00

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Fax

010-223 11 10
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Datum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2021/48

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Västra Mälardalens överförmyndarnämnds svar
på revisionsrapport - Granskning av överförmyndarverksamheten
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare informerats om revisionsrapporten från
granskningen av överförmyndarverksamheten.
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har nu lämnat ett svar till
revisorerna.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05
VMÖ 2021-02-09 § 25 Yttrande granskningsrapport KPMG

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
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Revisionsrapport – Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens
digitala utveckling
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige lägger kännedomskopian av revisionsrapporten till
handlingarna.

Sammanfattning
För att bedöma om en fördjupad granskning ska göras har revisorerna
beslutat att genomföra en förstudie av kommunstyrelsens styrning och
uppföljning av kommunens digitala utveckling.
Resultatet av förstudien visar att:








det fortfarande idag saknas politiskt antagna kommunövergripande
styrinstrument som främjar Kungsörs kommuns digitala utveckling
kommunen behöver se över sitt behov och se över överenskommelsen
med Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF)
kommunen behöver stärka den egna kompetensen avseende digitalisering. Det finns idag ingen i organisationen som har uppdraget att stödja
verksamheterna avseende digitalisering. Socialförvaltningen rekryterar
istället en egen IT-strateg för sin egen digitala utveckling. Ingen finns
som ser till helhetsbehovet inom kommunen och är motpart till ITavdelningen på VMKF. Något som strider mot tecknade överenskommelser med VMKF
Verksamheterna är väl förtrogna med sina respektive processer men
saknar den tekniska kompetensen. Nätverk har därför skapats med
övriga kommuner som ingår i VMKF för att öka beställarkompetensen
gentemot IT-avdelningen
Nuvarande riktlinjer från 2018 avseende systemförvaltning och för
anskaffning av IT behöver ses över. Dessutom behöver rutiner tas fram
som säkerställer att uppgifterna om vem som är systemförvaltare hålls
uppdaterade och aktuella.

Svar på förstudien lämnas av kommunstyrelsen.
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Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens digitala utveckling
Kungsör kommuns revisorer har genomfört en förstudie av kommunstyrelsens styrning och
uppföljning av kommunens digitala utveckling. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Utvecklingen av digitaliseringen har varit snabb de senaste decennierna och haft stor betydelse för
samhällsutvecklingen. Kommunerna behöver tillvarata de möjligheter som digitaliseringen ger för
att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors förväntningar.
Kommunstyrelsens roll är att ha en övergripande styrning och prioritering över den digitala
utvecklingen samt ge nämnderna förutsättningar att utveckla digitaliseringen inom verksamheterna.
Vid en granskning som genomfördes 2014 kunde konstateras att de centrala övergripande
styrdokumenten såsom strategier och policys var gamla och behövde uppdateras. Bedömningen
gjordes att IT-frågan inte var prioriterad på central nivå och att de övergripande styrdokumenten
inte hade kraft och styrförmåga längre ner i organisationen.
Revisorerna har bland annat genom den grundläggande granskningen följt frågan om den digitala
utvecklingen i kommunen. Revisorerna bedömer att det finns en risk för att kommunstyrelsens
styrning av den digitala utvecklingen inte är tillräckligt tydlig.
För att bedöma om en fördjupad granskning ska göras har revisorerna beslutat att genomföra en
förstudie av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens digitala utveckling.
Resultatet av förstudien visar att:
•

Det saknas idag fortfarande politiskt antagna kommunövergripande styrinstrument som
främjar Kungsörs kommuns digitala utveckling. Styrinstrument som ska ligga till grund
för verksamheternas strategier för den egna verksamhets- och digitala utvecklingen.
Styrinstrument som tydliggör principiella frågor som är gemensamma för hela
kommunen.

•

VMKF:s uppdrag är tydligt definierat i både förbundsordning, basöverenskommelser och
SLA:s. Dock motsvarar uppdraget inte kommunens nuvarande behov inom
digitaliseringsområdet. Kommunen behöver se över sitt behov och se över
överenskommelsen med VMKF.

•

Kommunen behöver stärka den egna kompetensen avseende digitalisering. Det finns idag
ingen i organisationen som har uppdraget att stödja verksamheterna avseende
digitalisering. Socialförvaltningen rekryterar istället en egen IT-strateg för sin egen
digitala utveckling. Ingen finns som ser till helhetsbehovet inom kommunen och är
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motpart till IT-avdelningen på VMKF. Något som strider mot tecknade
överenskommelser med VMKF.
•

Verksamheterna är väl förtrogna med sina respektive processer men saknar den tekniska
kompetensen. Nätverk har därför skapats med övriga kommuner som ingår i VMKF för
att öka beställarkompetensen gentemot IT-avdelningen.

•

Nuvarande riktlinjer från 2018 avseende systemförvaltning och för anskaffning av IT
behöver ses över. Dessutom behöver rutiner tas fram som säkerställer att uppgifterna om
vem som är systemförvaltare hålls uppdaterade och aktuella.

Kommunrevisionen emotser svar senast 2021-04-30 på vilka konkreta åtgärder kommunstyrelsen
har för avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter vad som för övrigt redovisas i
rapporten. Vi vill också att det i svaret redogörs för en tidsplan för när åtgärderna kommer att
genomföras.
Svaren ska översändas till samtliga förtroendevalda revisorer samt till Karin Helin Lindkvist,
KPMG, e:post karin.helin-lindkvist@kpmg.se. Svaret ska även översändas till
kommunfullmäktige.

För kommunrevisionen i Kungsörs kommun 2021-02-03

Håkan Sundström
revisionsordförande
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1

Sammanfattning
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en förstudie av
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens digitala utveckling.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Utvecklingen av digitaliseringen har varit snabb de senaste decennierna och haft stor
betydelse för samhällsutvecklingen. Kommunerna behöver tillvarata de möjligheter
som digitaliseringen ger för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå
människors förväntningar.
Kommunstyrelsens roll är att ha en övergripande styrning och prioritering över den
digitala utvecklingen samt ge nämnderna förutsättningar att utveckla digitaliseringen
inom verksamheterna.
Vid en granskning som genomfördes 2014 kunde konstateras att de centrala
övergripande styrdokumenten såsom strategier och policys var gamla och behövde
uppdateras. Bedömningen gjordes att IT-frågan inte var prioriterad på central nivå och
att de övergripande styrdokumenten inte hade kraft och styrförmåga längre ner i
organisationen.
Revisorerna har bland annat genom den grundläggande granskningen följt frågan om
den digitala utvecklingen i kommunen. Revisorerna bedömer att det finns en risk för att
kommunstyrelsens styrning av den digitala utvecklingen inte är tillräckligt tydlig.
För att bedöma om en fördjupad granskning ska göras har revisorerna beslutat att
genomföra en förstudie av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens
digitala utveckling. Resultatet av förstudien visar att:
•

Det saknas idag fortfarande politiskt antagna kommunövergripande
styrinstrument som främjar Kungsörs kommuns digitala utveckling.
Styrinstrument som ska ligga till grund för verksamheternas strategier för den
egna verksamhets- och digitala utvecklingen. Styrinstrument som tydliggör
principiella frågor som är gemensamma för hela kommunen.

•

VMKF:s uppdrag är tydligt definierat i både förbundsordning,
basöverenskommelser och SLA:s. Dock motsvarar uppdraget inte kommunens
nuvarande behov inom digitaliseringsområdet. Kommunen behöver se över sitt
behov och se över överenskommelsen med VMKF.

•

Kommunen behöver stärka den egna kompetensen avseende digitalisering. Det
finns idag ingen i organisationen som har uppdraget att stödja verksamheterna
avseende digitalisering. Socialförvaltningen rekryterar istället en egen IT-strateg
för sin egen digitala utveckling. Ingen finns som ser till helhetsbehovet inom
kommunen och är motpart till IT-avdelningen på VMKF. Något som strider mot
tecknade överenskommelser med VMKF.

•

Verksamheterna är väl förtrogna med sina respektive processer men saknar
den tekniska kompetensen. Nätverk har därför skapats med övriga kommuner
som ingår i VMKF för att öka beställarkompetensen gentemot IT-avdelningen.
2
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•

Nuvarande riktlinjer från 2018 avseende systemförvaltning och för anskaffning
av IT behöver ses över. Dessutom behöver rutiner tas fram som säkerställer att
uppgifterna om vem som är systemförvaltare hålls uppdaterade och aktuella.

.
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2

Bakgrund
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en förstudie av
kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens digitala utveckling.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
Utvecklingen av digitaliseringen har varit snabb de senaste decennierna och haft stor
betydelse för samhällsutvecklingen. Kommunerna behöver tillvarata de möjligheter
som digitaliseringen ger för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå
människors förväntningar.
Kommunstyrelsens roll är att ha en övergripande styrning och prioritering över den
digitala utvecklingen samt ge nämnderna förutsättningar att utveckla digitaliseringen
inom verksamheterna.
Vid en granskning som genomfördes 2014 kunde konstateras att de centrala
övergripande styrdokumenten såsom strategier och policys var gamla och behövde
uppdateras. Bedömningen gjordes att IT-frågan inte var prioriterad på central nivå och
att de övergripande styrdokumenten inte hade kraft och styrförmåga längre ner i
organisationen.
Revisorerna har bland annat genom den grundläggande granskningen följt frågan om
den digitala utvecklingen i kommunen.
Revisorerna bedömer att det finns en risk för att kommunstyrelsens styrning av den
digitala utvecklingen inte är tillräckligt tydlig.
För att bedöma om en fördjupad granskning ska göras har revisorerna beslutat att
genomföra en förstudie av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens
digitala utveckling.

4
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

Sida 24 (336)

Kungsörs kommun
Förstudie av kommunstyrelsens styrning av digital utveckling i kommunen
2020-11-25

2.1

Syfte, frågeställning och avgränsning
Förstudien har besvarat följande revisionsfrågor:
•

Finns ett övergripande politiskt antaget styrinstrument och strategier för den
digitala utvecklingen och hur implementeras detta?

•

Finns det riktlinjer för IT-verksamheten som tar upp principiella frågor som är
gemensamma för hela kommunen (t.ex. principer för förvaltning och utveckling)
och hur implementeras detta?

•

Finns en dokumenterad fördelning av ansvar och roller mellan kommunstyrelse,
nämnder och Västra Mälardalens kommunalförbund gällande den digitala
utvecklingen?

•

Finns det en organisation och ett arbetssätt med uppdrag att stödja
verksamheterna avseende digitaliseringens möjligheter i
verksamhetsutvecklingen och är detta ändamålsenligt och tillräckligt?

•

Vilket uppdrag har den gemensamma IT-strategen fått från kommunstyrelsen
och hur följs uppdraget upp.

Vid granskningen har även en uppföljning gjorts av vilka åtgärder som vidtagits
med anledning av följande rekommendationer som lämnades vid granskningen
som genomfördes 2014:
”Vi rekommenderar att:
•

kommunen hittar samverkansformer mellan såväl systemägare som
systemförvaltare mellan de olika verksamheterna och förvaltningarna för att på
så sätt öka sin beställarkompetens gentemot IT-avdelningen.

•

kommunövergripande strategier tas fram för IT som stöd för
verksamhetsutvecklingen samt effektivisera och säkra systemförvaltning i
samtliga kommunens system.

•

ansvar och uppdrag för systemförvaltarna definieras och dokumenteras samt
att en rutin tas fram som säkerställer att uppgifterna om vem som är
systemförvaltare hålls uppdaterade och aktuella.”

Förstudien omfattar kommunstyrelsens styrning av kommunens digitala utveckling.

2.2

Metod
Förstudien har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar med
följande tjänstepersoner: Kommundirektör, Kanslichef, Socialchef, Barn- och
utbildningschef, Teknisk chef, HR-chef, Kommunikatör och IT-chef.
Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade tjänstepersoner.
5
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3

Resultat av förstudien

3.1

Organisation
Kungsörs kommun har följande förvaltningar: kommunstyrelseförvaltning, barn- och
utbildningsförvaltning och socialförvaltning.

Köping, Arboga och Kungsörs kommun samarbetar inom ett flertal områden och år
2006 bildades Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) för att formalisera detta
samarbete. Senare valde Surahammars kommun att ansluta sig till förbundet som har
sitt säte i Köping. Enligt förbundsordningen ansvarar förbundet för räddningstjänst och
ett flertal administrativa områden såsom IT – drift och support, systemförvaltning etc.
Kungsörs kommun har således ingen egen IT-avdelningen inom sin kommunstyrelseförvaltning. Det finns heller inte någon egen personal i kommunen som arbetar med
digitaliseringsfrågor.

3.2

Övergripande styrdokument
Vid intervjuer har det framkommit att Kungsörs kommun inte har några politiskt
antagna styrinstrument och strategier avseende digitaliseringsarbetet i kommunen
förutom när det gäller bredbandsutbyggnaden. I årsplanen 2020 med plan för 2021–
2022 framgår dock att utveckling och en ökad digitalisering inom lönehanteringen
kommer att ske under 2020 samt effektivisering av administrativa tjänster inom de
kommunala bolagen. Kommunen uttrycker en förståelse för medborgarnas behov av etjänster men menar att man först måste förstå behoven för att kunna möta dem på rätt
sätt.
Det finns vissa riktlinjer inom IT-verksamheten och som gäller för hela kommunen, men
som enligt uppgift behöver ses över. Bland annat finns det en riktlinje för systemförvaltning som är från 2018. Syftet med denna är att tydliggöra roller och ansvar i
6
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kommunens verksamheter men också att tydliggöra modellen för systemförvaltning för
att uppnå en effektivare ledning och styrning av de resurser som krävs för att
upprätthålla system. Det finns också en antagen riktlinje för anskaffning av IT från
2018. Syftet med denna är att utgöra ett stöd för verksamheter vid anskaffande av ITstöd.
Enligt VMKF:s förbundsordning (senast reviderad år 2019) gäller följande: Förbundet
ska ansvara för driftsfrågor, administrativ service, handläggning och konsultativt stöd till
förbundsmedlemmarna inom bland annat:
•
•
•
•
•
•
•

IT – drift och support
Systemförvaltning
Telefoni
Personal- och löneadministration
Ekonomiadministration (gemensam organisation för skanning av
leverantörsfakturor)
Inköp och upphandling
Mm.

VMKF har också tecknat s.k. basöverenskommelser med de olika verksamheterna
vilka tydliggör vilka tjänster och omfattning som ingår i respektive uppdrag samt
förutsättningar för uppdraget och pris. Till basöverenskommelser hör också ett antal
bilagor, dvs. en bilaga per tjänst som ryms inom uppdraget och är definierat i
basöverenskommelsen. IT utgör en tjänst och definieras således i en egen
tjänstebilaga. Av tjänstebeskrivningen framgår följande:
”Leverantören står för det så kallade PC/MAC/iPad på bordet konceptet till kunden.
Konceptet omfattar en arbetsplats med installerade kommungemensamma system
(enligt nedan), datakommunikation, service och support samt hårdvara i enlighet med
Kungsörs kommuns förvaltningars val ur ett beslutat standardsortiment.”
Det framgår också att: ”Kunden via IT-strateg säkerställer att VMKF’s beställare har en
aktuell lista över Beställaransvariga ute i förvaltningarna/bolagen. Kunden via ITstrateg utser representanter i webbrådet och IT-forum, gäller för anslutna
förvaltningarna, förbund och bolag.”
För varje system tecknar VMKF ett s.k. SLA (service level agreement) med respektive
verksamhet. Denna anger i detalj, per system, vilket åtagande VMKF åtar sig och pris
för detta.
Enligt uppgift har kommunen ett uppdrag att se över kommunalförbundet, de
överenskommelser som träffas med dem och om leverans motsvarar överenskommen
beställning samt hur man kan styra om till dagens faktiska behov. Vid intervjuer har det
framkommit att det finns ett glapp mellan VMKF:s uppfattning av uppdraget och
kommunens. Något stöd för verksamheterna i kommunen i sitt digitaliseringsarbete
ingår i dagsläget inte i VMKF:s uppdrag.
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3.3

Digitaliseringsarbetet i kommunen
Det finns idag inga anställda IT-strateger eller liknande befattningar i Kungsörs
kommun. År 2019 genomfördes två framtidsdagar på temat digitalisering och
kompetensförsörjning. Totalt fanns då tre IT-strateger i kommunen. En IT-strateg som
delades mellan Kungsör, Arboga och Köping, en projektanställd IT-strateg på barn- och
utbildningsförvaltningen och en på socialförvaltningen. Idag finns alltså ingen av dessa
kvar. Enligt uppgift är denna typ av arbete bortprioriterat av politiken. Arbetet med att
effektivisera sina verksamheter, möta kunders och medborgares behov och digitalisera
delar av sina verksamheter genomförs nu av verksamheterna själva i den mån de
hinner med och har kompetens till. Ett problem som har framhävts i intervjuer är att
man känner sina respektive verksamheters processer men inte har någon som man
kan diskutera effektiva tekniska lösningar med. Lösningar som spar resurser i både tid
och pengar.
Överenskommelsen som finns mellan kommunerna och VMKF behöver enligt uppgift
ses över då dagens behov inte riktigt speglas i överenskommelsen. Dessutom finns det
nu i kommunen ingen motpart till VMKF:s IT-avdelning som i enlighet med tecknade
överenskommelser säkerställer att det finns aktuella listor över beställaransvariga mm i
kommunens verksamheter. Här finns ett glapp som behöver fyllas.
Kungsörs kommuns socialförvaltning står liksom de flesta andra kommuner i Sverige
inför en stor utmaning med en ökad andel befolkning som är i behov av socialtjänstens
tjänster och ett skatteunderlag som inte växer i samma takt. Socialförvaltningen är
därför i behov av att utvecklas och bli mer kostnadseffektiv samtidigt som man
bibehåller kvalitet och ansvar gentemot den enskilde individen. Ett av medlen till detta
är välfärdsteknik. Socialförvaltningen har därför fastställt en välfärdsteknikplan 2020–
2025. Exempel på välfärdsteknik är digitala lås, fjärrtillsyn på natten eller mobila
trygghetslarm med GPS-positioneringsteknik inom äldreomsorgen. Inom individ- och
familjeomsorgen finns det tekniker som automatiserar processer så att handläggarna
får tid över till exempelvis klientmöten istället för administrativa sysslor. Målgruppen för
dokumentet är politiker och beslutande tjänstepersoner och målet med planen är att
belysa socialförvaltningen i Kungsörs kommuns väg framåt med digitaliseringen. Just
nu försöker socialförvaltningen rekrytera en IT-strateg/utvecklare som ska hjälpa till
med den digitala utvecklingen. En tjänst som bekostas av förvaltningen själva. Politiken
ska sätta mål och tydliggöra vad som ska uppnås. När det gäller kommunens digitala
utveckling saknas det idag.
Även inom barn- och utbildningsförvaltningen uppger man att det finns ett behov av en
IT-strateg eller liknande. IT-verktyg används idag i allt högre utsträckning i skolan för
lärande.
Inom HR-området finns det många moment i processerna som innebär tidsödande
manuellt pappersarbete. Stora tidsvinster finns att tjäna på digitala anställningsavtal,
digital signering, registrering av frånvaro, attestering av frånvaro, digitalt personalarkiv,
digitala rekryteringsverktyg, löneöversyn, pensionsförvaltning mm. Vissa moment har
kunnat digitaliserats medan andra fortfarande står på önskelistan.
Även inom de kommunala bolagen föreligger önskemål om digital signering, digital
avtalshantering mm.
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Inom kommunen pågår för närvarande ett arbete med att digitalisera mötes- och
ärendehantering. Något som emotses positivt av samtliga intervjuade.

3.4

Samverkan
När det gäller samverkan har det vid intervjuer framkommit att samarbetet med VMKF
fungerar bra. För närvarande pågår en total genomlysning av systemen inom barn- och
utbildningsförvaltningen. Upphandlingar av nya verksamhetssystem i andra
verksamheter kommer att genomföras i samverkan med kommunerna som ingår i
VMKF och med hjälp av VMKF. Enligt uppgift råder det i Kungsörs kommun en god
anda att bedriva god service och man samverkar internt. Men, som tidigare har nämnts
saknas kompetens inom kommunens beställarfunktion avseende digitalisering.
Verksamheterna har skapat olika nätverk med liknande verksamheter i kommunerna
som ingår i VMKF för att på så sätt förbättra sin beställarkompetens men framhäver
ändå att man behöver egen kompetens.
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4

Slutsatser
Tidigare granskningar i Kungsörs kommun avseende digitalisering har påvisat att
frågan inte var prioriterad på central nivå och att de övergripande styrdokumenten inte
hade kraft och styrförmåga längre ner i organisationen. Denna förstudie visar att
•

Det saknas idag fortfarande politiskt antagna kommunövergripande
styrinstrument som främjar Kungsörs kommuns digitala utveckling.
Styrinstrument som ska ligga till grund för verksamheternas strategier för den
egna verksamhets- och digitala utvecklingen. Styrinstrument som tydliggör
principiella frågor som är gemensamma för hela kommunen.

•

VMKF:s uppdrag är tydligt definierat i både förbundsordning,
basöverenskommelser och SLA:s. Dock motsvarar uppdraget inte kommunens
nuvarande behov inom digitaliseringsområdet. Kommunen behöver se över sitt
behov och se över överenskommelsen med VMKF.

•

Kommunen behöver stärka den egna kompetensen avseende digitalisering. Det
finns idag ingen i organisationen som har uppdraget att stödja verksamheterna
avseende digitalisering. Socialförvaltningen rekryterar istället en egen IT-strateg
för sin egen digitala utveckling. Ingen finns som ser till helhetsbehovet inom
kommunen och är motpart till IT-avdelningen på VMKF. Något som strider mot
tecknade överenskommelser med VMKF.

•

Verksamheterna är väl förtrogna med sina respektive processer men saknar
den tekniska kompetensen. Nätverk har därför skapats med övriga kommuner
som ingår i VMKF för att öka beställarkompetensen gentemot IT-avdelningen.

•

Nuvarande riktlinjer från 2018 avseende systemförvaltning och för anskaffning
av IT behöver ses över. Dessutom behöver rutiner tas fram som säkerställer att
uppgifterna om vem som är systemförvaltare hålls uppdaterade och aktuella.

Datum som ovan
KPMG AB

Marita Castenhag
Certifierad kommunal revisor

Karin Helin Lindqvist
Certifierad kommunal revisor

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

Missiv: Granskning av bokslut och årsredovisning 2020
Kommunrevisorerna har genomfört granskning av bokslut och årsredovisning 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och
omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
I kommunens budget för 2020 framgår under rubriken ”Kommunövergripande mål” följande
finansiella mål som syftar till att bidra till en god ekonomisk hushållning.
”Kommunens resultat ska utgöra minst en 1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag varje år.” Vi
noterar att resultatet vid årsbokslutet 2020 visar på ett överskott med 7,6 Mnkr, vilket utgör 1,3 %
av summan av skatter och statliga bidrag. Även balanskravsresultatet uppgår till 7,6 Mnkr. Vi kan
konstatera att Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden uppvisar
underskott.
Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med det av fullmäktige fastställda
finansiella målet för god ekonomisk hushållning.
Av fullmäktiges fyra verksamhetsmål bedöms målet att kommunen ska ha minst
9 000 invånare år 2025 är uppnått då det skett en ökning med 70 invånare under 2020. Resterande
mål är inte uppnådda. Det saknas en sammanfattande bedömning om kommunstyrelsens syn på
måluppfyllelse av de kommunövergripande målen kopplat till god ekonomisk hushållning.
Då kommunstyrelsen inte gör någon bedömning kan inte heller revisionen göra en utvärdering av
denna bedömning. Vi kan därför inte uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är tillräcklig för
att kommunen ska anses bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk hushållning eller inte.
Vi har i årets granskning noterat ett antal avvikelser från god sed, ingen avvikelse är så allvarlig
att vi anser att årsredovisningen inte är rättvisande. Avvikelserna presenteras närmar i bifogad
rapport.
Utifrån väsentlighetsprincipen är ändå vår bedömning att kommunens avsteg från god
redovisningssed inte orsakar väsentliga fel i årsredovisningen.
Vi bedömer att årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.
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Kommunrevisionen emotser svar senast 2021-05-31 på vilka konkreta åtgärder kommunstyrelsen
har för avsikt att vidta med anledning av ovanstående synpunkter vad som för övrigt redovisas i
rapporten. Vi vill också att det i svaret redogörs för en tidsplan för när åtgärderna kommer att
genomföras.
Svaret ska översändas till samtliga förtroendevalda revisorer samt till Karin Helin Lindkvist,
KPMG, e:post karin.helin-lindkvist@kpmg.se. Svaret ska även översändas till
kommunfullmäktige.

För revisorerna i Kungsörs kommun 2021-03-31.

Håkan Sundström
revisionsordförande
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun har
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett
tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande.
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga
felaktigheter. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet
med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god
redovisningssed för området förutom avseende:
-

Felaktigt periodiserade statsbidrag, främst avseende statsbidrag från
Migrationsverket.

-

Felaktig hantering av exploateringsredovisningen.

-

Kommunen redovisar inte finansiella anläggningstillgångar till verkligt
värde vilket är god redovisningssed inom kommunal verksamhet.

-

Kommunen följer inte RKRs rekommendation avseende leasing fullt
ut.

Vår bedömning är att de fel och avvikelser från god redovisningssed som
anges ovan är väsentliga men inte så väsentliga att de påverkar vår
bedömning om kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild eller
inte. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande
bild av kommunens resultat och ställning per 2020-12-31.

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

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att det av fullmäktige fastställda finansiella
målet har uppnåtts för 2020. Men vi saknar en tydlig samlad bedömning från
kommunstyrelsen av om resultatet av måluppfyllelsen är tillräckligt för att uppnå
god ekonomisk hushållning eller inte.
Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om resultatet av de av
fullmäktige beslutade verksamhetsmålen innebär att kommunen uppfyller
begreppet god ekonomisk hushållning eller inte.
Kommunen presenterar resultaten av både fullmäktigemål och underliggande
nämndmål i årsredovisningen men vi bedömer både presentationen av målen och
utvärderingen av målen som otydlig. Kommunen gör heller ingen samlad
bedömning av om resultatet av måluppfyllelsen är tillräckligt för att uppnå god
ekonomisk hushållning eller inte.

Kungsör 2021-03-31

Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

2

Sida 36 (336)

DocuSign Envelope ID: 902268C1-7083-4C47-9FE5-DEB611071225

Innehåll

Sida

Bakgrund
— 1.1

Syfte och revisionsfråga

5

— 1.2

Revisionskriterier

5

— 1.3

Metod och avgränsningar

6

Resultat av granskningen
— 2.1

Förvaltningsberättelse

7

— 2.2

Redovisningsprinciper

7

— 2.3

Balanskrav

8

— 2.4

Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

9

— 2.5

Resultaträkning

11

— 2.6

Balasräkning

12

— 2.7

Kassaflödesanalys

14

— 2.8

Driftredovisning

14

— 2.9

Investeringsredovisning

14

— 2.10

Sammanställd redovisning

15

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Public

3

Sida 37 (336)

DocuSign Envelope ID: 902268C1-7083-4C47-9FE5-DEB611071225

Bakgrund
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

1.2 Revisionskriterier

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunens årsredovisning
har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed i kommuner
och regioner. Resultatet av vår granskning utgör underlag för
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

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

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

•

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) (LKBR),
började gälla från och med 1 januari 2019.

•
•

Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag
(LKBR)
God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Interna regelverk och instruktioner
Fullmäktigebeslut
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av SKR och Skyrev.
Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen
eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:
•
•
•
•
•

Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
Intervjuer med berörda tjänstepersoner
Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige
beslutade målen
Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter,
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.
Bedömning:
Kommunen har i år anpassat sin årsredovisning efter kraven i den redovisningslagen (LKBR). Vi bedömer att förvaltningsberättelsen kan utvecklas
vidare i vissa delar men att den i allt väsentligt innehåller de delar som lag och rekommendationer kräver och är därmed i allt väsentligt är upprättad
i enlighet med LKBR och rekommendation R15 förvaltningsberättelse.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR.
Kommunen uppger att avsteg från gällande lagstiftning görs vad gäller redovisningen av exploateringsredovisning.
Kommunen har under året rättat redovisningen avseende koncernkontot. Rättelsen påverkar även jämförelsetalen för 2019. En upplysning om
denna förändring hade förenklat för läsaren av årsredovisningen.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs gällande
rekommendationer.
Bedömning:
Vår bedömning är att kommunen, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer men det finns ett antal områden där
informationen kan stärkas och förtydligas. Kommunen upplyser om att man avviker från god sed avseende exploateringsfastigheter, man skulle
även kunna göra samma upplysning avseende finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde. Information om kommunens hantering av
leasing saknas.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt
KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i
LKBR och KL.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 7 627 tkr. Vid
avstämning av balanskravet avgår inga realisationsvinster eller orealiserade vinster i värdepapper varvid balanskravsresultatet uppgår till 7 627 tkr.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Bedömning:
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms
uppfyllt. Balanskravsutredningen bör dock vara en del av förvaltningsberättelsen och skall inte presenteras i räkenskapsdelen av årsredovisningen.
Vidare kan man förtydliga kring om det finns balanskravsresultat att återställa från tidigare år samt informera om avsättningen som historiskt gjorts
till resultatutjämningsreserven (RUR). Av not till eget kapital framgår att kommunen har satt av 24 mnkr till RUR, detta kan med fördel förtydligas
även i balanskravsutredningen.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
I den av kommunfullmäktige fastställda mål och budget för 2020-2022 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom
kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Av dokumentet framgår fyra kommunövergripande
verksamhetsmässiga mål och ett finansiellt mål. Det framgår även att kommunen har 39 stycken (ink kommunmål och finansiellt mål)
kommungemensamma mål. (Se vidare information på sidorna 34-47 i kommunens årsredovisning.)

2.4.1 Finansiella mål
Det finansiella målet som fastställts av fullmäktige är att kommunens resultat ska överstiga 1 procent av skatteintäkter och bidrag. Utfallet för
2020 blev 1,3 % vilket innebär att målet har uppnåtts.
Bedömning:
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktiges fastställda finansiella målet men
vi anser att kommunstyrelsen bör presentera detta på ett tydligare sätt och göra en bedömning om resultatet innebär att kommunen uppfyller
god ekonomisk hushållning ur det finansiella perspektivet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

Bedömning:

I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2020 finns fyra
verksamhetsmässiga mål formulerade, dessa presenteras och följs upp
i årsredovisningen:

Vi saknar en sammanfattande bedömning om kommunens syn på
måluppfyllelsen av de kommunövergripande målen kopplat till god
ekonomisk hushållning.

-

Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025.

-

Andelar elever i ÅK 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska
öka varje år med 2017 som basår.

Presentationen av målen är otydlig och kommunen gör inte någon
samlad bedömning av om resultatet av fullmäktigemålen är tillräckligt
för att kommunen ska anses ha uppnått god ekonomisk hushållning
eller inte.

-

Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankningen årets miljökommun
och vara bland de 100 bästa 2020 med 2019 som bas.

-

Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två
åren med två procent årligen med december 2018 som bas.

Till kommunfullmäktiges mål kopplas mål satta av kommunstyrelsen,
Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs fastighet AB,
Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB

Då kommunstyrelsen inte gör någon bedömning kan inte heller
revisionen göra en utvärdering av denna bedömning. Vi kan därför inte
uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är tillräcklig för att
kommunen ska anses bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk
hushållning eller inte.
Vi rekommenderar kommunen att se över sin målstyrning och förtydliga
både uppföljning av mål och sin utvärdering av om kommunen uppfyller
god ekonomisk hushållning eller inte.

Kommunen har redovisat verksamhetsmålens måluppfyllelse för
respektive nämnd och kommunbolag. De har 34 verksamhetsmål
(inklusive det ekonomiska målet). Enligt kommunen egen bedömning
har 10 (29 %) uppfyllts, 3 (9 %) delvis uppfyllts, 11 (32%) ej uppfyllts,
9 (26%) påbörjat samt 1(3%) ej påbörjat
Under avsnittet Måluppfyllelse kommenteras måluppfyllelsen av
kommunfullmäktiges mål. Denna uppföljning har ingen koppling till
utfallet av nämnders och bolags mål. Kommunen bedömer att
fullmäktigemålet kring antalet invånare kommer att uppfyllas. Övriga tre
fullmäktigemål bedöms inte uppfyllas.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning
KOMMUN
Belopp i mnkr
Verksamhetens nettokostnader
Förändring i %, jmf med föregående år
Skatteintäkter och statsbidrag

2020

Budget 2020

2019

2018

-576 9

-568,6

-541,7

-510,8

6,0

8,0

548,1

521,4

5,1

6,4

6,5
582,9

Förändring i %, jmf med föregående år

6,3

Finansnetto
Årets resultat
Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till
skatteintäkter och bidrag %

577,6

1,5

-2,5

1,8

2,6

7,6

6,5

8,2

13,3

98,7

98,9

98,5

97,4

Årets resultat uppgår till 7,6 mnkr vilket är 1,1 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 6,5 mnkr. Verksamhetens intäkter har minskat med ca 9,7 % (9,7
mnkr) medan kostnaderna har ökat med ca 3,5 % (22,5 mnkr) jämfört med fg år. Minskningen av intäkter beror främst på att kommun fg.år intäktsförde en stor
del av flyktingfonden samt att de fick mer bidrag från migrationsverket. Kostnadsökningen är främst hänförliga till placeringar inom IFO och ökade kostnader
för gymnasieskolan samt att utgifterna för ekonomiskt bistånd har ökat.
Socialnämnden som visar en budgetavvikelse om – 4,5 mnkr vilket kompenseras av ett överskott finansförvaltningen där det finns en budgetavvikelse på +
7,4 mnkr. För finansförvaltningen beror överskottet i huvudsak på ökade statsbidrag samt sjuklöneersättningar hänförliga pandemin. Kommunen har på
totalen en positiv budgetavvikelse om 1,1 mnkr.
Kommunen har inte tillämpat exploateringsredovisning utan har istället redovisat dessa investeringar som pågående anläggningstillgångar, även de delar som
avser tomter till försäljning. Vinster från försäljningar av tomter som genomförts genom åren har bokförts som en minskning av anläggningstillgångar. De
borde bokförts som intäkter när de såldes. Efter en genomgång av felaktiga transaktionerna är bedömningen att 3,4 mnkr ska bokas om från
anläggningstillgångar till intäkter. Detta påverkar balansräkningen med samma belopp. Detta kommer enligt kommunen att åtgärdas under 2021.
Bedömning:
Vår bedömning är att de fel och avvikelser från god redovisningssed som anges ovan är väsentliga men inte så väsentliga att de påverkar vår bedömning om
kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild eller inte. Vi bedömer att resultaträkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens resultat
och ställning per 2020-12-31.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

Belopp i mkr
Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Eget kapital inkl. ansvarsförpliktelse
Redovisad soliditet

Kommunen
2020-12-31
597,7
326,4
165,2
54,6 %

2019-12-31
595,7
318,8
154,4
53,5 %

Koncernen
2020-12-31
1 293,8
360,1

198,6
27,8 %

2019-12-31
1 186,2
343,9
179,5
28,9 %

Soliditet med hänsyn till ansvarsförpliktelse
27,6 %
25,9 %
15,3%
15,1 %
Omsättningstillgångar
237,1
201,2
264,5
153,2
Avsättningar
68,1
64,2
70,3
66,9
Långfristiga skulder
0
0
680,9
611,3
Kortfristiga skulder
203,3
212,6
181,4
164,1
Balanslikviditet
116,6 %
94,8 %
145,8%
93,4%
Anläggningstillgångar har minskar 33,4 mnkr mot föregående år vilket beror på att kommunen har avyttrat obligationer under året. Dessa tillgångar
redovisas i år istället som kassa under omsättningstillgångar. Efter avyttringen finns obligationer kvar till ett värde om 92 mnkr. Obligationer skall i
bokföringen tas upp till verkligt värde, det vill säga i de fall obligationens marknadsvärde överstiger anskaffningsvärdet så skall värdet i bokföringen
justeras till detta högre värde. Kommunen följer inte de nya reglerna avseende redovisning till verkligt värde av finansiella tillgångar men felet uppgår
endast till 269 tkr i årets bokslut varför vi inte bedömer detta som ett väsentligt fel. Vi rekommenderar dock kommunen att följa LKBR även i detta fall.
Som nämnts i kapitlet om resultaträkningen har kommunen även gjort avsteg från god sed avseende exploateringsredovisning, kommunen har
redovisat dessa investeringar som pågående anläggningstillgångar, även de delar som avser tomter till försäljning. Exploateringsfastigheter skall
redovisas som omsättningstillgångar. Vinster från försäljningar som genomförts för flera år sedan har inte redovisats i resultaträkningen utan istället
minskat värdet på anläggningstillgångar. Efter en genomgång av felaktiga transaktionerna är bedömningen att 3,4 mnkr ska bokas om från
anläggningstillgångar till intäkter. Detta påverkar balansräkningen med samma belopp. Detta kommer enligt kommunen att åtgärdas under 2021.
Per 2020-12-31 finns cirka 2,5 mnkr bokfört som skuld relaterat till verksamhet som bedrivits med bidrag från Migrationsverket. Då underlagen till
balansposten inte är tydliga har vi svårt att uttala oss om vilken del av denna post som enligt god redovisningssed kan periodiseras till 2020 men som
beskrivits ovan så borde majoriteten av dessa bidrag intäktsföras 2020 eller dessförinnan.
Bedömning
Vår bedömning är att de fel och avvikelser från god redovisningssed som anges ovan är väsentliga men inte så väsentliga att de påverkar vår bedömning
om kommunens årsredovisning ger en rättvisande bild eller inte. Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av kommunens
resultat och ställning per 2020-12-31.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.
Bedömning:
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats
i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande
verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.
Bedömning:
Vår bedömning är att informationen kring resultatet och det ekonomiska utfallet för kommunens nämnder och bolag framgår av
årsredovisningen. Kommunen har dock inte anpassat redovisningen till den nya kraven som framgår av LKBR och RKR R14 Drift- och
investeringsredovisning. Kommunen bör till nästa år förtydliga driftsredovisningen och säkerställa att den är i linje med RKR R14.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning
till.
Bedömning:
Kommunen redovisar inte investeringarna per nämnd men per investering i den ekonomiska redovisningen.
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen kan stärkas med analyser och beskrivningar av större
investeringsprojekt, förklaringar till budgetavvikelser och eventuella avvikelser i större projekts tidsplaner.

2.10 Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala
koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i
årsredovisningens koncernstruktur:
-

Kungsörs Kommunföretag AB (inklusive dotterföretag) 100 %

-

Kungsörs Grus AB 25 %

-

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 40 %

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.
Bedömning:
Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-02-05

KS 2021/86

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag – Bygg om tennisbanan till
padelbana i Valskog
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Frederick Bylund förslår i ett medborgarförslag att tennisbanan i Valskog
byggs om till en utomhus padelbana. Nuvarande tennisbana är i behov av
renovering.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05
Medborgarförslag - Bygg om tennisbanan till padelbana i Valskog

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

Sida 49 (336)

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Tennisbanan i Valskog är i renoveringbehov, Då är mitt förslag
att vi passar på att bygga om den till en utomhus padelbana.
Det har blivit mycket populärt och skulle uppskattas av många
medborgare inom kommunen.
Namn
Frederick Bylund
Postadress
Skolgatan 1
731 60 Valskog
Telefonnummer
0728624100
E-postadress
frederick.bylund@icloud.com
Samtycke
2021-02-03 15.02
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-02-05

KS 2021/87

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag – Ny väg till fotbollsplanen
Björliden i Valskog
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Frederick Bylund föreslår i ett medborgarförslag att en ny grusad väg dras
från Arbogavägen/Verkstadsgatan över åkern direkt in på parkeringen vid
fotbollsplanerna vid Björliden i Valskog. En bom bör sättas upp vid gamla
vägen så att den inte kan användas längre.
Förslaget skulle innebära mindre trafik på Bergsgatan och Västerlånggatan,
där många har svårt att hålla rätt hastighet med risk för olyckor.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-05
Medborgarförslag - Ny väg till fotbollsplanen Björliden i Valskog

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Ny väg till fotbollsplan björliden i Valskog.
Efter som det blir en hel del extra trafik när det är
fotbollsträningar matcher på björliden i Valskog, Trafiken åker
då oftast Bergsgatan dit och västralånggatan därifrån, många
har också svårt att hålla rätt hastighet i samhället och risk
för olyckor.
Förslaget är att dra en ny väg i från Arbogavägen/Verkstadsg.
En grusadväg över åkern direkt in på parkeringen vid
fotbollsplanerna.
En bom bör sättas upp vid gamlavägen så att den inte kan
användas längre.
Namn
Frederick Bylund
Postadress
Skolgatan 1
731 60 Valskog
Telefonnummer
0728624100
E-postadress
frederick.bylund@icloud.com
Samtycke
2021-02-03 15.11
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-02-17

KS 2021/96

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag – Se över alla grillplatser i
Valskog
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Jennie Ström förslår i ett medborgarförslag att alla grillplatser i Vakskogs
ska ses över.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-17 Medborgarförslag – Se över alla grillplatser i Valskog
Medborgarförslag - Se över alla grillplatser i Valskog

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Nu i dessa tider vi lever i, så bör se över ALLA grillplatser i
Valskog som behövs lite uppfräschning! Vissa har sett sina
glansdagar vid ev frågor kan man återkoppla till mig så kan jag
visa var!
Namn
Jennie Ström
Postadress
Bergsgatan 18
Telefonnummer
0705785669
E-postadress
jenniestrom@spray.se
Samtycke
2021-02-10 20.29
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-02-17

KS 2021/103

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag – Inventera kulturella,
historiska och vackra byggnader i Kungsör
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att kulturella, historiska och
vackra byggnader i Kungsör ska inventeras och sedan beskrivas på olika
sätt; i en bok med bilder och fakta och/eller en graverad plakett på
byggnaden som beskriver dess historia. Förslagsställaren tänker att detta kan
kompletteras med en karta så att turister och invånare hittar byggnaderna
och bättre förstå ortens historia och i en framtida ortsanalys.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-17 Medborgarförslag - Inventera kulturella m.fl. byggnader i Kungsör
Medborgarförslag - Inventera kulturella, historiska och vackra
byggnader i Kungsör

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

Sida 55 (336)

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
inventera kulturella, historiska och vackra byggnader i
Kungsör. Dessa kan sedan beskrivas på olika sätt. Kanske en bok
med bilder och fakta. Kanske en graverad plakett på byggnaden
som beskrev dess historia. Kanske kompletterad med en karta så
att turister och invånare hittar byggnaderna och bättre förstå
stadens historia. Arbetet kan också användas i en framtida
Ortsanalys (ett nyckelord)
Detta är väl en naturlig uppföljning av
Namn
Anita Larsson
Postadress
Karlavägen 10
Telefonnummer
0704308192
E-postadress
anikrila@gmail.com
Samtycke
2021-02-14 07.25
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.

Sida 56 (336)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2021/165

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag – Belysning till Lockmora
golfbana
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag att Lockmora golfbana får
belysning på hög stolpe vid ranchen/utslagsplatsen som riktar sig åt flera
håll.
Förslagsställare menar att belysning behövs till golfbanan eftersom det blir
mörkt där både för spelare, mot vägen där många passerar samt mot skogen
och kolonistugorna.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-18 Medborgarförslag - Belysning till Lockmora golfbana
Medborgarförslag - Belysning till Lockmora golfbana

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

Sida 57 (336)

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag för belysning vid Lockmora golfbana
Förslag belysning på hög stolpe vid ranchen/utslagsplatsen som
riktar sig åt flera håll. Belysning behövs till golfbanan
eftersom det blir mörkt där både för spelare och mot vägen där
många passerar. Blir även mörkt mot skogen och kolonistugorna.
Elstolpe finns redan vid anslagstavlan.
Namn
Carina Kjellgren
Postadress
Magasinsgatan 44 Kungsör
Telefonnummer
0706059509
Samtycke
2021-03-16 15.14
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.

Sida 58 (336)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2021/166

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag – Utegym för ungdomar på
Centralvallen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Carina Kjellgren föreslår att ett utegym anläggs på Centralvallen mot
Västerskolan.
Alla ungdomar vill eller får inte vara i skogen därför föreslår förslagsställare
att det ska finnas ett utegym som är mer inriktat mot barn och ungdomar på
Centralvallen.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-18 Medborgarförslag – utegym på Centralvallen
Medborgarförslag – Utegym för ungdomar på Centralvallen

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

Sida 59 (336)

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag till utegym i Kungsör
Förslag att göra ett utegym för ungdomar.
Plats centralvallen mot Västerskolan där det idag finns träd
och att göra utegym och hundrastgård bredvid varandra där.
Alla ungdomar vill/får inte vara i skogen, därför kan det
finnas ännu ett utegym som är mer inriktat mot barn/ungdomar.
Bra att ha många utomhusaktiviteter för barn.
Namn
Carina Kjellgren
Postadress
Magasinsgatan 44 Kungsör
Telefonnummer
0706059509
Samtycke
2021-03-16 13.42
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.

Sida 60 (336)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2021/167

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Hundrastgård på
Centralvallen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning

Sammanfattning
Carina Kjellgren föreslår att en inhägnad rastgård till hundar anläggs i
hörnet av fotbollsplanen vid Centralvallen mot Västerskolan där det idag
finns träd eller på åkern i hörnet bakom ishallen mot det som ska bli nya
förskolan.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-18 Medborgarförslag – Hundrastgård på Centralvallen
Medborgarförslag – Hundrastgård på Centralvallen

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

Sida 61 (336)

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag till hundrastgård i Kungsör.
Förslag att göra en inhängnad rastgård till hundar i hörnet av
fotbollsplanen vid centralvallen mot Västerskolan där det idag
finns träd.
Några träd kan ju finnas kvar.
Alt på åkern i hörnet bakom ishallen mot det som ska bli nya
förskolan.
Vi är många hundägare på västersidan som önskar att hundarna
får leka tillsammans utan att behöva gå ända till Runevallen.
Några bänkar att sitta på innanför gör att man kan umgås
utomhus med sina hundar där.
Namn
Carina Kjellgren
Postadress
Magasinsgatan 44 Kungsör
Telefonnummer
0706059509
Samtycke
2021-03-16 13.33
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.

Sida 62 (336)
Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-03-29

§ 53 Svar på medborgarförslag - Sänk
hastigheten från 50 till 30 km/h i samtliga
tätområden/bostadsområden
Diarienummer KS 2020/420

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anse
medborgarförslaget som besvarat.

Sammanfattning
Malin Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att sänka
hastigheten från 50 till 30 km/h i samtliga tätområden/bostadsområden. Det
skapar en tryggare vardag för oss alla och gör Kungsörs kommun mer
attraktivt för familjen eller djurägaren.
Denna typ av frågor kommer att hanteras i den nya hastighetsplanen för
Kungsör, Hastighetsplanen kommer att tas fram för politiskt beslut under
2021.
Förslaget kommer att beaktas i hastighetsplanen.

Beslutsunderlag
* Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
* Medborgarförslag - Sänk hastigheten från 50 till 30 km/h i samtliga
tätområden/bostadsområden

Skickas till
Förslagsläggaren
Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 63 (336)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

Vår handläggare

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-01-14

KS 2020/420

Ert datum

Er beteckning

Adressat

rune.larsen@kungsor.se
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - Sänk hastigheten från 50 till
30 km/h i samtliga tätområden/bostadsområden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anse
medborgarförslaget som besvarat.

Sammanfattning
Malin Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att sänka
hastigheten från 50 till 30 km/h i samtliga tätområden/bostadsområden. Det
skapar en tryggare vardag för oss alla och gör Kungsörs kommun mer
attraktivt för familjen eller djurägaren.
Denna typ av frågor kommer att hanteras i den nya hastighetsplanen för
Kungsör, Hastighetsplanen kommer att tas fram för politiskt beslut under
2021.
Förslaget kommer att beaktas i hastighetsplanen.

Beslutsunderlag
* Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
* Medborgarförslag - Sänk hastigheten från 50 till 30 km/h i samtliga
tätområden/bostadsområden

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Rune Larsen - KS
Teknisk chef

Skickas till
Teknisk chef
förslagsläggaren

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 68

212000-2056

Sida 64 (336)

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Sänka hastigheten fr 50 till 30 km/h i samtliga
tätområden/bostadsområden. Det skapar en tryggare vardag för
oss alla och gör Kungsörs kommun mer attraktivt för familjen
eller djurägaren. Jag har inte fått något svar av Rune Larsen
om mitt senaste mejl angående hastighetsbegränsning. Jag tycker
att detta är ytterst viktigt att känna sig säker på våra gator.
De flesta bilister visar ingen hänsyn när dem kör i våra
villakvarter. Nu är det dags för förändring!!
Namn
Malin
Postadress
Storgatan 45
Telefonnummer
0762316843
E-postadress
Malin_larsson90@hotmail.se
Samtycke
2020-11-07 15.25
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.

Sida 65 (336)
Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-02-22

§ 30 Svar på medborgarförslag Dekorationsbelysning alternativ julbelysning
längs Drottninggatan, Kungsör
Diarienummer KS 2020/422

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå
förslaget, då närheten till befintlig julbelysning efter Drottninggatan får
anses tillräcklig, och att budgetläget inte medger några utökningar av
verksamheten.

Sammanfattning
Medborgarförslag från 28 medborgare, boende efter Drottninggatan, som
vill ha en utökning av nuvarande julbelysning kring korset Drottninggatan,
Frejgatan och Tessingatan. Förslaget avser att öka trivseln och tryggheten i
området under den mörka årstiden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Dekorationsbelysning/julbelysning längs
Drottninggatan, Kungsör
Medborgarförslag - Dekorationsbelysning-julbelysning längs
Drottninggatan
KF 2020-11-30 § 182 Medborgarförslag Dekorationsbelysning/julbelysning längs Drottninggatan i Kungsör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 66 (336)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

Vår handläggare

1 (2)

Datum

Diarienummer

2021-01-24

KS 2020/422

Ert datum

Er beteckning

Adressat

ronnie.bjorkrot@kungsor.se
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsens förvaltning

Medborgarförslag Dekorationsbelysning/julbelysning längs
Drottninggatan, Kungsör
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå förslaget, då närheten till befintlig
julbelysning efter Drottninggatan får anses tillräcklig, och att budgetläget
inte medger några utökningar av verksamheten.

Sammanfattning
Medborgarförslag från 28 medborgare, boende efter Drottninggatan, som
vill ha en utökning av nuvarande julbelysning kring korset Drottninggatan,
Frejgatan och Tessingatan. Förslaget avser att öka trivseln och tryggheten i
området under den mörka årstiden.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Dekorationsbelysning/julbelysning längs
Drottninggatan, Kungsör
Medborgarförslag - Dekorationsbelysning-julbelysning längs
Drottninggatan
KF 2020-11-30 § 182 Medborgarförslag Dekorationsbelysning/julbelysning längs Drottninggatan i Kungsör

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Ronnie Björkrot - KS
Driftchef

Skickas till
Berit Karlsson
KKTAB driften
KKTAB diariet

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 04 40

212000-2056

Sida 67 (336)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

2 (2)

Datum

Diarienummer

2021-01-24

KS 2020/422

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Förslagsställarna vill ha en utökning av julbelysningen, i området kring
korsningen Drottninggatan, Frejgatan och Tessingatan. Förslaget avser att
öka trivseln i området, under den mörka årstiden. Känslan av trygghet lyfts
också fram som ett skäl till en utökning. Julbelysningen på Drottninggatan
slutar i nämnda kors och närheten till denna får anses som tillräcklig.
Rådande budgetläge medger inga utökningar av verksamheten, och fokus är
på att upprätthålla nuvarande nivå, på julbelysningen. När det gäller
trygghetsaspekten, så kan det konstateras att det är en relativt väl upplyst
korsning, men att det kan göras förbättringar. En del av armaturerna är
gamla och bör på sikt bytas ut mot modernare LED varianter. Ett förslag på
att byta ut gamla armaturer över hela Kungsör finns, detta då det på sikt
kommer att bli nödvändigt, då tillgången på dessa ljuskällor kommer att
upphöra. Korsningen Drottninggatan, Frejgatan och Tessingatan, bör då
prioriteras, så att det blir en bättre ljusmiljö i området. En förstärkning av
gatubelysningen kommer också att ge effekt under än större del av året, än
vad en utökning julbelysningen kan ge. Julbelysningen sitter ju uppe under
en begränsad tid.

Sida 68 (336)

Sida 69 (336)

Sida 70 (336)

Sida 71 (336)

Sida 72 (336)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-03-29

KS 2021/190

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Motion - Utred möjligheten att omvandla
Gersillaområdet till ett bostadsområde
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning
Eva Granudd (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun ska utreda
möjligheten att omvandla det befintliga Gersillaområdet till ett boendeområde av i huvudsak villakaraktär och redovisa ett förslag till lösning.
Förslagsställaren menar att vissa verksamhetslokaler bör rivas, andra vara
kvar som verksamhetslokaler eller anpassas till boenden. Området bör enligt
förslagsställaren vara av blandad karaktär men med i huvudsak villor och
radhus.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-29 Motion
– omvandla Gersillaområdet
Motion – Utred möjligheten att omvandla Gersillaområdet till ett
bostadsområde

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

Sida 73 (336)

Motion
Ett av Kungsörs övergripande mål är att växa till minst 9 000 invånare till år 2025. Kungsörs
fastighetsbolag har en kö på drygt 1 000 individer till sina lägenheter, vilket med
familjebildning kan förväntas motsvara någonstans drygt 2 000 personer. De äldre i
kommunen blir allt fler och fler äldre behöver nytt boende i någon form. Kommunen har med
denna bakgrund ett stort behov av attraktiva boenden i attraktiva miljöer.
Tänk att kunna bo mitt emellan det fantastiska gösfisket i Arboga ån och de svamp rika
Råstaskogarna. Att kunna knyta på sig promenadskorna eller löparskorna och ha ett elljusspår
direkt inpå knuten är en förmån som fler skulle kunna få ta del av.
Vi tycker det är läge att se över möjligheter till boende i det vackra Gersillaområdet.
Det finns i området ett antal verksamhetslokaler. Vissa är i ett skick som gör att de bör rivas,
andra skulle kunna fortsätta att antingen vara verksamhetslokaler eller anpassas till boenden.
En aula och en matsal finns i området som skulle kunna fortsätta fungera som
gemensamhetslokaler för området. Även förskolan skulle med fördel kunna fortsätta i
området.
Vi ser framför oss en lite blandad kompott av bostäder men i huvudsak villor och radhus,
gärna ett antal med hyresmöjlighet för i huvudsak äldre invånare som önskar byta ner sig från
sina villor till något mindre boende.

Källa: Eniro/Metria
Vi yrkar att:
- Kungsörs kommun utreder möjligheten att omvandla det befintliga Gersillaområdet till
ett boendeområde av i huvudsak villakaraktär och redovisar ett förslag till lösning.
För Moderaterna
Kungsör den 27 mars 2021

-----------------------------------------------------------------Ewa Granudd

Sida 74 (336)
Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-02-22

§ 31 Svar på motion - Diskutera ordet brukare i
särskilda boenden
Diarienummer KS 2020/361

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska
anses besvarad

Sammanfattning
Med hänvisning till socialförvaltningens yttrande och socialnämndens beslut
gällande denna motion finner kommunstyrelsens förvaltning ingen
anledning att föreslå något annat beslut än det som socialnämnden
föreslagit.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden
Remiss av motion Diskutera ordet brukare i särskilda boenden
KF 2020-10-12 § 154 Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden
SN 2020-12-15 § 100 Svar på remiss av motion - Diskutera ordet brukare i
särskilda boenden och tjänsteskrivelse

Skickas till
Socialnämnden
Motionären

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 75 (336)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

Vår handläggare

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-01-07

KS 2020/361

Ert datum

Er beteckning

Adressat

claes-urban.bostrom@kungsor.se
Kommunstyrelsens förvaltning

Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda
boenden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionens ska
anses besvarad

Sammanfattning
Med hänvisning till socialförvaltningens yttrande och socialnämndens beslut
gällande denna motion finner kommunstyrelsens förvaltning ingen
anledning att föreslå något annat beslut än det som socialnämnden
föreslagit.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden
Remiss av motion  Diskutera ordet brukare i särskilda boenden
KF 2020-10-12 § 154 Motion - Diskutera ordet brukare i särskilda boenden
SN 2020-12-15 § 100 Svar på remiss av motion - Diskutera ordet brukare i
särskilda boenden och tjänsteskrivelse

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Socialnämnden
Motionären

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 35

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 04

212000-2056

Sida 76 (336)

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-12-15

§ 100
Svar på remiss av motion – Diskutera ordet
brukare i särskilda boenden (SN 2020/175)
Kommunstyrelsen har remitterat en motion till socialnämnden för
yttrande. Motionen har lämnats av Liberalerna via Gunilla Wolinder med uppmaning om att ”Kungsörs kommun bör diskutera ordet
Brukare som idag är ett använt ord på personer boende i särskilda
boenden i vår kommun”. Motionären menar att ordet brukare är
opersonligt, kränkande och även nedsättande. Ett ord som inte bör
användas med syfte på människor som behöver stöd, hjälp och/
eller tillsyn. Motionären pekar på alternativ till detta ord såsom
kund, boende, hyresgäst eller uppdragsgivare.
Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. Av det
framgår bl.a. att
-

Socialstyrelsen definierar ordet brukare enligt följande i sin
termbank ”brukare är en person som får, eller som är föremål
för en utredning om att få, individuellt behovsprövade insatser
från socialtjänsten”. Socialstyrelsen menar att kärnan i begreppet ligger i den allmänna definitionen ”person som tar något i
bruk”. De avråder från orden klient och kund.

-

Begreppet brukare är, per definition, varken opersonligt, kränkande eller nedsättande även om vissa kan uppfatta det så. Begreppet brukare är ett paraplybegrepp, under vilket andra begrepp kan användas beroende av vilken insats som tillhandahålls det kan vara boende, hemtjänsttagare, klient osv.

-

Begrepps som inte kan användas är hyresgäst (relation till
hyresvärd), uppdragstagare (som är en person som har ett uppdrag från socialförvaltningen att leverera en tjänst till en brukare) och kund (som innebär möjligheten att välja mellan olika
varor och tjänster, något som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har möjlighet att göra)

Socialförvaltningen föreslår att den terminologi som används idag
även ska gälla fortsättningsvis, dvs. ordet brukare används som det
samlande begreppet för alla som får insatser via socialförvaltningen och utöver det används begreppet boende för personer som har
insatsen särskilt boende.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2020-12-15

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Motion från Gunilla Wolinder (L)
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-03

Beslut

Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som
sitt eget.
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till socialnämndens yttrande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2020-12-03

SN 2020/175

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

KS 2020/361
Adressat

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Vår handläggare

Lena Dibbern
Socialchef

Svar på remiss av motion – Diskutera ordet brukare
i särskilda boenden
Liberalerna har via Gunilla Wolinder har lämnat en motion ”Kungsörs kommun
bör diskutera ordet Brukare som idag är ett använt ord på personer boende isärskilda boenden i vår kommun”. Av motionen framgår synpunkten om att ordet
brukare är opersonligt, kränkande och även nedsättande. Ett ord som inte bör användas med syfte på människor som behöver stöd, hjälp och/eller tillsyn. Alternativ till detta ord finns såsom kunder, boende, hyresgäster eller uppdragsgivare.
Socialnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på denna och vi får
härmed meddela följande.
Wikipedia definierar brukare som en ”person som använder (brukar) något;
(speciellt inom socialtjänsten) person som är föremål för tjänster, vård eller
omsorg, klient”.
I Socialstyrelsens termbank definieras ordet brukaren enligt följande ”brukare är
en person som får, eller som är föremål för en utredning om att få, individuellt
behovsprövade insatser från socialtjänsten”. Vidare menar Socialstyrelsen att
”Kärnan i begreppet ligger i den allmänna definitionen ’person som tar något i
bruk’. När brukare började användas inom den offentliga sektorn fanns en önskan
att tydliggöra en sorts delaktighet och medansvar i aktiviteten att ta insatser,
främst sociala insatser, ’i bruk’. Detta ansågs ordet brukare signalera. I samma
anda bildades så kallade brukarorganisationer och brukarråd, där det talades om
brukarinflytande och brukarmedverkan. … Termen brukare kan ses som en
motsvarighet till termen patient men inom socialtjänstens domäner. … Man bör
således använda brukare när man behöver ett samlande begrepp för alla som får
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av
insatser det handlar om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer
omfattande bistånd, och en brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en
mycket gammal människa. … Socialstyrelsen avråder i och med detta från klient
som samlande begrepp. Däremot kan klient användas för en person som vid ofta
regelbundet återkommande möten och delvis med egen medverkan får hjälp av
till exempel en socialarbetare vid ett socialkontor, en kurator eller psykolog vid
en beroendemottagning. Socialstyrelsen avråder också från ordet kund som
samlande begrepp. Insatser från socialtjänsten ingår i offentligrättsliga åtaganden.
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

2020-12-03

SN 2020/175

Ert datum

Er beteckning

KS 2020/361
Därför är kund, som används för att beskriva en av parterna i en civilrättslig
relation inom det privata näringslivet, inte lämpligt att använda som samlande
begrepp. Att vara kund innebär dessutom att man ska kunna välja mellan olika
varor och tjänster, något som alla de personer som får individuellt behovsprövade
insatser från socialtjänsten inte har möjlighet att göra.”
Begreppet brukare är per definition således varken opersonligt, kränkande eller
nedsättande även om vissa kan uppfatta det så.
Socialstyrelsen har fastslagit brukare som den term som bör användas som
samlande begrepp för alla personer som får insatser från socialförvaltningen. Det
är ett paraplybegrepp, under vilket andra begrepp kan användas beroende av
vilken insats som tillhandahålls det kan vara boende, hemtjänsttagare, klient osv.
Begrepp som däremot inte kan användas är
Hyresgäst – vilket är en relation till en hyresvärd
Uppdragstagare – vilket är en person som har ett uppdrag från socialförvaltningen att leverera en tjänst till en brukare
Kund – som innebär möjligheten att välja mellan olika varor och tjänster, något
som alla de personer som får individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten inte har möjlighet att göra
Förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående att den terminologi som
används idag även ska gälla fortsättningsvis dvs. ordet brukare används som det
samlande begreppet för alla som får insatser via socialförvaltningen och utöver
det används begreppet boende för personer som har insatsen särskilt boende.
Förvaltningens förslag till beslut
Socialnämnden antar socialförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget.
Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande.

Lena Dibbern
Socialchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

”Kungsörs kommun bör diskutera ordet
Brukare som idag är ett använt ord på
personer boende i särskilda boenden i vår
kommun”
I Liberalerna är vi måna om ”Alla människors lika värde”. Vi vill också att alla människor skall
känna sig fria och unika. Inte tillhöra en grå massa. Av denna anledning önskar vi att Kungsörs
kommuns partier diskuterar ordet Brukare som idag används för de personer som nyttjar vissa av
kommunens tjänster. En aktiv diskussion pågår i samhället. Bland annat driver Sveriges
Pensionärers Riksförbund (SPF) denna fråga och vi stödjer detta arbete. Säkert finns det många
anhängare till denna fråga även inom Pensionärernas Riksförbund (PRO).

Ordet Brukare är opersonligt, kränkande och även nedsättande. Ett ord som inte bör användas med
syfte på människor som behöver stöd, hjälp och/eller tillsyn. Alternativ till detta ord finns.
I Liberalerna är vi öppna för:
Kunder
Boende
Hyresgäster
Uppdragsgivare

Ovanstående alternativ är nämnda utan rangordning.
Liberalerna i Kungsör yrkar därför:
Att en diskussion gällande nämnda begrepp sker inom Kungsörs Parlamentariska Grupp.
Kungsör 200930
Gunilla Wolinder
Gruppledare Liberalerna Kungsör
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-03-29

§ 55 Svar på motion - Utveckla musikskolan
Diarienummer KS 2018/267

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen
härmed är besvarad.

Sammanfattning
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska utveckla
musikskolan så att elever som vill lära sig blåsinstrument och sång kan göra
det i Kungsör.
Ärendet har varit hos barn- och utbildningsnämnden för yttrande under 2018
och återremitterats under 2019 för komplettering av det första svaret.
Nu har ytterligare två elever fått möjligheten att spela inom Arbogas
kulturskola. De tre elever har fått tillgång till platser som annars inte hade
utnyttjats. Det innebär inte någon ökad kostnad vare sig för eleverna eller
för Kungsörs kommun eftersom eleverna betalar samma avgift till Arboga
kommun som de skulle ha gjort till Kungsörs kommun. För Arboga
kommun innebär det en faktisk intäktsökning istället för att platsen skulle ha
varit ”tom”. Det är alltså en win-win situation för alla parter.
Diskussioner pågår med Köpings kommun om att samma upplägg skulle
kunna finnas mellan Köpings och Kungsörs kommuner.
I en framtid vore det spännande att diskutera en gemensam kulturskola inom
Köping, Arboga och Kungsör.
Det finns också ett utrymmer för fortsatt diskussion med kultur- och
fritidsenheten samt ideella föreningar om att kunna nyttja fritidsgården ett
par kvällar i veckan när det inte är fritidsgårdsverksamhet igång.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-02
Motion - Utveckling av musikskolan
BUN 2018-12-19, § 60 Svar på remiss - Utveckling av musikskolan
Tjänsteskrivelse 2018-11-28 Svar på remiss - Utveckla musikskolan
KS 2019-11-11 § 170 Motion - Utveckling av musikskolan
BUN 2020-02-26 § 20 Yttrande över motion - Utveckling av musikskolan
KS 2020-03-23 § 19 Svar på motion - Utveckling av musikskolan
KF 2020-05-04 § 66 Svar på motion - Utveckla musikskolan
BUN 2020-09-23 § 61 Återrapport musikskolan Möjligheten att samverkan
i Västra Mälardalen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-03-29

Skickas till
Motionären
Lars-Erik Lindvall
Fredrik Bergh

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse
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Datum

Diarienummer

2021-03-02

KS 2018/267

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

fredrik.bergh@kungsor.se

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förvaltning

Motion - Utveckla musikskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att motionen
härmed är besvarad.

Sammanfattning
Jenny Andersson (KD) föreslår i en motion att kommunen ska utveckla
musikskolan så att elever som vill lära sig blåsinstrument och sång kan göra
det i Kungsör.
Ärendet har varit hos barn- och utbildningsnämnden för yttrande under 2018
och återremitterats under 2019 för komplettering av det första svaret.
Nu har ytterligare två elever fått möjligheten att spela inom Arbogas
kulturskola. Det är nu tre elever som har fått tillgång till platser som annars
inte hade utnyttjats. Det innebär inte någon ökad kostnad vare sig för
eleverna eller för Kungsörs kommun eftersom eleverna betalar samma
avgift till Arboga kommun som de skulle ha gjort till Kungsörs kommun.
För Arboga kommun innebär det en faktisk intäktsökning istället för att
platsen skulle ha varit ”tom”. Det är alltså en win-win situation för alla
parter.
Diskussioner pågår med Köpings kommun om att samma upplägg skulle
kunna finnas mellan Köpings och Kungsörs kommuner.
I en framtid vore det spännande att diskutera en gemensam kulturskola inom
Köping, Arboga och Kungsör.
Det finns också ett utrymmer för fortsatt diskussion med kultur- och
fritidsenheten samt ideella föreningar om att kunna nyttja fritidsgården ett
par kvällar i veckan när det inte är fritidsgårdsverksamhet igång.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-02
Motion - Utveckling av musikskolan
BUN 2018-12-19, § 60 Svar på remiss - Utveckling av musikskolan
Tjänsteskrivelse 2018-11-28 Svar på remiss - Utveckla musikskolan

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 02 22

212000-2056
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Dokumenttyp
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Tjänsteskrivelse

2 (2)

Datum

Diarienummer

2021-03-02

KS 2018/267

Ert datum

Er beteckning

KS 2019-11-11 § 170 Motion - Utveckling av musikskolan
BUN 2020-02-26 § 20 Yttrande över motion - Utveckling av musikskolan
KS 2020-03-23 § 19 Svar på motion - Utveckling av musikskolan
KF 2020-05-04 § 66 Svar på motion - Utveckla musikskolan
BUN 2020-09-23 § 61 Återrapport musikskolan Möjligheten att samverkan
i Västra Mälardalen

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Motionären
Lars-Erik Lindvall
Fredrik Bergh

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Lars-Erik Lindvall
Bitr. Barn- och utbildningschef

Sida 86 (336)

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-09-23

§ 61
Återrapport musikskolan – Möjligheten att
samverkan i Västra Mälardalen
(BUN 2018/171)
Barn- och utbildningsförvaltningens har utifrån det
utredningsuppdrag som kommunfullmäktige gav förvaltningen den
24 maj 2020 kompletterat tidigare yttrande 2020-02-03 och 201910-01 (inkl. bilagor från 2015). Utveckling av musikskolan genom
samverkan med övriga kommuner i Västra Mälardalen.
Förvaltningen har uppdaterat och kompletterat
tidigare utredningar om samverkan av
musikskolan/kulturskolan med Arboga och Köping.
Om kommunens elever ska beredas plats i Arboga (musik, dans
och film) gäller att:
- lediga platser finns, Arbogas elever går först,
- vid utökade kostnader för lärare i Arboga får Kungsör stå för
den utökade faktiska kostnaden,
- eleverna betalar samma avgift som eleverna som spelar i
Kungsör,
- resorna mellan Arboga och Kungsör får eleverna själva
ombesörja,
Samarbete sker redan idag.
Om kommunens elever ska beredas plats i Köping (musik, dans
och teater) gäller att:
- lediga platser finns, Köpings elever går först,
- eleven anmäler sig direkt till Köpings kommun och betalar
kostnaden till Köping.
- eleven skrivs in i Kungsörs musikskola men spelar i Köping
eleven betalar samma avgift som eleverna som spelar i
Kungsör, Kungsör betalar utökade kostnader till Köping
- resorna mellan Köping och Kungsör får eleverna själva
ombesörja,
Om Kungsörs musikskola, Arboga Kulturskola och Köpings
Kulturskola skulle slås ihop skulle det ge alla elever i våra tre
kommuner samma möjlighet till musik, dans, film och teater.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2020-09-23

Kostnaden för Kungsörs musikskola, Arboga Kulturskola och
Köpings Kulturskola tillsammans är nästan 16 miljoner kronor, år
2020.
Kungsörs musikskola har år 2020 en kommunal
årsbudget på 929 000 kr.
En sammanslagning skulle innebära kraftigt ökad
kostnad för Kungsör.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
 Motion från Jenny Andersson 2018-06-18
 Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 78
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-12-19, § 60
 Tjänsteskrivelse från biträdande barn- och utbildningschef
Lars-Erik Lindvall 2018-11-28
 Kompletterande yttrande från biträdande barn- och utbildningschef Lars-Erik Lindvall 2019-10-01, inklusive bilagor
från 2015
 Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 170
 Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2020-02-26, § 20
 Yttrande barn- och utbildningsförvaltningen 2020-02-03
 Tjänsteskrivelse kommundirektör Claes-Urban Boström 202003-11
 Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-23, § 19
 Möjligheten att få till en utveckling av musikskolan genom
samverkan med övriga kommuner i Västra Mälardalen. Tjänsteskrivelse 2020-08-28

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens
komplettering till tidigare yttrande över möjligheten att få till en
utveckling av musikskolan genom samverkan med övriga
kommuner i Västra Mälardalen och lämnar över till
kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Datum

Vår beteckning

2020-08-28

Tjänsteskrivelse

Ert datum

Er beteckning

2020-05-04

BUN 2018/171

Adressat

Vår handläggare

Lars-Erik Lindvall
Bitr. barn- och utbildningschef

Möjligheten att få till en utveckling av musikskolan
genom samverkan med övriga kommuner i Västra
Mälardalen
Önskad ytterligare komplettering av tidigare yttrande 2020-02-03 och 2019-1001 (inkl. bilagor från 2015). Utveckling av musikskolan genom samverkan med
övriga kommuner i Västra Mälardalen.
Uppdatering av samverkan med musikskolan i närliggande kommuner
Samma villkor som tidigare gäller fortfarande under detta läsår
Om elever skall beredas plats på kulturskolan i Arboga (musik, dans och film) så
ska det enligt enhetschef Jesper Hellqvist ske utifrån de lediga platser som finns.
Arbogas elever kommer förstås först. Om Kungsörs elever leder till utökade
kostnader för lärare i Arboga så måste Kungsör stå för den utökade faktiska
kostnaden. Eleverna betalar annars samma avgift som eleverna i Kungsör gör,
alltså 750 kr/termin. Elever förväntas att själva ta sig till och från
musikskolan/kulturskolan i Arboga.
Redan idag sker ett sådant samarbete kring en celloelev som då får spela inom
Arbogas egna resurser, alltså ingen utökad lärartid, och bidrar då till gruppspel
inom deras verksamhet.
Om elever skall beredas plats på kulturskolan i Köping (musik, dans och teater)
så ska det enligt enhetschef Peter Fredriksson även där ske i mån av plats.
Köpings egna elever får plats först. Kostnaden för en elev i Köping är 500 kr/tim
vilket motsvarar 167 kr för 20 minuters undervisning i veckan vilket är den
vanliga lektionslängden. Eleven kan alltså anmäla sig direkt till Köping och får
då betala denna kostnad. Alternativt skrivs eleven in i Kungsör, betalar ur
likvärdighetssynpunkt musikskoleavgiften här (750 kr/termin) och kommunen får
då betala återstående kostnad om ca. 2 000 kr/termin och elev.
Elever förväntas att själva ta sig till och från musikskolan/kulturskolan i Köping.
En hopslagning av Kungsörs musikskola med Arboga Kulturskola och Köpings
Kulturskola skulle ge alla elever i våra tre kommuner samma möjlighet till
musik, dans, film och teater. Detta skulle dock innebära en kraftigt ökad kostnad
för Kungsör då den totala budgeten för Kungsörs kommunala musikskola,
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Arboga Kulturskola och Köpings Kulturskola tillsammans är nästan 16 miljoner
kronor (2020).
Idag 2020 har Kungsörs musikskola en kommunal årsbudget på 929 000 kr.
Om en tidigare använd fördelningsnyckel 50-30-20 används, som bland annat
användes när våra kommuner gemensamt drev familjepedagogerna, så skulle
detta innebära en kostnadsökning för Kungsörs del från drygt 900 000 kr till
cirka 3,2 miljoner kronor, det vill säga en ökning med cirka 2,3 miljoner kronor.
Ytterligare kostnader kan dessutom tillkomma.
Båda enhetscheferna i Arboga och Köping samt undertecknad är positiva till en
sådan hopslagning men det kräver ett budgettillskott för Kungsörs del på minst
2,3 miljoner kronor.
Med en sådan utökning av resurser skulle vi även i egen regi kunna skapa helt
andra möjligheter för våra ungdomars kulturutbud.
I och med denna ytterligare komplettering till tidigare yttrande 2020-02-03 och
2019-10-01 (inkl. bilagor från 2015) om möjligheten att få till en utvecklig av
musikskolan genom samverkan med övriga kommuner i Västra Mälardalen så
anser jag den ursprungliga motionen med begärda kompletteringar som besvarad.
Förslag till beslut
Att barn- och utbildningsnämnden godkänner ovanstående komplettering till
tidigare yttrande över möjligheten att få till en utveckling av musikskolan genom
samverkan med övriga kommuner i Västra Mälardalen och därmed lämnar denna
vidare till KS.

Lars-Erik Lindvall
Bitr. barn- och utbildningschef
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KS 2018/267
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Lars-Erik Lindvall
Bitr. barn- och utbildningschef

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

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 92 (336)

Sida 2 (3)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Om elever skall beredas plats på musikskolan i Köping så ska det enligt
ansvarige Alexandra Ek även där ske i mån av plats. Köpings egna elever får
plats först. Kostnaden för en elev i Köping är 167 kr för 20 minuters i veckan
vilket är den vanliga lektionslängden. Eleven kan alltså anmäla sig direkt till
Köping och får då betala denna kostnad. Alternativt skrivs eleven in i Kungsör,
betalar ur likvärdighetssynpunkt musikskoleavgiften här (750 kr/termin) och
kommunen får då betala återstående kostnad om ca. 2 000 kr/termin och elev.
Elever förväntas att själva ta sig till och från musikskolan/kulturskolan i Köping.
Samverkan Västra Mälardalen
Ett utökat samarbete mellan kulturskolorna i Arboga och Köping vore önskvärt
ur alla tre kommunernas perspektiv.
Detta behöver dock först utredas noggrant, förslagsvis som en del av utredningen
om KAK-samverkan, så att möjligheter, vinster och kostnader för våra tre
kommuner tydliggörs och att politiska beslut därefter kan fattas.
Förtydligande om samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan enligt
samma princip och upplägg som ”Kultura” i Surahammar.
En bra möjlighet att komplettera musikskolans egen verksamhet med vissa
blåsinstrument och sång finns idag genom Studieförbundet Vuxenskolan enligt
samma princip och upplägg som ”Kultura” i Surahammar.
Lärare för detta finns idag tillgängligt i Kungsör.
Eleverna kan då få spela vissa blåsinstrument eller lära sig sjunga.
För enskild undervisning 25 min/vecka är kostnaden 1650 kr/termin.
Om likvärdighet skall råda för dessa elever jämfört med andra elever inom den
kommunala musikskolan så behöver en del av kostnaden (900 kr/termin och elev)
täckas av kommunala medel vilka i så fall behöver tillföras musikskolans budget.
Undervisningen måste i så fall ske kvällstid i kommunens lokaler och kommunen
har också kvar ansvaret för instrument.
Studieförbundet vuxenskolan kan naturligtvis även ta över övrig
musikskoleundervisning och då till motsvarande kostnader som ovan.
Dock klarar man inte att ta över alla de instrument som eleverna idag spelar.
Digitala lösningar
Som ett led i ”Regionala Kulturskolan i Västmanland” där Kungsör är en av
medlemmarna och deltagarna så påbörjas det nu under våren, med medel från
allmänna arvsfonden, ett utvecklingsprojekt om hur eleverna skulle kunna få
lärarledd musikundervisning digitalt över nätet.
Detta skulle kunna möjliggöra för fler elever att kunna få spela framöver och då
till en betydligt lägre kostnad än idag.
Hur detta utvecklingsprojekt faller ut, vilka framgångsfaktorer och svårigheter
som finns, vet vi förstås idag ingenting om.
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Bidrag från Kulturskolecentrum genom Kulturrådet
Det kommer under vårterminen att gå att söka medel för att bredda
och utveckla musikskolans utbud.
Detta är ett bidrag som kan sökas för att genomföra tidsbegränsade
utvecklingsprojekt (max 3 år) som därefter förväntas fortgå i egen regi.
En del i ansökan är att beskriva hur detta projekt kommer att kunna fortgå efter
projekttidens slut.
Det krävs alltså även egna medel till detta.
Bidraget kan till exempel sökas för att:
 Bredda och utveckla kulturskolans utbud
 Erbjuda eleverna möjligheter till fördjupad undervisning
 Genomföra särskilda insatser för att nå nya målgrupper
 Genomföra särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning
Det går till exempel inte att söka bidrag för:
 Att ersätta kostnader för redan pågående eller borttagen verksamhet
För att detta skall kunna gå att genomföra så krävs alltså ett tydligt
inriktningsbeslut att kommunen kommer att skjuta till dessa medel när
projekttiden är över och projektet då väntas kunna fortgå med enbart kommunala
medel.

Lars-Erik Lindvall
Bitr. barn- och utbildningschef
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Interpellation från Centerpartiet

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



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

För Centerpartiet den 15 februari 2021
Madelene Fager
Fullmäktigeledamot
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Interpellation från Centerpartiet

Vad är planerna för fritidsbanken i Kungsör?
År 2013 öppnades den första Fritidsbanken i Forshaga kommun, tre mil norr om
Karlstad för uthyrning av sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för
en aktiv fritid, som t.ex. skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och
mycket mer. Fritidsbanken finns idag på mer än 45 orter i landet och har fått
stort genomslag. Fritidsbanken bygger på en modell som förenar social,
ekonomisk och miljömässig hållbarhet och dess framgångar har passerat få
obemärkt. Fritidsbanken främjar folkhälsa och möjliggör att alla barn och unga
ska ha samma möjlighet till lek och idrott. Den bidrar samtidigt till att främja
återbruk.
I Kungör invigdes Fritidsbanken den 19 maj 2018 i samarbete med Kungsörs
Återvinning & Secondhand och arbetsmarknad och försörjning. Fritidsbanken har
däremot inte fått genomslag som på andra orter. Just nu pågår en diskussion om
fritidsbankens framtid och är förnärvarande stängd. Fritidsbanken har stor
potential med rätt utbud och servicenivå. Fritidsbanken måste också görs känt
bland invånarna.
Centerpartiet tycker att fritidsbanken i Kungsör behöver utveckla sin verksamhet
och få större genomslag. Verksamheten har stor potential att utvecklas och bör
ges det utrymmet. Framförallt för att främja folkhälsa och möjliggöra för fler att
ha en aktiv fritid. Bättre öppettider, större utbud, central lokal är några
utvecklingsområden. Varför inte ett samarbete med Rödmyran?
Mot bakgrund av ovan frågar Centerpartiet Kommunstyrelsens ordförande
följande;


Hur ser kommunens planer ut för fritidsbanken på orten?

För Centerpartiet den 15 februari 2021
Petter Westlund
Fullmäktigeledamot
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Kommunstyrelsen
Petter Westlund
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Svar på interpellation gällande planerna för
Fritidsbanken.
Svar på interpellationen gällande Fritidsbanken från Petter Westlund
Centerpartiet. Sedan 2018 när vi öppnade Fritidsbanken var den igång i
samverkan med arbetsmarknad och försörjning. Det har varit svårighet att
bemanna Fritidsbanken med personalresurser till dags dato. Det som är viktigt är
att ha lämpliga personer som får till Fritidsbanken på bästa sätt. Utgångspunkten
är att ta hand om alla inlämnade utrustningar på bästa sätt samt att invånarna
skall kunna låna dessa på ett så smidigt sätt som möjligt.
Det som ligger inom den närmaste framtiden är att bjuda in olika aktörer för att
kunna få till en ändamålsenlig lokal samt kunna starta upp verksamheten och
drifta Fritidsbanken enligt grundtanken.
Vi från Samverkan i Kungsör delar uppfattningen med att ha Fritidsbanken igång
och den grundidè som den har samt kunna utveckla med att marknadsföra den i
framtiden.
I och med detta anser jag Interpellationen besvarad.

Mikael Peterson
Kommunalråd
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Enkel fråga från Centerpartiet

Webbsända fullmäktigesammanträden
För nio år sedan lämnade Centerpartiet en motion om webbsända
fullmäktigesammanträden.
Motionen blev efter lång (läs flera år) behandling godkänd.
Kommunfullmäktige beslutade om att införa webbsända
fullmäktigesammanträden år 2015 och efter det beslutade styrgruppen för den
nya skolan om investering om av utrustning för webbsända möten. I samband
med byggnation av den nya skolan köptes utrustning in.
Därefter har inget hänt och inget ser ut att hända. Centerpartiet har
återkommande ställt frågor och fått svävande svar. Gäller inte fattade beslut?
Vad står denna ovilja att öppna upp och möjliggöra för med invånare att ta del
av kommunfullmäktige arbete?
Tekniken hade varit till stor hjälp i dagens coronapandemi när enbart ett fåtal är
inbjudna att delta. Sedan våren 2020 är det enbart 17 ledamöter som är
välkomna att delta i debatt och beslut.
Därför vill jag ställa frågan till kommunstyrelsens ordförande:
 När får Kungsör webbsända fullmäktigesammanträden?

För Centerpartiet 2021-02-23

Madelene Fager
Oppositionsråd och gruppledare
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§ 28 Bostadsförsörjningsplan 2021-2025
Diarienummer KS 2020/339

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta
Bostadsförsörjningsplanen med mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen.

Sammanfattning
Alla kommuner ska, enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), upprätta riktlinjer för
bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Ett
bostadsförsörjningsprogram ska ge en samlad bild av bostadsläget i
kommunen, både vad gäller nutid och framtid. Syftet med programmet är att
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och underlätta för att lämpliga
åtgärder för boendeplaneringen förbereds och genomförs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Bostadsförsörjningsplan 2021 för Kungsörs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Adressat

stefan.lejerdahl@kungsor.se
Utvecklingsenheten
Kommunstyrelsens förvaltning

Bostadsförsörjningsplan 2021-2025
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att
anta Bostadsförsörjningsplanen med mål och riktlinjer för
bostadsförsörjningen.

Sammanfattning
Alla kommuner ska, enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), upprätta riktlinjer för
bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Ett
bostadsförsörjningsprogram ska ge en samlad bild av bostadsläget i
kommunen, både vad gäller nutid och framtid. Syftet med programmet är att
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och underlätta för att lämpliga
åtgärder för boendeplaneringen förbereds och genomförs.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Bostadsförsörjningsplan 2021 för Kungsörs kommun

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg

Skickas till
Stefan Lejerdahl, kommundirektören och Länsstyrelsen
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Ärendebeskrivning
Alla kommuner ska, enligt lagen om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), upprätta riktlinjer för
bostadsförsörjningen i kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Ett
bostadsförsörjningsprogram ska ge en samlad bild av bostadsläget i
kommunen, både vad gäller nutid och framtid. Syftet med programmet är att
ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och underlätta för att lämpliga
åtgärder för boendeplaneringen förbereds och genomförs.

Enligt lagen ska varje kommun planera bostadsförsörjningen i syfte att
skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att
främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och
genomförs. Vidare kan kommunen ta ställning till vilken typ av bostäder
som behövs för att locka till sig nya kommuninvånare och behålla
nuvarande invånare. Planeringen ska möta behov och efterfrågan på
bostäder för att få en bostadsmarknad i balans. Tillgång till bostäder är en
förutsättning för kommunens tillväxt, nya etableringar och arbetstillfällen.
En fungerande bostadsmarknad är viktig för invånarna och samhällets
utveckling. På en fungerande bostadsmarknad kan hushållen hitta en bostad
som motsvarar deras behov i olika skeenden i livet.

Processen
Bostadsförsörjningsplanen har skickats på remiss till socialförvaltningen,
KFAB, centrala ledningsgruppen, Länsstyrelsen, Köpings, Arbogas och
Eskilstuna kommuner. Relevanta synpunkter har inarbetats i planen och en
del mindre justeringar har genomförts efter remissrundan. Upplägg, mål och
riktlinjer har även diskuterats på kommunstyrelsens beredning.
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Bostadsförsörjningsplan 2021–2025

Med mål och riktlinjer för bostadsförsörjning
Antagen av kommunfullmäktige 2020-xx-xx § x
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1 Sammanfattning
Kungsörs kommun har uppvisat en positiv befolkningsutveckling de senaste åren, vilket
resulterat i ett underskott av bostäder då för få bostäder byggts i förhållande till
befolkningsutvecklingen. Efterfrågan på småhustomter och hyreslägenheter är hög, och
intresset för bostadsrätter i attraktiva lägen ökar. I dagsläget bor många äldre kvar i småhus
vilket resulterar i att yngre familjer inte kan flytta in i det befintliga småhusbeståndet.
Flyttkedjorna behöver fungera bättre och fler bostäder behöver byggas för att det ska finnas
bostäder för alla i olika skeenden i livet och få balans på bostadsmarknaden.
För att långsiktigt arbeta mot en balans på bostadsmarknaden har kommunen tagit fram mål
och riktlinjer för bostadsförsörjning. Målen är:


Skapa förutsättningar för fler bostäder och ett varierat bostadsutbud



Det ska finnas bostäder för alla i olika skeden i livet



Natur- och kulturmiljöer ska användas på ett positivt sätt för att skapa attraktiva
boendemiljöer



Resurseffektivt bostadsbyggande

För att det ska vara möjligt att uppnå målen är det viktigt att kommunen har en god
samverkan inom organisationen, samt en god och tydlig dialog med invånare, företag och
organisationer.

2

Sida 104 (336)

Dnr KS 2020/339

2 Introduktion
2.1 Om bostadsförsörjningsplanen
Den nya bostadsförsörjningsplanen ska underlätta ett ökat bostadsbyggande och innehåller
uppdaterade och nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Planen kommer gälla år 2021–2025.
Kommunfullmäktige antog år 2016 den nuvarande bostadsförsörjningsplanen.
Syftet med bostadsförsörjningsplanen är att den ska verka som faktaunderlag och stöd för
arbetet
med
att
utveckla
Kungsörs
bostadsbestånd
och
boendemiljöer.
Bostadsförsörjningsplanen ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod och
inför antagande ska den ses över och vid behov uppdateras. Genom att ta fram en
bostadsförsörjningsplan som innehåller riktlinjer uppfyller kommunen Lagen om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:1383 och 2013:866). Kommunen
ansvarar även över att tillgodose särskilda bostadsbehov enligt Socialtjänstlagen (SoL) och
Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

2.2 Om Kungsör
Kungsörs kommun har en landareal på 203 kvadratkilometer och ligger intill Mälaren.
Kommunen hade 8 729 invånare i juni 2020 och angränsar till Köping, Arboga och
Eskilstuna. I kommunen finns det två tätorter, Kungsör och Valskog och befolkningen är
främst koncentrerad till Kungsörs tätort som innehar cirka 70 procent av invånarna. Det finns
även ett antal småorter och större sammanhängande kyrkbyar med omland.
Kommunen minskade sin befolkning under perioden 1990 till 2012. Det har inneburit att en
del av bostadsbeståndet rivits, men framförallt att det inte planerats för nya områden för
bostäder eller industrimark. Sedan år 2012 har befolkningen ökat kraftigt och det är numera
en stor efterfrågan på bostäder och planlagd mark.
Kungsör har ett utmärkt läge i Mälarregionen, med närhet till viktiga arbetsmarknader i
Stockholmsregionen, Eskilstuna, Västerås, Örebro samt kommunerna i Västra Mälardalen,
Arboga och Köping. Kungsörs geografiska placering innebär att det finns goda möjligheter
för arbetspendling vilket ger näringslivet goda förutsättningar att bli försörjda med arbetskraft
från annan ort. Enligt Boverket är det endast 1 procent av hushållen i kommunen som har
långt pendlingsavstånd jämfört med länet som har en andel på 1,4 procent och riket 2,3
procent. Med dessa gynnsamma förutsättningar för arbetspendling och närhet till flera
expansiva kommuner, regioner och företag finns förutsättningar att locka nya invånare att
flytta till kommunen.

”Vårt attraktiva och variationsrika boende i Mälardalen
är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt
att ta tillvara andra städers kvaliteter”
-

Källa: Kungsörs kommuns vision 2025
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2.3 Kungsörs vision och mål
Kommunen har en vision om öppenhet, kreativitet och närhet som bland annat innebär att
engagemang och framåtanda ska skapas i ett kreativt klimat och det ska finnas möjlighet att
vara delaktig och påverka vår framtida utveckling. Kungsör ska vara en plats för den som vill
leva hållbart och tryggt. Visionen är:

”Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva
Mälarkommunen, där vi med öppenhet och kreativitet får
människor och företag att mötas och växa”
-

Källa: Kungsörs kommuns vision 2025

I översiktsplanen lyfts bland annat målsättningar för boende. Målen är:
 Att skapa förutsättningar för fler attraktiva bostäder.
 Kungsör ska ha en fungerande bostadsmarknad med ett attraktivt utbud och
fungerande flyttkedjor.
 En målsättning är att behålla ett av dagens mest positiva inslag: variationen i
bostadsutbudet.
 Kungsörs kvalitéer med avseende på natur- och kulturmiljöer ska utnyttjas på ett
positivt sätt för att skapa attraktiva boendemiljöer
 Attraktiva och tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre har hög prioritet och
planberedskap ska därför finnas för bostäder som passar denna åldersgrupp.
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har mål som berör tillväxt och bostadsförsörjning
i kommunen. Målen är:
 Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun har ett mål
att kommunen ska uppnå 9 000 invånare år 2025.
 Kommunstyrelsen har ett mål om att det ska byggas
150 bostäder mellan år 2020 och år 2025.
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3 Underlag och analys
I denna del av bostadsförsörjningsplanen presenteras statistik om kommunens läge och
utveckling gällande befolkning, hushåll och bostäder. Statistiken presenterar bland annat en
befolkningsprognos, hushållsstorlek och hustyp. Vidare presenteras planerat
bostadsbyggande, särskilda gruppers bostadsbehov och läget på bostadsmarknaden med
flyttkedjor och efterfrågan på bostäder.

3.1 Befolkning
Kungsörs kommun hade 8 675 invånare 2019. I
Kungsörs tätort bor cirka 71 procent av
kommunens invånare och i Valskog tätort cirka
8 procent. Av befolkningen i kommunen är 49
procent kvinnor och 51 procent män.
Befolkningen fördelar sig enligt följande (cirka):


Kungsör tätort 6 160 personer



Valskog tätort 675 personer



Torpa 160 personer



Kungs Barkarö 50 personer



Övrig landsbygd 1 630 personer

Befolkning i Kungsörs kommun
kvinnor
män

49%
51%

Diagram 1: Andelen kvinnor och män i Kungsörs
kommun, 49% kvinnor och 51% män. Källa: SCB (2020).

Befolkningsfördelning i Kungsörs
kommun
19%
0%
2%
8%
71%

Kungsör

Valskog

Kungs Barkarö

Övrig landsbygd

Torpa

Diagram 2: Befolkningens fördelning i Kungsörs
kommun, 71% bor i Kungsörs tätort. Källa: SCB.
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Befolkningsmängd &
befolkningsprognos
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Diagram 3: Befolkningsmängd 1990-juni 2020 och
befolkningsprognos 2020–2025. Befolkningen förväntas öka.
Källa: Statisticon (2020).

Antal inflyttnngar, utflyttningar,döda
och födda
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010

2013

2016

Inflyttningar

Utflyttningar

Döda

Födda

2019

Diagram 4: Antal in-och utflyttningar, döda och födda 2010–
2020. Källa SCB (2020).

Varför flyttade du till Kungsör?
60
50
40
30
20
10

Antalet inflyttade per år har ökat mellan
2010 och 2016, men avtagit under de
senaste två åren. Inflyttningsnettot var
positivt 2019 då det flyttade 574 personer
från och 580 personer till kommunen,
vilket ger ett flyttningsnetto på +6
personer. År 2019 var antalet födda i
kommunen 91 och antalet döda 94, vilket
ger ett negativt födelsenetto på -3 personer.
Detta innebär att kommunen fortsatt växer,
men är beroende av inflyttningen för att
öka tillväxten.

Nyinflyttade till kommunen får möjlighet
att svara på en enkät där de bland annat
svarar på varför de valt att flytta till
Kungsör. Diagrammet bredvid visar de
vanligaste svaren inkomna de senaste åren.
Enligt de nyinflyttade är det främst bättre
bostäder, vänner och släktingar, närheten
till vatten och trygghet som lockar
människor att flytta till Kungsör. Dessa
faktorer kan kommunen leva upp till med
sin närhet till Mälaren, natur och friluftsliv
och bra, trygga boendemiljöer.
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År 1990 hade Kungsörs kommun 8 472
invånare, befolkningen minskade till 8 030
invånare år 2012. Sedan dess har
befolkningen ökat med 699 invånare till
8 729 invånare i juni 2020. Enligt den
byggbaserade
befolkningsprognosen
kommer kommunens befolkning fortsätta
öka till 9 243 invånare år 2025. Om den
planerade byggnationen färdigställs och
inflyttning sker finns möjlighet att målet
om 9 000 invånare 2025 uppnås.

Diagram 5: Enkätsvar från nyinflyttade i Kungsör, varför de
flyttade till Kungsör. Bostad, vänner, närhet till vatten och
trygghet är vanligaste svaren. Källa: Kungsör kommun (2020).
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Befolkningens åldersfördelning påverkar efterfrågan av bostäder. I Kungsör bodde det 2019
och 2025, enligt befolkningsprognos, flest i åldrarna 45–64 år och 25–44 år. Den ålderskategori som förväntas öka mest i antal är 0–15 år och den ålderskategori som förväntas öka mest
procentuellt är 80–100 år (36%). Ålderskategorin 65–79 år är den enda som antas minska.
Detta innebär främst en högre andel äldre, men även yngre, vilket kan ses i diagrammet nedan. De flesta åldersgrupperna kommer öka år 2019–2025.

Ålder
0–15
16–24
25–44
45–64
65–79
80–100

Befolkningsmängd
2019
Totalt
Kvinnor
antal
antal
1671
794
797
350
1872
944
2242
1062
1602
799
491
269

Befolkningsmängd
2025 (befolkningsprognos)
Totalt Kvinnor Män
antal
antal
antal
1871
880
991
869
368
500
2014
1033
980
2292
1078
1214
1530
773
757
667
357
309

Män
antal
877
447
928
1180
803
222

Befolkningsförändring
2019–2025
Total
Total
skillnad procent
200
12
72
9
142
8
50
2
-72
-4
176
36

Tabell 1: Befolkning 2019 och 2025 fördelat efter ålder. De flesta ålderskategorier kommer öka i antal personer. Andelen
äldre förväntas öka mest. Källa Statisticon (2020).

Antal

Befolkning och befolkningsprognos 2019 och 2025
160
140
120
100
80
60
40
20
0
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99
Ålder
2019

2025(befolkningsprognos)

Diagram 6: Befolkning efter åldrarna 0–100 år 2019 som staplar och år 2025 (befolkningsprognos) som linje. De flesta
ålderskategorierna förväntas öka. Antalet äldre förväntas öka mest. Källa Statisticon (2020).
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3.2 Bostäder och hushåll
I Kungsörs kommun finns det 3 954 hushåll vilket ger ett genomsnitt på cirka 2,2 personer per
hushåll. Hushåll med en eller två personer är vanligast och de flesta, 64 procent, bor i småhus.
Hustyp i Kungsör 2019

Hushållsstorlek i Kungsör 2019
10%

6% 2%

2%3%
36%

31%

11%

64%
35%
1 person

2 personer

3 personer

småhus

flerbostadshus

4 personer

5 personer

6+ personer

övriga hus

specialbostäder

Diagram 7: Andel hushåll efter hushållstyp, så många bor i varje
hushåll. De flesta hushållen är 1 och 2 personer. Källa SCB
(2020).

Diagram 8: Andel hushåll efter hushållstyp. Småhus är vanligast
Källa SCB: (2020).

I kommunen är äganderätter och hyresrätter de upplåtelseformer som är vanligast och andelen
bostadsrätter är betydligt lägre. Äganderätterna utgör 58,8 procent, hyresrätter 37,7 procent
och bostadsrätter 3,6 procent. Jämför med Västmanland och riket har kommunen en hög andel
äganderätter och låg andel bostadsrätter.

Jämförelse upplåtelseform 2019
Kungsör, Västmanland, Sverige
70
60

58.8

procent

50
40

37.8

38.2

37.7

37.5

38.1
24.7

30

23.7

20
3.6

10
0
Äganderätt

Hyresrätt
Kungsör

Vätsmanlands län

Bostadsrätt
Sverige

Diagram 9: Andel bostäder efter upplåtelseform. Jämförelse Kungsör, Västmanlands län och Sverige. Källa: SCB (2020).
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Antal färdigställda lägenheter i nybyggda hus 1995-2019
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småhus
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6

19
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5

0

flerbostadshus

Diagram 10: Antal nybyggda flerbostadshus och småhus år 1995–2019. För första gången sedan 1995 byggts nya
flerbostadshus år 2017 och 2018. Antalet nybyggda småhus har varierat mellan 0 och 8 varje år, men sedan 2017 har antalet
ökat
varje
år.
Källa:
SCB
(2020).

Av diagrammet ovan framgår det att
nybyggnationen av småhus varierat mellan
0 och 9 hus per år mellan år 1995 och 2016
medan inga flerbostadshus har byggts
under samma tidsperiod. År 2017 byggdes
11 småhus och 16 flerbostadshus och 2018
byggdes 26 småhus och 20 flerbostadshus.
År 2019 byggdes inga nya flerbostadshus,
men 36 nya småhus. Under de senaste tre
åren har antalet färdigställda bostäder ökat
kraftigt.

I Kungsör varierar flerbostadshusens och
småhusens bostadsarea enligt diagrammet
nedan. De flesta flerbostadshusen har en
bostadsarea på 41–80 m2 där 61–70 m2 är
vanligast. De flesta småhusen har en
bostadsarea på 71–140 m2 där 101–110 m2
är vanligast. Enligt fastighetsmäklare i
kommunen efterfrågas fler småhus med
bostadsarea på 100–200 m2.

Antal bostäder efter bostadsarea och hustyp 2019
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Diagram 11. Antal bostäder efter bostadsarea. De flesta flerbostadshusen är 61–70 kvm och de flesta småhusen är 101–110
kvm. Källa: SCB (2020).
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Antal lägenheter efter antal rum 2019
680

800
600
400

312

247

102

200

82

14

0
1 rum och
kök/kokvrå

2 rum och
kök/kokvrå

3 rum och kök

4 rum och kök

5 eller fler rum
och kök

lägenheter utan
kök/uppgift saknas

Diagram 12: Antal lägenheter efter antal rum. Det är vanligast med 2 rum och kök. Källa: SCB (2020).

År 2019 fanns 1 437 lägenheter i kommunen och 819 av dem ägs och förvaltas av KFAB,
vilket motsvarar cirka 60 procent. Av alla lägenheter är det vanligast med två rum och kök
följt av tre rum och kök och ett rum och kök. Vilken hustyp, bostadsarea och antal rum som
efterfrågas beror delvis på hushållstyp, om hushållen är ensamstående eller sammanboende
och om de har barn eller inte. I Kungsör bor det i genomsnitt 2,2 personer per hushåll och de
flesta bor i sammanboende hushåll med barn 0–24 år, 3 370 personer, följt av sammanboende
hushåll utan barn, 2 388 personer. Andelen trångbodda i kommunen är 7,3 procent jämfört
med länet som har en andel på 9 procent enligt Boverket. Av de hushåll med barn är det flest
hushåll som har två barn (466 hushåll) följt av hushåll med ett barn (423 hushåll). I
sammanboende hushåll med barn är det vanligast med två barn per hushåll och i
ensamstående hushåll med barn är det vanligast med ett barn per hushåll.
Antal personer efter hushållstyp 2019
3370

4000
2388

3000
2000

1439

1000

203

617

376

164

73

37

0
Utan barn

Med barn 0-24 år
Ensamstående

Samboende

Med barn 25+ år
Övriga hushåll

Diagram 13: Antal personer efter hushållstyp. Det är flest samboende med barn i Kungsör. Källa: SCB (2020).

Antal hushåll efter hushållstyp och antal barn 2019
400

100
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282

300
200

466
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500
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202
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22

75

37

36

13

0
1 barn

2 barn

3+ barn

ensamstående med barn 0-24 år

sammanboende med barn 0-24 år

övriga hushåll med barn 0-24 år

totalt antal hushåll med barn 0-24 år

Diagram 14: Antal hushåll efter hushållstyp och antal barn. Det är vanligast med samboende som har två barn. Källa: SCB (2020).
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3.3 Bostäder och planerat bostadsbyggande
I tabellen listas områden där kommunen möjliggör byggande av nya bostäder. Förutsättningen
för att dessa bostäder ska byggas är att detaljplaner antas, vinner laga kraft och att tomterna
säljs och bebyggs. Om dessa bostäder byggs, flyttkedjorna fungerar och KFAB bygger enligt
ägardirektiv, bedömer kommunen att det kommer vara mer balans på bostadsmarknaden 2025
Planområde

Planeras för (cirka)

Kommentar

Status

Runnabäcken 1

23 bostäder

Runnabäcken 2

100 bostäder

Cirka 5 småhustomter och
cirka 18 bostadsrätter
Radhus, småhus

Avstyckning pågår,
bygglovsprocess pågår.
Detaljplanarbete pågår

Klämsbo

4–14 bostäder

Småhustomter

Kaplanen

33 bostäder

Borgvik

20 bostäder

33 hyreslägenheter varav 9
marklägenheter
Bostadsrätter

För nuvarande planeras det
för 4 tomter.
Detaljplan antagen,
planerar för byggnation
Planarbete pågår

Valskog,
skarpängsvägen
Tallåsgården

4 bostäder

Småhustomter

Förarbete pågår

10–15 bostäder

Trygghetsboende

Detaljplanarbete pågår

Västergårdarna

15–20 bostäder

Trygghetsboende

Planerar för ombyggnation

Sälgen/Alen

20–30 bostäder

Bostadsrätter/trygghetsboende

Försäljning

Totalt

230 bostäder

Tabell 2: Områden där kommunen möjliggör för byggande av nya bostäder. Källa: Kungsörs kommun (2020)

3.4 Bostäder för särskilda grupper
I socialtjänstlagen ges socialnämnden ett särskilt ansvar för att medverka i
samhällsplaneringen och för att vara med och påverka utformningen av nya och äldre
bostadsområden i kommunen utifrån sina sociala erfarenheter. Det är viktigt att kommunen
kan tillgodose boende för alla i olika skeenden och livssituationer. De olika kommunala
instanserna behöver gemensamt ansvara för att lösa boendefrågan för olika målgrupper, det
krävs samverkan, samordning, ledning och styrning. Bostadsbolaget har resurserna avseende
bostäder, socialtjänsten ansvarar för biståndsbedömda insatser medan kommunen har ett
övergripande ansvar för bostadsförsörjningen till alla som bor i kommunen.
Andelen äldre, över 80 år, förväntas öka med 36 procent från 2019 till 2025 och med 60
procent från 2019 till 2029 enligt befolkningsprognos. Detta kommer ställa högre krav för
bostäder anpassade för äldre. Antalet platser avser år 2020.
3.4.1 Äldre personer
Ett trygghetsboende definieras i Kungsör som boende för äldre som är friska men söker en
högre trygghet och gemenskap än en vanlig bostad. Här finns gemensamma utrymmen för
aktiviteter. Det finns 65 platser på trygghetsboende och det planeras för 40 nya till år 2022.
Särskilt boende definieras i Kungsör som boende för den med omsorgsbehov där hemtjänst
eller andra instanser i hemmet inte är tillräckliga. Det finns 60 platser för särskilt boende och
det planeras för 12 nya.
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Korttidsboende är ett tillfälligt boende där äldre kan bo som avlastning för närstående, efter
sjukhusvistelse eller i väntan på plats på särskilt boende. Det finns 4 rum med 6 sängplatser.
3.4.2 Personer med funktionsvariationer
För personer med behov av boende enligt LSS finns 53 platser, varav 47 platser är för särskilt
boende. Utöver det finns 6 platser för särskilt boende enligt SoL. Behovet av bostäder enligt
LSS har och antas fortsätta minska.
3.4.3 Ekonomiskt utsatta
I Kungsörs kommun finns individer som av sociala eller ekonomiska skäl har svårt att ordna
en egen bostad. Flera av dessa är debutanter på bostadsmarknaden och saknar eget kapital att
satsa i ett eget boende. Ett gemensamt problem för många är också svårigheten att etablera sig
varaktigt på arbetsmarknaden. Dessa individer är ingen enhetlig grupp utan här finns
exempelvis nyanlända, arbetssökande, ungdomar och hemlösa, med och utan socialt stöd.
KFAB är en central aktör när det kommer till att tillgodose dessa personer med boende.

3.5 Läget på bostadsmarknaden
3.5.1 Flyttkedjor
Ökat byggande kan leda till bättre användning av bostadsbeståndet då det ger upphov till
flyttkedjor. En flytt till en nybyggd lägenhet leder till att en lägenhet i det befintliga
bostadsbeståndet blir ledig vilket innebär att någon annan kan flytta dit. Om en nybyggd
lägenhet ger upphov till en lång flyttkedja innebär det att bostadsbeståndet kan komma att
användas bättre när ett stort antal boende väljer att lämna sin gamla bostad och flytta in i en
som bättre passar deras behov. På det sättet kan en flyttkedja även gagna svaga
bostadskonsumenter då slutet av flyttkedjan i bästa fall innebär att billiga bostäder frigörs.
Detta innebär att produktionen av relativt dyra lägenheter kan vara till fördel även för svaga
bostadskonsumenter.1 Enligt Boverket är andelen hushåll med ansträngd boendeekonomi 5,7
procent i kommunen jämfört med länet som har en andel på 4,7 procent.

Figur 1: Exempel på en flyttkedja som startar med en nybyggd bostad. Källa: D. Lindström (2005).

I figuren ovan visas ett exempel på hur flyttkedjorna fungerar. När det sker en nybyggnation
av en bostad flyttar hushåll A in i denna, vilket lämnar en bostad ledig där hushåll B flyttar in.
Hushåll B lämnar efter sig en bostad för hushåll C och D som flyttar ihop. C och D lämnar
efter sig bostäder för hushåll E, som lämnar sitt föräldrahem, och för hushåll F som flyttar
1

D. Lindström. (2005). Flyttkedjor i Umeå kommun. Umeå universitet.
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från en hyresbostad. På detta sätt ger nybyggnation möjlighet för hushåll att göra en
boendekarriär som varierar beroende på var i livet man befinner sig.
3.5.2 Äldre på bostadsmarknaden
I dagsläget bor många äldre kvar i sina bostäder
Kungsör
70–79 80+ istället för att flytta till ett boende anpassat för äldres
år
år
behov. 1 115 peroner över 70 år bor i småhus vilket
småhus, äganderätt
803
229 motsvarar cirka 66 procent av av alla över 70 år i
kommunen. De flesta bor kvar i sina småhus, främst
småhus, bostadsrätt 28
11
äganderätter. För att starta flyttkedjan behöver fler
småhus, hyresrätt
32
12
äldre lämna sina småhus för en mer anpassad bostad.
flerbostadshus,
7
8
Från år 2020 till år 2029 antas andelen äldre äldre,
bostadsrätt
över 80 år, öka med 51 procent. Jämfört med
flerbostadshus,
158
177
Västmanlands län som antas öka med 43 procent. Det
hyresrätt
innebär att kommunen behöver ha en god beredskap
Tabell 3: Antal äldre efter boendeform. De flesta
för att tillgodose äldres bostadsbehov.
äldre bor i småhus. Källa SCB (2020).

3.5.3 Efterfrågan
Efterfrågan på bostäder i Kungsör är stor och i augusti 2020 stod 1 069 personer i KFAB:s kö.
Av dessa är 928 externt sökande och 141 bor redan hos KFAB. KFAB förvaltar cirka 60
procent av alla lägenheter i kommunen och har ett ägardirektiv att bygga 80 nya lägenheter till
och med 2025. Av dessa har 19 färdigställts och för nuvarande projekterar KFAB för 33 nya
hyreslägenheter.
Fastighetsmäklare och fastighetsägare i Kungsör har svarat på frågor gällande efterfrågan på
småhus, radhus/kedjehus och bostadsrättslägenheter. Sammanfattat, enligt fastighetsmäklarna,
efterfrågas främst bostäder centralt i Kungsör inom de tre ovan nämnda kategorierna. Småhus
efterfrågas även i villaområden och främst av unga par och barnfamiljer. Framförallt söker
familjer villor på 100–200 m2, med 1–2 våningar och gärna garage. Äldre söker enplanshus på
80–100 m2. Radhus/kedjehus med 1-plan och 2–4 rum och bostadsrättslägenheter efterfrågas
främst av äldre.
I övrigt är att det är stor efterfrågan på både nya och befintliga bostäder men utbudet av
befintliga bostäder är litet i förhållande till antal sökande. Mäklarna nämner att Kungsör är i
behov av en bättre fungerande flyttkedja. En av mäklarna påpekar att det på nästan varje
villavisning kommer intressenter från Eskilstuna.
Några av Kungsörs fastighetsägare har också besvarat frågor om efterfrågan på bostäder och
de ser en relativt stor efterfrågan på hyreslägenheter, om än något lägre än det varit tidigare.
Det efterfrågas lägenheter 1–5 rum i centrala Kungsör, främst flerrumslägenheter. Det är inte
lika stor efterfrågan på lägenheter med ett rum eller små lägenheter med två rum. Även
radhuslägenheter efterfrågas.
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3.6 Avslutande sammanfattning
Kungsörs kommun har de senaste åren uppvisat
en positiv befolkningsutveckling, vilket ställer
högre
krav
på
kommunen
att
möta
bostadsbehovet. Kommunen hade 8 729 invånare
i juni 2020, och bostadsbeståndet bestod av 1 437
lägenheter och 2 595 småhus år 2019. Det är en
hög efterfrågan på småhustomter, hyreslägenheter
samt ett ökat intresse för bostadsrätter i attraktiva
lägen. I augusti 2020 hade KFAB 1069 personer i
bostadskö. Många äldre är kvar i småhusägandet
och det leder till att yngre familjer inte kan flytta
in i det befintliga småhusbeståndet. Flyttkedjorna
behöver fungera bättre och fler bostäder behöver
byggas för att det ska finnas bostäder för alla i
olika skeenden i livet.

4 Mål och riktlinjer
4.1 Bostadsförsörjning
Kommunen har de senaste åren haft ett underskott
av bostäder. Orsaken till bostadsbristen är att för
få bostäder byggts i förhållande till
befolkningsutvecklingen.
Det
medför
att
möjligheten att göra bostadskarriär begränsas,
vilket i sin tur leder till en begränsad rörlighet på
bostadsmarknaden. Bostäder behöver byggas i
olika storlekar och varierande upplåtelseformer
för att möta efterfrågan och starta flyttkedjor.
Bostäderna ska möta invånarnas bostadsbehov
och locka nya invånare till kommunen. En
fungerande bostadsmarknad är central för ett
expanderande näringsliv.
En god boendemiljö handlar inte bara om själva
bostaden utan också i stor utsträckning om miljön
runt omkring. Det ska finnas goda boendemiljöer
för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell
bakgrund eller funktionsnedsättning. Barns behov
av fysisk aktivitet ska också beaktas i
samhällsbyggandet. Klimatförändringarna ställer
dessutom allt större krav på att ett hållbart
samhällsbyggande skapas.
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4.2 Bakomliggande mål och riktlinjer
Kungsörs bostadsförsörjningsplans mål och riktlinjer utgår från Mål 11 i Agenda 2030 och
nationella, regionala och kommunala mål för bostadsbyggande.
 Mål 11 i Agenda 2030 är Hållbara städer och samhällen och handlar om hållbart
byggande och planering av bland annat bostäder.
 Det nationella målet för bostadsmarknads-politiken är långsiktigt väl fungerande
bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar
mot behoven och målen för byggande handlar om resurseffektivitet och hållbara byggnader
med god inomhusmiljö.
 Det nationella miljökvalitetsmålet om God bebyggd miljö vilket innefattar bland annat
hållbar bebyggelsestruktur och varierat utbud av bostäder.
 Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle
med mångfald som grund.
 Det nationella målet för folkhälsopolitiken där målområde 5 är Boende och närmiljö, vilket
är en viktig komponent för en god och jämlik hälsa.
 Det regionala målet kopplade till bostadsförsörjning presenteras i den Regionala
utvecklingsstrategin (RUS) och handlar om att skapa balans på bostadsmarknaden. Detta
ska ske genom att bygga nya hållbara bostäder och bostadsbeståndet ska vara ekonomiskt
och socialt tillgängligt.
 Kommunen har två övergripande mål kopplade till bostadsförsörjning:
o Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun har ett mål
om att kommunen ska uppnå 9 000 invånare år 2025.
o Kommunstyrelsen har ett mål om att det ska byggas
150 bostäder mellan år 2020 och år 2025.
Vidare har översiktsplanen attraktivt boende som ett fokusområde och grönstrukturplanen
lyfter fram ekologiska och sociala hållbarhetsaspekter.
Dessa mål samt kommunens; översiktsplan, grönstrukturplan och läge på bostadsmarknaden
ligger till grund för bostadsförsörjningsplanens mål och riktlinjer som kan ses i tabellen på
nästa sida.

15

Sida 117 (336)

Dnr KS 2020/339

4.3 Kungsörs kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning

Mål

Riktlinjer

Skapa förutsättningar för fler
bostäder och ett varierat
bostadsutbud



Det ska finnas bostäder för
alla i olika skeden i livet



Det ska finnas detaljplanerad mark som möter
efterfrågan
 Kommunen verkar för att det ska finnas ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer
o Öka andelen bostadsrätter
o Öka antalet aktörer på (marknaden för hyreslägenheter)
o Öka antalet småhustomter i attraktiva lägen






Bostäderna ska tillgodose såväl äldre som yngre
målgruppers behov
Boendemiljöerna ska upplevas trygga och det ska
finnas plats för barns lek och rekreation
Socialförvaltningen ska tillfrågas i tidigt skede av
bostadsplanering för att säkerställa om det finns
behov av nya boenden med särskilt stöd.
Kungsörs Fastighets AB bygger i enlighet med
ägardirektivet 80 bostäder till år 2025

Natur- och kulturmiljöer ska
användas på ett positivt sätt
för att skapa attraktiva
boendemiljöer






Verka för bostäder både i och utanför tätorterna
Utveckla bostadsområden på landsbygden
Möjliggörande av bostäder i ett naturnära läge
Bevara, kompensera eller utveckla spridningsmöjligheter för växter och djur vid i ianspråktaganden av mark

Resurseffektivt
bostadsbyggande



Prioritera detaljplaner som möjliggör
byggande och expansion i flera etapper
Bygga där det finns befintlig infrastruktur
Bygga kollektivtrafiknära
Underhåll och utveckling av befintligt bostadsbestånd
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§ 32 Förändring av Regler för utbetalning av
partistöd
Diarienummer KS 2021/63

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya
reglerna för utbetalning av partistöd.

Sammanfattning
Med anledning av ändringar i paragrafnummer behövs reglerna antas på nytt
med korrigerat paragrafnummer. Ändringen är enbart redaktionell.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
D.02 Regler för utbetalning av partistöd - Utkast för beslut våren 2021
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Er beteckning

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Förändring av Regler för utbetalning av
partistöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta de nya
reglerna för utbetalning av partistöd.

Sammanfattning
Med anledning av ändringar i paragrafnummer behövs reglerna antas på nytt
med korrigerat paragrafnummer. Ändringen är enbart redaktionell.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
D.02 Regler för utbetalning av partistöd - Utkast för beslut våren 2021
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Kungsörs kommuns författningssamling

Nr D.2

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 2018-11-12, § 27
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-XX-XX § YY
I kommunallagen (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 30 000 kronor per parti och år
mandatstöd 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 4 kap 29 § andra stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.
§3

Utbetalningsperiod

Partistöd utbetalas en gång om året.
________________________________________
Reglerna gäller från och med mandatperioden 2019-2022.
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§ 56 Bokslut och årsredovisning Kungsörs
kommun 2020
Diarienummer KS 2021/131

Beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut:
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för 2020 för Kungsörs
kommun och fastställer den upprättade resultat- och balansräkningen.

Reservationer
Mot beslutet reserverar sig Stellan Lund (M) och Niklas Magnusson (M).

Särskilda yttranden
Centerpartiet genom Madelene Fager och Petter Westlund har inkommit
med ett särskilt yttrande enligt följande:
Vid kommunstyrelsen sammanträde den 29 mars 2021 behandlades bokslut
och årsredovisningen för Kungsörs kommun år 2020. Kungsör kommun
redovisar ett positivt resultat på 7,6 mkr. För koncernen i sin helhet 17,1
mkr. Samtidigt har det för många av kommunens verksamheter varit ett tufft
år ekonomiskt och flera verksamheter redovisar stora avvikelser.
Räddningen även detta år är förstärkt statligt stöd. Vad gäller redovisningen
i övrigt ger den fler frågor än svar.
• Det är svårt, nästintill omöjligt att följa kostnadsutvecklingen utifrån
tidigare prognoser och redovisningar. Det som flaggades upp i delåret
nämns plötsligt inte lägre och vise versa. Enligt delåret skulle exempelvis
vuxenutbildningen göra ett underskott på 3 mkr på grund av lägre
statsbidrag. Något som inte nämns alls i redovisningen.
• Investeringsredovisningen stämmer inte med den investeringsbudget som
kommunfullmäktige beslutade om på 10,455 mkr. Enligt redovisningen ser
det ut som att investeringsbudgeten är 20,7 mkr 2020 och några av de
investeringar vi beslutat om saknas. I de fall nya investeringar tas under året
behöver budgeten revideras. Vi önskar en fullständig redovisning utifrån
beslutad investeringsbudget för 2020.
• Det finns fortsatt oklarheter kring hur och när statliga medel ska användas.
Hur har kommunen använt pengarna från Migrationsverket? Frågan har
tagits upp i tidigare års- och delårsredovisning men nämns inte längre. Är
frågan utredd?
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• Hur har kommunfullmäktiges beslut att möjliggöra uttag ur
resultatutjämningsreserven för utvecklingsinsatser hanterats? Vem
säkerställer att de beslut som fattas är korrekta och möjligt att genomföra?
• Vilka effektiviseringar har gjorts under året?
• I beskrivningen av det politiska verksamhetsåret med Corona görs
bedömningen att den demokratiska processen inte har påverkats negativt. Vi
delar inte den synen och vi undrar fortsatt vad det är för lagstiftning ni
inväntar? Det finns betydligt mer att önska av den demokratiska processen i
kommunen.
• Måluppfyllelsen är genomgående bristfällig och vi saknar koppling mellan
genomförda aktiviteter och beslutade mål.
Med anledning av ovanstående har vi svårt att ställa oss bakom
årsredovisningen i sin helhet. Det vi efterfrågar är en öppenhet och
transparens gentemot våra invånare, då krävs bättre uppföljningar och
redovisningar.

Sammanfattning
Ett övergripande förslag till årsredovisning för 2020 har upprättats.
Bokslutsberedningen går igenom detta. Representanter för respektive
nämnd, kommunala bolag och förbund redovisar sin del. Det som berörs är
verksamhetsberättelser, resultat i sammandrag och måluppfyllelse.
Budgetavvikelse redovisas inom parentes.
I kommunens bokslut redovisar ett överskott med 7,6 miljoner kronor, vilket
är 1,1 miljoner kronor mer än budgeterat. Där ingår kommunstyrelsen (-1
mkr) som även innefattar finansiering av Västra Mälardalens
KommunalFörbund (VMKF) vars årsredovisning tas i ett separat ärende,
barn- och utbildningsnämnden (- 0,8 mkr), socialnämnden (-4,5 mkr) samt
finansförvaltningen (+7,4 mkr).
Bolagen i Kungsör kommunkoncern Kungsör KommunTeknik AB
(KKTAB), Kungsör Vatten AB (KVAB) samt Kungsör Fastighets AB
(KFAB) redovisar tillsammans ett överskott på 8,1 miljoner kronor.
Koncernens bokslut behandlas i ett separat ärende.
Kungsörs Grus AB redovisar ett överskott på 4,9 miljoner kronor, bokslutet
behandlas i separat ärende.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund redovisar ett överskott på 406 000
kronor, även deras årsbokslut behandlas i ett eget ärende.
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Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning redovisar Stellan Lund (M) behov
ett antal korrektur som delges separat till ekonomikontoret för justering
inför kommunfullmäktiges kommande beslut.

Skickas till
Ekonomichef
Kommundirektör
Revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

3 (3)

Sida 127 (336)

Förslag till
Årsredovisning per
31 december 2020
Kungsörs kommun
Antagen av KF 2021-xx-xx, § xx
KS-handling nr xx/2021

Sida 128 (336)

Bildmaterial: Kungsörs kommun

1

Sida 129 (336)

Innehållsförteckning
Kommunstyrelsens ordförande har ordet ………………………………………………. 3
Förvaltningsberättelse……………………………………………………………........... 4
Den kommunala koncernen…...………..……………………………………………. 4
Översikt av verksamhetens utveckling………………………………………………. 7
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning…………………………... 8
Coronavirus (covid-19)………………………………………………………………. 8
Ekonomi…………………………………………………………………………….... 9
Befolkningsutveckling……………………………………………………………….. 9
Bostadsmarknad……………………………………………………………………… 9
Arbetsmarknad……………………………………………………………………….. 9
Händelser av väsentlig betydelse……………………………………………………. 10
Coronavirusets (covid-19) påverkan på verksamheten under 2020…………………. 10
Årets viktigaste händelser…………………………………………………………… 13
Jämställdhet…………………………………………………………………………. 21
Miljö och klimat…………………………………………………………………….. 23
Väsentliga personalförhållanden………………………………………………………. 26
Förväntad utveckling…………………………………………………………………… 30
Styrning och uppföljning……………………………………………………………….. 33
Mål och resultatstyrning………………………………………………………………... 33
Ekonomistyrning ………………………………...………………………………….. 33
Styrdokument………………………………………………………………………... 34
Modell för internkontroll……………………………………………………………. 34
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning………………………………… 35
God ekonomisk hushållning………………………………………………………… 36
Vision 2025………………………………………………………………………….. 35
Ekonomisk ställning…………………………………………………………………… 37
Uppföljning av mål per 31 december 2020……………………………………….… 37
Resultat och ekonomisk ställning…………………………………………………… 49
Balanskravsresultat…………………………………………………………………….. 56
Balanskravsutredning………………………………………………………….……. 56
Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar…………………………….. 58
Notförteckning kommunen.…………………………………………………………. 62
Notförteckning koncernen………………………………………………………….. 67
Redovisningsprinciper………………………………………………………………. 70

2

Sida 130 (336)

Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Året 2020 är ett år som kommer att gå till
historien och som det i framtiden kommer
talas om i generationer. Stängda skolor och
inte kunna träffa sina anhöriga fysiskt på
grund av en Pandemi som visat hur vi kan
drabbas på olika sätt och hur sårbara vi är
som individer.

Kungsör har stora utmaningar de närmaste
åren och ta hand om våra barn och
ungdomar samt behålla en god kvalité för
våra äldre.
Jag är övertygad om att vi kommer de
närmaste åren få till flertalet nya bostäder
och få en bra tillväxt i kommunen och det
är viktigt för vår kommun.
I och med detta vill jag avsluta och tacka
våra medarbetare för det arbete som utförts
2020 och hoppas på ett gott 2021.

Men även om blickarna varit till stor del på
Covid 19 så har verksamheten rullat på och
många medarbetare har utfört ett gott
arbete.
Vi har under året i undersökning utsetts till
tryggaste kommunen i länet och detta
målmedvetna arbete skall fortsätta i
framtiden. Vi har även klättrat i
företagsrankingen och tagit stora steg de
sista fyra åren i Svenskt Näringslivs
undersökning. Detta efter gott samarbete
med våra lokala företagare.
Vi har fortfarande en god tillväxt och detta
är ett måste inför framtidens utmaningar.
Resultatet för 2020 landade på 7 627 tkr
och är bättre än vad vi hade budgeterat.
Det är viktigt att upprätthålla en god
ekonomi för att kunna satsa på olika
områden i framtiden.

Kungsör 2020
Mikael Peterson
Kommunstyrelsens ordförande
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Förvaltningsberättelse
Den kommunala koncernen

Ordförande
Kommunrevision
Kommunfullmäktige
Valnämnd
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd

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

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

Claes-Urban Boström
Mikael Nilsson
Tf. Sara Possnert Grip
Anne-Britt Hanson Åkerblom
Josephine Härdin
Ida-Maria Rydberg
Fredrik Bergh
Lena Dibbern
Rune Larsen
Mats Åkerlund
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Kommunrevision
Kommunen har fem revisorer som varje år
utvärderar och kontrollerar all kommunal
verksamhet inklusive kommunala bolag.
Revisorerna är ett av kommunfullmäktiges
instrument för att kontrollera att
kommunens verksamhet inriktas och
bedrivs på ett för medborgarna
ändamålsenligt sätt.

personal- och sekretariatsfunktion för
samtliga nämnder och förvaltningar. Denna
är placerad under kommunstyrelsen. Inom
förvaltningen hanteras också kommunens
engagemang i näringslivs-, kultur-, fritidsoch turismfrågor samt den externa och
interna webbplatsen.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar
bland annat för förskoleverksamhet,
grundskola och vuxenutbildning. Nämnden
medverkar också i samhällsplanering som
berör barn och ungdom. Barn- och
utbildningskontoret ansvarar för
administration, samordning och service
inom barn- och utbildningsnämndens
ansvarsområde. Kontoret bereder och
verkställer ärenden till nämnden. Även
förskoleverksamhetens administration
finns här.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är kommunens högsta
beslutande organ. Kommunfullmäktige kan
jämföras med riksdagen och fattar de
övergripande besluten.
Kommunfullmäktige utser styrelser och
nämnder. Kommunfullmäktige är det enda
direktvalda politiska organet i kommunen
och beslutar i ärenden av principiell art och
av större vikt, såsom, mål och riktlinjer för
kommunens verksamhet, budget, skatt,
årsredovisning och andra viktiga
ekonomiska frågor. val av ledamöter och
ersättare i nämnder och beredningar samt
folkomröstning i kommunen.

Socialnämnden
Socialnämnden har ansvaret för
kommunens socialförvaltning och fattar
beslut i alla politiska frågor som rör
Individ- och familjeomsorg,
Arbetsmarknad och socialt stöd samt vård
och omsorg. Socialförvaltningen omfattar
individ- och familjeomsorg samt vård och
omsorg. Individ och familjeomsorgen
handlägger all myndighetsutövning utifrån
lagstiftning som gäller socialtjänst. Det kan
vara ärenden om allt från barn och unga,
familjerätt och biståndshandläggning till
äldre och funktionshindrade,
kontaktpersoner och försörjningsstöd.
Inom vård och omsorg ryms områdena
äldreomsorg, LSS-omsorg, kommunal
hälso- och sjukvård och socialpsykiatri.

Valnämnd
Valnämnden är en nämnd som ansvarar
över alla allmänna val till riksdag,
landsting, kommunfullmäktige och val till
Europaparlamentet.
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ansvarar för ledning,
samordning och uppföljning av
kommunens verksamhet.
Kommunstyrelsens förvaltning har till
uppgift att bistå kommunstyrelsen i dess
funktioner. Till detta hör att följa
samhällsutvecklingen och ta de initiativ
som är nödvändiga, liksom att hålla
uppsikt över nämnderna och de
kommunägda bolagen. Kommunstyrelsens
förvaltning tar bland annat fram förslag
till: åtgärder för samhällsutveckling,
ekonomiska planer, gemensam
personalpolitik, serva kommunen med kost
och alla städrelaterade tjänster samt
marknadsförings- och informationsinsatser.
Kommunen har en centraliserad ekonomi-,

Kungsörs Kommunföretag AB
Kungsörs Fastighet AB
Kungsörs Fastighets AB är ett kommunägt
bostadsföretag som drivs med
huvuduppgift att främja
bostadsförsörjningen i Kungsör. Vi har ca
800 lägenheter samt ett 40-tal lokaler i
Kungsör – allt från hyreslägenheter i
5
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centralaste centrum till radhus i
grönskande ytterområden. Vi har även ett
antal trevliga lägenheter i Valskog. För oss
finns inget viktigare än att våra hyresgäster
trivs och känner sig trygga. Att få god
service av människor man känner är också
trygghet. Vår personal arbetar alltid för att
ge omtanke, trygghet och den bästa
servicen.

för Kommunens utveckling avseende
byggnation- och infrastruktur.
Kungsörs Vatten AB
Kungsörs Vatten AB är det helägda
kommunala bolaget som fått i uppdrag att
ha hand om kommunens vatten och avlopp.
Styrelsen för KVAB styr verksamheten
med hjälp av mål. Målen anger en politisk
vilja och beskriver vad som ska uppnås.
Bolaget konkretiserar styrelsens politiska
vilja och arbetar fram tidsatta och mätbara
mål utifrån styrelsens vilja. Det kan även
ske utifrån kommunens gemensamma mål.
Kommunens vatten- och avloppsverk
ansvarar för att med bästa miljövårdande
teknik distribuera det dagliga vattnet till
hushåll och näringsliv och att ta hand om
och rena avloppet från tätorterna.
Verksamheten är avgiftsfinansierad och
regleras av särskild vatten- och avloppslag.
Med lagen som grund har
kommunfullmäktige antagit vatten- och
avloppstaxan och allmänna bestämmelser
för användandet av den allmänna
anläggningen.

Kungsörs KommunTeknik AB
Styrelsen för Kungsörs Kommun Teknik
AB styr verksamheten med hjälp av mål.
Målen anger en politisk vilja och beskriver
vad som ska uppnås. Bolaget konkretiserar
styrelsens politiska vilja och arbetar fram
tidsatta och mätbara mål utifrån styrelsens
vilja. Det kan även ske utifrån kommunens
gemensamma mål. Verksamhetsområdet
omfattar gator, vägar, trafik, parker,
kommunens skogar och fastigheter.
KKTAB planerar, projekterar, bygger och
underhåller anläggningar inom
verksamhetsområdet samt svarar för
driften. I arbetet ingår också
trafikplanering och KKTAB ansvarar även

6
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Översikt av verksamhetens utveckling
Sveriges befolkning blir allt äldre och så
även i Kungsörs kommun. Nationella
utvärderingar visar att personer som
utvecklar demenssjukdomar kommer att
öka. För att möta de kommande behoven
för äldre personer och äldre personer med
demenssjukdomar behöver medarbetare
kompetensutvecklas samt verksamheter
anpassas för att tillgodes dessa brukares
behov. Antalet boendeplatser behöver ökas
med inriktning demens men också
boendeplatser i form av så kallade
mellanboendeformer, Trygghetsboende,
och mötesplatser behöver tillskapas.

behov. Företagens största utmaning som de
berättar för oss är just kompetensbehovet,
att hitta rätt kompetenser för möjligheten
att växa och hålla tillväxttakten i företagen.
Vi behöver också fortsätta samarbeta med
näringslivet och bidra på det sätt vi kan
genom att vara en bra kommun för våra
företag så att de vill vara verksamma i
Kungsör, att nya företag vill etablera sig i
Kungsör och att företagen får möjligheter
att växa och anställa fler medarbetare som
förhoppningsvis är arbetslösa Kungsörs
bor.
För att möta de ökade kraven och den
åldrande befolkningen så måste vi som
kommun fortsätta arbeta för nya
detaljplaner för bostäder och verksamhet så
att fler människor kan flytta till kommunen
och fler företag etablera sig här och/eller
växa. På så sätt skapar vi ökade intäkter för
våra förväntade ökade kostnader.
Tillsammans med att ställa om i våra
verksamheter så att vi möter framtida
behov med nya sätt att jobba på. Det kan
vara digitala lösningar, samverkan, nya
arbetssätt, minskade lokalytor och här har
pandemin gjort oss medvetna på att
distansarbete sannolikt kommer vara mer
naturligt framöver vilket medför ett
förändrat lokalbehov för vissa
verksamheter.

Ytterligare utmaning är att möta den
förväntade volymökningen inom vård och
omsorg och antalet externa placeringar.
Inom individ- och familjeomsorgens
Utredningsenhet ser vi en stor ökning av
antalet placerade barn och unga, vuxna
samt skyddsplaceringar. Inom
Arbetsmarknad och försörjning ser vi stora
utmaningar i och med ett ökat antal
personer till försörjningsstöd med mer
komplexa behov, större behov av
stödinsatser och längre bidragsperioder.
Under året har vi också observerat att ett
antal familjer med sociala problem flyttat
in i Kungsör från Stockholmsförorter vilket
också påverkar försörjningsstödets storlek.
Utvecklingen går generellt mot större krav
i samhället på att alla får en högre
utbildningsnivå. Det gäller både ungdomar
och vuxna. En oönskad konsekvens är att
många gymnasieutbildningar upplevs för
krävande och att eleverna inte fullföljer
utbildningarna. Det innebär att det blir ett
ökat behov av att det kommunala
aktivitetsansvaret erbjuder dessa ungdomar
meningsfulla alternativ och
förhoppningsvis en väg tillbaka till studier.
För att lyckas få fler vuxna i arbete pågår
bland annat ett samarbete mellan
vuxenutbildningen och näringslivsenheten
samt med grannkommunerna med syfte att
anpassa utbildningsinsatser efter företagens

Ytterligare utmaningar som vi har
gemensamt med näringslivet som
kommunal organisation är kommande brist
på arbetskraft. Ungefär dubbelt så många
kommer gå i pension som de som kommer
ut i förvärvsarbete vilket medför att det
kommer saknas stora mängder arbetskraft.
Stort arbete måste läggas på rekryteringar
framöver men vi måste också titta på
möjligheten till att fler jobbar heltid och
fler jobbar längre. Detta tillsammans med
arbetskraftsinvandring är kanske de största
möjligheterna för att kunna täcka upp det
behov vi ser framför oss och detta gäller
inte enbart Kungsör utan hela Sverige.
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FEM ÅR I SAMMANDRAG

2016

2017

2018

2019

2020

Folkmängd 31 dec

8 432

8 603

8 667

8 675

8 745

Kommunalskatt

22,03

22,03

22,03

22,03

22,03

Total skatt inkl landstingsskatt

32,91

32,91

32,91

32,91

32,91

intäkter och generella statsbidrag

98,4%

96,5%

98,0%

98,8%

99,0%

Verksamhetens nettokostn (Mkr)

-454,7

-472,8

-510,8

-541,7

-576,9

poster (Mkr)

11,9

21,6

13,2

8,1

7,6

Årets resultat (Mkr)

11,9

21,6

13,2

8,1

7,6

63,1%

62,8%

62,6%

53,5%

54,6%

41,2

61,2

120,2

-11,4

33,8

Låneskuld (Mkr)

0

0

0

0

0

Låneskuld/invånare, kr

0

0

0

0

0

Ansvarsförbindelser per invånare

101 466

108 417

108 749

122 999

128 896

Totala tillgångar per invånare, kr

51 847

55 064

57 275

68 664

68 352

Eget kapital per invånare, kr

32 699

34 564

34 854

36 745

37 323

Nettokostnadernas andel av skatte-

Resultat exkl jämförelsestörande

Soliditet
Rörelsekapital (Mkr)

Totala skulder, avsättningar och

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Coronavirus (covid-19)
Smittspridningen av coronaviruset i
Sverige fortsatte under hösten för att öka
under jul- och nyårshelgerna.
Folkhälsomyndigheten har fortsatt
uppmanat människor med symtom och
människor över 70 år att undvika sociala
kontakter. Regeringen och
Folkhälsomyndigheten har under hösten
och vintern 2020 rekommenderat att
Sveriges gymnasieskolor, kommunala
vuxenutbildningar, yrkeshögskolor,
högskolor och universitet går över till att
bedriva fjärr- och distansundervisning och
starkt rekommenderat att alla som kan
arbeta hemifrån gör det. Under senhösten
skärptes restriktionerna och gäller numer

även kollektivtrafik, besök på gym och
affärer samt privata evenemang.
Spridningen av coronaviruset har satt
äldreomsorgen under hård press, även
ungdomsgruppen drabbas mycket hårt. Det
gäller inte bara deras tillgång till
utbildning, utan även deras situation på
arbetsmarknaden. Kungsörs verksamheter
har under året arbetat fokuserat och
målmedvetet, utan att veta när det hela ska
mattas av.
De ekonomiska konsekvenserna till följd
av coronaviruset är högst osäkra. Mycket
talar för att produktion och sysselsättning i
Sveriges kommuner kommer drabbas hårt,
åtminstone tillfälligt. Situationen med
8
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coronaviruset, demografins utveckling och
vikande konjunktur påverkar ekonomin i
kommuner och regioner negativt, och
prognoser under året är nu av ännu större
vikt att följa för att kunna möta framtidens
behov.

Kungör, det var ett födelseunderskott på -3
personer.
Under förutsättning att de planerade
detaljplanerna färdigställs, bebyggs och att
flyttkedjorna fungerar är prognosen att
Kungsör har 9 000 invånare 2025. Dock
finns flera osäkerhetsfaktorer, bland annat
planarbetet, konjunkturen och det
ekonomiska läget i både stat och kommun.

Ekonomi
Den rådande coronapandemin medförde en
stor ekonomisk prognososäkerhet.
Sysselsättningen sjunker och den svenska
ekonomin är i en lågkonjunktur, vilket ger
ett betydande försämrat skatteunderlag
jämfört med tidigare prognoser. Därutöver
kvarstår de demografiska framtida
utmaningarna som medför ökade
kostnader. Det råder även stor osäkerhet
avseende budgetförutsättningar för löner
och prisjusteringar framåt.

Bostadsmarknad
För att Kungsör ska bli 9 000 invånare
2025 behövs det bland annat byggas fler
bostäder. Uppskattat planerat byggande
t.o.m. år 2027 ligger mellan 250–280
bostäder. Kommunstyrelsen har ett mål om
150 nya bostäder fram till 2025, vilket
kommer innebära ungefär 25 nya bostäder
per år mellan 2020–2025. Det
färdigställdes 18 nya bostäder under 2020.
Det pågår planarbete för cirka 100 bostäder
och byggnation av cirka 50
hyreslägenheter. Målet om 150 nya
bostäder kan uppnås om planerade
detaljplaner genomförs och bebyggs samt
att planerade byggnationer fullföljs.
Antalet fribyggda småhus kommer
förmodligen att minska de kommande åren
då kommunen endast har ett fåtal lediga
tomter.

Under året har dock extra medel tillförts
kommunerna på grund av covid-19. Totalt
har Kungsör under år 2020 fått extra
tillskott på cirka 16 miljoner kronor som
kompensation för sämre skatteintäkter
samt ökade kostnader på grund av
pandemin. Detta har bidragit till
kommunens överskott. För 2021 ser det
dock tuffare ut.
Kungsör har en pensionsförpliktelse på
161 504 tkr (164 423 tkr) inklusive
löneskatt.

Arbetsmarknad
Pandemins påverkan på arbetslösheten är
tydlig även om den under hösten och
framför allt under vintern gått ned i
jämförelse med sommarmånaderna, då
särskilt för ungdomarna som i procenttal
återgått till samma värde som innan
pandemin. Sammantaget rör det sig om
cirka 450 personer registrerade som
arbetssökande på Arbetsförmedlingen, där
delar befinner sig i yrkesutbildning, praktik
eller i arbetssökaraktivitet.

Befolkningsutveckling
Kommunfullmäktige har ett
befolkningsmål att Kungsör ska ha 9 000
invånare år 2025. För att uppnå målet om 9
000 invånare måste kommunen växa med
54 personer per år till och med år 2025.
Vid årsskiftet hade Kungsörs kommuns 8
745 invånare. Det är en ökning med 70
personer sedan 2019. I länet var det endast
Västerås som hade en större
befolkningsökning än Kungsör. Det bor 4
460 män och 4 285 kvinnor i kommunen.
Under året flyttade 601 personer till
Kungsör och 530 personer flyttade från

Dessvärre har kommunen en fortsatt hög
arbetslöshet, 11,7%, både i förhållande till
länet och till rikssnittet på 8,7%.
Kostnaderna för det ekonomiska biståndet
8
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har under året fortsatt att öka och
målgruppen som ökar är hushåll med barn.

Öppet arbetslösa och sökande i program. Källa: Arbetsförmedlingen.

Händelser av väsentlig betydelse
Coronavirusets (covid-19) påverkan
på verksamheten under 2020
vilka lösningar som krävs för att digitala
möten ska kunna anses fullt lagligt, även
när omständigheter som covid inte råder.

Kommunstyrelsen
Under året har kommunikationen styrts om
till att fokusera på den pågående Corona
pandemin och hur det påverkar våra
verksamheter och medborgare. Många av
de händelser och aktiviteter som skulle ha
ägt rum har till exempel antingen flyttats
fram, ställts in eller ändrats om.

HR har varit delaktig i kommunens arbete
med att hantera frågor och förebygga
situationer och konsekvenser som kan
antas följa av pandemin utifrån ansvaret
som arbetsgivare. Det har handlat om
bevakning av arbetsrätt runt hantering av
extraordinära åtgärder och arbetsmiljö,
inventering av tillgänglig personal i
händelse av behov av förstärkning och
bemanning inom samhällskritiska
verksamheter, information till chefer och
medarbetare om regler och rutiner, råd och
stöd till chefer, kontakter med fackliga
motparter med mera.

Covid-19 präglade arbetet med
genomförande av politiska sammanträden
under året. Kommunfullmäktiges,
kommunstyrelsens och nämndernas
arbetsordningar anpassades för att
möjliggöra möten på distans.
Kommunfullmäktige har genomförts med
färre antal deltagare, medan
kommunstyrelsen genomförde sitt första
helt digitala möte i december. Nämnderna
har gjort olika lösningar för att anpassa sig
till rådande rekommendationer. Tekniken
har varit ett problem i vissa fall. Vi
upplever att vi lyckats genomföra mötena
rättssäkert och att det inte har påverkat
utgången av den demokratiska processen.
Vi avvaktar nu nationell lagstiftning och
pågående utredningar kring liknande
upplägg i Sverige för att kunna bedöma

Kommunen har tillsammans med Västra
Mälardalens Myndighetsförbund,
Kungsörs Kommunteknik AB och
Kungsörs Fastighets AB vidtagit flera
lättnader för det lokala näringslivet. Bland
annat uppskjutna tillsyner och betalningar,
avgiftsfri markupplåtelse vid uteservering,
hyresreduktion och avgiftsfri torgplats.
Kungsörs kommuns näringslivskontor är
tillgängligt för rådgivning och lotsning.
9

Sida 138 (336)

Ytterligare åtgärd som vidtagits var att
mellan 22 april – 11 juni kunde
gymnasieelever som bor i Kungsörs
kommun hämta lunch från lokala
restauranger, på kommunens bekostnad.
Det var ett sätt att stödja en näring i kris på
grund av pandemin. Kungsörs kommun
delade ut värdebevis till sina medarbetare i
julgåva, värdebevisen kunde nyttjas hos
lokala företag.

förstelärare leder arbetet med ökad
måluppfyllelse i matematik.
Från och med höstterminen 2020 har
skolorna utökat arbetet med att ha
organiserade rastaktiviteters för att öka
trivsel och trygghet. All personal har fått
fortbildning i Traumamedveten omsorg,
TMO, vilket hjälper och vägleder vuxna att
förstå och möta grundläggande behov hos
barn och unga som utsatts för allvarliga
och traumatiska händelser.
Jobbspår. För att öka sysselsättningen
inom kommunen arbetar VIVA
tillsammans med näringslivsenheten,
Arbetsförmedlingen och lokala företag
fram kombinationsutbildningar som är
direkt kopplade till olika företag.

Under året som gått har vi fått ställa in
flera aktiviteter/program men vi har också
lyckats ställa om till digitala program som
biblioteket visar på Kungsör Tuben på
YouTube. Sammanlagt har det producerats
12 produktioner. Ett av inslagen har visats
905 gånger. Produktionerna innehåller
pyssel för barn-och ungdomar, boktips och
intervjuer. Även valborgsmässofirandet
blev digitalt. Vårtalet av näringslivschefen
spelades in i förväg. Kultur, idrotts och
hedersstipendierna delades ut till var och
en. Stipendiaterna tillkännagavs i den
digitala sändningen som också bjöd på
musik av Anneli ” Pandora” Magnusson.

Socialnämnden
Sedan den 11 mars har vård och omsorg,
på grund av den pågående
samhällsspridningen av covid-19, haft stort
fokus på att undvika att smitta kommer in
på våra boenden samt att undvika
smittspridning. All verksamhet och
medarbetare ställde snabbt om sig till de
nya förutsättningarna. Stort arbete har lagts
ner på att säkerställa att vi har tillgång till
skyddsutrustning. Vi har samarbetet med
ett lokalt företag som även fått
godkännande för att deras visir kan
användas som flergångsvisir.

Barn- och utbildningsnämnden
Covid-19 har satt sin prägel på en del av
enhetens verksamhet. Bland annat har en
del av vaccinationsprogrammet senarelagts
till höstterminen 2020 samt
sammankomstbegränsningen på max 50
personer har även gällt på våra
fritidsgårdar. Prova-på-dagen på
musikskolan sker i höst istället för under
våren och den årliga musikuppspelningen
för föräldrar sändes digitalt för att alla
skulle kunna se och höra denna.

I spåren av Corona-pandemin har
fortlöpande information kommit via media
om att pandemins konsekvenser med
arbetslöshet, hemarbete och social
distansering leder till ökad psykisk ohälsa,
missbruk av alkohol, droger och spel samt
våld i nära relationer. Man beräknar bland
annat att våld i hemmet ökat med 30%.
Huruvida detta förhållande gäller i
Kungsör vet vi inte men vi kan se stigande
siffror vad gäller kostnader för placeringar
både vad gäller barn och unga samt vuxna.
Vi kan också konstatera att
skyddsplaceringar under 2020 ökat
markant. Så det är rimligt att anta att
pandemin även påverkat de boende i
Kungsör negativt inom flera livsområden.

Ny organisation inom förskolan trädde i
kraft 1 januari 2020 med en
verksamhetschef och 4 rektorer, vilka
ansvarar för och leder var sitt förskole
område. Barnkonventionen är numera lag
from 1 januari 2020.
För att öka resultaten hos eleverna inom
matematik satsar skolorna på en
matematikutvecklare som tillsammans med
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Prognosen från Konsumentverket och
kronofogden påvisar att många fått
betydligt sämre ekonomi på grund av
coronapandemin vilket bör leda till ett ökat
inflöde på sikt.

Vi gör stora underskott på placeringar och
försörjningsstöd men balanserar detta av
överskott på andra konton. Bland annat har
kostnader för färdtjänst samt
kontaktpersoner minskat markant under
pandemin. Pandemins påverkan på
arbetslösheten är tydlig även om den under
hösten och framför allt under vintern gått
ned i jämförelse med sommarmånaderna,
då särskilt för ungdomarna som i
procenttal återgått till samma värde som
innan pandemin. Sammantaget rör det sig
om cirka 450 personer registrerade som
arbetssökande på Arbetsförmedlingen, där
delar befinner sig i yrkesutbildning, praktik
eller i arbetssökaraktivitet.
Kostnaderna för det ekonomiska biståndet
har under året fortsatt att öka och
målgruppen som ökar är hushåll med barn.

Kungsörs Fastighet AB (KFAB)
Under 2020 har vårt arbete mycket
koncentrerats till att anpassa oss till den
pandemi som drabbade landet från början
av året. Vi beslutade tidigt att inte ta emot
spontana besök på vårt kontor. För dem
som ändå besökte oss, bland annat
entreprenörer, skapade vi en "säker"
mottagning med skydd mellan oss och
dem. Vi har också under stora delar av året
endast utfört akuta åtgärder i våra
lägenheter. Vi har även krävt att
hyresgästen inte skall vara hemma.
Kungsörs KommunTeknik AB
(KKTAB)
Under 2020 har vårt arbete anpassats till
den pandemi som drabbat landet. Det
beslutades tidigt att kommunhusets
personal ska ha anpassade tider vid till
exempel raster och lunch i gemensamma
utrymmen. Möteshanteringen har i stora
delar skett via Teams eller andra medier
och större lokaler har använts vid mindre
sammankomster. En rekommendation att
arbeta hemifrån har visat sig slagit väl ut
och fungerat utmärkt. Bolaget följer
anvisningar och rekommendationer.

Även om det aktuella antalet hushåll på
ekonomiskt bistånd ligger fast på ett snitt
strax över hundra så är det kostnaden per
hushåll som ökar, dels genom antalet
personer i familjen, dels genom att
ersättningar från andra samhällssystem
upphör och inte minst detta år i samband
med varsel utifrån covid-19. Inflödet av
nya försörjningsstödsärenden har under
året varit något högre men detta är också
en naturlig och återkommande variation då
individer avslutar studier och stått utan
arbete och inkomst inför sommaren. När
det gäller avvikelsen i juni har en större del
av utbetalningarna för juli hamnat i juni
eftersom de personer som bedöms ha
samma inkomster under dessa månader får
beslut fattat i juni även för efterkommande
månad.

Lokalvården har utökats med rengöring
med sprit av alla kontaktytor. Handsprit
finns alltid tillgängligt. Information har
gått ut via våra kontaktnät, både externt
och internt.
Driftavdelning har hela tiden delat upp sin
personal i olika mindre arbetslag och
använt gemensamma utrymmen på olika
tider. En plan för personalbortfall för både
ledning och utförandeorganisationen
finns.

Förvaltningen köper Budget- och
skuldrådgivning av Arboga kommun men
handläggaren kommer till Kungsör för att
träffa de personer som så vill. Under året
kan vi se att allt fler söker rådgivning. Till
viss del kommer fler från Arbetsmarknadsoch försörjningsenheten efter att
verksamheterna samarbete utvecklats.

Kungsörs Vatten AB (KVAB)
Covid-19 har orsakat förhöjda
personalkostnader med tanke på
11
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upplärning av personal, både på drift och
jourverksamhet.

kommun är inne i en mycket positiv och
expansiv utvecklingsfas. Vi arbetar med att
sätta Kungsör på kartan och förstärka den
positiva bilden av Kungsör både externt
och internt.

Kungsörs Grus AB
Stängt kontor för allmänheten, beställning
görs via telefon utomhus. Avstämningar
med betongindustrin görs med jämna
mellanrum.

I svenskt näringslivs enkätundersökning
lokalt företagsklimat svarar landets företag
på frågor om hur de uppfattar
företagsklimatet i sin kommun, summan av
de attityder och regler som möter
företagaren i vardagen. Vad som krävs för
ett bra företagsklimat i respektive kommun
är det bara företagarna i varje kommun
som kan svara på. Nu har Kungsör det
bästa sammanfattande omdömet i
Västmanland.

Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
Både verksamhetens intäkter och kostnader
har påverkats av covid-19. Verksamheten
har prioriterad ned viss tillsyn som medfört
mindre intäkter och vakanser under året
har bidragit till minskade kostnader.
Under våren fick förbundet i uppdrag av
regionens smittskyddsläkare att genomföra
trängselkontroll på restauranger, caféer
med mera, för att se till att
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd om att förhindra smitta av
covid-19 följdes. I juli trädde en ny lag i
kraft om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen som gäller fram till
årsskiftet. Ansvaret för den nya lagen
trängselkontroll lades på förbundet. En
tillsyn som har varit prioriterad under
perioden.

I Skillingeområdet, ett av Kungsörs
Mälarnära bostadsområden, finns
Skillingepaviljongen. Den byggdes på
1930-talet av Kungsörs Segelsällskap och
kallades då Segelsällskapets paviljong.
Kommunstyrelsen beslutade under sitt
sammanträde 31 augusti 2020 att köpa
Skillingepaviljongen. Nu påbörjas
undersökning om möjligheterna för den
framtida driften av Skillingepaviljongen
och ambitionen är att det ska vara
verksamhet i Skillingepaviljongen
sommaren 2021.

För att utveckla och digitalisera
verksamheten har investeringar gjorts i nya
ärendehanteringssystem, e-tjänster och earkiv. Ett arbete som förväntas pågå ett par
år till. Investeringarna görs med eget
kapital.

Då regionbussarna har ändrat sin
linjedragning genom Kungsörs tätort har
järnvägsstationen byggts om till ett
modernt resecentrum och anpassats för
både buss- och tågresenärer. Det har
byggts nya angöringsplatser och cykelställ
och det är förberett för ett nytt digitalt
informationssystem.

Årets viktigaste händelser
Kommunstyrelsen
Kungsörs kommuns befolkning under det
första halvåret 2020 var 8 729 invånare,
vilket är en ökning med 54 personer sedan
årsskiftet. Jämfört med samma period förra
året är det en ökning med 62 personer.

I juni beviljade Statens kulturråd Kungsörs
bibliotek 400 000 kr för
verksamhetsutveckling. I ett gemensamt
utvecklingsprojekt med biblioteket i
Skinnskatteberg vill de två biblioteken
undersöka begreppet "Makerspace". Ny
och gammal teknik i ett cirkulärt miljötänk.
Två 3D-skrivare placeras på biblioteket för
invånarna i Kungsör. Den 26 oktober

Ett platsvarumärkesarbete har startats upp
med syfte att tydliggöra, utveckla och
stärka Kungsörs platsvarumärke. Kungsörs
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anordnades en föreläsning med Region
Västmanlands smittskyddsläkare Jan
Smedjegård. Föreläsningen sändes från
Kungsörs bibliotek på internet och sågs av
1600 personer. Arrangemanget var i
samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan.

Serviceenheten består utav två enheter,
kostenheten och lokalvårdsenheten.
Kostenheten ansvarar för att tillaga och
servera näringsrikmat till kommunens
förskolor, skolor, äldreboenden och till
hemmaboende med biståndsbeslut för
matdistribution. Produktionsköken är
placerade på Kung Karl och
Malmbergaskolan sedan finns det fyra
mottagningskök placerade på Servicehuset
Misteln samt Haga-, Väster och
Björskogskolan. Lokalvårdsenheten har
som mål att hålla kommunens invändiga
miljöer på en god nivå för alla brukare och
besökare, att vara en öppen och initiativrik
organisation och aktivt bidra till utveckling
och förändring. Städytan är cirka 35,000
kvadratmeter fördelat på cirka 40 objekt
inom kommunen.

Aktiviteten med pysselpåsar var mycket
lyckad. På biblioteket kunde barnen ta med
sig påsar som innehöll olika material till
pyssel. Alla påsar tog slut efter två dagar.
Världsmiljöveckan arrangerades med bland
annat föreläsning och Yoga Qigong
utomhus. Kulturveckan såg annorlunda ut
på grund av. den rådande coronapandemin.
Det ordnades en konsert från Vattentornets
tak, där Arossextetten spelade på
mässingsinstrument. Konstutställning i tre
skyltfönster längs Drottninggatan, med 14
medverkande konstnärer. Gycklargruppen
Trix överraskade besökarna på
fritidsgårdarna.

Kansliet tillsammans med utvecklingsenheten lyckades få en projektansökan hos
ICLD beviljad i december. Det innebär att
Kungsörs kommun får möjlighet att delta i
utvecklingen av ett partnerskapsprojekt
gällande demokrati med fokus på
mänskliga rättigheter och ungdomsinflytande ihop med Rufunsa District i
Zambia. En projektplan ska fram under
2021 som kan möjliggöra pengar i
ytterligare tre år.

Vi har kommunicerat några större
händelser så som, tryggaste kommunen i
länet enligt SKR och MBS:s årliga
undersökning och ”bäst bemötande i
Sverige” enligt SCB:s
medborgarundersökning (delad första
plats) och topp i länet gällande hur företag
upplever servicen i kommunen enligt NKI
och första spadtaget för ny VA-ledning
mellan Kungsör och Valskog. Utveckling
av hamnområdet har också kommunicerats.

Barn- och utbildningsnämnden
Förskoleenhetens nya organisation trädde i
kraft 1 januari 2020 med en övergripande
verksamhetschef och 4 rektorer vilka
ansvarar och leder var sitt förskoleområde.
Enheten har även startat en övergripande
”Hälsa- och Arbetsmiljögrupp”, som leds
av förskolans verksamhetschef. Där fokus
är på arbetsglädje och att må bra.

Under sommaren och hösten har vi
tillsammans med säkerhetssamordnare och
i samverkan med föreningslivet anordnat
trygghetsvandringar fredagar och lördagar
under tio veckor.

All personal har fått fortbildning i
Traumamedveten omsorg, TMO, vilket
hjälper och vägleder vuxna att förstå och
möta grundläggande behov hos barn och
unga som utsatts för allvarliga och
traumatiska händelser. Skolans
resurspersoner har under våren genomgått
en utbildningsinsats tillsammans med

1 augusti 2020 bildades Serviceenheten
under kommunstyrelsens förvaltning vars
uppdrag är att serva kommunen med kost
och alla städrelaterade tjänster. Enhetens
verksamheter är geografiskt sätt utspridd
på 2 produktionskök, 4 mottagningskök, en
mattransportbuss och cirka 40 städobjekt.
13
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övriga resurspersoner i kommunen.
Insatsen genomfördes med ledning av
specialpedagog på IM/VIVA.

till alla grundskoleelever i årskurserna 1
till 4 i hela Sverige. Eleverna använder
sina iPads när de tävlar eftersom
uppgifterna finns på nätet. Tävlingen
innebär att eleverna motiveras att träna mer
på matematikuppgifter och de ser tydligt
att de blir bättre och bättre desto mer de
övar. Detta år kom Björskogsskolan åk 2
på sjuttonde plats av 1617 tävlande klasser
i Sverige.

För att öka resultaten hos eleverna inom
matematik på Hagaskolan satsar skolan
från och med vårterminen 2020 på en
ämneslärare i matematik som tillsammans
med alla klasslärare planerar
matematikundervisningen. Vi hoppas
kunna se en uppåtgående trend i resultaten
utifrån denna satsning. Som ytterligare ett
komplement genomför alla
matematikundervisande lärare
”Matematiklyftet” som fortbildning ledd
av en av skolans förstelärare.

Lärarna på Björskogsskolan har, under
vårterminen arbetat med kooperativt
lärande i praktiken. En modell där
kunskapsutvecklingen bygger på att man
lär av varandra och drar nytta av varandras
kunskaper. Målet är att det ska leda till
inkludering, ökad elevaktivitet, ökad
måluppfyllelse samt att det ska stärka den
sociala sammanhållningen.

En annan av Hagaskolans förstelärare
driver en kompetensutveckling i
”Lektionsdesign” där all undervisande
personal deltar och man jobbar utifrån
boken. Syftet med detta kollegiala lärande
är att tillsammans ta fram en uppdaterad
version av ”Hagamodellen” med en egen
lektionsmodell för undervisningen samt
självklart också en förbättring av varje
lektion för att nå ett förbättrat resultat.

Ny inre organisation på Kung Karls skola
(46 och 79) med samma rektor för både
Kung Karl 46 och Kung Karl 79 samt en
biträdande rektor för respektive enhet.
Skolans resurspersoner har under våren
genomgått en utbildningsinsats
tillsammans med övriga resurspersoner i
kommunen. Insatsen genomfördes med
ledning av specialpedagog på IM/VIVA.

Västerskolan har under vårterminen arbetat
med ett kompistema för att skapa trygghet
för eleverna och för att de ska lära känna
varandra. Skolan fortsätter även sitt arbete
med SKUA. Klasslärarna fokuserar på
samarbetet i klassrummet vilket innefattar
fokus på inkludering, engagemang, social
utveckling och lärande. Genom att
eleverna arbetar utifrån samarbete och drar
nytta av varandras kunskaper är syftet att
både öka måluppfyllelsen och elevernas
sociala sammanhållning och empati.
Västerskolan har även påbörjat ett projekt
inom ”Skapande skola” som syftar till att
aktivera, hitta entusiasm och uppmuntra
deltagarna till en aktiv livsstil där rörelse
blir en naturlig del.

Riktad insats för elever på Kung Karl med
svårigheter inom matematiken,
Mattefronten, två gånger i veckan. Främst
för åk 9 elever. Genomförs av
matematikutvecklare, anställd inom ramen
för tillfälliga externa bidrag,
matematiklärare från Viva, samt skolans
egna matematiklärare.
Nytt samverkansavtal med Köping kring
gymnasieutbildningar har tecknats.
Under första delen av 2020 har man inom
VIVA påbörjat implementering av en
främjande, förebyggande och lärande
modell, ”Elevhälsomötet”, där
lärandeuppdraget och elevhälsouppdraget
går hand i hand.

Eleverna i årskurs 1 och 2 på
Björskogsskolan har under vårterminen
2020 varit med i Mattematchen. Det är en
lekfull tävling i matematik som vänder sig
14
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SFI har avslutat ett lyckat 5-veckorstema
som har handlat om hur våra hjärnor
påverkas av stress, fysisk aktivitet, digital
teknik och sociala kontakter, med fokus på
inlärning och studieteknik.

Socialnämnden
Vård- och omsorgs arbete kring covid-19
har uppmärksammats av andra kommuner
samt smittskydd där vi lyfts som ett gott
exempel.

Ett specifikt uppdrag är riktat mot samtliga
elever på SFI och har startat upp med
gruppvägledning i flera grupper. Det är
fokus på mål, motivation, självbild,
utbildningsvägar och yrkesområden.
Elever inom utbildningsplikten är
prioriterade men även andra elever
kommer att få satsningen. Detta är en
satsning inom uppdraget om ökad
sysselsättning, som vi har tillsammans med
näringslivsenheten och Arbetsmarknad och
försörjning.

Ett beslut om att samla de administrativa
resurserna till förvaltningsövergripande
administration har fattats under året,
Samlokaliseringen kommer att ske då
IFO:s lokaler är färdigställda.
Inom vården pågår en ständig utveckling
av digitala verktyg och hjälpmedel. Detta
skulle kunna leda till både ökad
självständighet för brukaren och bättre
arbetsmiljö för förvaltningens medarbetare.
Under året har bland annat arbetet med
upphandling av nytt verksamhetssystem
pågått och kommer förhoppningsvis att
kunna tas i drift under 2021. Under året har
också en IT-strateg med inriktning
digitalisering anställts som börjar sitt
arbete i februari 2021.

Som ett annat led i ökad sysselsättning har
undervisningen inom SFI ett fokus på
arbetslivet och eleverna jobbar med olika
yrken där de får fördjupa sig i yrken utifrån
intresse. En temadag genomfördes i början
på mars då bland annat före detta elever
som idag har ett jobb i Sverige deltog. De
berättade om sin bakgrund, hur de lyckats
få ett jobb i Sverige och gav tips till våra
elever i ”jakten på ett jobb”.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om
matabonnemang för boende på Misteln.
Process påbörjad. Enhetschef har haft
samtal med boende, anhöriga och gode
män, upplevelsen är positiv kring att få
abonnemang. Rutiner kring den interna
processen har skapats.

Under v. 25–26 genomfördes
traditionsenligt ferieverksamheten med 42
ungdomar i åk 8 och 9 samt 7 ledare.
Ferieverksamheten genomfördes med egna
medel. Fritidsgården har dessutom kunnat
ha öppet hela sommaren tack vare externa
medel från Sparbanken Västra Mälardalen.
Inga egna medel finns annars för detta.
Fritidsgården hade öppet tre kvällar i
veckan hela sommaren – måndag, onsdag
och fredag. I snitt besöktes fritidsgården då
av 35 ungdomar per kväll varav 20–25%
var flickor. Dessutom anordnades
heldagsaktiviteter med bland annat
fotbollsturnering på hemmaplan samt
bussresor till Västerås och besök på bland
annat ”Yoump trampolinpark” och ”Laser
Game”. Cirka 40 ungdomar deltog per
tillfälle.

Fördjupad samverkan har under våren skett
mellan Arboga och Kungsör då Köping
inte haft tid att prioritera detta. Nya förslag
på samverkan är gemensam
sjuksköterskebemanning kvällar och
helger, gemensam MAR och dessutom har
ett utredningsarbete startats för att
undersöka möjligheten av att Kungsör
köper ett antal platser i Arbogas
korttidsavdelning ev. tillsammans med att
skolplatser erbjuds för den målgrupp som
söker internat till följd av att de väljer
skola på orter så långt från Kungsör att
internat måste beviljas.
Prioritering av förebyggande och
rehabiliterande insatser har påbörjats i
15
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enlighet med det som via forskningen visat
sig långsiktigt kostnadseffektivt och som
följer socialnämndens inriktningsbeslut i
Äldreomsorgsplanen. Dock har
uppföljningen av effekterna haltat då
mycket av fokus varit på coronapandemin.

brukare fram till november för att sedan
helt pausa projektet. Projektets innehåll
och syfte är nödvändigt för att minska
antalet korttidsplatser och bevara
funktioner hos den enskilde, men en mer
skarp struktur måste sättas för projektet på
helhet. På sikt måste en plan upprättas för
all hemtjänstverksamhet att arbeta mer
rehabiliterande om vård- och omsorg skall
kunna möta den demografiska utvecklings
snabba takt.

Renoveringen av Södergården är något
fördröjd till följd av att vissa
säkerhetsåtgärder var tvungna att komma
på plats till följd av covid-19. De 12 nya
boendeplatserna beräknas stå färdiga under
våren 2021.Ombyggnationen av Turisten
6, IFO-huset, har påbörjats och kommer
inom kort att vara klart.

Som med många andra anpassningar
utifrån pandemin ställdes även årets
feriearbete om. I år sökte och fick 36
ungdomar feriearbete som genomfördes
utomhus hos KKTAB med goda resultat,
både för ungdomen och KKTAB. Denna
satsning väckte fler idéer för ett fortsatt
samarbete inför nästa säsong.

En översyn av organisationen av
Öppenvårdsenheten samt Arbetsmarknad
och försörjningsenheten pågår.
Det stora gapet mellan kommunernas
behov av resurser och de resurser som
framöver kommer att behövas för att klara
välfärdsuppdraget innebär stora
påfrestningar för kommunerna att hitta nya
sätt att hantera välfärdsuppdraget.
Förvaltningsledningen arbetar med att hitta
nya och mer kostnadseffektiva arbetssätt
för att kunna möta de ökade behoven.
För närvarande pågår också två externa
genomlysningar av nämndens verksamhet,
en via KPMG och en via Framework, för
att finna ytterligare möjligheter till
effektiviseringar

Aktivitetssamordnarna har efter att
mötesplatserna pausats hjälpt brukare över
70 år med handling, i snitt handlar de åt
sex personer per dag. Från maj håller
aktivitetssamordnaren aktiviteter inom
särskilt boende på vardagar.
Daglig verksamhet påbörjar sin
omorganisation utifrån tre funktionsnivåer
vilket bland annat innebär att brukare
flyttar till nya boenden utifrån rätt brukare
på rätt plats. Näckrosen utökar
boendeplatser från tre till fem.

Det under våren påbörjade arbets- och
rutindokumentet mellan
Socialförvaltningen och Barn och
utbildningsförvaltningen - ”Tidiga och
samordnade insatser för barn och unga”
TSI, har på grund av. coronapandemin
fördröjts. Dokumentet ska beslutas av
förvaltningscheferna och under första
halvåret 2021 påbörjas implementering av
nya arbetssätt/rutiner.

Riktlinjearbetet för dödsbohandläggning
och ekonomiskt bistånd är nu klara och
antagna av socialnämnden.
En ny insats för året har varit en i KAK
gemensam satsning på ett 12stegsprogram. Satsningen delas personellt
med en behandlare från respektive
kommun och under året utifrån pandemin
har behandlingen genomförts både i
Arboga och Kungsör med goda resultat.

Trygg och säker hemgångsrehabilitering
har pausats under covid-19 på grund att vi
behövde säkerställa personal till
barriärvård. Vi har sporadiskt tagit emot

På ett säkert sätt har programmet lyckats
genomföra två behandlingsgrupper om
sammanlagt 14 personer. Av dessa har
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totalt fem personer anvisats från Kungsör
och samtliga är per december 2020
fortfarande drogfria. Eftersom resultaten
visat sig så positiva kommer behandlingen
att skalas upp och innehålla hela förloppet
från motivation, behandling, eftervård och
familjebehandling.

vårt land drabbats av.
Vår kösituation har under hela året ökat.
Vid årsskiftet stod 1 129 personer i vår
bostadskö. Det innebär att det tar upp emot
1,5 år innan ett erbjudande om en bostad
hos KFAB kan ske. Detta ger oss också en
stor anledning till att producera fler
bostäder.

Öppenvårdens verksamhet har under året
haft gemensamma samverkansmöten inför
placeringar av både unga och vuxna i syfte
att om möjligt utföra insatser på hemorten.
Det bostadssociala uppdraget kom igång
under mars i pandemiutbrottet vilket sköt
upp arbetet något. Det man dock sett
tydligare genom funktionen under året, är
att hemtagningar av färdigbehandlade
personer som saknar bostad får det svårt,
om inte omöjligt, att få lägenhet på orten
även om man lyckas få ett beslut om
insatsen övergångskontrakt (socialt
kontrakt). Detta arbete behöver under
kommande år intensifieras med det
kommunala bostadsbolaget. I övrigt har en
personal i på enheten fått ansvar att
koordinera och organisera öppenvårdens
förebyggande insatser både vad gäller
vuxna och barn och unga. Ett utvecklat
förebyggande arbete ses i förlängningen ge
en minskning av ärenden hos myndighet
och sjukvård. I arbetet ingår att samverka
med skolor/förskolor, polis, vårdcentral
inklusive MVC och BVC i Kungsör.

KFAB har under 2020 arbetat med att
kunna ändra detaljplanen för Kaplanen 7
och Kaplanen 9. Ändringarna skulle ge oss
möjligheter att bygga om byggnaden på
Kaplanen 9 (annexet) till 9st st. lägenheter.
Samt att, på Kaplanen 7, ge oss beslut att
kunna söka lov att bygga en ny byggnad
och samtidigt riva en annan byggnad. Ett
beslut om ny detaljplan har antagits av
Kungsörs kommunfullmäktige under 2020.
Vi kommer nu att skapa förutsättningar för
att handla upp en entreprenör för att bygga
om annexet till lägenheter samt att handla
upp en entreprenör för att riva
gymnastikbyggnaden.
Ombyggnation av lokal till lägenhet på
Sågvägen är färdig och kan hyras ut från
2020 11 01. Almen, ny detaljplan tas fram
för att kunna bygga fler
parkeringsmöjligheter. Det kommer också
att förberedas för laddningsmöjligheter till
elbilar. Kv. Adjunkten och Gropen, byte av
undercentraler har skett under 2020. Detta
ger minskade energiåtgång.

Under året har beslut fattats om att
undersöka möjligheten att utveckla
Tallåsgården och Västergårdarna till
Trygghetsbostäder. Vidare har
demensteamet Juvelen startats i syfte att
samla kompetens för att möta personer
med demenssjukdomar som bor hemma.

Påbörjade underhållsbesiktningar av
samtliga fastigheter i KFAB:s bestånd, för
att kunna bedöma framtida
renoveringsbehov.
Kungsörs KommunTeknik AB
(KKTAB)
Belysning har monterats på halva
Blåmesgatan där byggnation är påbörjad.
Samtliga tomter är sålda eller bokade med
betald handpenning. En tomt har
återbetalats handpenning för och ska
styckas av till 5 nya tomter till försäljning.

Genomlysning av nämndens verksamhet
av KPMG beställdes och startades under
slutet av 2020.
Kungsörs Fastighet AB (KFAB)
Vi har under året behövt ställa om delar av
våra verksamheter, detta för att säkerställa
att vårt arbete anpassas till den pandemi
17

Sida 146 (336)

Byggnation av väg VA på Rörgränd
genomförd. Projektering för ombyggnation
av Turisten 6 genomförd, byggnation
genomförs med upphandlade ramavtal.
Ytskiktsrenovering på Södergården pågår,
byggnation genomförs med upphandlade
ramavtal. Etapp 4 pågår av projektets 6
etapper. Byggnation av nytt VA-system på
Södergården. Arbete med GIS-samverkan i
KAK genomförd för västra
Mälardalskartan beskrivande lediga
verksamhetsområden.

Karlavägen. Byggnation av VA-ledningar
till Valskog. Digitalisering av
grundvattenmätning
Kungsörs Grus AB
Under år 2020 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.

Ombyggnation för angöring av
regionbussar vid resecentrum genomförd.
Hållplats Kungsgatan är klar.

Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
Den pågående pandemin har påverkat oss
kraftfullt. Årets två första månader förflöt
som vanligt men därefter tvingades vi till
stora förändringar. Folkhälsomyndighetens
riktlinjer om att arbeta hemma, hålla
avstånd och undvika fysiska möten har
präglat medarbetarnas insatser.

Projekteringar gata och GC-projekt.
Byggnation av vatten- och
avloppsledningar Valskog. Rundmatning
dricksvattenledning Skottbacken
genomfört. Ny GC-väg Torsgatan mellan
Ulvesund och Söders gärde. GC-väg
Skillingeudd är klar. Färdigställning av
gatubyggnationer med asfaltering på
Skäggdoppingvägen och Blåmesgatan
pågår. Vägbyggnation del av
Granlidsvägen.

Pandemianpassningarna innebar även
svårigheter att genomföra tillsynsplanen
helt och fullt. Under våren gick tillsynen
på sparlåga. Under två veckor ställdes all
tillsyn in helt. Under hösten genomfördes
den om än inte fullt ut. Mycken tillsyn fick
ske på distans och verksamheter med årlig
avgift prioriterades. Förbundet fick
dessutom nya arbetsuppgifter då
trängselkontroll på grund av
Folkhälsomyndighetens restriktion lades på
oss. För detta har vi kompenserats av
staten.
Under våren fick förbundet i uppdrag av
regionens smittskyddsläkare att genomföra
trängseltillsyn på restauranger, caféer med
mera, för att se till att
Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd om att förhindra smitta av
covid-19 följdes.

Miljösanering av skolgård Björskogsskolan
genomförd. Nya VA-ledningar
Björskogsskolan. Fasad och ny duk i
bassängen i badhuset.
Markundersökning, projektering,
upphandling av förskola nya Kinnekulle.
Nya tomter Klämsbo och utebelysning
Klämsbo ridskola.
Gatu- och VA-byggnation Ringvägen klart.
Gatu- VA-byggnation Karlavägen klart.
Avyttrat Kaplanen 9 (annexet).
Kungsörs Vatten AB (KVAB)
Byggnation av helt nytt slamsteg och
biologisk rening i avloppsreningsverket i
Kungsör. Säkerhetsgenomlysning av Vaanläggning, vattenverk och
avloppsreningsverk. Kvalitetssäkring av
dricksvattenförsörjningen. Förnyelsearbete
i ledningssystem i Ringvägen och

I juli fick förbundet ansvar för den nya
lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen som gäller fram till 31
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maj 2021. Totalt har 212 kontroller
genomförts och 90 verksamheter besökts.
Tillsynen har främst varit fokuserad på
dialog, information och rådgivning. Inga
sanktioner har varit aktuella. Samtlig
personal på miljö- och hälsoskydd har varit
delaktig i trängseltillsynen vilket resulterat
i en effektiv tillsyn.



E-tjänster inom miljö- och
hälsoskydd. Införande beräknas vara
klart i januari 2021.
Upphandling av bygglovsystem. Ett
arbete som pågår och görs
tillsammans med Köping och
Surahammars kommun

Av den planerade tillsynen inom miljöoch hälsoskyddsenheten har 72%
genomförts. Alla verksamheter med årlig
tillsynsavgift har fått sin tillsyn utförd
vilket gör att förbundet inte har någon
kontrollskuld efter 2020. Flera projekt har
prioriterats ned.
Enhetens arbete planerades om till mer
administrativ tillsyn som
informationsinsatser om hygien på
hemsidor och brevutskick till
verksamhetsutövare inom hälsoskydd och
livsmedel. Viss tillsyn har fortsatt att
utföras som exempelvis
avloppsinspektioner utomhus, akuta
ärenden, livsmedelskontroll samt där risk
för människors hälsa eller miljö föreligger.

Förbundet deltar genom
medlemskommunerna i
företagsundersökningar, Svenskt
Näringsliv och serviceundersökningen NKI
genom SBA (Stockholm Business
Alliance), inom områdena bygglov, miljöoch hälsoskydd samt livsmedelskontroll. I
den senaste undersökningen fick området
miljö- och hälsoskydd betyget ”mycket
högt” medan övriga områden fick ”högt
och godkänt”.
För att ytterligare följa upp hur förbundet
lever upp till sina kännetecken genomförs
en egen enkätundersökning under marsoktober för att se hur ”Vi kan bli bättre”.
Målgruppen är de som fått tillsyn/kontroll,
bygglov eller tillstånd inom miljö- och
hälsoskydd. Frågorna är inriktade på
förbundets kännetecken, hur man upplevt
service, tillgänglighet, handläggningstider
med mera. Enkäten skickas för första
gången ut via mejl och kommer att
redovisas senare under hösten.

Bygglovsenhetens arbete har under
perioden främst varit inriktat på
handläggning av de ansökningar som
inkommit om förhandsbesked, bygglov,
anmälningar, tekniska samråd, utöva
tillsyn samt ge information om gällande
bestämmelser inom byggområdet.

Förbundets administration har fungerat bra.
En viss omfördelning har gjorts inom
administrationen för att kunna arbeta med
digitalisering av förbundets handlingar.
Nedan beskrivs de åtgärder förbundet
genomfört under perioden inom det
digitala utvecklingsarbetet.
 Beslut om gallring av allmänna
handlingar och riktlinje för
ersättningsskanning.
 Överförföring av miljö- och
hälsoskyddshandlingar, från ett äldre
ärendehanteringssystem, till digitalt
arkiv.

Förbundet har ett samverkansavtal med
Köpings kommun för att reglera
samverkan kring energi- och
klimatrådgivning inom Köping, Arboga
och Kungsörs kommuner. Avtalet innebär
att Köping under 2020 ansvarar för klimatoch energirådgivningen i Arboga och
Kungsörs kommun. Rådgivning har skett
till privatpersoner och företag i båda
kommunerna och gällt bland annat
energideklarationer, solceller,
solelsleverantörer, finansiellt stöd från
Klimatklivet och laddstolpar till elbilar.
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Jämställdhet

alla medarbetare både förebyggande och
med att bevaka att inte diskriminering
förekommer. På övergripande nivå följs
dessa frågor upp i samband med
medarbetarenkäten och genom
lönekartläggning.

Enligt Diskrimineringslagen ska
arbetsgivare arbeta främjande och
förebyggande och med aktiva åtgärder för
att motverka diskriminering och på andra
sätt verka för lika rättigheter och
möjligheter. Detta gäller samtliga
diskrimineringsgrunder d v s inte bara
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Barn- och utbildningsnämnden
Jämställdhetsarbetet är en del av
förskolornas likabehandlingsarbete.
Förskolorna har planer för att motverka
diskriminering vilket är en del i det dagliga
arbetet. I förskolan är man också oftare
varandras ”Kritiska vänner”.

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

Jämställdhetsplaner finns på samtliga
grundskolor i kommunen och dessa
utvärderas årligen.
I Björskogsskolan och fritidshemmets plan
mot diskriminering och kränkande
behandling är det inskrivet att personalen
på skolan ska välja undervisningsmaterial
ur ett normkritiskt perspektiv. Eleverna ska
tillsammans med lärare ha möjlighet att
diskutera hur läromedel framställer
könsroller utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Alla vuxna på
skolan ska arbeta kontinuerligt med
värdegrundsfrågor och allas lika värde.

Då kommunens medarbetare till största
delen består av kvinnor är alla ovan
nämnda områden viktiga att fortsätta arbeta
med ur jämställdhetsperspektiv.
Kommunstyrelsen
Jämställdhet, inkludering och
mångfaldsperspektiv finns ständig i åtanke
i allt kommunikationsarbete. 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.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med
jämställdhet och inkludering i det
vardagliga arbetet och det
förvaltningsöverskridande arbetet är en
mycket viktig del i det. Det säkerställs att
det finns könsuppdelad statistik tillgänglig
där det är relevant och när behov av
statistik och uppföljning finns för
kommunen.

På Hagaskolan pågår jämställdhetsarbetet
kontinuerligt och pedagogerna jobbar
intensivt med att få bort stämplar som
exempelvis ”flicksaker och pojksaker” när
man ska leka och att man inte förutsätter
att killar vill göra en viss aktivitet eller att
tjejer vill göra en viss annan aktivitet. Man
jobbar med normkritiska berättelser.
Västerskolans verksamhetsplan innefattar
en plan för utveckling av
jämställdhetsarbetet. Jämställdhet är också
ett av de övergripande mål som regleras i
de styrdokument som styr skolans
verksamhet. Alla som arbetar på
Västerskolan arbetar aktivt för att pojkar
och flickor får ett lika stort utrymme och
inflytande över undervisningen.

HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med
åtgärder inom dessa områden som avser
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Sida 149 (336)

Jämställdhetsarbetet på Västerskolan utgår
även från skolans Likabehandlingsplan.

arbetar elever och medarbetare för att alla
ska behandlas lika. Bakgrunden är
diskrimineringslagens 2 kap. 5§ om förbud
mot diskriminering och kränkande
behandling. Hur man arbetar med detta står
nedskrivet i VIVA:s plan mot
diskriminering och kränkande behandling.
En plan som revideras varje år.

Kung Karls skola arbetar för att integrera
ett jämställdhetsperspektiv som ska
beaktas i utbildningen. Tre inriktningsmål
ska vara vägledande och utifrån områden
som prioriterats sker uppföljning genom
det systematiska kvalitetsarbetet.

Fritidsgårdarna hade som mål för 2020 att
kunna behålla den höga andelen flickor
som besöker verksamheten som hade
tidigare år. Detta mål nåddes då andelen
flickor på fritidsgården var fortsatt hög
under året.

Inriktningsmål:
A. Ett jämställdhetsperspektiv ska på
ett systematiskt sätt integreras i all
utbildning
Prioriterat område:
-Könsmönster utifrån kunskapsresultat och
analys i alla ämnen (Följs upp genom prov,
betyg, bedömning)

Socialnämnden
Förvaltningen ska utifrån ett uppdrag från
nämnden göra minst en
jämställdhetsanalys utifrån resultatet av en
könsuppdelad statistik. Den analys som
genomförts under 2019 är en analys av
deltagandet på våra öppna mötesplatser
Misteln och Gemenskap i Kungsör. På
båda mötesplatserna är det flest kvinnor
som besöker mötesplatserna.

B. Utbildningen och studiemiljön är
utformad så att den ger
förutsättningar till att främja alla
elevers lärande utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Prioriterade områden:
-Könsmönster utifrån
kränkningsanmälningar (registrerade hos
huvudman)
-Könsmönster utifrån elevers frånvaro
(registrerade i Infomentor)
-Miljöns tillgänglighet utifrån ett
jämställdhetsperspektiv (enkäter,
observationer)

Förslag på aktiviteter och vad som kan
förbättras på mötesplatserna kommer från
deltagare i en enkätundersökning. Som ett
resultat av analysen har de båda
aktivitetssamordnarna organiserats
tillsammans underställda vård- och
omsorgschefen. Ett arbete inleddes i början
av året tillsammans med utvecklingsstrateg
men på grund av. coronapandemin har
arbetet tillfälligt avstannat då aktiviteter
numera inte erbjuds externa gäster för att
förhindra smittspridning.
Aktivitetssamordnarna har också andra
uppgifter under nuvarande förhållanden,
den ena erbjuder aktiviteter för de boende
på Trygghetsboendet och den andra på
Södergården, dessutom är de behjälpliga
med andra uppgifter så som att göra inköp
åt personer över 70 år som behöver den
hjälpen. Arbetet kommer att återupptas så
snart det är möjligt.

C. Personal har tillräckliga
förutsättningar att bedriva en
jämställdhetsintegrerad utbildning.
Prioriterade områden:
-Kartläggning av
kompetensutvecklingsbehov
(medarbetarsamtal)
-Granskning av skönlitteratur i åk 4–6 ur
ett jämställdhetsperspektiv (systematisk
uppföljning)
På VIVA arbetar man precis som tidigare
år med jämställdhetsintegrering genom att
kvinnor och män har samma rättigheter när
det gäller att söka utbildningar inom
vuxenutbildningen. På vuxenutbildningen
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Det var beslutat att under hösten 2020 göra
en ny analys, nämnden beslutade dock att
vi gör två analyser under 2021 då
Coronapandemin starkt påverkar de
analyser som beslutats, trygghet och
inflytande.

som är större än vad vi kan skapa var för
sig. Ordinarie styrelse i bolaget består av 1
kvinna och 4 män. Andelen kvinnor/män i
bolaget är 4 män och 1 kvinna.
Fördelningen kvinnor/män för
chefstjänstemän är en man.

Kungsörs Fastighet AB (KFAB)
Utav de 11st anställda i bolaget är 7st. män
och 4 kvinnor. Styrelsen för KFAB
representeras av 3st kvinnor och 2 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.

Miljö och klimat
Kommunstyrelsen
Livsmedelsplan är antagen och vi har
deltagit på vårstämman för förbundet
Agenda 2030. Förvaltningen arbetar
ständigt med återvinning av returpapper,
lampor, tonerkassetter och övrig
elektronik. 2020 blev året då vi utifrån
beslut i styrelser och nämnder i december
2019 slutade skriva ut alla handlingar för
arkivering och övergick till digital
ärendehantering. Detta sparar mycket
papper.

Kungsörs KommunTeknik AB
(KKTAB)
Alla anställda ska ha lika skyldigheter,
möjligheter och rättigheter i fråga om
arbete, anställningsvillkor och utveckling i
arbetet. Alla har olika erfarenheter,
uttrycker sig ibland på olika sätt och kan
ha olika egenskaper. Det är nödvändigt att
tillvarata de bästa egenskaperna hos alla så
att vi tillsammans kan skapa ett mervärde
som är större än vad vi kan skapa var för
sig.
Kungsörs KommunTeknik AB har under
året haft 41 heltidsanställda och ett fåtal
visstidsanställda. Könsfördelningen har
varit 31 män och 10 kvinnor. Ordinarie
styrelse i bolaget består av 1 kvinna och 4
män. Andelen kvinnor/män på kontoret är
jämnt fördelad. Fördelningen kvinnor/män
för chefstjänstemän är ojämn, tre män och
en kvinna.

Serviceenheten arbetar aktivt med att sänka
CO2e% vilket bland annat kan göras
genom att ändra matvanorna och välja rätt
råvaror inom Kungsörs kommun. Alla kök
har källsortering. Matsvinn som inte kan
återanvändas mals ned i avfallskvarn och
det skapas bränsle som bland annat kan
användas till bilkörning. Mattransportens
körschema är utformat på ett sätt som
minskar onödiga transportsträckor och där
med minskar körsträcka samt
bränsleförbrukningen. Målsättningen är
också att minimera användandet av
kemikalier i samband med lokalvård. För
att minska användandet av kemikalier ska
"kemikaliesmarta" golvmoppar
implementeras i alla städobjekt. Det ska
även skapas ”städstandard” som är ett
standardiserat arbetssätt som beskriver
vilken rengöringsduk och vilket medel ska
användas till viken yta. Förskolor var
prioriterade i omställningsarbetet eftersom
små barn är känsliga och vistas mycket
nära golvet. Här uppnåddes målet 2019.
Resterande städobjekt ska uppnå målet
senast januari 2021.

Kungsörs Vatten AB (KVAB)
Alla anställda skall ha lika skyldigheter,
möjligheter och rättigheter i fråga om
arbete, anställningsvillkor och utveckling i
arbetet. Alla har olika erfarenheter,
uttrycker sig ibland på olika sätt och kan
ha olika egenskaper. Det är nödvändigt att
tillvarata de bästa egenskaperna hos alla så
att vi tillsammans kan skapa ett mervärde
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Barn- och utbildningsnämnden
Några förskolor arbetar tematiskt med
”Grön flagg” och är certifierade. När det
gäller hållbar utveckling, så är fokus ofta
på återvinning och svinn. Barn lär sig
bland annat att återanvända material, hur
man är en bra kompis samt att ta den mat
man äter upp så att man inte kastar mat.

personligt visir som spritas mellan varje
brukare och byts bara då plasten repats.
Nämnden har också beslutat om riktlinjer
för när cykel respektive bil ska användas
för att minska på bilåkandet i våra
verksamheter.
Kungsörs Fastighet AB (KFAB)
Att satsa på investeringar som ger minskad
energiåtgång är ett led i det målarbete som
KFAB bedriver. Detta har fortsatt under
2020 genom investeringar i våra
undercentraler samt utbyte av ljuskällor,
bland annat 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. KFAB har under
2020 arbetat med att byta ut de kemikalier
som vid vår inventering 2019 visade sig
inte vare de bästa ur miljösynpunkt.

I projektet ”Skapande förskola”
(genomförs med externa medel), där en
”ateljerista” (konsult) utbildar och utmanar
förskolepersonal i deras utbildning och
undervisning används Workshops med
fokus på ”Hållbar framtid”
Miljöarbetet inom grundskolan är
integrerat i skolans verksamheter och ingår
som en viktig och naturlig del i
grundskolans olika ämnen och verksamhet.
På Hagaskolan bedrivs hälso- och
miljöarbetet på skolan kontinuerligt, i alla
klasser och på alla fritidsavdelningar. Man
ser fram emot att få ha en tävling i
matsalen gällande vilken årskurs som kan
kasta minst mat.

Kungsörs KommunTeknik AB
(KKTAB)
Arbete med att genomlysa
fastighetsbeståndet avseende på el- och
vattenförbrukning pågår. Minskad
förbrukning medför minskat utsläpp av
växthusgaser.

Städveckor har införts på Kung Karls skola
under vårterminen 2020 där elever i de
olika årskurserna tillsammans med lärare
turas om att plocka skräp på skolans
område.

Modernisering av
gatubelysningsanläggningen och utbyte av
kvicksilverarmaturer till LED-belysning
medför mindre energiförbrukning.

Socialnämnden
Kungsörs kommun har blivit kranmärkt.
Det innebär att vård och omsorg inte
beställer bubbelvatten, utan använder
egenkolsyrat kranvatten. Genomgång av
återvinning i verksamheterna pågår.

Anskaffningar av el-bilar till
driftavdelningen, fastighetsavdelningen
och mätavdelningen har medfört att fossila
bränslen kan undvikas och att utsläpp av
föroreningar inte uppkommer. Bra driftoch underhåll av gång- och cykelvägar
främjar cykelanvändandet och minskar
behovet av biltransporter i
närkommunikation.

Vi fasar dessutom ut all onödig
plastanvändning. Men vår plastanvändning
är trots detta i nuvarande situation mycket
stor då all den skyddsutrustning som krävs
för att minimera risk för smittspridning är
tillverkad av engångsplast. För att minska
på plastanvändningen och spara på våra
resurser har varje medarbetare fått ett

Vid användande av handmaskiner används
el-drift samt miljöklassade drivmedel.
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Klippning av fotbollsplaner sker med
robotgräsklippare med el-drift.

Arbete med att genomlysa VAanläggningen avseende på elförbrukning
pågår. Minskad förbrukning medför
minskat utsläpp av växthusgaser.

Bolaget har inventerat vilka dieselfordon
som kan tankas med HVO och bolagets
fordon tankas med HVO som drivmedel.
HVO-drift av dieselfordon medför mindre
utsläpp av växthusgaser och är förnybar.

HVO-drift av dieselfordon medför mindre
utsläpp av växthusgaser och är förnybar.
Anskaffningar av el-bilar har medfört att
fossila bränslen kan undvikas och att
utsläpp av föroreningar inte uppkommer.

Vid om-, ny- och tillbyggnationer
tillämpas medvetna materialval genom
miljödatabasen SundaHus.

Bolaget har inventerat vilka dieselfordon
som kan tankas med HVO och bolagets
fordon tankas med HVO som drivmedel.
HVO-drift av dieselfordon medför mindre
utsläpp av växthusgaser och är förnybar.

Kemikalieinventering i verksamheten är
genomförd, mindre miljövänliga
kemikalier är utrangerade och ersatta med
bättre miljöval. Uppföljning genomförs i
en databas.

Kemikalieinventering i verksamheten är
genomförd, mindre miljövänliga
kemikalier är utrangerade och ersatta med
bättre miljöval. Uppföljning genomförs i
en databas.

Kungsörs Vatten AB (KVAB)
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.
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I början på mars medverkade kommunen
med representanter från skolan på en
karriärdag för lärare och förskollärare på
Mälardalens högskola.

Väsentliga
personalförhållanden
Kommunövergripande

Verktyg för att rapportera tillbud och
arbetsskador
Ett digitalt verktyg har införts för att
rapportera arbetsskador och tillbud samt är
även ett stöd i arbetsmiljöarbetet.
Verktyget ska underlätta rapportering,
utredning och uppföljning för alla
inblandade.

Löneöversyn
Löneöversyner för samtliga medarbetare
och avtalsområden har genomförts vid
olika tidpunkter under året; lärare,
förskollärare och akademiker under våren,
sjuksköterskor under maj - oktober,
Kommunals grupper samt övriga
tjänstemän under november - december
med avslut i januari - februari 2021.

Revidering av pensionspolicy
Arbetet med revidering påbörjades under
våren i samarbete med KPA Pension, blev
försenat med anledning av pandemin och
slutfördes i oktober.

Ledarprogram, chefsdag och stöd till
chef/ ledare
Ledarutvecklingen inom ramen för
ledarutvecklingsprogrammet har fortsatt
under året med aktiviteter i
ledningsgrupper och vid gemensamma
chefsdagar. Det har både varit vid fysiska
träffar i början av året och senare i digital
form. Det har krävts en del arbete och
nytänkande med att ställa om för att göra
det givande även i digital form vilket
fungerade över förväntan.

Stöd till chefer vid rehabilitering,
arbetsmiljö- och arbetsrättsfrågor samt
i rekryteringsprocessen
HR-avdelningens stöd till kommunens och
bolagens chefer i dessa frågor är ett viktigt
och ständigt pågående arbete.

Att leda utan att vara chef
Kompetensutvecklingsinsatser har
genomförts för förskollärare om att leda
andra vilket är centralt i
förskolläraruppdraget.

Aspirantprogram för potentiella chefer
Kommunen har två deltagare i det nu årliga
chefsaspirantprogrammet för kommunerna
i länet. Programmet påbörjades men
pausades under våren och kommer att
återupptas under 2021.

Förändrad organisation av kost och
lokalvård
HR har varit delaktig i förberedelsearbetet
för omorganisationen av kost - och
lokalvård som trädde i kraft 1: a augusti
2020.

Friskvårdsbidrag
Bidrag ges med max 1000 kronor per
tillsvidareanställd och år och kan användas
för olika hälsoaktiviteter utifrån
Skatteverkets regler. Under 2020 har 291
medarbetare fått bidrag vilket är ca. 46%
av medarbetarna. Det är något färre än året
innan vilket kan bero på begränsade
möjligheter att använda friskvårdsbidraget
under pandemin.

Kompetensförsörjning inom skolan
Enligt kollektivavtalen med
lärarorganisationerna ska arbetsgivare,
fack och medarbetare göra ett lokalt arbete
utifrån kompetensförsörjningsbehovet.
Arbetet tillsammans med skolan
påbörjades under våren men fick skjutas
upp på grund av pandemin.

Chefsintroduktion
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Nya chefer har vid ett antal tillfällen fått
introduktion i HR-/ arbetsgivarfrågor och
arbetsmiljöarbete.

Sjukfrånvaro
Totalt sett har vi haft en högre sjukfrånvaro
under året vilket till största delen antas
bero på pandemin och alla restriktioner
runt den. Korttidssjukfrånvaron ökade
markant under februari och mars i takt med
att vi fick skärpta restriktioner om att inte
arbeta vid minsta symptom på sjukdom.
Därefter minskade korttidsjukfrånvaron till
att efter sommaren åter öka. I medeltal var
88 personer borta varje dag i
korttidssjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaron
minskade under mitten av året för att efter
sommaren öka något och hamnar
procentmässigt på samma nivå som 2019. I
medeltal har 32 personer varit långtidssjukskrivna under året. Andelen kvinnor
med långtidsjukfrånvaro minskade något
medan andelen män ökade.

Stöd till arbetsledare för
feriepraktikanter
HR-avdelningen medverkade med att
introducera och ge stöd till de arbetsledare
som ledde feriepraktikverksamheten under
sommaren. Trots alla restriktioner i
samband med pandemin kunde
feriepraktikverksamheten genomföras
genom ett fint samarbete mellan
kommunen och KKTAB.
Licens för testverktyg och testning
En HR-specialist har licensierats för att
kunna genomföra arbetspsykologiska tester
i rekryteringar och även vid andra behov.
Det kommer att innebära minskade
kostnader för tester i dessa sammanhang.

Den totala sjukfrånvaron var 8,5% varav
långtidssjukfrånvaron var 25,8%. I mars
var sjukfrånvaron som högst med drygt
12%. Under motsvarande period 2019 var
den totala sjukfrånvaron 6,7% varav
långtidssjukfrånvaron var 28% av denna.

Ökad digitalisering av HR-processer
Anställningsguiden
Ett nytt självinstruerande stöd för att skapa
anställningsavtal, anställningsguiden, har
börjat införas successivt.
Anställningsguiden kvalitetssäkrar
anställningsuppgifter och medför
effektivisering och minskad
pappershantering.
Nytt rekryteringsverktyg
Arbete med förberedelser för att införa ett
nytt rekryteringsverktyg påbörjades under
hösten.
Det nya systemet som är ett stöd genom
hela rekryteringsprocessen börjar användas
fr o m 2021.

Nedan redovisas den totala sjukfrånvaron
enligt den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen (sjukfrånvaro i % av total
arbetad tid).
Åldersgrupp
0 - 29
30 - 49
50 år och
äldre
Totalt
Kvinnor
Män

Stöd i rehabiliteringsprocessen
Arbete med att införa ett digitalt stöd för
chefer i rehabiliteringsarbetet har
påbörjats. Några chefer kommer att vara
piloter och pröva verktyget under våren
2021 vilket sedan planeras att vara
tillgängligt för alla chefer.

2018
4,1
6,3

2019
5,3
6,2

2020
8,2
8,4

8,1

7,8

8,6

6,8
7,3
4,8

6,7
7,2
4,7

8,5
8,6
7,8

Personalrörlighet
Under året har 93 tillsvidareanställda
medarbetare avslutat sina anställningar. Av
dessa var 35 inom barn- och utbildningsförvaltningen, 47 inom socialförvaltningen
och sju inom kommunstyrelsens
förvaltning. Några av personerna gick
vidare till andra tjänster i kommunen.
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Av totalen var 21 pensionsavgångar.
97 medarbetare anställdes varav 38 inom
barn- och utbildningsförvaltningen, 51
inom socialförvaltningen och sex inom
kommunstyrelsens förvaltning.

Arbetad tid/ frånvaro översikt

Personalomsättningen var ca 15% vilket är
en minskning i jämförelse med 2019.
Personalomsättning = antalet som slutade
under året dividerat med antalet anställda
vid årets början.
Kungsörs kommun hade i december 636
tillsvidareanställda medarbetare varav 521
kvinnor (82%) och 115 män (18%).
Medelåldern för samtliga är 46 år. För
kvinnor är medelåldern 46,7 år och
medelåldern för män är 43,3 år.

Ersättning för
arbetad tid

Timmar

Månadslön

968 031

Belopp exkl
personalomkostnader
191 113 585

Timlön

194 432

25 304 281

Facklig tid

928

123 780

Fyllnadstid

7 875

1 305 156

Övertid

6 316

1 775 355

Ob/ jour/
beredskap
Tillägg m.m.

12 117 402
2 042 997

Frånvaro

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
är 94,5% av heltid. Totalt arbetar 71%
heltid och 29% deltid. Andelen som arbetar
heltid har minskat från 72% året innan. För
kvinnor är fördelningen 71% som arbetar
heltid och 29% som arbetar deltid vilket är
oförändrat sedan 2019.
Av männen arbetar 73% heltid och 27%
arbetar deltid vilket däremot är en
minskning sedan 2019 av andelen som
arbetar heltid; 78%/ 22%. Andelen män
som arbetar deltid har ökat.

Semester

116 564

28 162 269

Ferie/ uppehåll

21 934

6 626 522

Sjukdom

130 268

9 066 171

Föräldraledighet

4 298

275 664

Vård av sjukt
barn
Övrig frånvaro

12 151

19 169

48 725

882 365

Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgick under 2020
till 408 miljoner kronor (inkl. personalomkostnader) och de utgjorde 61,3% av
kommunens totala kostnader. Av dessa
kostnader var ca 11,7 miljoner kronor
kostnader för ren sjuklön (inkl. personalomkostnader). Det är en kraftig ökning
från föregående år vilket kan förklaras av
den ökade korttidssjukfrånvaron kopplat
till pandemin.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare
har ökat sedan december 2019 med 31
medarbetare. Ökningen har skett främst
inom äldreomsorgen och arbetsmarknad
och försörjning.
Utöver de tillsvidareanställda fanns i
december 80 månadsanställda medarbetare
(på vikariat respektive allmän
visstidsanställning) och ca.200 intermittent
anställda d v s timavlönade anställda vid
behov.

Kostnader för övertid, fyllnadstid utgjorde
drygt 4 miljoner kronor. Den totala tiden
för mer- och övertidsarbete motsvarar
drygt 7 årsarbetare vilket är samma
omfattning i tid som året innan. Antalet
arbetade timmar som fullgjorts av
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timavlönade motsvarade ca. 98 årsarbetare
vilket är en ökning sedan 2019. Även detta
kan förklaras av ett ökat behov av vikarier
kopplat till ökad frånvaro.

”Personalen är vår viktigaste resurs” har
använts i många olika sammanhang. För
oss gäller det i högsta grad. Behovet av
kompetensförsörjning är alltid aktuellt. Det
gäller att attrahera, rekrytera, utveckla och
behålla. Under de närmaste fem åren
förväntas 44 personer från barn- och
utbildningsförvaltningen gå i pension. De
största grupperna är lärare, 16st samt
personal inom förskolan, 12st.

Pensionsprognos
Under 2021 blir sex medarbetare 65 år,
under 2022, 14 medarbetare och under
2023, 10 medarbetare. Ett litet antal
fortsätter arbeta efter 65 år.
Arbetsskador och tillbud
Totalt rapporterades 77 arbetsskador och
123 tillbud för medarbetare i kommunen.
Övervägande del av både arbetsskador och
tillbud är orsakade av händelser med
våldsamma och utagerande brukare.

Sjukfrånvaron var under 2019 lägre än
tidigare år. Den trenden höll också i sig i
början av 2020 framtill att direktiven i
samband med coronapandemin infördes.
Den totala sjukfrånvaron för barn- och
utbildningsförvaltningen landade avsevärt
högre 2020 än för tidigare år eftersom
uppmaningen till samtliga var att stanna
hemma om man kände någon form av
symptom

Kommunstyrelsen
Fr o m 1 augusti överfördes medarbetare
inom måltidsenhet och lokalvård till
kommunstyrelsens förvaltning med totalt
38 personer. Det är en dryg 100-procentig
ökning av antalet medarbetare sedan 2019.
Kommunstyrelsens förvaltning hade i
december 70 tillsvidareanställda
medarbetare. Könsfördelningen är 77%
kvinnor (54) och 23% män (16). Nio
personer arbetar deltid varav åtta kvinnor
och en man. Medelåldern är 48,5 år; 48,8
år för kvinnor och 47,6 år för män.

Årsmedelvärde:
2018 = 5,98
2019 = 5,48
2020 = 7,99
Socialnämnden
Personalredovisningen 2019 i förhållande
till 2020 visar att vi har färre
tillsvidareanställda, har något lägre
medelålder, något högre tjänstgöringsgrad
och att något fler arbetar heltid! Under
2020 var den totala sysselsättningsgraden
348,36.

Den totala sjukfrånvaron var 5,8% varav
7,3% för kvinnor och 1,28% för män. 2019
var den totala sjukfrånvaron 2,6% varav
3,1% för kvinnor och 1,7% för män.
Ökningen i jämförelse med samma period
2019 beror sannolikt på restriktionerna i
samband med pandemin om att inte arbeta
vid minsta symptom på sjukdom

Sjukfrånvaron har under ett antal år
minskat men nu 2020 ökar den igen, det är
från mars månad ökningen blir tydlig. Det
var i mars månad som samhällsspridningen
av Covid-19 började och regler för
sjukskrivning förstärktes. Vid minsta
förkylningssymptom skulle alla stanna
hemma samtidigt som karensdagen togs
bort. Dessutom fick ett antal
utlandsresenärer vara i hemmakarantän för
att inte riskera att smitta kollegor eller
brukare. Vi ser sjunkande sjukskrivningstal
från maj månad och i juli månad är

Barn- och utbildningsnämnden
All verksamhet inom barn- och
utbildningsförvaltningen syftar till att
hjälpa barn, unga och vuxna att utvecklas.
Det är också det gemensamma uppdraget
till de olika yrkeskategorierna inom barnoch utbildningsförvaltningen. Uttrycket
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sjukskrivningen lägre än de två föregående
åren. Sjukskrivningarna ökar sedan igen
under hösten men ligger ganska nära 2019
års sjuktal.

KommunTeknik AB har under perioden
haft 41 heltidsanställda och ett fåtal
visstidsanställda. Könsfördelningen har
varit 31 män och 10 kvinnor.
Personalkostnaderna har för perioden
uppgått till 18 367 tkr.

Kungsörs Fastighet AB (KFAB)
Kungsörs Vatten AB (KVAB)
Under 2020 har KFAB ersatt både
förvaltningschef och teknisk förvaltare
med nya anställda. I april började vår nya
förvaltningschef och i slutet av juli vår nya
tekniska förvaltare.

Bolaget har egna personalresurser från den
1 september 2016. För drift utöver den
egna personalstaben om 6 heltid, 5 män
och 1 kvinna, köps tjänster som tidigare av
driftavdelningen inom KKTAB. 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.
Lönehanteringen sköts av VMKF.
Personalkostnaderna för perioden uppgår
till 4 265 tkr.

Kungsörs KommunTeknik AB
(KKTAB)
Bolaget har egna personalresurser. VD har
sin anställning i Kungsörs kommun där
lönen redovisas.
Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer
kommunens arvodesreglemente.
Ekonomiredovisning utförs i egen regi
samt av KFAB och löneredovisningen
utförs av VMKF. Kungsörs

Förväntad utveckling

med näringslivet i en nära framtid har
större chans att hjälpa våra företag vars
största utmaning är kompetensbrist att
kunna rekrytera på hemmaplan med rätt
matchning och vägledning för arbetslösa
mot rätt utbildning.

Arbetslösheten har inte, än så länge, slagit
så hårt som befarades för ett år sedan.
Sannolikt så kommer vi att ligga på den
här nivån under en period för att sedan
kunna minska en del. Ekonomiskt så har
det förbättrade läget mot prognoserna förra
året gjort att det ser bättre ut för 2021,
2022 och 2023 mot vad som befarades
under 2020.

Möjligheten till nya detaljplaner för
bostäder och verksamhetsmark är en
förutsättning för Kungsörs fortsatta
expansion och tillväxt. Målet om att bli 9
000 invånare 2025 ser ut att kunna nås och
om nuvarande takt håller i sig och
nyproduktion av bostäder kan komma till i
den takt som planeras så blir vi 9 000
invånare något snabbare än 2025. Detta är
mycket bra för Kungsör så vi har en
demografisk utveckling som kommer att
ske oavsett inflyttning eller inte som gör att
vi måste klara vårt uppdrag att ta hand om
den äldre befolkningen. Antalet personer
över 80 år ser ut att fördubblas inom de

Kungsörs starka näringsliv kommer vara
en mycket viktig faktor och orsak till
framgång i kampen mot arbetslösheten.
Här ser vi gärna att Kungsör som ort eller i
samverkan med Arboga och Köping skulle
kunna få bli ett försöksområde för att vara
den aktör som Arbetsförmedlingen skulle
kunnat vara och som i den nyordning som
gäller för AF de så kallade ”fria aktörerna”
har. Vi ser att vi som kommun i samverkan
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närmsta åren vilket gör att vi måste öka
möjligheterna för ökat skatteuttag utan att
höga skatten utan att fler är med och
bidrar.

För att vi ska klara av att få den tillväxt vi
så väl kommer att behöva ser vi det som
nödvändigt att låta orten utvecklas och
möta kommande medborgares önskemål
och behov. En utveckling av hamnområdet
till att bli en mötesplats och
rekreationsområdet i samklang med natur,
friluftsliv och sjöliv kommer vara en stor
och långsiktig uppgift och tillgång. Att
försköna Kungsör som ort ger många
fördelar och skapar förutsättningar för att
fler ska vilja bo här men också vilja flytta
hit.

Skolans arbete för att nå bättre resultat
under de kommande åren ska bli mycket
intressant att följa och om
befolkningsutvecklingen går som planerat
så måste vi även titta på lösningar i
arbetssätt och/eller lokaler för att möta
kommande behov. Antalet små barn ökar
fortast som det ser ut vilket vi måste möta
med en utbyggd förskoleverksamhet och
noga planera för en sådan.
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Styrning och uppföljning
Mål och resultatstyrning

år X. Utöver de mål som är kopplade till
fullmäktigemålen kan nämnder och
styrelser formulera specifika mål för sitt
verksamhetsområde. Totalt antal mål får ej
överstiga 7 stycken.
Beslutsansvar: Nämnd och styrelse.
Uppföljning och prognos: Till nämnd och
styrelse vid minst delårsbokslut 2 samt
årlig redovisning av resultat och analys i
årsbokslut.

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

Begrepp och definition av
verksamhetsplaner
När nämnd- och styrelsemålen är
fastställda ska verksamheterna visa i sina
verksamhetsplaner hur de tänker bidra till
att målen uppfylls. Chef skapar ett fåtal
aktiviteter i dialog med sina medarbetare.
Aktiviteterna ska vara få, konkreta, tidsatta
och mätbara eller möjliga att följa upp.
Kommuniceras med närmaste chef.
Giltighet: Upp till 2 år.
Beslutsansvar: Chef.
Uppföljning: Verksamhetsplan följs
löpande upp i verksamheten.

Begrepp och definition av
kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktige styr med ett
begränsat antal mål, 3–5 stycken som ska
ange vad man politiskt vill uppnå under en
mandatperiod. Målen beskrivs med ett
tidsatt och mätbart värde. Kopplingen
mellan fullmäktiges mål och målen för
nämnder och styrelser är inte direkt
tvingande. Det är fullmäktige som
bestämmer för vilka målen ska gälla.
Kommunfullmäktige kan i förekommande
fall även formulera mål direkt till en
nämnd eller styrelse.
Beslutsansvar: Kommunfullmäktige.
Uppföljning och prognos: Till
kommunstyrelse och kommunfullmäktige
samt årlig redovisning av resultat och
analys i årsbokslut.

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

Begrepp och definition av styrelse eller
nämndmål
Nämnder och styrelser beskriver vilka mål
som ska uppnås och när målen ska vara
uppnådda utifrån givna ekonomiska ramar.
Målen ska vara tidsatta och mätbara. De
skapas i dialog med förvaltning eller bolag.
Samspelar med fullmäktigemålen. Antal
mål: max 7 stycken. Giltighet: 2–4 år. Ett
mål kan beskrivas med stegvis uppfyllelse;
till exempel att en ökning ska ske med 5
procent år X och med totalt 15 procent till

Kungsörs kommuns verksamheter och
ekonomi ska vara i ”god ordning”. Det
förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att
säkerställa det krävs att varje generation
står för de kostnader de ger upphov till. I
annat fall kommer morgondagens
medborgare att få betala inte bara för den
verksamhet de själva konsumerar utan
även för den som tidigare generationer
konsumerat.
En annan viktig hörnpelare för att uppnå en
verksamhet och ekonomi i ”god ordning”
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är att kommunen som ansvarig för
förvaltningen av medborgarnas
skattepengar alltid strävar efter att dessa
används på effektivast möjligaste sätt.

som exempelvis översiktsplan, skolplan,
jämställdhetsplan, detaljplaner och
planprogram. Andra styrdokument som
kommunfullmäktige beslutar om är
reglemente och arbetsordning, lokala
föreskrifter, policy, program, planer,
riktlinjer, taxor och avgifter, bolagsordning
och ägardirektiv.

Dessa riktlinjer avser i huvudsak den
kommunalt skattefinansierade
verksamheten. För den verksamhet som
drivs i företagsform sker styrningen i
huvudsak genom kommunens
bolagsordningar, ägardirektiv och årliga
beslut om budget och avkastningskrav.
Utgångspunkten för dessa styrdokument är
också långsiktigt god ekonomisk
hushållning.

Modell för internkontroll
Kommunstyrelsen har det övergripande
ansvaret för att se till att det finns en god
intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för
att en organisation kring intern kontroll
upprättas inom kommunen samt att
kommunövergripande reglementen, regler
och policys upprättas.

Från och med den 1 januari 2017 har
kommunen inrättat en
resultatutjämningsreserv – RUR. Reserven
gör det möjligt att avsätta en del av ett
överskott i goda tider och sedan använda
medlen för att täcka underskott som kan
uppstå till följd av en lågkonjunktur.
Genom en sådan reserv kan det
balansmässiga resultatet justeras/utjämnas
mellan olika år. Syftet är att kunna möta
konjunkturvariationer för att uppnå
jämnare villkor för de verksamheter
kommunen bedriver.

Varje år beslutas en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen och
bedömning av sannolikhet och konsekvens
för olika rutiner görs i en riskanalys.
Konsekvens handlar om påverkan på
ekonomi, personal och förtroende om det
inträffar.
 Låg sannolikhet/konsekvens har
värdet 1.
 hög sannolikhet/konsekvens har
värdet 5.
Riskvärdet är sannolikhet multiplicerat
med konsekvens. De rutiner som fått ett
riskvärde på 10 eller högre ingår i planen.
Punkter som markerats med * ska ingå i
samtliga nämnders/bolags internkontrollplaner.

Styrdokument
Utöver budgeten reglerar inte
kommunallagen (1991:900) vilka
övergripande styrdokument en kommun
ska ha eller hur de ska utformas. Inom
vissa områden är lagstiftningen starkt
styrande för den verksamhet som en
kommun bedriver och ställer krav på att
kommunen upprättar vissa styrdokument

Årligen ges en samlad rapportering till
kommunstyrelsen och revisorerna på
genomförda kontroller och dess resultat.

.

34

Sida 162 (336)

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
God ekonomisk hushållning

invånare 2025. Vid årsskiftet hade
Kungsörs kommuns 8 745 invånare. Det är
en ökning med 70 personer sedan 2019. I
länet var det endast Västerås som hade en
större befolkningsökning än Kungsör. Det
bor 4 460 män och 4 285 kvinnor i
kommunen. Under året flyttade 601
personer till Kungsör och 530 personer
flyttade från Kungör, det var ett
födelseunderskott på -3 personer.

Kommunallagens krav på att kommuner
ska ha god ekonomisk hushållning innebär
att resultatet ska vara positivt över en
längre period. Kommunfullmäktige har
beslutat att det ekonomiska resultatet ska
uppgå till ett överskott på minst 1,0
procent av skatter och bidrag.
Resultatmålet ska långsiktigt säkra en god
ekonomi och innebär att kommunen kan
självfinansiera normal investeringstakt och
att man ska kunna tåla snabba förändringar
i konjunkturen. Resultatet sett över en
tioårsperiod har varit positivt men inte
varje år nått upp till kommunfullmäktiges
mål, motsvarande cirka 5 000 tkr i
överskott. 2020 nås målet, resultatet
uppgår till 1,3 procent av skatter och
bidrag.

Miljö och klimat är viktiga områden för
Kungsör och vi förflyttar oss i rätt riktning
enligt de mål som är satta för Kungsörs
kommun. Vi hamnar på plats 119 av 290 i
kommunrankingen för årets miljökommun.
Det är en förbättring jämfört med plats 138
i förra årets ranking men når inte riktigt det
uppsatta målet om att vara bland dom 100
bästa 2020.

Samlad bedömning av
måluppfyllelse
Kungsörs kommun arbetar aktivt med de
mål och ambitioner som
kommunfullmäktige har vad gäller
befolkningsutveckling, fler bostäder,
effektiv verksamhet, ökad sysselsättning,
höjd utbildningsnivå samt miljö och
klimat. Styrelser och nämnder har även
prioriterat och formulerat egna mål som
positivare företagsklimat, hälsosamtal i
grundskolan, jämlikhet, delaktighet och
bemötande.

Kungsörs kommun uppnår inte de mål och
ambitioner vad gäller minskad arbetslöshet
och höjd utbildningsnivå. På grund av
pågående pandemi av covid-19 så har
arbetslösheten ökat under året, färre
praktikplatser har kunnat erbjudas och
ungdomsgruppen har under året drabbats,
dels genom deras tillgång till utbildning,
dels deras situation på arbetsmarknaden.
Ungdomsarbetslösheten har stigit mest och
arbetet med att utveckla insatser för att
mildra effekterna av den ökade
arbetslösheten pågår och en ny inriktning i
arbetsmarknadsverksamheten är beslutad,
fokus flyttas från sysselsättning till
förändring.

Helårsmålet om att kommunens resultat
ska utgöra minst en procent av
skatteintäkter och stadsbidrag uppnås trots
det rådande ekonomiska läget i Sverige
orsakat av pandemin. Anledningen är de
massiva stimulanspaketen till
kommunerna.

Målet om att öka andelen behöriga till
gymnasiets yrkesprogram uppnås inte men
arbetet med att öka andelen elever som är
behöriga till gymnasiet fortgår. Det finns
ett behov av att fortsätta det
utvecklingsarbete och
kompetensutveckling som inleddes våren
2019. Samtliga insatser har som syfte att
utveckla undervisningen och anpassa
verksamheten så att resurserna används så

Kungsörs kommun uppfyller ambitionen
gällande befolkningsutveckling och fler
bostäder då prognosen visar på att under
förutsättning att de planerade
detaljplanerna färdigställs, bebyggs och att
flyttkedjorna fungerar har Kungsör 9 000
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effektivt som möjligt. Våren 2020 innebar
tyvärr att fokus till stor del hamnade på
annat än verksamhetsutveckling. Oro och
åtgärder på grund av coronapandemin
överskuggade stor del arbetet under hela
2020.

Vision 2025
Kommunfullmäktige antog 2015 en vision
för Kungsör som sträcker sig till år 2025.
Visionen sammanfattas i tre ledord, öppenhet, kreativitet och närhet och ser ut som
följer:

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

Vision - Vårt Kungsör är den naturnära
attraktiva Mälarkommunen, där vi med
öppenhet och kreativitet får människor och
företag att mötas och växa.
Öppenhet
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en
öppen och positiv attityd. Olikhet och
mångfald ser vi som en tillgång. Det finns
möjlighet för alla att vara delaktiga och
påverka vår framtida utveckling.

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

11

Sida 164 (336)

Ekonomisk ställning
Uppföljning av mål per 31 december 2020
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktigemål

Resultat per 31 december

Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025

2020/12: 8 745

Målet uppnått

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

2020/12: 1,3%

Målet uppnått

Kommunen ska i samverkan med
Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att
minska arbetslösheten de närmaste två åren med en
procentenhet årligen.
Utgångsläge: Arbetslöshet december 2018, 10,4 %

2020/12: 11,7% Målet ej uppnått

Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på
gymnasiet ska öka varje år med 2017 som basår.
2017: 81,6%

2020: 73,3%

Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets
miljökommun. Vi ska vara bland de 100 bästa 2020.
Utgångsläge är 138 år 2019

2020: 119

Målet ej uppnått

Målet uppnått

Måluppfyllelse, resultat och prognos
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år
2025
 Vid årsskiftet hade Kungsörs kommuns
8 745 invånare. Det är en ökning med
70 personer sedan 2019. I länet var det
endast Västerås som hade en större
befolkningsökning än Kungsör. Det bor
4 460 män och 4 285 kvinnor i
kommunen. Under året flyttade 601
personer till Kungsör och 530 personer
flyttade från Kungör, det var ett
födelseunderskott på -3 personer.
Under förutsättning att de planerade
detaljplanerna färdigställs, bebyggs och
att flyttkedjorna fungerar är prognosen
att Kungsör har 9 000 invånare 2025.
Dock finns flera osäkerhetsfaktorer,
bland annat planarbetet, konjunkturen
och det ekonomiska läget i både stat
och kommun.

Kommunens resultat ska utgöra minst en
procent av skatteintäkter och stadsbidrag
varje år
 Kommunen når målet att resultatet
ska utgöra minst en procent av
skatteintäkter och stadsbidrag.
Resultatet landar på 1,3%. Detta
beror bland annat på stimulanspaket
till kommunerna.
Kommunen ska i samverkan med
Arbetsförmedlingen och näringslivet,
arbeta för att minska arbetslösheten de
närmaste två åren med en procentenhet
årligen. Utgångsläge: Arbetslöshet
december 2018, 10,4%

Dessvärre har kommunen en fortsatt
hög arbetslöshet, 11,7%, både i
förhållande till länet och till
rikssnittet på 8,7%. Pandemins
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påverkan på arbetslösheten är tydlig
även om den under hösten och
framför allt under vintern gått ned i
jämförelse med sommarmånaderna,
då särskilt för ungdomarna som i
procenttal återgått till samma värde
som innan pandemin. Sammantaget
rör det sig om cirka 450 personer
registrerade som arbetssökande på
Arbetsförmedlingen, där delar
befinner sig i yrkesutbildning,
praktik eller i arbetssökaraktivitet.

åtgärder på grund av coronapandemin
överskuggade stor del arbetet under
hela våren. Kommunen fortsätter att
arbeta för dialog och samverkan
mellan förvaltningarna, trygg och
säker boendemiljö, upprustning av
skolgård och analys av säker skolväg
för kommunens skolor.
Socialförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen arbetar
fortsatt med utveckling av tidiga och
samordnande insatser.
Kungsör ska förbättra sitt resultat i
rankingen årets miljökommun. Vi ska vara
bland de 100 bästa 2020. Utgångsläge är
138 år 2019
 Kungsörs kommun hamnar på plats
119 av 290 i kommunranking för
2020. Det är en förbättring jämfört
med plats 138 i förra årets ranking.
Målet om att vara bland de 100 bästa
2020 uppnås inte, då undersökningen
pågår under våren 2020 så kommer de
arbete som görs under året visa sig i
resultatet för 2021–2022. Arbetet med
att stärka resultatet i rankingen årets
miljökommun fortsätter. Kommunen
arbetar bland annat med att under året
färdigställa en strategi för Agenda
2030, öka andelen ekologiska
livsmedel inom skolan, förbättra
arbetet med källsortering och minska
användning av engångsplast. Under
2020 deltog kommunen dessutom i
svenskt vatten hållbarhetsindex.

Andel elever i ÅK 9 som är behöriga till
program på gymnasiet ska öka varje år
med 2017 som basår (2017:81,6%)
 Andelen behöriga till gymnasiets
yrkesprogram blev 73,3% varav
flickor 77,2% och pojkar 69,5%. Det
innebär att fullmäktigemålet inte är
nått. Arbetet med att öka andelen
elever som är behöriga till gymnasiet
fortgår. För grundskolan är den stora
utmaningen att höja måluppfyllelsen
samtidigt som resurserna minskar. Det
finns ett behov av att fortsätta det
utvecklingsarbete och
kompetensutveckling som inleddes
våren 2019. Samtliga insatser har som
syfte att utveckla undervisningen och
anpassa verksamheten så att resurserna
används så effektivt som möjligt.
Våren 2020 innebar tyvärr att fokus
till stor del hamnade på annat än
verksamhetsutveckling. Oro och
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Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktigemål
Område

Kommunstyrelsemål

Resultat per 31 december

Kommunen ska ha minst
9000 invånare år 2025

Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med
blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens
tillväxtambitioner, 150 bostäder från 2020 tom 2025.

18 bostäder Målet uppnått

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

Kommunstyrelsen ska säkerställa att resurser i
verksamheterna används till rätt saker och på ett effektivt
sätt genom systematisk uppföljning av
effektiviseringsåtgärder och dess effekter.

1,3% Målet uppnått

Kommunen ska i samverkan
med Arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att
minska arbetslösheten de
närmaste två åren med en
procentenhet årligen.
Utgångsläge: Arbetslöshet
december 2018, 10,4 %

Kommunen ska i samverkan med näringslivet öka
andelen sysselsatta samt öka antalet praktikplatser inom
kommunens verksamheter med 2019 som utgångsläge
(90) och kommunstyrelseförvaltningen ska årligen ta
emot minst 10 praktikanter.

Andel elever i åk. 9 som är
behöriga till program på
gymnasiet ska öka varje år
med 2017 som basår. 2017:
81,6%
Kungsör ska förbättra sitt
resultat i rankingen årets
miljökommun. Vi ska vara
bland de 100 bästa 2020

Kommunstyrelsen ska tillsammans med Barn och
utbildningsnämnden stödja barn och
utbildningsförvaltningen i arbetet med att förbättra
kunskapsresultaten

Område
Näringsliv- service och
bemötande

1 praktikant Målet ej
uppnått

Inte påbörjat

Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat fram en
strategi för Agenda 2030 med koppling till kommunens
målarbete.

Pågår

Kommunen har placerat sig bland de 50 bästa i svenskt
näringslivs ranking Företagsklimat 2022

Pågår

Måluppfyllelse, resultat och prognos
Kommunstyrelsen ska säkerställa att
resurser i verksamheterna används till rätt
saker och på ett effektivt sätt genom
systematisk uppföljning av
effektiviseringsåtgärder och dess effekter.
 Arbetet med att förbättra våra
processer avseende planering och
uppföljning pågår, vilket kan frigöra
tid för kommunen att arbeta mer med
utveckling samt ge ett bättre stöd till
cheferna. Bättre stöd för
verksamhetsstyrning gör att det blir
lättare att snabbare ställa om
verksamheten när omvärlden
förändras och på så sätt jobba
effektivare. På sikt behöver
kommunen även börja titta på en
enklare modell för att införa
nyttokalkylering som begrepp. Detta

Kommunen ska planera för ett varierat
bostadsutbud med blandade
upplåtelseformer i samspel med
kommunens tillväxtambitioner. 150
bostäder från 2020 tom 2025.
 Det färdigställdes 18 nya bostäder
under 2020. Det pågår planarbete för
cirka 100 bostäder och byggnation av
cirka 50 hyreslägenheter. Målet om
150 nya bostäder kan uppnås om
planerade detaljplaner genomförs och
bebyggs samt att planerade
byggnationer fullföljs.
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ger oss möjlighet att jämföra olika
initiativ mot varandra och prioritera
rätt.

Kommunen ska fram till 2021 ha arbetat
fram en strategi för Agenda 2030 med
koppling till kommunens målarbete.
 Framtagning av strategi för Agenda
2030 med koppling mot den regionala
utvecklingsstrategin pågår och
förväntas färdigt första kvartalet 2021.

Kommunen ska i samverkan med
näringslivet öka andelen sysselsatta samt
öka antalet praktikplatser inom
kommunens verksamheter med 2019 som
utgångsläge (90) och
kommunstyrelseförvaltningen ska årligen
ta emot minst 10 praktikanter.
 Utvecklingsenheten har tagit emot 1
praktikant som studerar på
Samhällsplanerarprogrammet vid
Örebro universitet från vecka 36 2020
till och med vecka 2 2021.

Kommunen har placerat sig bland de 50
bästa i svenskt näringslivs ranking
Företagsklimat 2022.
 Dialog och relation med företagen i
Kungsör är viktigt. Arbetet fortsätter
utifrån våra lokala mål och Kungsörs
näringslivsprogram. Förhoppning om
ytterligare förbättrat resultat för 2020
och fram till 2022. Resultat tidigare år
visar på en positiv trend för Kungsör.
Resultat:
-2020: 52/290
-2019: 91/290
-2018: 197/290
-2017: 265/290
-2016: 286/290

Kommunstyrelsen ska tillsammans med
Barn och utbildningsnämnden stödja barn
och utbildningsförvaltningen i arbetet med
att förbättra kunskapsresultaten.
 Ej genomfört på grund av covid-19
situationen.
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Barn- och utbildningsnämnden
Kommunfullmäktigemål
Kommunen ska ha minst 9000
invånare år 2025

Barn- och utbildningsnämndsmål

Resultat per 31 december

Andelen barn och elever som upplever skolan som trygg
ska öka. Jämfört med basåret 2017

Målet är uppnått

Kommunen ska i samverkan med
Arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att minska
arbetslösheten de närmaste två åren
med en procentenhet årligen.
Utgångsläge: Arbetslöshet
december 2018, 10,4 %

Antalet elever som läser SFI eller svenska som andra språk
i kombination med att de har språkpraktik ska öka jämfört
med basåret 2017.

Målet är uppnått

Andel elever i åk. 9 som är behöriga
till program på gymnasiet ska öka
varje år med 2017 som basår.
2017: 81,6%

Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. Jämfört med
basåret 2017

Inte uppnått

Kungsör ska förbättra sitt resultat i
rankingen årets miljökommun. Vi
ska vara bland de 100 bästa 2020.
Utgångsläge är 138 år 2019.
Område
Eget mål

Minst 88% (85%) av skolmaten ska lagas från grunden.
Minst 40%(30%) av råvarorna ska vara ekologiska

Delvis uppnått

Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal under sin tid i
grundskolan

Målet är uppnått

Område
Eget mål

Andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört
med andelen vid basåret 2017. Förutsatt att männen har
likvärdig kompetens som kvinnliga sökande

Målet är uppnått

Område
Eget mål

Barnkonventionen ska vara känd och implementerad i
förskolan och skolan

Målet är uppnått

Måluppfyllelse, resultat och prognos

Minst 88% (85%) av skolmaten ska lagas
från grunden. Minst 40% (30%) av
råvarorna ska vara ekologiska
 Målet är delvis nått. 90% tillagades
från grunden, 37% var ekologiska.

Andelen barn och elever som upplever
skolan som trygg ska öka. Jämfört med
basåret 2017
 Den sammanfattade bedömningen är
att upplevelsen av trygghet har ökat,
det vill säga målet är nått. Det går åt
rätt håll även om marginalen är liten.

Alla elever ska få fyra (fyra) hälsosamtal
under sin tid i grundskolan
 Målet har nåtts.

Antalet elever som läser SFI eller svenska
som andra språk i kombination med att de
har språkpraktik ska öka jämfört med
basåret 2017.
 Målet är nått

Andelen män som arbetar inom förskolan,
ska öka jämfört med andelen vid basåret
2017. Förutsatt att männen har likvärdig
kompetens som kvinnliga sökande
 Målet är uppnått

Kunskapsresultaten i grundskolan ska öka
jämfört med basåret 2017
 Den sammanfattade bedömningen är
att målet inte är nått inom alla
åldersgrupper.

Barnkonventionen ska vara känd och
implementerad i förskolan och skolan
 Målet är nått. Barnkonventionen har
implementerats i förskola och
grundskola.
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Socialnämnden
Kommunfullmäktigemål

Socialnämndsmål

Resultat per 31 december

Kommunen ska ha minst 9000
invånare år 2025

Socialförvaltningens verksamhet ska säkerställa att alternativa
boendeformer ska erbjudas äldre som önskar detta

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

Socialnämndens budget ska vara i balans genom optimal
resursanvändande

Kommunen ska i samverkan med
Arbetsförmedlingen och näringslivet,
arbeta för att minska arbetslösheten
de närmaste två åren med en
procentenhet årligen.
Utgångsläge: Arbetslöshet december
2018, 10,4 %
Andel elever i åk. 9 som är behöriga
till program på gymnasiet ska öka
varje år med 2017 som basår. 2017:
81,6%
Kungsör ska förbättra sitt resultat i
rankingen årets miljökommun. Vi ska
vara bland de 100 bästa 2020.
Utgångsläge är 138 år 2019.
Område
Eget mål

Område
Eget mål

Integrerat, jämställt och hållbart samhälle

Pågår

Ej uppnått

Ej uppnått

Socialförvaltningen ska i samverkan med barn- och
utbildningsförvaltningen arbeta för fortsatt utveckling av
tidiga och samordnade insatser

Pågår

Socialförvaltningen ska verka för ett hållbart samhälle

Uppnått

Människors möjlighet till inflytande/delaktighet

Brukares och anhörigas uppfattning av personalens goda
bemötande ska årligen förbättras med utgångsläge 2020 års
resultat

Måluppfyllelse, resultat och prognos

Uppnått

Pågår

av. Corona pandemin. Vi hoppas kunna
öppna mötes-platserna under 2021.

Socialförvaltningens verksamhet ska
säkerställa att alternativa boendeformer
ska erbjudas äldre som önskar detta
 Planering pågår för att utöka antalet
bostäder på Södergårdarna och att
bygga om på Tallåsgården för att nå
måluppfyllelse. Vi kommer dessutom
att under våren 2021 frigöra 12 bostäder
på Södergården. Genom att utöka
antalet bostäder inom äldre-omsorgen
kan ett antal villor och andra bostäder
frigöras som möjliggör inflyttning till
kommunen. En genomlysning av
mötesplatserna är gjord ur ett
genusperspektiv för att öka deltagandet.
Genomförandeprocessen har avbrutits
till följd av att mötesplatserna är
stängda för externa besökare på grund

Socialnämndens budget ska vara i balans
genom optimal resursanvändande
 Vi hade länge en förhoppning om att
kunna leverera ett +/-0 resultat. Våra
kostnader har dock skenat under tertial
3 så bokslutet visar ett underskott.
Genom omställning av förvaltningens
verksamhet och satsning på förebyggande och rehabiliterande insatser
tillsammans med de insatser som vi
under 2021 genomfört utifrån de
genomlysningar som görs i
förvaltningen är vår förhoppning att
komma till rätta med de ekonomiska
utmaningarna under 2021, senast 2022.
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Integrerat, jämställt och hållbart samhälle
 Arbetslösheten har under pandemin
ökat från 10,2% i mars till 12,3% i
augusti och vid årsskiftet 11,7%.
Arbetet med att utveckla insatser för
att mildra effekterna av den ökade
arbetslösheten pågår och en ny
inriktning i arbetsmarknadsverksamheten är beslutad, fokus flyttas
från sysselsättning till förändring. Ett
uppdrag till IFO och VOO är att
utveckla hela kedjan från
sysselsättnings-åtgärder till
arbetsmarknadsåtgärder i syfte att
stärka allas möjligheter att utifrån sin
förmåga ta steg närmare
arbetsmarknaden och då det är möjligt,
kunna etablera sig på arbetsmarknaden
så snart tillgängliga arbeten finns.

Människors möjlighet till
inflytande/delaktighet
 I genomförandeplanen
tas hänsyn till den enskildes uppfattning
om hur vården/omsorgen ska bedrivas
och planeras. Därmed säkerställs
inflytandet för den enskilde.
Besluten ska omprövas kontinuerligt för
att säkerställa att om behov förändras så
skall beslut fattas som tillgodoser
aktuella behov. Verksamheterna har
redan uppnått målet genom att ha
aktuella genomförande-planer eller så är
planer under upprättande där personens
möjlighet till inflytande och delaktighet
i vården tas till vara.
Vad gäller IFO är totalsiffran 84% som
svarar att de har inflytande på den
utredning eller vård som bedrivs men
det är olika uppfattning för olika
insatser: Missbruk 95%, Barn och unga
90%, Vårdnadshavare 86%,
Ensamkommande 89%.

Socialförvaltningen ska i samverkan med
barn- och utbildningsförvaltningen arbeta
för fortsatt utveckling av tidiga och
samordnade insatser
 Arbetet med det rutin- och
arbetsdokumentet TSI, tidiga och
samordnade insatser för barn och
unga, tillsammans med BUF har
försenats utifrån covid-19 då det
förutsätter fysiska träffar. I januari
2021 har material om Tidiga och
samordnade insatser färdigställts i
samarbete mellan BUF och SF, ett
material som nu ska godkännas av
förvaltnings-cheferna och rapporteras
till nämnderna.

I jämförelse med både jämnstora
kommuner och riket står sig IFO i
Kungsör i sin helhet över godkända
nivåer kring upplevelsen av inflytande
och delaktighet, 90% och i riket 83%.
Särskilt utmärkande är vårdnadshavare
till barn och unga som ökat från ett
redan bra resultat 2018 från 83% till
100% 2020.
Brukares och anhörigas uppfattning av
personalens goda bemötande ska årligen
förbättras med utgångsläge 2020 års
resultat
 Av Socialstyrelsens brukarbedömning
framgår att 94% av de äldre uppfattar
gott bemötande. Inom VFF
verksamheten ställs inte frågan, den
indikator som ligger närmast att
redovisa är ”Jag får bestämma om
saker som är viktiga för mig”. 83% av
dem som bor i servicebostad och 78%
av dem som bor i gruppbostad anser
att så är fallet.

Socialförvaltningen ska verka för ett
hållbart samhälle
 Förvaltningen har infört inköpsstopp
på all onödig engångsplast. Dock går
mycket plast åt till den
skyddsutrustning som behövs för att
minska risken för smittspridning.
Källsortering är genomförd i samtliga
verksamheter under 2020.
Förvaltningen har också antagit
riktlinjer för att cykel ska användas
vid kortare resor för att minimera
bilanvändandet.
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Kungsörs Fastighet AB
Kommunfullmäktigemål
Kommunen ska ha minst 9000
invånare år 2025

Kungsörs Fastighet AB

Resultat per 31 december

Om- och nyproduktion kv Kaplanen 7 och 9. ombyggnation
9 st lgh, nyproduktion 16 st lgh
Om möjligt, förvärva och utföra ombyggnation av befintliga
fastigheter och mark
Återställa lokaler som finns i vårt bestånd till attraktiva
lägenheter

Pågår
Inte möjligt
Inte möjligt

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

KFAB ska effektivisera och samverka med övriga bolag och
förvaltningar inom koncernen för att minska de totala
kostnaderna

Pågår

Kommunen ska i samverkan med
Arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att minska
arbetslösheten de närmaste två åren
med en procentenhet årligen.
Utgångsläge: Arbetslöshet
december 2018, 10,4 %

KFAB ska om möjlighet finns, erbjuda praktikplats om de
sökande har rätt kompetens, inriktning och intresse. Max 1
person per år

3 stycken

Andel elever i åk. 9 som är
behöriga till program på
gymnasiet ska öka varje år med
2017 som basår. 2017: 81,6%

Kungsör ska förbättra sitt resultat i
rankingen årets miljökommun. Vi
ska vara bland de 100 bästa 2020.
Utgångsläge är 138 år 2019.

KFAB ska erbjuda trygg och säker boendemiljö för våra
hyresgäster

KFAB ska satsa på och följa upp investeringar som ger
minskad energiåtgång
KFAB ska öka kontrollen vid upphandling och inköp av
material till underhåll och reparationer i våra fastigheter
KFAB ska fortsätta arbetet kring kemikaliehanteringen

Måluppfyllelse, resultat och prognos

Pågår

Pågår
Pågår
Pågår

står färdig. Då friställs
Kinnekullevägen 9. Denna byggnad
kan då åter bli lägenheter.

Om- och nyproduktion Kv. Kaplanen 7 och
9. ombyggnation 9 lägenheter,
nyproduktion 16 lägenheter
 Startat upp arbetet med att skapa
underlag för upphandling gällande
ombyggnationen av Annexet. Även
startat dialogen med det företag som
ska bygga den nya byggnaden på
Kaplanen 7.

Återställa lokaler som finns i vårt bestånd
till attraktiva lägenheter
 Ej uppstått någon möjlighet till att
förvärva eller bygga om någon
fastighet. Möjligheten kommer
komma när den nya fastigheten som
skall innehålla 6 förskoleavdelningar
står färdig. Då friställs
Kinnekullevägen 9. Denna byggnad
kan då åter bli lägenheter.

Om möjligt, förvärva och utföra
ombyggnation av befintliga fastigheter och
mark
 Ej uppstått någon möjlighet till att
förvärva eller bygga om någon
fastighet. Möjligheten kommer
komma när den nya fastigheten som
ska innehålla 6 förskoleavdelningar
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KFAB ska effektivisera och samverka med
övriga bolag och förvaltningar inom
koncernen för att minska de totala
kostnaderna
 Samarbetar med KKTAB och
kommunen i ett flertal ärenden.

KFAB ska satsa på och följa upp
investeringar som ger minskad
energiåtgång
 Fortsatt att byta ut belysning till mer
miljömässigt rätt belysning (LED).
KFAB ska öka kontrollen vid upphandling
och inköp av material till underhåll och
reparationer i våra fastigheter
 Pågår

KFAB ska om möjlighet finns, erbjuda
praktikplats om de sökande har rätt
kompetens, inriktning och intresse. Max 1
person per år
 3 ungdomar erhöll arbete under
sommaren.

KFAB ska fortsätta arbetet kring
kemikaliehanteringen
 Fortsatt arbetet med att fasa ut de
sämre produkter vi arbetar med.

KFAB ska erbjuda trygg och säker
boendemiljö för våra hyresgäster
 Fortsatt arbetet med
trygghetsskapande åtgärder.
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Kungsörs KommunTeknik AB
Kommunfullmäktigemål

Kungsörs KommunTeknik AB

Kommunen ska ha minst 9000
invånare år 2025

Resultat per 31 december

Ta fram 1 detaljplan för industri- och verksamhetslokaler och 2
detaljplaner för bostadsändamål under 2020.
Under 2020 påbörja byggnation av gata och belysning för
kommande detaljplanelagt område Runnabäcken 2 under
förutsättning att planen vinner lagakraft.

Ej uppnått

Under 2020 påbörja infrastruktur för byggnation av förskola vid
Kinnekulle.

Ej uppnått

Ej uppnått

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

Minska mediaförbrukningen, så som el, vatten och värme, till en
sammantagen minskning med 2 % i jämförelse med 2019.

Kommunen ska i samverkan med
Arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att minska
arbetslösheten de närmaste två åren
med en procentenhet årligen.
Utgångsläge: Arbetslöshet
december 2018, 10,4 %

Under 2020 erbjuda 2 praktikplatser för KY-utbildningar.

Ej uppnått

Under 2020 anställa 5 st. säsongsarbetare för perioden maj-sept.

Ej uppnått

Andel elever i åk. 9 som är
behöriga till program på
gymnasiet ska öka varje år med
2017 som basår. 2017: 81,6%

Kungsör ska förbättra sitt resultat i
rankingen årets miljökommun. Vi
ska vara bland de 100 bästa 2020.
Utgångsläge är 138 år 2019.

Pågår

Under 2020 genomföra upprustning av en skolgård med
belysning och angöring.

Ej uppnått

Under 2020 genomföra analys av säker skolväg för kommunens
skolor samt genomföra eventuella åtgärder under 2022 och 2023.

Ej uppnått

Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan för politiskt
antagande.

Måluppfyllelse, resultat och prognos

Ej uppnått. Nytt mål
2021

Minska mediaförbrukningen, så som el,
vatten och värme, till en sammantagen
minskning med 2% i jämförelse med 2019
 Pågår

Ta fram 1 detaljplan för industri- och
verksamhetslokaler och 2 detaljplaner för
bostadsändamål under 2020
 Går ej att uppfylla av KKTAB.

Under 2020 erbjuda 2 praktikplatser för
KY-utbildningar
 Inte aktuellt i rådande dagsläge. Inga
förfrågningar har kommit in.

Under 2020 påbörja byggnation av gata
och belysning för kommande
detaljplanelagt område Runnabäcken 2
under förutsättning att planen vinner
lagakraft
 Målet kan inte uppnås under 2020.

Under 2020 anställa 5 säsongsarbetare för
perioden maj-sep
 Under rådande ekonomiska läge kan
inga säsongsplatser erbjudas. Istället
kommer vi att anställa tre arbetsledare
som ska driva årets feriearbeten från
skolan. Ferieverksamhet för 45 elever
är genomförd.

Under 2020 påbörja infrastruktur för
byggnation av förskola vid Kinnekulle
 Avvaktar beslut av
kommunfullmäktige.

46

Sida 174 (336)

Under 2020 genomföra upprustning av en
skolgård med belysning och angöring
 Under rådande ekonomiska situation
har projektet skjutits på framtiden.

Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan
för politiskt antagande
 cDoc föreslår ersättningskemikalier
och kemikalier för utrangering.

Under 2020 genomföra analys av säker
skolväg för kommunens skolor samt
genomföra eventuella åtgärder under 2022
och 2023
 Ingår i framtagande av trafikplan.
Planen ännu ej framtagen
Kungsörs Vatten AB
Kommunfullmäktigemål
Område
Kommunen ska ha
minst 9000 invånare år
2025

Kungsörs Vatten AB

Resultat per 31 december

Under 2020 påbörja VA-utbyggnad till Valskog samt
möjliggöra nödvatten-försörjning med Arboga.
Under 2020 påbörja VA-byggnation i detaljplaneområdet
Runnabäcken 2 under förutsättning att planen vinner lagakraft.

Kan inte uppnås 2020

Under 2020 anlägga VA-byggnation vid Kinnekulle förskola.

Projektering pågår. Målet ej
uppfyllt

Behålla nuvarande låga taxor under 2020.

Kommunens resultat ska
utgöra minst en procent av
skatteintäkter och statsbidrag
varje år
Kommunen ska i
samverkan med
Arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att
minska arbetslösheten de
närmaste två åren med en
procentenhet årligen.
Utgångsläge: Arbetslöshet
december 2018, 10,4 %
Kungsör ska förbättra sitt
resultat i rankingen årets
miljökommun. Vi ska
vara bland de 100 bästa
2020. Utgångsläge är 138
år 2019.

Målet uppfyllt

Genomföra åtgärder för att minska energiförbrukningen
med 2 % i VA-anläggningar 2020 i jämförelse med 2019.

Översyn av taxan kommer att
genomföras 2021.
Målet uppfyllt.
Målet uppfyllt

Under 2020 erbjuda 1 praktikplats för KY-utbildningar.

Målet ej uppfyllt

Under 2020 anställa 1 st. säsongsarbetare för perioden majsept.

Målet ej uppfyllt

Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan för politiskt
antagande.

Målet ej uppfyllt.
Nytt mål 2021.

Under 2020 delta i Svenskt Vattens Hållbarhetsindex.

Målet uppfyllt

Måluppfyllelse, resultat och prognos

Under 2020 påbörja VA-byggnation i
detaljplaneområdet Runnabäcken 2 under
förutsättning att planen vinner lagakraft.
 Målet kan inte uppnås under 2020.

Under 2020 påbörja VA-utbyggnad till
Valskog samt möjliggöra nödvattenförsörjning med Arboga.
 Målet uppfyllt
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Under 2020 anlägga VA-byggnation vid
Kinnekulle förskola.
 Projektering pågår. Målet inte uppnått
för 2020.

Under 2020 erbjuda 1 praktikplats för KYutbildningar.
 Målet ej uppnått. Inga förfrågningar
har kommit in.

Behålla nuvarande låga taxor under 2020.
 Översyn av taxan kommer att göras
2021.

Under 2020 anställa 1st. säsongsarbetare
för perioden maj-sept.
 Under rådande läge kan inga
säsongsplatser erbjudas.

Genomföra åtgärder för att minska
energiförbrukningen med 2% i VAanläggningar 2020 i jämförelse med 2019.
 Pågående renovering är mer
energikrävande men kommer på sikt
att sänka förbrukningen. Målet
uppnått med god marginal.

Under 2020 arbeta fram en kemikalieplan
för politiskt antagande.
 Målet ej uppnått. cDoc föreslår
ersättningskemikalier och kemikalier
för utrangering.
Under 2020 delta i Svenskt Vattens
Hållbarhetsindex
 Genomfört
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Resultat och ekonomisk ställning
Årets resultat per 31 december

+6 500 tkr. Förändring av semesterlöneskuld ingår med 2 037 tkr. Resultatet per
förvaltning ser ut som följer och
avvikelserna beskrivs sedan på kommande
sidor förvaltningsvis.

Kommunen redovisar ett resultat på +7 627
tkr (+ 8 155 tkr 2019) per den 31
december. Det budgeterade resultatet var
Verksamhet
(redov i tkr)

2019
Utfall
71 538

Utfall
76 341

2020
Budget

Avvik

Diff
2019-2020

Kommunstyrelsens verksamhet
Barn- och utbildningsnämndens
verksamhet
Socialnämndens verksamhet

75 358

-983

6,7%

232 953 244 023 243 242

-781

4,8%

237 245 256 494 252 000

-4 494

8,1%

SUMMA NÄMNDER

541 737 576 858 570 600

-6 258

6,5%

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-377
-387
-10 606
031
637
-205
-189
-165 668
16 151
941
790
-40 062 -34 316 -33 887
429
38 239 32 804 34 214
1 410

Summa finansförvaltning

-549 892

-584
485

-577
100

7 385

6,3%

-8 155

-7 627

-6 500

1 127

-6,5%

Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning

RESULTAT

-382 401

Kommunstyrelsen redovisar ett utfall på
- 983 tkr jämfört med en avvikelse på -202
tkr för 2019.

-1,4%
24,3%
-14,3%
-14,2%

Finansen redovisar per 31 december ett
utfall + 7 385 tkr (+ 3 892 tkr 2019)
mycket tack vare utökade statsbidrag
kopplade till pandemin.

Barn- och utbildningsnämndens resultat för
2020 är ett underskott på -781 tkr (-229 tkr
2019).

Kommentarer till helårets utfall per
förvaltning följer enligt nedan.

Socialnämnden redovisar per 31 december
ett underskott på – 4 494 tkr (-406 tkr
2019).
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Kommunstyrelsen
Verksamhet
(tkr)
Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska partier
Revision
Övrig politisk verksamhet
Delsumma politisk verksamhet

2019
Utfall

Utfall

2020
Budget

Avvik

Differens
2019 - 2020

4 348
412
612
1 029
6 401

3 464
458
585
972
5 479

4 332
458
615
1152
6 557

868
0
30
180
1 078

-20,3%
11,2%
-4,5%
-5,5%
-19,2%

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

1 554
3 116
8 890
2 248
3 974
6 597
26 381

1 825
3 198
10 462
2 204
3 768
7 618
29 075

1 665
3 314
9 658
2 236
3 802
6 187
26 862

-160
116
-804
32
34
-1 431
-2 213

17,4%
2,6%
17,7%
-2,0%
-5,2%
15,5%
10,2%

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

2 074
300
1 107
4 841
12 692
21 014

2 425
298
949
5 073
12 900
21 645

2 163
303
1220
4 944
13 050
21 680

-262
5
271
-129
150
35

16,9%
-0,6%
-14,3%
4,8%
1,6%
3,0%

1 542

1 908

2 086

178

23,8%

Gemensam verksamhet

16 200

18 234

18 173

-61

12,6%

Kommunstyrelsens förvaltning

71 538

76 341

75 358

-983

6,7%

Kommunikationer

Sammanfattande kommentarer till årets resultat
Utfallet för kommunstyrelsens förvaltning 2020 är 76 341 tkr, vilket är en negativ avvikelse
mot budget med 983 tkr.
Den politiska verksamheten avviker positivt med 868 tkr beroende på färre
kommunfullmäktigemöten samt färre ledamöter på dessa möten på grund av Corona pandemin.
Kapitalkostnader för gator och vägar avviker negativt med 804 tkr på grund av för låg budget,
visst budgetöverskott avseende avskrivningar finns istället på finansen.
Av den negativa avvikelsen på 1 431 tkr avseende Räddningstjänsten beror 300 tkr på att
kostnader avseende säkerhetssamordnare är för lågt budgeterade, resterande del avser
räddningstjänsten som har ett underskott avseende 2020 på 1 100 tkr samt ett underskott
avseende 2019 på 341 tkr som ej kom med i årsbokslutet för 2019. Räddningstjänsten har per
1/1 - 2021 övergått i Mälardalens Brand och Räddnings (MBR) regi.
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Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhet
(tkr)
Politisk verksamhet

2019
Utfall

Utfall

2020
Budget

Avvik

Differens
2020 - 2019

649

596

740

144

-8,2%

Musikskola
Fritidsverksamhet
Förskola
Familjedaghem
Öppen fritidsverksamhet
Fritidshem

962
2 469
55 139
883
786
3 887

961
2 478
56 779
825
794
4 981

929
2 452
56 642
940
649
6 060

-32
-26
-137
115
-145
1 079

-0,1%
0,4%
3,0%
-6,5%
1,1%
28,1%

Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola

4 284
93 600
11 961

4 065
98 731
12 984

4 380
95 789
12 317

315
-2 942
-667

-5,1%
5,5%
8,5%

Gymnasieutbildning
Gymnasiesärskola

41 915
2 375

43 011
2 794

43 815
2 700

804
-94

2,6%
17,7%

972
857
80
577

1 387
908
40
2 290

1 281
1 879
100
1 546

-106
971
60
-744

42,7%
5,9%
-50,0%
296,9%

Mistelns kök

3 495

3 003

3 173

170

-14,1%

Förvaltningsledning

8 062

7 396

7 850

454

-8,3%

232 953

244 023

243 242

-781

4,8%

Grundvux
Komvux
Särvux
Svenska för invandrare

Barn- och utbildning

Sammanfattande kommentarer till årets
resultat
Det ekonomiska resultatet för hela barnoch utbildningsnämnden för 2020 blev -781
tkr.

Kommentarer
1. Färre nämndsmöten än budgeterat
2. Lägre lönekostnader än beräknat, på
grund av pandemin. Dock har
kostnaderna för vikarier under oktober
till december ökat markant.
3. Större stödbehov än budgeterat
4. Färre elever inom gymnasieskolan än
budgeterat

Det största underskottet blev på
grundskolan vilket beror på att det var fler
elever än budgeterat och att stödbehovet
ökat.
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Socialnämnden
Verksamhet
(tkr)
Socialnämnd
Socialförvaltningen gemensamt
Gemensamt IFO
Utredningsenheten
Arbetsmarknad och försörjning
Öppenvårdsenheten
EKB
Gemensamt vård o omsorg
Äldreomsorg
VFF
Hälso- och sjukvård
Socialpsyk VFF Bistånd
Resultat

2019
Helår
Utfall

Utfall

2020
Jan-dec
Budget

Avvik

Differens
2020 - 2019

826
4 772
4 159
20 854
15 800
5 212
1 786
5 450
84 106
57 667
15 108
21 507

692
5 179
3 786
25 141
17 639
5 749
3 802
7 725
87 813
60 812
16 349
21 807

668
5 992
5 195
19 666
17 620
5 745
4 232
10 751
84 373
57 750
15 378
24 630

-24
813
1 409
-5 475
-19
-4
430
3 026
-3 440
-3 062
-971
2 823

-16,2%
8,5%
-9,0%
20,6%
11,6%
10,3%
112,9%
41,8%
4,4%
5,5%
8,2%
1,4%

237 245

256 494

252 000

-4 494

8,1%

Sammanfattande kommentarer till årets
resultat
Vi hade länge en förhoppning om att kunna
leverera ett +/-0 resultat. Våra kostnader har
dock skenat under tertial 3 så bokslutet
visar ett underskott på – 4 494tkr.
Genom omställning av förvaltningens
verksamhet och satsning på förebyggande
och rehabiliterande insatser tillsammans
med de insatser som vi under 2021
genomfört utifrån de genomlysningar som
görs i förvaltningen är vår förhoppning att
komma till rätta med de ekonomiska
utmaningarna under 2021, senast 2022.

På grund av covid-19 har kostnader bara för
extrabemanning (ca 2 500 tkr),
skyddsutrustning (ca 1 800 tkr), andra
kringkostnader (ca 300 tkr) samt kostnad
för barriär och sluss (ca 500 tkr) landat på 5
100 tkr under helår. I den kostnaden är inte
kostnad för att personal inte kan täcka på
andra boendeenheter medräknad.
Vi gör stora underskott på placeringar och
försörjningsstöd men vi ser också minskade
kostnader till följd av pandemin om än i
mycket mindre omfattning, det gäller
kostnader för färdtjänst samt
kontaktpersoner minskat under pandemin.

Vård- och omsorg har kraftigt ökade
kostnader på grund av Covid-19 för
introduktioner av fler timvikarier eftersom
de bara kunnat arbeta på en enhet på grund
av covid-19. Lön till timanställda har ökat
med ca 4 570 tkr jämfört med tidigare år.
Mer personalkrävande bemanning då
personal inte kan arbeta i flera
verksamheter och enbart anvisad personal
arbetar kring misstänkt smittade.
Bemanning på barriärsavdelning och sluss
är utöver ordinarie bemanning. Kostnad för
barriärvård för helår är 290 tkr medan sluss
195 tkr, dessa kostnader är medräknade i
kostnader för covid-19 nedan.

Under de tidiga månaderna på året ökade
kostnaderna utifrån nya placeringar, under
juni månad avslutades en
familjehemsplacering för barn men
samtidigt tillkom en tillfällig placering i
jourhem samt en stadigvarande placering.
Under hösten tillkom det nya placeringar
men som per december avslutats.
En stor kostnadsökning som helåret 2020
fått bära är bland annat en, under hösten
2019, beslutad placering i konsulentstödda
familjehem och med barn med omfattande
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behov. Andra tillkommande kostnader för
året är fortsatta placeringar i skyddsboenden
i fall både med och utan föräldrar, dessa
ärenden har accelererat under hösten och är
kostsamma men nödvändiga.

Fler och längre placeringar i skyddsboende
under 2020 till en merkostnad på 400 tkr
jämfört med 2019.
Under året placerades tre barn på HVB till
en kostnad på 2 300 tkr, en merkostnad
jämfört med 2019 då inget barn varit
placerat på HVB.

Ett ökat antal beviljade missbruksbehandlingar på HVB för vuxna innebar en
merkostnad 1 600 tkr jämfört med 2019.
Placeringar i konsulentstödda familjehem
av fem barn med omfattande behov som
gjordes i april förra året fortsätter under
hela 2020, en merkostnad på ca 750 tkr
jämfört med tidigare år.
Extern öppenvård via Magelungen beviljats
till ett syskonpar med problematisk
skolfrånvaro, insatsen har pågått under hela
året till en kostnad på 700 tkr. Merkostnad
med samma summa jämfört med 2019, då
ingen sådan insats beviljades under 2019.

Kostnaden för ekonomiskt bistånd har få
variationer men är i överlag högre per
månad än budgeterat för och det beror på att
kostnaden per hushåll under året har varit
högre än tidigare. En närmare förklaring
och orsak till detta är att antalet barn per
hushåll har ökat. En jämförelse mellan 2019
och 2020 visar att det innevarande år varje
månad har ingått cirka 20–30 fler barn i
bidragshushållen.
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Finansförvaltning
Verksamhet
(tkr)

2019
Utfall

2020
Utfall

Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Ränteintäkter
Utdelning på aktier o andelar
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Personalförsäkringar
Pensionskostnader
Interna kapitalinkomster
Avskrivningar
Avskrivning av fordringar
Statsbidrag Migrationsverket
Försäljning AT

-382 401
-165 668
-188
-4 540
-3 276
4 468
-22 448
33 743
-4 892
0
28
-1 937
-2 781

-377 031
-205 941
-230
-6 004
-4 246
1 518
-22 615
31 295
-2 179
0
-9
672
285

-387 637
-189 790
-215
-4 000
-6 500
1 297
-20 372
31 777
-2 000
1 000
140
-800
0

-10 606
16 151
15
2 004
-2 254
-221
2 243
482
179
1 000
149
-1 472
-285

Finansförvaltning

-549 892

-584 485

-577 100

7 385

Sammanfattande kommentarer till årets
resultat
Skatteintäkterna bestäms av dels
kommunens skattesats dels invånarnas
totala beskattningsbara inkomst. När
budgeten beslutas använder kommunen
den då aktuella skatteunderlagsprognosen
från SKR avseende skatteintäkterna och
utjämningsystemet. När konjunkturen och
invånarantal förändras påverkas dessa
intäkter och därför avviker utfallet från
budget.

2020
Budget

2020
Avvik

Kommunen har fått 6 585 tkr i ersättning
från Försäkringskassan för höga
sjuklönekostnader, vilket också är relaterat
till corona pandemin.
Utdelningen från kommunens placeringar
blev högre än budgeterat. I december
bokades den beslutade gratifikationen upp
och belastade finansen med 1 740 tkr.
Finansen har även ett överskott på
personalomkostnader. En anledning till
överskottet är att PO påslaget alltid är
detsamma ute på förvaltningarna oavsett
ålder på medarbetarna. Arbetsgivaravgiften
vi betalar till Skatteverket skiljer sig dock
åt om personen är över 65 år. Kommunen
nyttjade även möjligheten med sänkta
arbetsgivaravgifter under perioden mars juni.

Finansförvaltningens resultat på helår 2020
avviker med + 7 385 tkr jämfört med
budget.
Avvikelserna beror dels på en försämrad
skatteunderlagsprognos som påverkar
skatteintäkterna negativt med -10 606 tkr
dels utökade statsbidrag med 16 151 tkr
som till stor del beror på corona pandemin.
Kommunens pensioner beräknas i
dagsläget ge ett mindre överskott.
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Årets resultat bolagen

Kungsörs Vatten AB
KVAB redovisar ett nollresultat för 2020.

Kungsörs Fastighet AB
KFAB redovisar ett resultat för 2020 med
6 433 tkr. Vi har under året behövt ställa
om delar av våra verksamheter, detta för
att säkerställa att vårt arbete anpassas till
den pandemi vårt land drabbats av.

Kungsörs Grus AB
Resultat efter finansiella poster 2020 är
4 889 tkr.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
För verksamhetsåret 2020 redovisas ett
överskott på 406 tkr. Förbundet har sedan
bildandet 2011 redovisat positiva resultat
och har därmed haft möjlighet att bygga
upp en god ekonomi. Inför 2021 har
medlemsbidraget höjts för att klara ökade
pensionskostnader. Soliditeten är fortsatt
god.

Kungsörs KommunTeknik AB
KKTAB redovisar en vinst på 1 792 tkr.
Resultatet överstiger budget, vilket
förklaras bland annat av följande poster:
 Lägre förbrukning av el och värme än
budgeterat i bolagets fastigheter
 Reducering av sociala- och
sjuklönekostnader på grund av covid 19
 Lägre finansiella kostnader än
budgeterat då marknadsräntan sjunkit
under perioden
Bolaget har fullgjort sina skyldigheter
enligt beställningen från Kungsörs
kommun och kommer
därmed inte att återföra några medel 2020.
Året har varit ett gynnsamt år där
utomhustemperaturen har
legat över det normala. Detta har medfört
att bolaget har haft lägre kostnader
gällande el- och
fjärrvärmekostnader.

55

Sida 183 (336)

Balanskravsresultat
resultatet för 2020 är plus 6 500 tkr och
lever upp till balanskravet. Utfallet för
helåret 2020 är 7 627 tkr och uppfyller
därmed balanskravsresultatet.

Balanskravet innebär att kommuner inte får
besluta om en budget där kostnader
överstiger intäkter. Det budgeterade

Balanskravsutredning (tkr)
Balanskravsutredning (tkr) Not 1
Årets resultat
- reducering av realisationsvinster
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
+ orealiserade förluster i värdepapper
- justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
= Årets resultat efter balanskravsjusteringar
- reservering av medel till resultatutjämningsreserven
+ användning av medel från resultatutjämningsreserven
= Balanskravsresultat

56

7 627
0
0
0
0
0
7 627
0
0
7 627

Sida 184 (336)

58

Sida 185 (336)

Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar
Resultaträkning
(Tkr)

Not

2020
Koncern

2019
Koncern

2020
Kommun

2019
Kommun

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not 2

174 937
0
-706 230
-34 710

182 129
0
-694 225
-29 485

90 187
0
-659 653
-7 392

99 908
0
-637 171
-4 474

-566 003

-541 581

-576 858

-541 737

Not 5

377 031

382 401

377 031

382 401

Not 6

205 941

165 668

205 941

165 668

16 969
40 518
-38 727
18 760
-1 496

6 488
44 285
-42 286
8 487
0

6 114
37 102
-35 589
7 627
0

6 332
40 491
-38 668
8 155
0

17 264

8 487

7 627

8 155

Not 3
Not 4

Verksamhetens nettoresultat
Skatteintäkter
Generella statsbidrag,
skatteutjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

Not 7
Not 8

ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
(Tkr)

Not

2020
Koncern

2019
Koncern

2020
Kommun

2019
Kommun

Not 10
Not 11

749 461
170 273

743 428
145 819

131 729
20 501

131 629
19 031

Not 12

102 667

136 474

201 473

236 473

Not 13

1 022 401
6 932

1 025 721
7 288

353 703
6 932

387 133
7 288

711
59 877
203 887
264 475

763
49 563
102 825
153 151

679
39 532
196 890
237 101

679
46 491
154 067
201 237

1 293 808

1 186 160

597 736

595 658

Not 16

342 855
0
17 264
360 119

335 372
-3
8 487
343 856

318 761
0
7 627
326 388

310 609
-3
8 155
318 761

Not 17

68 143

66 591

68 083

64 236

Not 17

3 235
71 378

327
66 918

0
68 083

0
64 236

Not 18
Not 19

680 930
181 381
862 311

611 330
164 056
775 386

0
203 265
203 265

0
212 661
212 661

1 293 808

1 186 160

597 736

595 658

855 849

790 116

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn.anläggningar.
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar exkl.
infrastruktur
Summa anläggningstillgångar
Bidrag statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd, lager, exploatering
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not 13
Not 14
Not 15

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Direktbokning mot eget kapital
Årets resultat
Summa Eget Kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner samt
löneskatt
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser

Not 20
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Kassaflödesrapport
(Tkr)

2020
Koncern

2019
Koncern

2020
Kommun

2019
Kommun

17 264
27 673
0

8 487
0
0

7 627
0
0

8 155
0
0

9 645

31 525

10 961

7 569

54 582

40 012

18 588

15 724

-6 085

429

0

-166

8 927

12 484

6 958

8 692

96 693

-12 761

84 900

-6 346

154 117

40 164

110 446

17 904

116

-224

0

0

0

-102

0

0

-65 218

-75 342

-9 585

-11 803

0

-127 000

0

-127 000

355

355

355

355

902

107

902

107

35 000

21 000

35 000

21 000

-28 845

-181 206

26 672

-117 341

69 500
-1 200
0

69 200
0
-30 000

0
0
0

0
0
-30 000

68 300

39 200

0

-30 000

Årets kassaflöde

193 572

-101 842

137 118

-129 437

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

103 353
296 258

205 195
103 353

59 771
196 889

189 208
59 771

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

Not

Not 9

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
Investeringsverksamheten:
Investering i immateriella
anläggningstillgångar
Försäljning av immateriella
anläggningstillgångar
Investering i materiella
anläggningstillgångar
Investering i finansiella
anläggningstillgångar
Bidrag statlig infrastruktur
Försäljning/utrangering av materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten:
Nyupptagna lån
Minskning av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
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Investeringar
Tkr
Projekt

Utgift

Viewboard interactiv Kommundirektör
Inköp Poolbil 3 ASL 425
Konferenssystem sammanträdesrum
Toppbeläggningar
Förärvning skog
Nybyggnad Södergården
Ombyggnad Centrum Etapp 1
Mark Kvarteret Frode
Projekt Karlavägen
Projekt Ringvägen
Resecentrum/busshållplats Kungsgatan
Inköp silon Gösen 7
Elljusspår Valskog belysning
Inköp Skillingepaviljongen
Lekplats Valskog
Belysning Kungsör
Inventarier ny skola
Bil FAJ 66B Vaktmästare
Inventarier Förskolan
IKT infrastruktur förskolor
Yttre förråd förskolor
Skolgårdsutrustning förskolor
IKT infrastruktur skolor
Skolgårdsutrustning skolor
Allaktivitetsplan Valskog
Investeringar Lärken
IFO verksamhetsbil EBU 65G
Bil Hemtjänsten GUT 87S
Bil Hemtjänsten HNT 80E
SUMMA INVESTERINGAR

60
291
79
964
9
64
288
257
409
897
400
686
47
550
128
385
248
259
409
108
84
396
25
500
506
618
284
285
285
9 521

Budget
280

218
675
46
1 400
115
400
280
400
70
70
500
150
500
501
280
250
250
6 385

Avvikelse
-60
-11
-79
-964
-9
-64
-288
-257
-409
-897
-182
-11
-1
850
-13
15
-248
21
-9
-38
-14
104
125
0
-5
-618
-4
-35
-35
-3 136

Exploateringar
Exploatering Skillinge
Projekt Skäggdoppingvägen
Projekt Rörgränd
SUMMA EXPLOATERINGAR

-109
992
-819
64

TOTALA INVESTERINGAR OCH
EXPLOATERINGAR

9 585

109
-992
819
-64
6 385

Lån- och borgensåtaganden
Det finns ingen låneskuld i kommunen. Kommunen borgar för totalt 694 342 tkr för lån
upptagna av VAFAB Miljö (7 317 tkr), Kungsörs Fastighets AB (134 750 tkr), Kungsörs
Kommun Teknik AB (405 080 tkr), Kungsörs Vatten AB (141 000 tkr) samt Västra
Mälardalens Kommunalförbund (6 195 tkr).
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Notförteckning kommunen
(Tkr)

Balanskravsutredning

Not

2020

2019
Hyror, arrenden och
leasing
Material, avgifter, tjänster
mm

Not 1

Årets resultat

Not

7 627

- Realisationsvinster

8 155 SUMMA
-2 781 Avskrivningar

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

7 627

2019

56 930

56 489

52 893

53 048

659 653

637 171

4 251

2 672

3 141

1 802

0

0

7 392

4 474

Not 4

Mark, byggnader, tekniska
anläggningar

+ Realisationsförluster

2020

5 374 Maskiner och inventarier
Nedskrivningar

Medel till
resultatutjämningsreserv
Årets
balanskravsresultat

Summa avskrivningar
7 627

5 374

Justerat resultat tre år
bakåt:

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

2020 + 7 627 tkr
2019 + 5 374 tkr
2018 + 13 252 tkr

Verksamhetens intäkter

Skatteintäkter

Not 2

Taxor och avgifter

19 172

Hyror och arrenden

5 180

Bidrag och ersättningar

55 605

70 176

Entreprenad, försäljning
verksamhet mm

9 649
90 187

385 306

385 922

-8 275

-3 521

377 031

382 401

113 188

110 211

8 842

6 082

8 714

-7 491

Utjämningsavgift LSS

37 201

32 560

Generella bidrag från
staten

20 436

7 505

17 560

16 801

205 941

165 668

16 096 Summa skatteintäkter

5 761

SUMMA

Generella statsbidrag och
Not 6
utjämning

8 456 Inkomstutjämningsbidrag
99 908 Regleringspost
Kostnadsutjämning

Verksamhetens
kostnader

Not 5

Prel. Kommunalskatt och
inkomstskatt
Prognos avräkning för
innevarande år

Not 3

Bidrag och transfereringar

20 531

17 683

Entreprenader och köp av
verksamhet

127 079

113 344 Kommunal fastighetsavgift

Lön och sociala avgifter

402 220

Summa generella
396 607 statsbidrag och
utjämning
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(Tkr)

Not

Finansiella intäkter

Not 7

2020

6 004

Räntor på utlämnade lån

210
5

Borgensavgifter

1 081

Kapitalkostnad/internränta

2 179

Personalförsäkring

22 996

Ränteintäkter på
kundfordringar

15

4 612

Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Not
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Utdelning aktier, andelar

Räntor avs medelsplacering

2019

37 102

4 540 Ingående värden
159 Inköp
20 Försäljningar/utrangering
1 014 Summa utgående värden

9

Ackumulerade
avskrivningar

10 805 Totala avskrivningar
40 491
Summa utg planenligt
restvärde

2

Ränta på pensionsskuld

1 613

Pensionskostnader och
arbetsmarknadsförsäkring

31 314

Övriga finansiella kostnader

2 660

Summa finansiella
kostnader

35 589

1 778 Maskiner och inventarier
33 500 Ingående värden
468 Inköp
38 668 Försäljning

3 847

3 147 Årets avskrivningar

Av- och nedskrivningar i BR

7 114

4 425

Summa

5 069

72 827

-2 379

-9

180 729

178 039

-3 973

-2 672

-47 764

-45 092

-51 737

-47 764

2 737

1 354

131 729

131 629

47 951

35 482

4 424

12 567

0

-98

52 375

47 951

-3 142

-1 754

-28 920

-27 166

-32 062

-28 920

188

0

20 501

19 031

Not 11

Not 9

Förändring av avsättning

Övrig likvidpåverkan

105 221

2 922

Summa utgående värden
Justering för
rörelsekapitalförändring

178 039

1 392
22 552 Årets avskrivningar

Not 8

Räntekostnader

2019

Not 10

Pågående projekt
Finansiella kostnader

2020

0
10 961

Ackumulerade
avskrivningar

-3 Totala avskrivningar
7 569
Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde
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(Tkr)

Not

Finansiella
anläggningstillgångar

Not 12

2020

2019
Kassa och bank

Aktier och andelar, tkr
30

Kommunaktiebolaget

1

VAFAB Miljö AB

1 777

Kungsörs Kommunföretag
AB

68 148

Inera AB

43

Mälarskog Insatskonto

7

Västmanlands Tolkservice

13

Kommuninvest, ekonomisk
förening
Kooperativ utveckling
Västmanland

7 442
1

Nätverk för byggnadsvård

10

Obligationer

92 000

Insatskonton
Summa aktier och
andelar

1
169 473

35

36
154 031

196 890

154 067

318 761

310 609

7 627

8 155

0

-3

326 388

318 761

24 000

24 000

61 320

56 828

800 Årets nyintjänande

597

1 711

Löneskatt på årets
nyintjänande

145

415

1 298

1 431

315

347

1 264

214

307

52

158

259

38

63

Utgående avsättning
kommunen

65 442

61 320

2 916

4 261

-275

-1345

Utgående avsättning
VMKF

2 641

2 916

68 083

64 236

1 Summa kassa och bank
1 777
68 148 Eget kapital

KKAB

800

Förlagslån Kommuninvest

1 200

Summa långfristiga
fordringar
Summa finansiella
anläggningstillgångar

32 000
201 473

7 Årets resultat
13

Medel till
resultatutjämningsreserv

7 442 Resultatutjämnings-reserv
1

Direktbokning mot eget
kapital

10 Summa
127 000 Ack. Resultatutjämnings
1 reserv
204 473

30 000 Ingående skuld kommunen

1 200

32 000 Finansiell kostnad på skuld
236 473

Löneskatt på finansiell
kostnad
Avsättning förtroendevalda

Bidrag statlig
infrastruktur
Citybanan

Löneskatt förtroendevalda

Exploatering

Not 13
Not 13

Kortfristiga fordringar

Not 14

6 932
679

7 288 Fåp brandmän
679 Löneskatt Fåp brandmän

Kundfordringar

5 597

3 466

Momsfordran

4 431

4 425 Ingående skuld VMKF

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Upplupen skatteintäkt
Övriga kortfristiga
fordringar
Summa kortfristiga
fordringar

16 994

Not 16

43 Ingående eget kapital

Avsättningar
(pensionsskuld)
30 000

2019

196 855

30 Bank

Not 12

Kungsörs Kommunteknik
AB

2020

Not 15

Handkassor

Kungsörs Grus AB

Långfristiga fordringar

Not

20 156 Årets förändring

-308

6 944

12 818

11 500

39 532

46 491 Summa avsättningar
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(Tkr)

Not

2020

2019

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

Not

Panter och
ansvarsförbindelser

Ingående balans
Ränteuppräkning

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld
Personalens källskatt,
avgifter mm
Upplupen pension
individuell del

Not 18

964

-7 516

-8 103

915

-2297

128 603

131 269

1 281

964

31 199

31 845

310

233

111

112

161 504

164 423

95%

95%

694 341

625 684

4

9

Summa
borgensförbindelser

694 345

625 693

Summa panter och
ansvarsförbindelser

855 849

790 116

Övrig post
Pensionsförpliktelser
exkl. löneskatt
Förtroendevalda
Löneskatt
Inkomstsamordnad
0
visstidspension
Totalt
pensionsförpliktelser

Not 19
26 754
6 601
13 567

31 386 Aktualiseringsgrad
5 973
Borgensförbindelser och
13 699 därmed jämförliga
säkerheter
Borgensförbindelser
kommunägda företag

7 836

7 074

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

5 064

6 028 Förlustansvar egna hem

Övriga kortfristiga skulder
Interimsskulder
Summa kortfristiga
skulder

137 359
3346

Upplupna sociala avgifter

Semesterlöneskuld

131 269

Not 20

932

Gamla utbetalningar

0

2019

3 002

Basbeloppsuppräkning

Löneskatt förtroendevalda
Långfristiga skulder

2020

20 201

16 774

110 527

113 489

12 715

18 238

203 265

212 661

2019 år belopp är
korrigerat på övr kortfristiga
skulder för att få en
rättvisande bild.
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Kungsörs kommun har i juni1995 ingått en
solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga 292 kommuner och regioner som
per 2020‐12‐31 var medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har
ingått likalydande borgensförbindelser.

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige
AB, dels i förhållande till storleken på
medlemmarnas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella
effekten av Kungsörs kommuns ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2020‐12‐31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 501 229 801 864 kronor
och totala tillgångar till 525 483 415 941
kronor. Kungsörs kommuns andel av de
totala förpliktelserna uppgick till 741 070
205 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 769 721 911
kronor.

Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan
medlemmarna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive
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Notförteckning koncernen
(Tkr)

Not

Verksamhetens intäkter

Not 2

2020

Not
Skatteintäkter

Taxor, avgifter,
hyror och arrenden

2019

181 075
55 605

70 176 Summa skatteintäkter

Entreprenad, försäljning
verksamhet mm

21 840

24 267

Elimineringar

-83 583

-89 622

Summa verksamhetens
intäkter

174 937

182 129 Inkomstutjämningsbidrag

Verksamhetens kostnader

Not 3

Bidrag och transfereringar

20 531

Generella statsbidrag och
utjämning

2019

385 306

385 922

-8 275

-3 521

377 031

382 401

113 188

110 211

Not 5

Prel. kommunalskatt och
inkomstskatt
Prognos avräkning för
177 308
innevarande år

Bidrag och ersättningar

2020

Not 6

Regleringspost

8 842

6 082

Kostnadsutjämning

8 714

-7 491

37 201

32 560

17 683 Generella bidrag fr staten

Entreprenad och köp av
verksamhet

206 845

204 328 Utjämningsavgift LSS

20 436

7 505

Lön och sociala avgifter

435 462

429 033 Kommunal fastighetsavgift

17 560

16 801

205 941

165 668

6 004

4 540

383

418

34 131

39 327

40 518

44 285

4 744

7 949

Övriga finansiella kostnader

33 983

34 337

Summa finansiella
kostnader

38 727

42 286

34 710

29 485

-25 065

2 040

9 645

31 525

Hyror, arrenden och leasing

57 121

Summa generella
56 686
statsbidrag och utjämning

Material, avgifter, tjänster
mm

69 854

76 117

Elimineringar
Summa verksamhetens
kostnader

-83 583

-89 622 Finansiella intäkter

706 230

Aktieutdelning kommunägda
694 225
bolag

Not 7

Ränteintäkter
Avskrivningar

Not 4

Mark, byggnader, tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier

Övriga finansiella intäkter
31 321
3 389

27 315 Summa finansiella intäkter
2 170

Nedskrivningar
Summa långfristiga
fordringar

0 Finansiella kostnader
34 710

Not 8

29 485 Räntekostnader

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

Justering för
rörelsekapitalförändring

Not 9

Förändring av avsättning
Av- och nedskrivningar i RR
Övrig likvidpåverkan
Summa
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(Tkr)

Not

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Not
10

Ingående värden
Inköp
Omklassificeringar
Försäljningar
Summa utgående
värden
Årets avskrivningar
Uppskrivning/utrangering

2020

2019

Not
Finansiella
anläggningstillgångar

1 147 636
69 015
-34 327
-7 405
1 174 919

-24 036
21 018

342 531

-245 650 Andelar i andra företag
Andra långfristiga
-9
värdepappersinnehav
Andra långfristiga
1 148 030
fordringar
Elimineringar
Summa aktier och
-21 216
andelar
Bidrag statlig
infrastruktur

12 391

14 665

5 261

6 635

20 001

23 280

-308

6 944

Övriga kortfristiga
fordringar

26 541

15 071

Elimineringar

-4 009

-17 032

Summa kortfristiga
fordringar

59 877

49 563

35

36

Bank

296 224

102 789

-7 823 Elimineringar

-92 372

-279 846

1 354

Not
13
Not 13
Not 14

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

743 428 Upplupen skatteintäkt

Not
Maskiner och inventarier
11
217 207

169 086

8 692

48 684
-200 Kassa och bank

-10 232

Ackumulerade
avskrivningar

-71 576

-63 928 Summa kassa och bank

Totala avskrivningar

-81 808

-71 751
Eget kapital

Pågående projekt
Summa utg. planenligt
restvärde

Not 15

217 570 Handkassor

Årets avskrivningar

Omklassificeringar

32 000

-98 978 -100 178

Kundfordringar

225 601

32 000

763

-104 894 Momsfordran

-298

127 179

711

-104 894

Försäljning
Summa utgående
värden

92 172

7 288

Nedskrivningar

Inköp

9 295

6 932

-323 301

Ingående värden

9 295

136 474

Totala avskrivningar

749 461

68 178

102 667

Förråd, lager, exploatering
-301 062 Kortfristiga fordringar

Summa utg planenligt
restvärde

68 178

Not 12

Andelar i andra
koncernbolag

-320 283

2 737

2019

1 051 158 Aktier och andelar, tkr

Ackumulerade
avskrivningar

Pågående projekt

2020

203 887

102 825

342 855

335 372

0

-3

17 264

8 487

360 119

343 856

Not 16

26 292
188
170 273

0 Ingående eget kapital
145 819 Direktbokning eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
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(Tkr)

Not

Avsättningar
(pensionsskuld)
Avsättningar för pensioner
samt löneskatt

Not
17

2 517

Summa avsättningar

2019

70 660

2019

43 156

49 840

6 614

6 018

13 585

13 717

Upplupna sociala avgifter

7 936

7 181

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

5 332

6 207

20 395

16 962

112 025

20 552

68 719

60 611

Elimineringar

-96 381

-17 032

Summa kortfristiga
skulder

181 302

164 056

Personalens källskatt,
avgifter mm
Upplupen pension
66 918
individuell del
2 622

680 930

611 330 Semesterlöneskuld

Övriga skulder
Summa långfristiga
skulder

2020

64 296 Leverantörsskuld

Not
18

Skulder till kreditinstitut

Not

Kortfristiga skulder
68 143

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

2020

0 Övriga kortfristiga skulder
680 930

611 330 Interimsskulder

Pensionsavsättning
Kommunen tillämpar den
blandade modellen för
redovisning av
pensionsåtagande.
Avtalspensioner som intjänats
före 1998 redovisas som en
ansvarsförbindelse.
Intjänanderätt från 1998
utbetalas till individuell
förvaltning enligt KAP-KL.
Några mindre delar kvarstår
dock inom kommunen och
avsätts inom balansräkningen
och återlånas av kommunen.
Särskilda avtalspensioner
avser avgångar före 65 år
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har skett enligt god
redovisningssed, i överensstämmelse med
Kommunallagen, Lagen om kommunal
bokföring och redovisning samt enligt
anvisningar från Rådet för kommunal
redovisning. Undantag kommenteras
nedan.

tillgångarnas ursprungliga nettoanskaffningsvärden. Avskrivningar har
påbörjats månaden efter anläggningen
tagits i bruk.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har upptagits till
ursprungligt anskaffningsvärde minskat
med eventuella investeringsbidrag,
försäljningsinkomster. I anskaffningsvärdet
ingår inga lånekostnader.

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.

Som anläggningstillgång betraktas
anskaffning av tillgång till minst ett
basbelopp i anskaffningskostnad exklusive
moms och med en ekonomisk livslängd på
minst tre år. Planenliga avskrivningar har
beräknats på tillgångarnas
nettoanskaffningsvärde. Tillgångar som
understiger ett basbelopp eller har kortare
ekonomisk livslängd än tre år betraktas
som korttidsinventarier och kostnadsförs
direkt över resultaträkningen.

Sociala avgifter
Sociala avgifter har bokförts i form av
procentuella personalomkostnadspåslag i
samband med löneredovisningen enligt
följande: Anställda samt uppdragstagare
med minst 40 procent tjänstgöring 38,98
procent. Uppdragstagare för övrigt 31,42
procent.

Det totala anskaffningsvärdet redovisas på
ett separat konto för varje anläggningstyp
samt ett separat konto för ackumulerade
avskrivningar för varje anläggningstyp.
Avskrivningar påbörjas månaden efter
anläggningen tagits i bruk. På tillgångar i
form av mark, konst och pågående arbeten
görs inga avskrivningar.

Pensionskostnader och
pensionsskuld
Kommunen tillämpar blandmodellen och
redovisningen har skett enligt anvisningar
från Rådet för kommunal redovisning.

Komponentavskrivningar har börjat
tillämpas från och med september månad
2020 på fastigheter, gator och vägar.

Hela den individuella delen enligt KAPKL 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 ansvars-förbindelse.

Klassificering av finansiella
tillgångar
Samtliga kommunens placeringsmedel är
klassificerade som omsättningstillgångar.
Avvikelser
Avvikelser från gällande
rekommendationer och god redovisningssed:
Kommunen har inte utrett klassificering av
exploateringstillgångar. I dagsläget ligger
all exploatering som anläggningstillgång.

Kapitalkostnader
De interna kapitalkostnaderna debiteras
med rak ränta till en räntesats av 1,5
procent. Räntan debiteras månaden efter att
anläggningen tagits i bruk. Planenliga
avskrivningar har beräknats på
70
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KS 2021/195

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse och frågan om
ansvarsfrihet för Kungsörs kommun 2020
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar ansvarsfrihet för 2020 års verksamhet till de styrelser och nämnder som ledamot ej
berör samt till de förtroendevalda i dessa organ.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse och
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
revisorerna. Granskningen beskrivs i revisorernas ”Revisionsberättelse för år 2020”
och i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.
Revisorerna bedömer att
 årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed
 styrelse och nämnder sammantaget i Kungsörs kommun samt de
gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden och Västra Mälardalens
Överförmyndarnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
 styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig
 resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella mål som
fullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning
 verksamhetsmålen inte har utvärderats i tillräcklig omfattning utifrån en
god ekonomisk hushållning och kan därför inte göra en bedömning om
verksamhetsmålen uppnås eller inte
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige
 beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i
dessa organ.
 godkänner kommunens årsredovisning för 2020
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Telefon, växel

Telefon, direkt
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736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se
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Revisionsberättelse
____________________________________________________________________
Revisorerna i Kungsörs kommun

2021-04-08
Till
Fullmäktige i Kungsörs kommun
organisationsnummer 212000-2056

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i
kommunens företag.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning
och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.
I kommunens budget för 2020 framgår under rubriken ”Kommunövergripande mål”
följande finansiella mål som syftar till att bidra till en god ekonomisk hushållning.
”Kommunens resultat ska utgöra minst en 1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag varje
år.” Vi noterar att resultatet vid årsbokslutet 2020 visar på ett överskott med 7,6 Mnkr,
vilket utgör 1,3 % av summan av skatter och statliga bidrag. Även balanskravsresultatet
uppgår till 7,6 Mnkr. Vi kan konstatera att Kommunstyrelsen, Barn- och
utbildningsnämnden samt Socialnämnden uppvisar underskott.
Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med det av fullmäktige fastställda
finansiella målet för god ekonomisk hushållning.
Vi riktar kritik mot Kommunstyrelsen och Socialnämnden då vi bedömer att
målstyrningen inte är tillfredsställande då målen i många fall är otydliga och det finns
inga målvärden som gör att det går att bedöma måluppfyllelsen.
Inom Barn- och utbildningsnämnden är målen, med ett undantag, tydliga och det finns en
tydlig bedömning om målen är uppfyllda.
Av fullmäktiges fyra verksamhetsmål bedöms målet att kommunen ska ha minst
9 000 invånare år 2025 är uppnått då det skett en ökning med 70 invånare under 2020.
Resterande mål är inte uppnådda. Det saknas en sammanfattande bedömning om
kommunstyrelsens syn på måluppfyllelse av de kommunövergripande målen kopplat till
god ekonomisk hushållning.
Då kommunstyrelsen inte gör någon bedömning kan inte heller revisionen göra en
utvärdering av denna bedömning. Vi kan därför inte uttala oss om resultatet av
måluppfyllelsen är tillräcklig för att kommunen ska anses bedriva verksamhet i linje med
god ekonomisk hushållning eller inte.
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I revisionsberättelsen 2019 riktades allvarlig kritik med anledning av brister i styrning
och uppföljning av utbildningen inom grundskolan samt uppföljning av elever i
gymnasieskola och inom det kommunala aktivitetsansvaret.
Vi kan nu konstatera att genomsnittligt meritvärde hos elever i åk 9 har sjunkit 2020 i
förhållande till 2019. Vi kan också konstatera att Kungsörs kommuns elever i Åk 9 ligger
betydligt lägre i meritvärde än genomsnittet i riket och för kommuner i samma storlek.
Mot bakgrund av ovanstående brister riktar vi återigen allvarlig kritik mot Barn- och
utbildningsnämnden.
Vi anser vidare att internkontrollen behöver stärkas i styrelse och nämnder så att det på ett
tydligt sätt går att utläsa resultatet av internkontrollen.
Vi bedömer att årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.
Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Kungsörs kommun samt de
gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden och Västra Mälardalens
Överförmyndarnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella mål som
fullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning.
Vi bedömer att verksamhetsmålen inte har utvärderats i tillräcklig omfattning utifrån en
god ekonomisk hushållning. Vi kan därför inte göra en bedömning om verksamhetsmålen
uppnås eller inte.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.
Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.
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Kungsörs kommun 2021-04-08

Håkan Sundström

Lars Wigström

Ingegerd Granath

Thomas Göransson

Michael Vidin

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse bil. 1
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Kungsörs Kommunföretag AB bil. 2
Granskningsrapport från lekmannarevisor Kungsörs Fastighets AB bil. 3
Granskningsrapport från lekmannarevisor Kungsörs Kommun Teknik AB bil. 4
Granskningsrapport från lekmannarevisor Kungsörs Vatten AB bil. 5
Granskningsrapport från lekmannarevisor Kungsörs Grus AB bil. 6
Revisionsberättelse från Kungsörs Kommunföretag AB bil. 7
Revisionsberättelse från Kungsörs Fastighets AB bil. 8
Revisionsberättelse från Kungsörs Kommun Teknik AB bil. 9
Revisionsberättelse från Kungsörs Vatten AB bil. 10
Revisionsberättelse från Kungsörs Grus AB bil. 11
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Verksamhetsredogörelse 2020
Inledning
Under verksamhetsåret 2020 har Kungsörs kommuns revisorer granskat den verksamhet som
bedrivs inom kommunstyrelsens, nämndernas och de gemensamma nämndernas verksamheter.
Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och
om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningarna ligger till grund för revisorernas särskilda uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej.
Ur revisionsgruppen har fullmäktige valt lekmannarevisorer i kommunens bolag samt revisorer i
Västra Mälardalens kommunalförbund och i Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Lekmannarevisorerna och revisorer i kommunalförbunden har, inom ramen för den samordnade revisionen, informerat övriga i revisionsgruppen om verksamheten och viktigare iakttagelser i bolagen och kommunalförbunden.
Revisionsledamöter för granskning av 2020 års verksamhet har varit:
Håkan Sundström, ordförande
Lars Wigström, vice ordförande
Ingegerd Granath
Thomas Göransson
Michael Vidin

Kommunrevisionen utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer inom
ramen för kommunallagen, gällande reglemente och god revisionssed. Följande huvudmoment
ingår:
1. Förvaltningsrevision som granskar verksamhetens ändamålsenlighet och måluppfyllelse
inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och utvärdering av
verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller delegation av beslut och rutiner för övergripande kontroll och rapportering.
2. Granskning av årsredovisning, löpande redovisning, kassaförvaltning samt intern kontroll.
För fullgörande av revisionen har vi biträtts av KPMG.
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1. Revisorernas förvaltning
Revisorerna har under året haft 10 sammanträden. Vid dessa förs minnesanteckningar. Vid sammanträdena har överläggningar förts med företrädare för kommunstyrelse, nämnder och fullmäktige. Ett möte med den gemensamma Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har också
genomförts tillsammans med revisorerna i Arboga kommun, Hallstahammars kommun, Köpings
kommun och Surahammars kommun.
Under 2020 har en upphandling genomförts av revisionstjänster. Upphandling har genomförts
tillsammans med revisorerna i Arboga kommun, Köpings kommun, Surahammars kommun,
Västra Mälardalens kommunalförbund och Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Efter upphandlingen har nytt avtal tecknats med KPMG.
I nedanstående sammanställning redovisas bokslut 2020 för kommunrevisionen.

Ekonomisk uppföljning t.o.m 2020-12-31
Arvode, förtroendevalda revisorer inkl soc,avg
Förbrukning, representation inkl IT
Fortbildning
Köp av revisionstjänster
Summa

Årsbudget
138 000
5 000
60 000
412 000
615 000

Utfall
128 727
5 693
7 300
443 000
584 719

1.1. Fortbildning och nätverk
Revisorerna deltar fortlöpande i de erfarenhetsutbildningar som anordnas för att hålla sig informerad om utvecklingen inom den kommunala revisionen. Under 2020 har på grund av Covid19-pandemin inga utbildningar och konferenser kunnat genomföras.
1.2. Grundläggande årlig granskning
Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning,
uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att
kunna uttala sig i ansvarsfrågan.
Frågor har översänts elektroniskt till varje ordinarie ledamot i och Kommunstyrelsen och nämnderna. Frågorna har besvarats enskilt av varje ordinarie ledamot. Vid mötet med styrelsen och
nämnderna har en genomgång gjorts av svaren. De förtroendevalda revisorerna har genomfört
dessa möten tillsammans med KPMG.
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Enkät och möte med kommunstyrelsen och nämnderna genomfördes under november-december
2020 vilket innebär att den information och de synpunkter som framfördes då kan ha förändrats
vid tidpunkten för avlämnande för denna rapport.
Då Köpings kommun är värdkommun för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är det Köping kommuns revisorer som har haft huvudansvaret för att genomföra den grundläggande
granskningen av nämnden vilket gör att den inte genomförts på samma sätt som övriga nämnder.
Vid mötet med nämnden har även revisorer från Kungsörs kommun varit med.
Vår sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsen och Socialnämnden inte har en tillfredsställande målstyrning då målen i många fall är otydliga och det finns inga målvärden som gör att
det går att bedöma måluppfyllelsen.
Inom Barn- och utbildningsnämnden är målen, med ett undantag, tydliga och det finns en tydlig
bedömning om målen är uppfyllda. Vi ser dock allvarligt på att målet avseende kunskapsresultaten i skolan inte uppnås då resultaten redan 2019 låg på en mycket lång i nivå.
Vi anser vidare att internkontrollen behöver stärkas så att det på ett tydligt sätt går att utläsa resultatet av internkontrollen.
Vi rekommenderar Kommunstyrelsen och Socialnämnden att:
•

utforma styrelsen/nämndens mål så att det går att utläsa vad som ska uppnås för att nå
måluppfyllelse samt vid uppföljning av målen göra en tydlig bedömning av om målen
är uppfyllda.

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att:
•

inom ramen för uppsiktsplikten även följa upp internkontrollen inom Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd.

•

göra en bedömning av internkontrollarbetet bedrivs på ett tillfredsställande sätt i kommunen.

•

ta fram gemensamma mallar för hur internkontrollerna ska utformas och återrapporteras så att det blir tydligt vad som kontrolleras, hur det ska kontrolleras samt resultatet
av kontrollerna.

2. Fördjupade granskningsprojekt
Revisorerna har genomfört en väsentlighets- och riskanalys och med stöd av den valt ut och genomfört följande granskningar under 2020. Rapporterna har översänts till granskad styrelse
och/eller nämnd. Fullmäktige har fått rapporterna för kännedom löpande under året. Nedan är en
sammanfattning av vad som framkommit vid granskningarna.

3

Sida 207 (336)

DocuSign Envelope ID: 4B722744-97C5-441D-BE14-FA865D75B037

Bilaga 1
2021-04-08

2.1. Granskning av delårsbokslut 2020
Kommunrevisorerna har genomfört granskning av delårsbokslut för 2020
Vi har i vår granskning noterat följande brister eller avvikelser från god sed som vi anser behöver justeras så snart som möjligt:
— Delårsrapporten behöver kompletteras med en förvaltningsberättelse.
— Delårsrapporten behöver kompletteras med en tydlig balanskravsutredning.
— Kommunen behöver justera sin exploateringsredovisning som idag är felaktig.
— Kommunen behöver tydligare förklara att man redovisar dotterbolagens banktillgodohavanden (vilka ingår i det gemensamma koncernkontot) både som tillgång och skuld,
gärna i not kopplat till berörda balanskonton.
— Kommunen bokför idag utgifter direkt mot eget kapital (480 tkr), detta bör justeras till
årsbokslutet.
— Kommunen ska redovisa finansiella tillgångar till verkligt värde, idag bokförs de till det
lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.
— Kommunen måste i den sammanställda redovisningen eliminera innehav i sina dotterbolag, detta har inte skett i delårsrapporten.
— Slutligen anser vi att de mål, i kommunens målstyrning, som idag inte mäts i delårsrapporten bör kompletteras med mått som är mätbara oftare för att uppföljningen i delårsrapporten ska ha en styrande effekt.
Vi bedömer inte ovanstående avvikelser som väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet men anser att det är av största vikt att de justeras skyndsamt.
I granskningen har det således inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att
anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning.
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2020 finns följande finansiella mål formulerat:
”Resultatet skall uppgå till 1,0 % av skatter och bidrag”. I delårsrapporten presenteras att resultatet
per delårsbokslutet är 6,2 % som innebär att målet är uppfyllt. Prognosen för helåret ger ett resultat
på 3,0 % av skatter och bidrag och därmed gör kommunen bedömningen att det finansiella målet
kommer att nås 2020. Vi bedömer att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av
fullmäktige fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning.
För helåret prognostiseras ett resultat om 17,3 mnkr vilket innebär att kommunen bedömer att
de kommer att uppnå balanskravet för 2020.
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2020 finns fyra verksamhetsmässiga mål formulerade. Vår sammanfattande bedömning är att det är oklart om resultatet av de av fullmäktige
beslutade verksamhetsmålen innebär att kommunen uppfyller begreppet god ekonomisk hushållning. Detta då alla mål inte är mätta och då kommunen inte själv gör någon samlad bedömning
av om resultatet av måluppfyllelsen är tillräckligt för att uppnå god ekonomisk hushållning eller
inte. Något uttalande avseende uppfyllandet av dessa mål lämnas därför inte i denna översiktliga
granskningsrapport.
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2.2. Förstudie kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens digitala utveckling
Kungsör kommuns revisorer har genomfört en förstudie av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens digitala utveckling.
Utvecklingen av digitaliseringen har varit snabb de senaste decennierna och haft stor betydelse
för samhällsutvecklingen. Kommunerna behöver tillvarata de möjligheter som digitaliseringen
ger för att klara välfärdens framtida finansiering och tillmötesgå människors förväntningar.
Kommunstyrelsens roll är att ha en övergripande styrning och prioritering över den digitala utvecklingen samt ge nämnderna förutsättningar att utveckla digitaliseringen inom verksamheterna.
Vid en granskning som genomfördes 2014 kunde konstateras att de centrala övergripande styrdokumenten såsom strategier och policys var gamla och behövde uppdateras. Bedömningen gjordes
att IT-frågan inte var prioriterad på central nivå och att de övergripande styrdokumenten inte hade
kraft och styrförmåga längre ner i organisationen.
Revisorerna har bland annat genom den grundläggande granskningen följt frågan om den digitala
utvecklingen i kommunen. Revisorerna bedömer att det finns en risk för att kommunstyrelsens
styrning av den digitala utvecklingen inte är tillräckligt tydlig.
För att bedöma om en fördjupad granskning ska göras har revisorerna beslutat att genomföra en
förstudie av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av kommunens digitala utveckling. Resultatet av förstudien visar att:
Det saknas idag fortfarande politiskt antagna kommunövergripande styrinstrument som främjar
Kungsörs kommuns digitala utveckling. Styrinstrument som ska ligga till grund för verksamheternas strategier för den egna verksamhets- och digitala utvecklingen. Styrinstrument som tydliggör principiella frågor som är gemensamma för hela kommunen.
VMKF:s uppdrag är tydligt definierat i både förbundsordning, basöverenskommelser och
SLA1:s. Dock motsvarar uppdraget inte kommunens nuvarande behov inom digitaliseringsområdet. Kommunen behöver se över sitt behov och se över överenskommelsen med VMKF.
Kommunen behöver stärka den egna kompetensen avseende digitalisering. Det finns idag ingen i
organisationen som har uppdraget att stödja verksamheterna avseende digitalisering. Socialförvaltningen rekryterar istället en egen IT-strateg för sin egen digitala utveckling. Ingen finns som
ser till helhetsbehovet inom kommunen och är motpart till IT-avdelningen på VMKF. Något som
strider mot tecknade överenskommelser med VMKF.
Verksamheterna är väl förtrogna med sina respektive processer men saknar den tekniska kompetensen. Nätverk har därför skapats med övriga kommuner som ingår i VMKF för att öka beställarkompetensen gentemot IT-avdelningen.

1 Service Level Agreement (svenska: servicenivåavtal eller servicenivåöverenskommelse)
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Nuvarande riktlinjer från 2018 avseende systemförvaltning och för anskaffning av IT behöver ses
över. Dessutom behöver rutiner tas fram som säkerställer att uppgifterna om vem som är systemförvaltare hålls uppdaterade och aktuella.
2.3. Förstudie av kommunens rutiner kring verksamheten för placeringar av barn och
unga.
Vi har genomfört en förstudie avseende kommunens rutiner kring verksamheten för placeringar
av barn och unga. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.
En placering är ett stort ingripande i en persons liv och ska föregås av en grundlig utredning som
definierar vårdbehovet i syfte att vården kan utformas på bästa sätt för den enskilde och därmed
också vara effektivt. Lagstiftningen ställer höga krav på att kommunen noga följer vården både
under och efter vårdtiden.
För att bedöma om en fördjupad granskning bör göras avseende socialnämndens rutiner av verksamheten för placeringar av barn och unga har revisorerna beslutat att genomföra en förstudie
inom området.
Sammanfattningsvis kan konstateras att inom vissa områden finns utförliga rutinbeskrivningar
som beslutats av nämnden, medan det för andra finns processbeskrivningar eller bara avskrivningar av lagtext. För att säkerställa god handläggning är det av vikt att relevanta och tillräckliga
riktlinjer finns tillgängliga.
Under året har en revidering av riktlinjerna påbörjats vilket förväntas vara färdig under året. Med
anledning av den pågående revideringen förslår vi de förtroendevalda revisorerna att genomföra
en granskning inom området efter att de nya riktlinjerna har implementerats.
2.4. Granskning av den kommunala vuxenutbildningen
Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om barn- och utbildningsnämndens styrning av kommunal vuxenutbildningen är tillfredsställande så att kommunens resurser används
effektivt och att verksamheten bedrivs enligt lag med hög måluppfyllelse.
Den kommunala vuxenutbildningen erbjuds under Viva, vilket är det samlade namnet på den
kommunal vuxenutbildning, gymnasieutbildning, studie- och yrkesvägledning, det kommunala
aktivitetsansvaret och integrationsfrågor. Vuxenutbildningen i Kungsör bedrivs delvis i samverkan med Arboga och Köpings kommuner.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att Kungsörs kommun erbjuder
och bedriver vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna i enlighet med lag. VIVA har en
ändamålsenlig organisation som gör att verksamheten kan bedrivas effektivt. I våra intervjuer kan
vi se ett engagemang och en drivkraft för hög måluppfyllelse genom stor flexibilitet.
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämndens styrning så att kommunens resurser används effektivt inte är helt tillfredsställande. Det är en brist att redovisningen av kostnader i förhållande
till måluppfyllelse, det vill säga avslutade kurser med betyget E eller högre, inte redovisas. Vi har
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kunnat konstatera att kostnaderna för vuxenutbildningens olika delar skiljer sig kraftigt från snittet
i kommungrupp och rike utan att det är helt klarlagt varför.
Vi bedömer att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå som redovisas i ett årsbokslut. Vi bedömer dock att huvudmannen ska ta ett större ansvar för kvalitetsarbetet genom att
rikta fokus mot områden inom vuxenutbildningen som särskilt bedöms behöva följas upp.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi barn- och utbildningsnämnden att:

— låta säkerställa att kostnaderna för respektive utbildning inom vuxenutbildningen redovisas i
enlighet med SCB:s direktiv.

— stärka det systematiska kvalitetsarbetet så att avsatta resurser sätts i förhållande till uppfyllda
mål för att kunna bedöma verksamhetens effektivitet i förhållande till exempelvis andra
driftsformer.

2.5. Granskning av överförmyndarverksamheten
Revisorerna i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping och Surahammars kommuns revisorer
har gemensamt genomfört en granskning av den gemensamma nämnden Västra Mälardalens
Överförmyndarnämnd.
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd är en samverkansorganisation som inkluderar kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar. Organisationen har sedan
2015 vuxit från att omfatta tre kommuner till att från och med 2018 inkludera ytterligare två
kommuner.
Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete med syftet att alla i verksamheten ska arbeta likartat
och att det ska finns riktlinjer och rutiner på plats. Utvecklingsarbetet har en tydlig tidsplan och
när arbetet är genomfört är vår bedömning att det kommer finnas dokumenterade rutiner för att
säkerställa att uppdragen genomförs rättssäkert.
Det pågår även ett arbete med att inventera de ställföreträdare som är aktuella men även med att
rekrytera ytterligare ställföreträdare. Vår bedömning utifrån det vi tagit del av är att det finns en
balans mellan efterfrågan och antalet ställföreträdare men att det ständigt behöver bli fler då ärendena som idag är aktuella är allt svårare och mer komplexa. Tidigare fanns möjlighet att som ny
ställföreträdare få en mentor i form av en ställföreträdare som haft uppdrag under en längre tid.
Syftet med mentorskapet var att agera som ett stöd och dela med sig av erfarenheter.
Västra Mälardalens Överförmyndarnämndens första upprättade internkontrollplan är den som antogs av nämnden 2019. Vår bedömning är att överförmyndarnämnden har upprättat en internkontrollplan innehållande granskningsområde, kontrollmoment och vem som är ansvarig förvaltningshandläggare för respektive granskningsområde. Arbetet utgår från att en risk- och väsentlighetsanalys genomförts, utifrån de rutiner som Köpings kommun har för internkontrollarbete
Utifrån vår bedömning rekommenderar vi Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd att:
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•

Säkerställa att utvecklingsarbetet av verksamheten fortlöper och att de resurser som
behövs avsätts till arbetet.

•

Återigen starta upp mentorverksamheten avseende ställföreträdare.

•

Säkerställa att alla samverkande kommuner i nämnden får ta del av uppföljningen
av nämndens internkontrollarbete.

2.6. Granskning årsredovisning 2020
Kommunrevisorerna har genomfört granskning av bokslut och årsredovisning 2020.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om
verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och
kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
I kommunens budget för 2020 framgår under rubriken ”Kommunövergripande mål” följande finansiella mål som syftar till att bidra till en god ekonomisk hushållning.
”Kommunens resultat ska utgöra minst en 1,0 % av skatteintäkter och statsbidrag varje år.” Vi
noterar att resultatet vid årsbokslutet 2020 visar på ett överskott med 7,6 Mnkr, vilket utgör 1,3
% av summan av skatter och statliga bidrag. Även balanskravsresultatet uppgår till 7,6 Mnkr. Vi
kan konstatera att Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden uppvisar underskott.
Vi bedömer att resultatet i årsredovisningen är förenligt med det av fullmäktige fastställda finansiella målet för god ekonomisk hushållning.
Av fullmäktiges fyra verksamhetsmål bedöms målet att kommunen ska ha minst
9 000 invånare år 2025 är uppnått då det skett en ökning med 70 invånare under 2020. Resterande
mål är inte uppnådda. Det saknas en sammanfattande bedömning om kommunstyrelsens syn på
måluppfyllelse av de kommunövergripande målen kopplat till god ekonomisk hushållning.
Då kommunstyrelsen inte gör någon bedömning kan inte heller revisionen göra en utvärdering av
denna bedömning. Vi kan därför inte uttala oss om resultatet av måluppfyllelsen är tillräcklig för
att kommunen ska anses bedriva verksamhet i linje med god ekonomisk hushållning eller inte.
Vi har i årets granskning noterat ett antal avvikelser från god sed, ingen avvikelse är så allvarlig
att vi anser att årsredovisningen inte är rättvisande. Avvikelserna presenteras närmar i bifogad
rapport.
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Utifrån väsentlighetsprincipen är ändå vår bedömning att kommunens avsteg från god redovisningssed inte orsakar väsentliga fel i årsredovisningen.
Vi bedömer att årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.

3. Kommunstyrelsens uppgifter
Kommunstyrelsen ska utifrån sin uppsiktsplikt ”i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som
avses i 10 kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag
till fullmäktige om nödvändiga åtgärder” (KL 6 Kap 9§). Kommunstyrelsen har under 2020
inte gjort denna prövning.

4. Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB
Lekmannarevisorerna i Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB har genomfört basgranskning i de i koncernen ingående bolagen. Vår bedömning är att bolagen på ett bra sätt följer kommunens mål- och resultatstyrningsmodell. Det innebär att bolagen upprättar mål utifrån fullmäktiges övergripande mål, samt följer upp dessa enligt givna direktiv. Samtliga bolag har antagit
och utvärderat internkontrollplaner.
Vi ser positivt på att Kungsörs Vatten AB i år har upprättat en särredovisning för abonnentkollektivet.
Underskrifter

Kungsör 2021-04-08

Håkan Sundström

Lars Wigström

Ingegerd Granath

Thomas Göransson

Michael Vidin
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§ 57 Årsredovisning 2020 - Kungsörs
Kommunföretag AB (KKAB)
Diarienummer KS 2021/111

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att
lägga årsredovisning, koncernredovisning och bolagsstyrningsrapport 2020
för Kungsörs Kommunföretag AB med godkännande till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar att ge ombudet till bolagsstämman i uppdrag att
rösta för att godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2020 för
Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdisposition, samt
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för
2020.

Sammanfattning
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern Kungsör Kommunföretag AB,
har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och
bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-12
Årsredovisning 2020 - Kungsörs Kommunföretag AB

Skickas till
Bolagen i koncernen
Ekonomikontoret
Revisorerna
Ombud till stämmor
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Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2021-03-12

KS 2021/111

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2020 - Kungsörs
Kommunföretag AB (KKAB)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga
årsredovisning, koncernredovisning och bolagsstyrningsrapport 2020 för
Kungsörs Kommunföretag AB med godkännande till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar att ge ombudet till bolagsstämman i uppdrag att
rösta för att godkänna årsredovisning med koncernredovisning 2020 för
Kungsörs Kommunföretag AB inklusive förslag till vinstdisposition, samt
bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för
2020.

Sammanfattning
Moderbolaget i kommunens bolagskoncern Kungsör Kommunföretag AB,
har upprättat årsredovisning, koncernredovisning och bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-12
Årsredovisning 2020 - Kungsörs Kommunföretag AB

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Skickas till
Bolagen i koncernen
Ekonomikontoret
Revisorerna
Ombud till stämmor

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056
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Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.
Innehåll
-

förvaltningsberättelse
koncernresultaträkning
koncernbalansräkning
kassaflödesanalys för koncernen
resultaträkningar
balansräkningar
noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes
avser föregående år.
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Förvaltningsberättelse
Kungsörs kommun bildade vid årsskiftet 2008/2009 en bolagskoncern med Kungsörs
Kommunföretag AB (KKAB) som moderbolag.
Kungsörs KommunTeknik AB 2009
VA 2009
Verksamhetsfastigheter 2010
Övriga verksamhetsfastigheter 2012
Drift och underhåll av mark- och gata 2012
Kungsörs Vatten AB 2016
Under 2016 bildades dotterbolaget Kungsörs Vatten AB på uppdraget från kommunfullmäktige
för att tydliggöra administration och särredovisning av va-frågor.
Kungsörs Vatten AB blev först ett dotterbolag till Kungsörs Teknik AB men numera är bolaget
ett dotterbolag till Kungsörs Kommunföretag AB och systerbolag till Kungsörs Teknik AB och
Kungsörs Fastighets AB.
Kungsörs Fastighets AB 1947
Är vårt kommunägda bostadsföretag som drivs med huvuduppgiften att främja
bostadsförsörjningen i Kungsör.
Information om verksamheten
Företaget 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. Verksamheten bedrivs i Kungsör.
Företagets ägare är Kungsörs Kommun, som äger 100 % av företagets aktier.
Styrelse
Ordinarie styrelseledamöter
Mikael Peterson, ordförande (S)
Linda Söder Jonsson (S)
Reijo Peräläinen (L)
Stellan Lund (M)
Madelene Fager (C)
Verkställande direktör
Claes-Urban Boström är verkställande direktör.
Styrelsen har under perioden genomfört 5 styrelsemöten.
Revisorer
Ordinarie revisor
Johan Tingström, c/o PricewaterhouseCoopers AB
Lekmannarevisor
Håkan Sundström

Lekmannarevisorsuppleant
Lars Wigström
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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.
Moderbolaget
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda

2020
0
-163
64 666
0

2019
0
-126
64 448
0

2018
0
-127
64 448
0

2017
0
-124
64 448
0
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Styrelsen har antagit målen för 2020 den 16 mars 2020. 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.
Ett treårigt avtal (2020-2022) har tecknats mellan Kungsörs Kommunföretag AB och Fantasy
World AB. Avtalet ger förskolor och skolklasser möjlighet att uppleva Miniature Kingdom.
Avtalet innehåller även 50 extra biljetter till förmån för gäster till Kungsörs kommun.
Bolagspolicyn från 2013 kommer under 2021 att revideras.
Styrelsen har beslutat att dotterbolagen, KFAB, KKTAB och KVAB ska balansera upp bolagets
årliga resultat enligt likadelsprincipen. Fördelningen gäller revision, arvoden, övriga avgifter
som t.ex. avgifter till Bolagsverket, utbildningar och konferenser samt avtalet med Fantasy
World AB.
Under hösten kommer styrelsen att göra en lägeskontroll över hur dotterbolagen efterlever
ägarens direktiv.
Internkontroll
Internkontrollplanen för 2020 är antagen av styrelsen den16 mars 2020. Planen ska följas upp
och redovisas i samband med årsredovisningen för 2020.
Personalredovisning
Moderbolaget har ingen egen personal anställd.
Styrelsearvode och revisionskostnader belastar bolagets dotterbolag.
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.
En kemikalieinventering är genomförd. Kemikaliehanteringen är ett ständigt pågående arbete
och andra bättre miljömässiga alternativ föreslås av systemet.
I Ägardirektiven anges att dotterbolagen ska anta en plan för utfasning av kemikalier, där det är
möjligt, mot bättre alternativ. Planen ska redovisas till KKAB.
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Koncernen

Aktiekapital

Annat eget
kapital

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Totalt

Belopp vid årets ingång
2020-01-01

2 200

84 816

-978

86 038

-978

978

0

8 113

8 113

Omfördelning resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2 200

83 838

8 113

94 151

Moderbolaget

Aktiekapital

Övrigt fritt eget
kapital

Årets
resultat

Totalt

2 200

50 860
-127

2 200

50 733

-127
127
56
56

52 933
0
56
52 989

Belopp vid årets ingång
Omföring resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
balanserad vinst
årets vinst
behandlas så att
till ägaren utdela
i ny räkning överföres

50 732 493
56 199
50 788 692
0
50 788 692

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

153 738

153 377

66
202
154 006

0
3 752
157 129

-12 655
-59 129
-13 435
-27 215
-1 306
-27 057
-140 797

-19 046
-59 995
-23 191
-26 255
-1 306
-24 643
-154 436

13 209

2 693

-1 003

-965

150
-3 125
-2 975

236
-3 248
-3 012

9 231

-1 284

27
46
-1 191

30
280
-4

8 113

-978

Tkr

Nettoomsättning

1,2

Aktiverat eget arbete
Övriga intäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Material och andra inköp
Driftkostnader
Underhållskostnader
Personalkostnader
Fastighetsskatt
Av- och nedskrivningar
Summa rörelsens kostnader

3

Rörelseresultat
Central administration
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Övriga skatter
Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat

3,4
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Not

2020-12-31

2019-12-31

5
6
7
8

539 132
132 976
16 019
78 049
766 176

555 067
111 508
14 384
56 289
737 248

172

179

766 348

737 427

8 936
4 898
626
4 707
2 696
21 863

2 799
6 949
2 063
3 571
2 736
18 118

92 370

35 781

Summa omsättningstillgångar

114 233

53 899

Summa tillgångar

880 581

791 326

Tkr

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Pågående arbete för kunds räkning
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

2 200
93 037
95 237

2 200
83 838
86 038

60
2 164
2 224

60
2 295
2 355

680 830
30 900
711 730

611 330
32 100
643 430

14 751
1 379
55 260

16 824
1 215
41 464

71 390

59 503

880 581

791 326

Tkr

Eget kapital och skulder
Aktiekapital
Annat kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Uppskjutna skatter
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Skulder till Kungsörs kommun
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

9
10
10
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

-74
-89

-9
-118

Rörelseresultat

-163

-127

Resultat efter finansiella poster

-163

-127

219

0

Resultat före skatt

56

-127

Årets resultat

56

-127

1

Tkr

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Central administration

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag

4
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Not

2020-12-31

2019-12-31

64 448

64 448

64 448

64 448

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag

219

0

SUMMA TILLGÅNGAR

64 666

64 448

1

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

13
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Not

2020-12-31

2019-12-31

2 200
2 200

2 200
2 200

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

50 733
56
50 788

50 860
-127
50 733

Summa eget kapital

52 989

52 933

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

7 100
900
8 000

7 100
900
8 000

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

3 671
7
3 678

3 484
31
3 515

64 666

64 448

1

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

14
15

Fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

Rörelseresultat före finansiella poster
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Övriga ej likvidpåverkande poster
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betalda inkomstskatt

12 206

1 728

27 057
586
150
-3 125
-1 118

24 643
0
236
-3 248
306
23 665

Ökning/minskning pågående arbete
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder
Ökning/minskning av kundfordringar

-6 137
341
-2073
13 960
2 051

8 075
-2 847
-2 330
6 320
-581
4 003

Kassaflöde från den löpande verksamheten

43 898

19 662

Investeringsverksamheten
Aktivering av anläggningstillgångar
Försäljning av maskiner
Förändring finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-55 957
341
7
-55 609

60 210

Finansieringsverksamheten
Nyupplåning
Amortering (-) upplåning (+) från Kungsörs kommun
Utdelning
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

69 500
-1 200
0
68 300

37 000
31 200
-1 200
67 000

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

56 589
35 781
92 370

26 422
9 359
35 781

Tkr

Den löpande verksamheten

1

-30
60 240
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Koncernredovisning
Kungsörs Kommunföretag AB upprättar koncernredovisning. Uppgifter om koncernföretag finns
i nothänvisning. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från
och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då
det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis
till verkliga värden vid förvärvstidpunkten.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Bokslutsdispositioner

Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. Koncernbidrag som lämnas till ett dotterföretag
redovisas dock som en ökning av andelens redovisade värde.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i
dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en
återföring sker inom överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid
framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten
är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när
de uppkommer. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
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Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida
kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och
anskaffningsvärdet ökas med samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda
nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av.
Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Kontorsbyggnader
Stommar
Fasader
Yttertak
VA
El och Ventilation
Snickerier
Fönster och dörrar
Tekn. installationer
Ytskikt och maskinutrustning
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

80 år
60 år
50 år
45 år
45 år
40 år
40 år
30 år
20 år
5-10 år
5-10 år

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av
nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet,
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden
(kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som tidigare skrivits ner görs per
varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.
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Finansiella instrument
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än
12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp
till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har
en löptid överstigande 12 månader redovisas till ett diskonterat nuvärde och
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
Kortfristiga placeringar
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det
lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. I posten kortfristiga placeringar ingår aktier
som innehas för att placera likviditetsöverskott på kort sikt.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp
av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade
beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.
Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna
skatteskuld som är hänförlig till reserverna.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutningen.
Avkastning på totalt kapital
Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Moderbolaget
Kungsörs Kommunföretags koncern gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande
förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för
att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.
Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande
uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det
räkenskapsår som ändringen görs samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och
kommande räkenskapsår.
Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Not 3 Personal

Moderbolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Koncernen

2020-12-31

2019-12-31

15
43
58

15
42
57

1 279
25 417
-16
26 680

1 353
24 050
0
25 403

146
1 564
-962
7 618
8 366

144
1 301
0
7 349
8 794

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

35 046

34 197

Andel ledande befattningshavare och verkställande
direktörer
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

100 %

100 %

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Återbetalning sjuklön
Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Statsstöd sociala avgifter
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Styrelsen består av 5 st. ordinarie ledamöter. 3 st. män och 2 st.
kvinnor.
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Not 4 Ersättningar till revisorerna
Koncernen

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

2020

2019

416
81
497

388
163
551

Moderbolaget

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
2020
2019
PwC
Revisionsuppdraget
36
0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
27
70
63
70

Not 5 Byggnader och mark
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Årets uppskrivningar
Utgående ackumulerade värde
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde

2020-12-31

2019-12-31

912 230
7 744
-5 026
394
915 342

743 980
167 242
0
1 402
912 624

-272 090
1 596
-20 050
-290 544

-253 356
0
-18 734
-272 090

0
19 422

19 422
19 422

-104 894
-5 000
-109 894

-104 894
0
-104 894

175 879

555 062
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Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

143 699
806
-298
25 640
169 847

113 226
30 472
0
0
143 699

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-32 190
164
0
-4 845
-36 871

-28 230
0
0
-3 960
-32 190

Utgående redovisat värde

132 976

111 509

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

21 695
3 797
0
0
25 491

16 449
5 422
-176
0
21 695

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

-7 311
0
0
-2 162
-9 472

-5 736
0
176
-1 751
-7 311

Utgående redovisat värde

16 019

14 384

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Genomförda omfördelningar
Omklassificeringar
Pågående arbete för kunds räkning
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2020-12-31

2019-12-31

56 289
54 961
-33 200

200 095

78 050

102 238
-246 044
0
0
56 289

78 050

56 289
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Not 9 Uppskjuten skatt
Koncernen

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har redovisats i resultaträkningen samt å andra sidan
den inkomstskatt som belöper sig på verksamheten utgörs av
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Totalt redovisad skatt

2020-12-31

2019-12-31

2 238
2 238

2 295
2 295

Not 10 Långfristiga skulder
Koncernen

Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut
Summa räntebärande skulder

2020-12-31

2019-12-31

714 028
714 028

611 330
611 330

2020-12-31

2019-12-31

8
1 616
7 812
20 341
25 137
624
55 538

14
1 626
6 281
7 664
25 209
670
41 464

2020-12-31

2019-12-31

100
100

95
95

2020-12-31

2019-12-31

0
0

0
0

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna räntekostnader
Upplupna löner
Övriga poster
Förinbetalda hyresintäkter
Anslutningsavgifter
Upplupna sociala avgifter

Not 12 Ansvarsförbindelser
Koncernen
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser

Moderbolaget
Övriga ansvarsförbindelser
Summa ansvarsförbindelser
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Not 13 Andelar i koncernföretag
Koncernen
Bolag
Kungsörs Fastighets AB
Kungsörs Vatten AB
Kungsörs KommunTeknik AB

556049-6464
559048-6956
556455-0910

Kapitalandel Antal aktier st.
100 %
30 505
100 %
11 000
100 %
11 000

556049-6464
559048-6956
556455-0910

Kapitalandel Antal aktier st.
100 %
30 505
100 %
11 000
100 %
11 000

Moderbolaget
Bolag
Kungsörs Fastighets AB
Kungsörs Vatten AB
Kungsörs KommunTeknik AB

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

64 448
64 448

64 448
64 448

Utgående redovisat värde

64 448

64 448

Not 14 Disposition av vinst eller förlust
2020-12-31

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

50 732 493
56 199
50 788 692

Till ägaren utdela
I ny räkning överföres

0
50 788 692

Not 15 Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier

Kvotvärde

22 000 A-aktier med kvotvärde

100 kr
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
Kungsör 2021-03-16

Mikael Pettersson
Ordförande

Linda Söder Jonsson
Ledamot

Reijo Peräläinen
Ledamot

Stellan Lund
Vice ordförande

Madelene Fager
Ledamot

Claes-Urban Boström
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-

Johan Tingström
Auktoriserad revisor

-
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Lekmannarevisorerna
i Kungsörs Kommunföretag AB, Kungsörs kommun
Till årsstämman i Kungsörs Kommunföretag
AB organisationsnummer 556049-6464
Till fullmäktige i Kungsörs kommun

Granskningsrapport för år 2020
Jag, av fullmäktige i Kungsörs kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Kungsörs
Kommunföretag AB:s verksamhet.
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.
Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning,
ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt pröva
om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och
föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god revisionssed i
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning
och av årsstämman fastställda ägardirektiv.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas
i bilagan.
Jag bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Jag bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.
Kungsör 2021-04-08

Håkan Sundström
Av fullmäktige i Kungsörs kommun utsedda lekmannarevisor
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Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2021-03-29

§ 58 Årsredovisning 2020 - Kungsörs Grus AB
Diarienummer KS 2021/175

Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2020 för Kungsörs Grus AB
med godkännande till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstämman i
uppdrag att rösta för att
- godkänna årsredovisning 2020 för Kungsörs Grus AB inklusive förslag till
vinstdisposition
- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2020.

Sammanfattning
Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Jäv
Mikael Peterson (S) och Stellan Lund (M) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22
Årsredovisning, Revisionsberättelse och Lekmannarevisorernas
Granskningsrapport för 2020
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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Årsredovisning 2020 - Kungsörs Grus AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2020 för Kungsörs Grus AB
med godkännande till handlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstämman i
uppdrag att rösta för att
- godkänna årsredovisning 2020 för Kungsörs Grus AB inklusive förslag till
vinstdisposition
- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2020.

Sammanfattning
Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22
Årsredovisning, Revisionsberättelse och Lekmannarevisorernas
Granskningsrapport för 2020
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§ 59 Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens
Myndighetsförbund, VMMF
Diarienummer KS 2021/145

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga
årsredovisning 2020 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund med
godkännande till handlingarna och beviljar förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för 2020.

Sammanfattning
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovisning för
räkenskapsåret 2020. Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen.

Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning redogör ordförande Mikael Peterson
(S) för en under dagen inkommen skrivelse från kommunens revision
angående beslutsformuleringen gällande ärendet. Kommundirektören får
uppdraget att hantera synpunkten inför framtida beslutsformuleringar.

Jäv
I beslutet deltar inte Petter Westlund (C), Anders Frödin (SD) samt Christer
Henriksson (V).

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-05
VMMF 2021-02-24 § 12 Årsredovisning 2020
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Årsredovisning 2020 - Västra Mälardalens
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga
årsredovisning 2020 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund med
godkännande till handlingarna och beviljar förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för 2020.

Sammanfattning
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovisning för
räkenskapsåret 2020. Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen.
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§
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Dnr 8 / 2020-042

Årsredovisning 2020
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning för
2020.

2

406 tkr återbetalas till förbundsmedlemmarna utifrån aktuella fördelningstal.

Handlingar som ingår i beslutet
• Årsredovisning den 12 februari 2021
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 12 februari 2021

Sammanfattning
Från förbundschefen finns årsredovisning för år 2020. Av årsredovisningen framgår att förbundet gör ett positivt resultat på 406 tkr och att balanskravet uppnåtts under 2020.
Årsredovisningen överlämnades till ekonomikontoren i Kungsör och Arboga kommun den 12 februari 2021.

Skickas till
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare+ handling
Förbundsmedlemmarna + handling
Revisorerna + handling
Akten
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~

Justerandes sign.

(Y}t_

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

Sida 261 (336)

Dnr 8 / 2020-042

VÄSTRA MÄLARDALENS
MVNDIGHETSFÖRBUND
~~~~

Årsredovisning
2020

Godkänd av förbundsdirektionen den 24 februari 2021, § 12

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2020-02-12

Sida 262 (336)

Innehåll
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
1.1
Uppdrag och syfte
1.2
Organisation
:
1.3
Kännetecken

5
5
5
5

2

Ordförande har ordet

6

3

Förvaltningsberättelse
3.1
Översikt över verksamhetens utveckling
3.2
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
3.3
Händelser av väsentlig betydelse
3.4
Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet..
3.5
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
3.6
Balanskravsresultat.
3.7
Väsentliga personalförhållanden
3.8
Förväntad utveckling

8
8
9
10
13
18
21
21
24

4

Ekonomisk redovisning
4.1
Resultaträkning
4.2
Balansräkning
4.3
Kassaflödesanalys
4.4
Noter
4.5
Driftredovisning
4.6
Investeringsredovisning

25
25
25
26
27
29
29

5

Redovisningsprinciper

30

6

Ordlista och förklaringar

32

7

Bilaga
7.1
Verksamhetsberättelse 2020

33
33

3

Sida 263 (336)

1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

1.1
Uppdrag och syfte
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett
kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner som bildades
den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra kommunernas
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet.
Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.
Uppdraget är formulerat i ett reglemente och en förbundsordning som
innebär myndighetsutövning inom miljöbalken, livsmedelslagen,
strålskyddslagen, tobak och liknande produkter, alkohollagen (folköl),
lagen om sprängämnesprekursorer, tillsyn enligt lagen om receptfria
läkemedel samt myndighetsutövning inom plan- och bygglagen (utom de
delar som avser planläggning).
1.2
Organisation
Förbundet har en förbundsdirektion med fyra ordinarie ledamöter och
fyra ersättare från Arboga respektive Kungsörs kommun. Till förbundet
hör en tjänstemannaorganisation bestående av 19 personer som leds av en
förbundschef. Inom organisationen finns två enheter, bygglov enheten och
miljö- och hälsoskyddsenheten som leds av två enhetssamordnare. En
central administration stöttar enheterna och förbundsdirektionen.
1.3
Kännetecken
Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av:
✓
✓
✓
✓
✓

bra bemötande
god service och tillgänglighet
effektiv, korrekt, professionell och rättssäker handläggning
att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde
information och rådgivning som alla kan förstå
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2

Ordförande har ordet

I januari 2011 startades Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Syftet
med att bilda förbundet var att för Kungsör och Arboga tillhandahålla en
rättssäker och effektiv myndighetsutövning av god kvalitet. Direktionens
mål är inriktade på dessa ledord.
2020 är förbundets tionde verksamhetsår. Således ett jubileums år. Den
första januari 2021 fyllde förbundet tio år. Verksamheten står på en stabil
grund. Boksluten har varje år visat ett överskott. Då kompensation för
pris- och löneökningar uteblivit under flera av de tio år som förflutit har
budgetarbetet präglats av oro för underskott vid årets slut. Dock har
förbundet hittills lyckats utföra sina uppdrag och även haft ett överskott
vid årens slut. År 2020 stannade överskottet på 406 tkr.
Året som gått liknar inget tidigare år. Det är den pågående pandemin som
påverkat oss kraftfullt. Årets två första månader förflöt som vanligt men
därefter tvingades vi till stora förändringar. Folkhälsomyndighetens
riktlinjer om att arbeta hemma, hålla avstånd och undvika fysiska möten
har präglat medarbetarnas insatser. Även direktionens sammanträden har
påverkats kraftigt. Två möten ställdes in och senare på året beslutade vi
oss för att genomföra dem med reducerad styrka. Vårens dialogmöte
ställdes in. Istället genomfördes två möten under andra halvåret.
Pandemianpassningarna innebar även svårigheter att genomföra
tillsynsplanen helt och fullt. Under våren gick tillsynen på sparlåga. Under
två veckor ställdes all tillsyn in helt. Under hösten genomfördes den om
än inte fullt ut. Mycken tillsyn fick ske på distans och verksamheter med
årlig avgift prioriterades. Förbundet fick dessutom nya arbetsuppgifter då
trängselkontroll på grund av Folkhälsomyndighetens restriktion lades på
oss. För detta har vi kompenserats av staten. Kontoret har varit glest
bemannat under året och alla besökare måste boka tid numera.
De aktiviteter som normalt genomförs för att stärka kunskaper hos
direktion och medarbetare har inte blivit av detta år. Kurser och
konferenser har ställts in. Ledamöterna känner trots det en stark tilltro till
verksamheten och det råder en politisk samsyn i våra beslut tagna under
året.
Förbundet levererar en verksamhet av god kvalitet. Det styrks av den
goda ordningen på måluppföljning och internkontrollerna som görs av
verksamheten och som regelbundet redovisas för direktionen.
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Direktionen har tio fastställda mål att sträva mot. Åtta mål har uppfyllts
och två mål har delvis uppfyllts. Dels är det tillsynsplanen som inte
kunnat genomföras fullt ut. Och dels är det mål 8 om bygglovsenhetens
klagomålsärenden. 18 av 20 ärenden har behandlats i tid (90 %, målet var
95 %).
Trots farhågor om röda siffror vid årets slut konstaterar vi att även 2020
års verksamhet slutar med ett mindre överskott trots den pågående
pandemin. Den världsomspännande virusinfektionen Covid 19 kommer
att prägla även innevarande år. Först när en stor andel av befolkningen
vaccinerats kan en mera normal situation återkomma. Vad de bestående
förändringarna av arbete och politik blir får framtiden utvisa.
Som ordförande vill jag tacka alla medarbetare i förbundet för väl
genomfört arbete under året.

Dan Avdic Karlsson
Ordförande 2020
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3

Förvaltningsberättelse

3.1
Översikt över verksamhetens utveckling
För verksamhetsåret 2020 redovisas ett överskott på 406 tkr. Förbundet
har sedan bildandet 2011 redovisat positiva resultat och har därmed haft
möjlighet att bygga upp en god ekonomi.
I tabellen nedan redovisas en översikt över verksamhetens utveckling.
Västra Mälardalens Mvndiohetsförbund

2020

2019

2018

2017

2016

6 340

6443

6 011

6 638

6 123

-13 680

-14 526

-13 356

-13 299

-13 065

8 152

8 035

8 035

8 037

7 957

Fördelninasorincio Arboaa 60 %

4 902

4 833

4 833

4 833

4 785

Fördelninasorincio Kunasör 40 %

3 250

3 202

3 202

3 204

3 172

60

53

52

62

55

602

470

0

0

233

19

19+1

19+1

19+1

19+1

343

349

333

313

303

2 982

3 848

5 745

5 531

6 250

Verksamhetens intäkter (tkr)
Verksamhetens kostnader tkr
Medlemsbidrao (tkr)

Soliditet (%)
lnvesterinqar (netto) tkr
Antal anställda
Nvckeltal/medboroare (kr)
Likvida medel

Både verksamhetens intäkter och kostnader har påverkats av covid-19.
Verksamheten har prioriterad ned viss tillsyn som medfört mindre
intäkter och vakanser under året har bidragit till minskade kostnader.
Förbundet finansieras av kommunernas medlemsbidrag och intäkter från
avgifter för handläggning av ärenden inom miljö- och hälsoskydd och
bygg. Medlemsbidrag har inte höjts i samma omfattning som
verksamhetens kostnader har ökat. Det är främst den ökade byggnationen
och intäkter från bygglov som medfört att verksamheten har gjort positiva
resultat. Inför 2021 har medlemsbidraget höjts för att klara ökade
pensionskostnader
Soliditeten är fortsatt god.
För att utveckla och digitalisera verksamheten har investeringar gjorts i
nya ärendehanteringssystem, e-tjänster och e-arkiv. Ett arbete som
förväntas pågå ett par år till. Investeringarna görs med eget kapital.
Antalet tillsvidareanställda har varit stabilt. Extra resurs har tidigare varit
anställd för att jobba med enskilda avlopp. Det arbetet klaras sedan 2020
med befintliga resurser.
Verksamheten har år 2020 kostat 343 kronor/medborgare vilket är något
lägre än 2019.
Förbundets likviditet har sjunkit. Trots det bedöms likviditeten vara god.
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3.2

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Covid-19 har påverkat årets ordinarie arbete på många olika sätt både vad
gäller verksamhet och ekonomi.
Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionens kostnader har blivit lägre på grund av färre
sammanträden och färre deltagare.
Bygglov

Byggandet har hållit i sig trots covid-19. Totalt har 358 nya
bygglovärenden inkommit vilket är en ökning med 16 %. Det är mindre
ärenden som initierats av privatpersoner som har ökat mest,
tillbyggnader, inglasningar med mera. Antalet större bygglov har varit
färre än tidigare år. Trots ökning av totalt antal ärenden har intäkterna
varit lägre vilket beror på att taxans konstruktion bygger på
byggnadsarea.
I diagrammet nedan jämförelse antal bygglovärenden och intäkter
Lovärenden (antal)
Intäkter (tkr)

2020

2019

2018

2017

2016

358

309

305

380

291

2 439

2 999

2 777

2 836

2 062

Miljö- och hälsoskydd

Covid-19 har påverkat det planerade tillsynsarbetet på enheten. Tillsyn
har prioriterats på verksamheter som omfattas av årlig tillsynsavgift.
Mindre verksamheter med mindre risk har prioriterats ned. Det är
verksamheter som omfattas av timavgift så kallad efterhandsdebitering.
Det har medfört att intäkterna för miljötillsyn och hälsoskyddstillsyn har
blivit lägre.
Trängseltillsyn

Statligt bidrag på totalt 120 tkr (Arboga 94 tkr och Kungsör 26 tkr) har
erhållits för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
"trängseltillsyn". Tillsynen har klarats med befintliga resurser under 2020
varför bidraget har periodiserats över till 2021.
Tillfälliga sänkta arbetsgivaravgifter och ersättning sjuklön

Regeringens beslut om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter under marsjuni 2020 har medfört att förbundets arbetsgivaravgifter har blivit 375 tkr
lägre än beräknat. Ersättning för sjuklön uppgår till 68 tkr.
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Pensionsförpliktelser

För att trygga framtida pensionskostnader tecknades 2011 försäkring för
den förmånsbestämda ålderspensionen (F ÅP) och efterlevandepension
istället för årlig avsättning. Förbundet har ingen upparbetad
pensionsskuld.
Pensionskostnaderna har ökat kraftigt de senaste åren och kostnaderna för
året uppgick till 446 tkr vilket medfört ett underskott på 305 tkr mot
budget. Medlemskommunerna har kompenserat förbundet för ökningen
2021. Enligt prognos fortsätter kostnaderna att öka ytterligare de närmaste
åren.
Prognos KPA

Bokslut
Förmåns bestämd
ålderspension (FÅP) +
efterlevandeskydd
Kostnad premie tkr

2019

2020

2021

2022

2023

2024

257

446

438

593

657

526

3.3 Händelser av väsentlig betydelse
Nedan redovisas en sammanfattning av händelser av väsentlig betydelse
som inträffat under året. Covid-19 har påverkat både verksamhet och
arbetsmiljö. En mer detaljerad redovisning finns redovisad i bilagan
"Verksamhets berättelse 2020".
Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen sammanträder vanligtvis varje månad, utom juli.
Covid-19 medförde att sammanträdena i april och maj ställdes in. För att
klara bestämmelser om tidsfrist för handläggning av bygglov,
förhandsbesked och strandskydd lämnades delegation till ordförande och
vice ordförande.
Dialog med medlemskommunerna

Vårens planerade dialogmöte ställdes in. Ett extra dialogmöte
genomfördes under augusti månad för att diskutera ekonomi, taxor och
avgifter. Totalt har två dialogmöten hållits under året.
Förbundskontoret

Under tidig vår infördes schemalagt distansarbete för personalen och
under en kort period pausades nästan allt tillsynsarbete. Det planerade
tillsynsarbetet flyttades fram och arbetet med händelsestyrd tillsyn som
anmälningar och ansökningar prioriterades. Fysiska möten ersattes av
digitala möten. Den tillsyn som kunde utföras utomhus som exempelvis
vissa platsbesök, avloppsinspektioner med mera fortsatte.

10

Sida 269 (336)

Under hösten utökades distansarbetet för att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Med minimal personalstyrka på kontoret och de flesta
på distans har det krävt förändrade rutiner och arbetssätt som digital
tillsyn, skrivbordskontroller med mera. En omställning och förändring
som personalen har hanterat väldigt väl. Verksamhetens kärnverksamhet
har trots covid-19 och ändrade förutsättningar fungerat bra.
Trängseltillsyn

Under våren fick förbundet i uppdrag av regionens smittskyddsläkare att
genomföra "trängseltillsyn" på restauranger, cafccr med mera, för att se
till att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att
förhindra smitta av covid-19 följdes.
I juli fick förbundet ansvar för den nya lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen som gäller fram till 31 maj 2021.
Totalt har 212 kontroller genomförts och 90 verksamheter besökts.
Tillsynen har främst varit fokuserad på dialog, information och
rådgivning. Inga sanktioner har varit aktuella. Samtlig personal på miljöoch hälsoskydd har varit delaktig i trängseltillsynen vilket resulterat i en
effektiv tillsyn.
Miljö- och hälsoskydd

Målet med den planerade tillsynen har delvis uppfyllts på grund av att
viss tillsyn har prioriterats ned på grund av covid-19. Totalt har 72 % av
den planerade tillsynen genomförts. Alla verksamheter med årlig
tillsynsavgift har fått sin tillsyn utförd vilket gör att förbundet inte har
någon kontrollskuld efter 2020. Flera projekt har prioriterats ned.
Den fysiska tillsynen har ersatts av digitala möten och skrivbordstillsyn.
53 % av tillsynen har utförts digitalt eller genom skrivbordstillsyn och
47 % har genomförts på plats. Antalet anmälningar och ansökningar inom
olika områden har legat på samma nivå som tidigare år och bedöms inte
ha påverkats av covid-19. Totalt har 1165 nya ärenden startats under året.
Projektet med att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp har pågått i tio år.
När projektet startade 2012 uppfyllde endast 34 % av de enskilda
avloppen lagstiftningens krav. Vid årets slut 2020 uppfyller 81 %
lagstiftningens krav vilket är en ökning med 10 % sedan 2019.
Mitt Miljösamverkan

Förbundet har anslutit sig som medlem till Mitt Miljösamverkan för
perioden 2021-2024. Mitt Miljösamverkan startades 2018 och är en
samverkan mellan samtliga länsstyrelser och kommuner i Dalarna,
Uppsala och Västmanland. Syftet med samverkan är att stärka
kompetensen hos myndigheterna inom miljö- och hälsoskyddsområdet
och livsmedelsområdet samt ge bättre resursutnyttjande, leda till samsyn
och utveckla tillsynsmetoder.
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Bygglov

Arbetet har varit fokuserat på att handlägga den stora mängd
bygglovärenden som inkommit. Antalet små ärenden som tillbyggnader,
inglasningar med mera har dominerat. Antalet nya småhus har också
ökat. Större bygglov har varit färre under året. De större ärenden som har
handlagts är bland annat två flerbostadshus, nio tvåbostadshus, två
master, tre industribyggnader (tält-lagerhallar) och en paddelhall.
De bygglov som har beviljats har resulterat i att det tillkommit 55 nya
bostäder i Arboga och Kungsör (inklusive åtta fritidshus).
t I b osa
r· d er 2020
Atlb
na evula
ld e b!VQQ ov oc h ana
Typ av bostad
Flerbostadshus
(lägenheter)
Radhus/Parhus
Småhus (villor)
Fritidshus
Totalt

Arboga
Antal bygglov Antal bostäder

10

10
6
16

6
16

Kungsör
Antal bygglov
Antal bostäder

28
2

37

30

39

2

Digitalisering

Förbundet har jobbat aktivt med digitaliseringsprocessen under året.
Riktlinjer och rutiner har tagits fram för att möjliggöra övergång från
pappershandlingar till digitala handlingar.
Utvecklingen av ärendehanteringssystemet Ecos2 som infördes 2019 har
fortgått och e-tjänster för att registrera livsmedelsanläggning, ansöka om
enskilt avlopp och värmepump, är under införande. Handlingarna från
det äldre systemet Ecosl har flyttats över till ett e-arkiv.
Nytt avtal för ärendehanteringssystem på bygglovenheten har tecknats.
Införande av e-tjänst för att ansökan om bygglov kommer att införas
under 2021.
Energi- och klimatrådgivning

Köping, Arboga och Kungsörs kommuner samverkar kring energi- och
klimatrådgivningen. Den energi- och klimatrådgivare som var anställd
slutade under våren. Rådgivningen har sedan lösts genom avtal med
Energikontoret i Eskilstuna. 32 energirådgivningar har utförts via
personligt möte, telefon och e-post. Energi- och klimatrådgivaren har
deltagit på företasfrukostar och publicerat en video på Facebook. På grund
av covid-19 har flera planerade aktiviteter ställts in.
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3.4 Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet
Förbundets budget och mål

Budget och mål fastställs av direktionen i oktober månad varje år.
Ekonomiskt utfall och prognos samt uppföljning av förbundets mål tas
fram varje månad och presenteras på direktionens sammanträde.
Förbundets budget

Grunden för budgeten utgörs av det medlemsbidrag som kommunerna
anslår för verksamheten samt de intäkter förbundet får från de taxor som
gäller för förbundets myndighetsutövning. Fördelningsprincipen mellan
kommunerna är Arboga 60 % och Kungsör 40 %. Budgeten innehåller en
plan för tre år och föregås av en strategisk och ekonomisk plan. Den
omfattar även en treårig investeringsbudget. Investeringar finansieras
med eget kapital.
Förbundets mål

För 2020 har direktionen beslutat om tio mål, nio verksamhetsmål och ett
finansiellt mål. Målen är framtagna utifrån förbundets uppdrag och
verksamhet inom miljö- och byggområdet. Hänsyn har tagits till
medlemskommunernas mål och inriktningar och målen inom miljö- och
hälsoskydd har tydlig koppling till fastslagna nationella miljömål. Målen
utarbetas av direktionen tillsammans med förbundskontorets tjänstemän.
Mätbara mål har tagits fram inom följande områden:
• Personal
• Miljö- och hälsoskydd
• Bygglov
• God ekonomisk hushållning
Sammanfattning av måluppfyllelse

Sju av nio verksamhetsmål har uppfyllts. Det finansiella målet har
uppfyllts.
Målet gällande tillsynsplan har delvis uppfyllts. Orsaken är covid-19 och
att all tillsyn pausades under en period och flyttades fram. Verksamheter
som betalar en årlig avgift har prioriterats medan verksamheter med så
kallad timavgift, verksamheter med mindre risk, har prioriterats ned och
flyttats fram till nästa år.
Målet med att behandla klagomålsärenden på bygg med ett
informationsbrev inom tre veckor har delvis uppfyllts. Anledningen är att
antalet bygglovärenden har varit fler än normalt och medfört en hög
arbetsbelastning på bygglovenheten.
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Redovisning av 2020 års mål

Nedan redovisas målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda den 31
december 2020. Figurerna nedan visar hur målen uppfyllts vid årets slut.
•

Målet har uppfyllts år 2020

♦

Målet har delvis uppfyllts år 2020

■

Målet har inte uppfyllts år 2020
Uppföljning av 2020 års direktionsmål den 31 december 2020

Måll
Måluppfyllelse: % sjukfrånvaro av arbetstiden=
Total sjukfrånvaro i%
3%
av arbetstiden ska inte
överskrida 7 % .
Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare
och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet. Vid högt sjuktal finns en
betydande risk att verksamheten påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på
den risken. Sjukfrånvaron har varit relativt låg.

•

Kommentar mål 1: Målet har uppfyllts.
Mål2
Måluppfyllelse:
Användande av 23
Genomförda friskvårdstimmar = 27 timmar per
friskvårdstimmar per år
anställd.
och anställd. Gäller för
de som ej nyttjar
friskvårdsbidrag.
Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare
och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet.
Bedömning görs är att friskvårdstimmen ger en positiv effekt på personalens hälsa och
ger en positiv effekt för medarbetarna och för förbundets verksamhet. Att mäta ovan
angivet mål ger en bild i vilken omfattning friskvårdstimmarna utnyttjas.
Kommentar mål 2: Målet har uppfyllts.

•

•

Mål3
Måluppfyllelse: Antal pågående ärenden är 464
Antal pågående miljöstycken.
och hälsoskyddsärenden, exklusive
ärenden som rör
av loppsinventeringar,
tillståndsärenden för
avlopp samt
förbudsärenden
gällande avlopp, ska ej
överstiga 600 stycken.
Målets syfte: Det är viktigt att ärenden handläggs och avslutas. Att mäta antalet
pågående ärenden är ett sätt att ha kontroll på att ärenden inte blir gamla utan kommer
till avslut. Ärenden som tillhör avloppsprojektet exkluderas eftersom de ligger öppna
under en längre tid och effekten av det arbetet och dessa ärenden mäts i
mål 5.
Kommentar mål 3: Målet har uppfyllts.
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Uppföljning av 2020 års direktionsmål den 31 december 2020

•

Mål4
Måluppfyllelse= Atta fastigheter har utretts.
Fyra fastigheter med
misstänkt risk för
förorening ska utredas
under 2020
Målets syfte: Mark som misstänks vara förorenad finns på ett antal platser inom Arboga
och Kungsörs kommun. Målet anger ambitionen i takten på utredning av förorenade
områden. Att mäta målet ger ett mått på hur arbetet utifrån ambitionen fortgår.
Kommentar mål 4: Målet har uppfyllts.
Mål5
Måluppfyllelse: 54 % är bedömda.
50 % av alla gula
(129 stycken)
avloppsanläggningar i
Arboga och Kungsörs
kommun ska, vid
utgången av 2020, ha
bedömts om de
uppfyller lagstiftningens
krav.
Målets syfte: Det långsiktiga målet är att 2021 ska alla gula enskilda avlopp ha bedömts
om de uppfyller lagstiftningens krav eller ej och år 2023 ska alla avloppsanläggningar
som bedömts ej uppfylla lagstiftningens krav ha åtgärdats. Att enskilda
avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav åtgärdas är viktigt. Med
stöd av tillsynsmyndighetens tillsynsarbete påskyndas detta.
Kommentar mål 5: Målet har uppfyllts.

•

Mål6
Fastställd tillsynsplan
för miljö- och
hälsoskyddsenhetens
tillsynsarbete år 2020 har
uppfyllts.

Måluppfyllelse:
Tillsynsplan 72 %
Livsmedel 100 %
Receptfria läkemedel, tobak & folköl 100 %
Hälsoskydd 58 %
Miljöskydd 65 %
Naturvård 100 %
Målets syfte: Den planerade tillsyns plan/ kontrollplan som förbundet årligen fastställer
för miljö- och hälsoskyddsområdet ska följas. Den planerade tillsynen och kontrollen är
en väsentlig del av förbundets uppdrag och att följa upp hur genomförandet av planerna
sker är viktigt. Det görs genom att detta mål mäts kontinuerligt.
Kommentar mål 6: Målet har delvis uppfyllts. Anledningen är pågående pandemi.
Tillsyn har prioriterats och utförts hos de verksamheter som omfattas av årlig avgift. Viss
tillsyn har prioriterats ned. Det gäller verksamheter som har tillsyn mer sällan och
omfattas av så kallad timavgift (efterhandsdebitering). Den tillsynen har flyttats fram.

♦

•

Mål 7
Måluppfyllelse:
95 % av bygglov99 % har granskats inom två veckor (352 av 356)
enhetens inkomna lovoch anmälningsärenden
förgranskas inom två
veckor.
Målets syfte: För att verka för god service och snabb handläggning av lov- och
anmälningsärenden är det viktigt att granskning görs tidigt i ett ärende, då det har
betydelse för handläggningstiden. I det fallet att ett ärende behöver kompletteras ska den
sökande snabbt få beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll på att
lagstiftningens krav på handläggningstider uppfylls.
Kommentar mål 7: Målet har uppfyllts.
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Uppföljning av 2020 års direktionsmål den 31 december 2020
Mål8
Måluppfyllelse:
95 % av
90 % har behandlats inom tre veckor (18 av 20)
bygglovenhetens
klago målsärenden
(ovårdade tomter med
mera) behandlas inom
tre veckor med
informations brev.
Målets syfte: Är att mäta effektiviteten vid behandlingen av klagomålsärenden och ange
en ambitionsnivå inom vilken tid de ärendena bör behandlas.
Kommentar mål 8: Målet har.delvis uppfyllts. Ökat antal bygglovansökningar har
medfört att klagomålsärenden prioriterats ned under en period.

♦

•

Mål9
Måluppfyllelse:
25 % av lovärenden
25 % har avslutats (86 ärenden).
äldre än fem år ska
avslutas under 2020.
Målets syfte: Det långsiktiga målet är att förbundet år 2023 har avslutat alla lovärenden
som är äldre än fem år. Totalt antal är 338 stycken. Målet anger ambitionen i takten på det
arbetet.
Kommentar till mål 9: Målet har uppfyllts.

•

Mål 10
Måluppfyllelse: 44 %
Verksamhetens
självfinansieringsgrad är
44 % 2020.
Målets syfte: Finansieringen av förbundets verksamhet är en väsentlig faktor och att följa
i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som är
viktigt att följa. Syftet med målet är ett sätt att mäta ambitionsnivån för vilken
självfinansieringsgrad som ska vara uppfylld 2020.
Kommentar till mål 10: Målet är uppfyllt
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Intern kontroll

En Intern kontrollplan fastställs årligen av direktionen. En utredning om
verksamhetens kritiska processer presenteras för direktionen som sedan är
delaktig i vilka kontrollmoment som ska ingå i Intern kontrollplanen.
Intern kontrollplanen följs upp och redovisas två gånger per år.
Kontrollmoment 2020
• Rättssäker myndighetsutövning: Handläggning av ärenden ska följa
lagverk och vara rätts- och tidssäkert utfört.
• Verksamhetens styrdokument: Styrdokument, förbundsordning,
reglemente samt delegationsordning ska vara aktuella
• GDPR: Granskning av rutin för registerdokument
• Förbundsdirektionens beslut: Följa upp att förbundsdirektionens
beslut verkställs.
Kontrollmomenten, GDPR och förbundsdirektionens beslut, har ej varit
aktuella att följas upp under året. Verksamhetens styrdokument har setts
över och är aktuella. Vad gäller rättssäker myndighetsutövning har endast
små avvikelser noterats som inte haft någon påverkan på rättssäkerheten.
Analys av resultatet visar på en god intern kontroll och styrning.
Verksamhetsplan

Förbundsdirektionen beslutar årligen om en verksamhetsplan med syfte
att uppsatta mål för verksamheten ska nås. Genom att säkerställa att
verksamheten planeras på ett systematiskt sätt och att arbetet
dokumenteras skapas det bra förutsättningar att målen nås. Planen
omfattar tillsynsplan och behovsutredning för miljö- och
hälsoskyddsenhetens område, kontrollplan för offentlig
livsmedelskontroll och förteckning över återkommande tillsynsobjekt.
Planerna sträcker sig över en treårsperiod.
Kvalitetsarbete och servicemätningar

Förbundet deltar genom medlemskommunerna i företagsundersökningar,
Svenskt Näringsliv och serviceundersökningen NKI genom SBA
(Stockholm Business Alliance ), inom områdena bygglov, miljö- och
hälsoskydd samt livsmedelskontroll. I den senaste NKI-undersökningen
fick området miljö- och hälsoskydd betyget "mycket högt" medan övriga
områden fick "högt och godkänt".
För att ytterligare följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken,
som även riktar sig till privatpersoner, har en egen enkätundersökning
genomförts under april-oktober för att se hur "Vi kan bli bättre".
Målgruppen är de som fått tillsyn/kontroll, bygglov eller tillstånd inom
miljö- och hälsoskydd. Frågorna är inriktade på förbundets kännetecken,
hur man upplevt service, tillgänglighet, handläggningstider med mera.
Enkäten skickas för första gången ut digitalt via e-post och med en
svarsfrekvens på 49 %, vilket är bättre än tidigare år.
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Resultatet från årets enkät visar att medelvärdet för nöjdhetsgraden ligger
på 4,2 av 5,0 möjliga vilket bedöms som ett högt resultat. Medelvärdet för
nöjdhetsgraden ligger på en liknande nivå som tidigare år. Mätningen
visar både på styrkor och förbättringsområden som ger ett bra underlag
för att fortsätta utveckla förbundets verksamhet med hur "Vi kan bli
bättre".

Jämförelse enkätresultat 2018-2020
medelvärdet av nöjdhetsgrad (max 5,0)
5,0
4,0

3,0

1ii12018

2,0

1ii12019

1,0

1ii2020

0,0
Tillgänglighet

Bemötande

Handläggningstid Tydlighet i beslut

Medelvärde
totalt

3.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Utöver det finansiella målet kring självfinansieringsgrad har förbundet
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."
Resultat

Förbundet gör 2020 ett positivt resultat på 406 tkr varav 81 tkr är
budgeterat resultat. Utifrån riktlinjerna finns en fungerande intern
kontroll. Årets resultat är positivt och överstiger 1 % av det erhållna
kommunbidraget. De investeringar som har gjorts under året har skett
med egna medel.
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Resultatet är något bättre än den prognos som gjordes till delåret. Lägre
kostnader för direktionen och bygglovenheten är några av orsakerna till
det bättre resultatet. Driftbudgeten gör ett överskott på 276 tkr och den
finansiella delen ett överskott på 49 tkr.
Budgetavvikelse

·-

Belopp i tkr
Budget

Nettokostnad

Avvikelse

2020

2020

2020

Direktion inkl revision

551

355

196

Central administration

1 118

1 299

-181

Bygglov

2 184

1 895

289

Miljö och hälsoskydd

4 218

4 246

-28

SUMMA nettokostnader

8 071

7 795

276

Finansierinq nettointäkter

-8 152

-8 201

49

-81

-406

325

SUMMA
Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan

Nedan redovisas orsaker till avvikelserna i tabellen ovan.
Direktionens kostnader har blivit lägre på grund av färre sammanträden
och färre deltagare.
Den centrala administrationens ökade kostnader beror främst på
konsekvenserna av Västra Mälardalens kommunalförbunds
fördelningsprincip gällande kostnader för IT, telefoni, löner och
upphandling som har ökat med 140 tkr.
Upphandling av nytt ärendehanteringssystem på bygglov har senarelagts
vilket medfört att underhållskostnader på 208 tkr också har flyttats framåt.
Bygglovintäkterna har varit 81 tkr högre än budget.
Miljö- och hälsoskydds budget är nästan i balans. Inom verksamheten
finns avvikelser. På kostnadssidan görs ett överskott på 645 tkr vilket
främst beror på vakanser under året. Nedprioriterat tillsynsarbete har
medfört att rekryteringar har senarelagts. På intäktssidan görs ett
underskott på 712 tkr vilket beror på lägre tillsynsintäkter och lägre
intäkter för enskilda avlopp. Underskottet på intäktssidan kompenseras
av överskott på kostnadssidan.
Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar samt
okompenserad övertid är oförändrad mellan 2019 och 2020.
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Finansiella kostnader

Kostnaderna för pensioner har varit högre än budget. Underskottet
kompenseras av sänkta arbetsgivaravgifter och ersättning för sjuklön. Den
finansiella budgeten visar ett överskott på 49 tkr.
Likviditet

Medlemskommunerna betalar in bidrag i förskott varje kvartal till
förbundets bankkonto. Kassa och bank uppgår den 31 december 2020 till
2 982 tkr. Någon kredit har inte nyttjats under 2020.
I dia rammet nedan redovisas likviditets örändrin ar under 2019 och 2020
Likvida medel
Jämförelse år 2019 och 2020

8000000,00
7000000,00
6000000,00 --l,;;;;;:,------+----=----1,,,i;...--1.w---=--1--------.-----
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- 2020

-+----------------------

- 2019

2000000,00
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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. Efter 2020 års
resultat ska 406 tkr återbetalas till medlemmarna.

18 Eget kapital tkr

2016

2017

2018

2019

2020

2 835

4 028

3 943

3 695

3 093

-1 028

-943

-695

-93

Återbetalning
Arets resultat tkr

1 193

943

695

93

406

UB Eget kapital tkr

4 028

3 943

3 695

3 093

3 406
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3.6

Balanskravsresultat

Balanskravet

Det lagstadgade balanskravet innebär att årets intäkter ska överstiga årets
kostnader och eventuella realisationsvinster vid försäljning av tillgångar
räknas ifrån årets resultat. För år 2020 uppvisar förbundet ett positivt
resultat på 406 tkr. Några realisationsvinster har ej förekommit.
2020
Arets resultat tkr

406

Justerat resultat tkr

406

Balanskravsutredning

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att
förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt.
Under 2013 beslutade förbundet om riktlinjer för hantering och
användning av resultatutjämningsreserv (RUR). Förbundet har under åren
2012-2017 avsatt 1 206 tkr till RUR. Riktlinjerna reviderades i samband
med årsredovisningen 2020 och avsatt medel får användas för att ej
behöva återställa balanskravet vid ett negativt resultat. Inget ytterligare
får tillföras RUR
2016

2017

2018

2019

2020

7 957

8 037

8 037

8 037

8 152

80

80

80

80

81

1193

943

695

93

406

0

0

0

0

0

1193

943

695

93

406

Medel till RUR

0

-13

0

0

0

Medel från RUR

0

0

0

0

0

1 193

930

695

93

406

Medlemsbidraa
1 % av medlemsbidraget

Arets resultat
Realisationsvinster
Arets resultat efter
balanskravsjusteringar

Arets balanskravsresultat

Förbundet uppnår balanskravet 2020.
3.7 Väsentliga personalförhållanden
Förbundet har 19 åa (årsarbetskrafter) som är tills vidare anställda. De
totalt arbetade timmarna under 2020 motsvarar 18,3 årsarbetskrafter.
Nedprioriteringar i tillsynsarbetet med anledning av covid-19 har gjort att
rekryteringar senarelagts vilket är förklaringen till vakanser under året.
Utbildningsnivån på förbundet är hög. Totalt 80 % av de anställda tillhör
yrkesgruppen inspektörer (bygg och miljö- och hälsoskydd) med
utbildning från universitet eller högskola.
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De anställda på förbundet fördelar sig på 76 % kvinnor och 24 % män. På
miljö- och hälsoskyddsenheten är kvinnorna överrepresenterade och på
bygglovenheten är männen överrepresenterade. Den totala medelåldern är
44 år.
Förbundet är en relativt liten organisation och för att ha tillgång till alla
kompetenser som krävs har olika avtal tecknats. Avtal finns med
bygglovarkitekt, bygglov konsult och jurist. För IT, telefoni, upphandling
och löneadministration anlitas Västra Mälardalens kommunalförbund och
för den löpande ekonomiadministrationen anlitas ekonom från annan
verksamhet inom koncernen.
Personalomsättning

Förbundets personalomsättning har under 2020 varit hanterbar. Totalt har
tre rekryteringar varit aktuella och det bedöms vara en relativt normal
omsättning motsvarande 16 % (medarbetare som har slutat av totalt antal
medarbetare).
Personalomsättningen gäller främst inspektörer inom miljö- och
hälsoskydd och de som har slutat sin anställning har gått till liknande
tjänster i annan kommun eller till privat sektor. Till två tjänster har
rekrytering skett internt vilket har gett befintlig personal möjlighet att
byta tjänst och ansvarsområde inom förbundet.
Avtalsrörelsen

Lönen är en viktig faktor som påverkar förmågan att bibehålla, attrahera
och rekrytera kompetens. En särskild lönesatsning har gjorts för att höja
inspektörernas löner. Nivån är fortfarande något låg men läget har
förbättrats.
Sjukfrånvaro

Förbundets mål med totalt 7 % sjukfrånvaro har nåtts.
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas
sammanlaqda ordinarie arbetstid
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under
samrnanhänqande tid av 60 danar eller mer
Sjukfrånvaron för kvinnor
Sjukfrånvaron för män

2020

2019

3%

3,1%

0
3%
3,1%

-

-

Ant a 1 e t SJU
. kd agar per anstaälld mms k a d e un d er aret.
Siukdacar/anställd

VMMF

2020

2020

2020

2019

Kvinnor

Män

Totalt

Totalt

9,5

9,8

9,6

11,5
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Kompetensförsörjning

Personalens kompetens är en viktig förutsättning för en god kvalitetsnivå i
verksamheten. Som myndighet är det avgörande att ha kännedom om ny
lagstiftning, nya regler och föreskrifter. Kompetensutveckling är också en
viktig del för en stimulerande och bra arbetsmiljö. Därför är frågor om
kompetensutveckling centrala. Kompetensutveckling har tagits upp
löpande och varje medarbetare har en individuell
kompetensutvecklingsplan som ses över vid det årliga
medarbetarsamtalet. Budget finns avsatt för kompetensutveckling.
Under 2020 har kompetensutvecklingen legat på en lägre nivå än normalt
då många kurser har ställts in på grund av covid-19.
Systematiskt arbetsmiljöarbete

Förbundet har som utgångspunkt att vara en bra arbetsgivare med goda
arbetsvillkor där medarbetare ges förutsättningar till hög arbetsprestation
i en stimulerande och bra arbetsmiljö. En plan för arbetsmiljöarbetet finns
som rapporteras till direktionen en gång per år. Covid-19 har medfört att
några av aktiviteterna har försenats eller inte har kunnat genomföras som
planerat. Arbetsplatsträffar (APT) har genomförts kontinuerligt där
arbetsmiljöarbetet är en stående punkt på dagordningen. Ett verktyg
"Piltavlan" används för att göra en nulägesanalys av den psykosociala
arbetsmiljön och göra jämförelser över tid.
Arbetsmiljöarbetet med att fånga upp risker i det dagliga arbetet har
fortsatt under året och riskbedömningar och handlingsplaner har tagits
fram. Riskbedömningar har också gjorts utifrån de olika förutsättningar
som covid-19 medfört. Åtgärder som har vidtagits för att förbättra
arbetsmiljön vid distansarbete är bland annat inköp av arbetsredskap till
"hemmakontoret" och extra friskvårdsaktivitet.
Företagshälsovård

Förbundet har avtal om företagshälsovård.
Personalaktiviteter

Två personaldagar har genomförts med friskvårdsaktiviteter utomhus.
Friskvård

Användandet av friskvårdstimmar har uppgått till 27 per anställd och
förbundets mål på 23 timmar har nåtts. En hälsoinspiratör finns utsedd.

23

Sida 282 (336)

3.8

Förväntad utveckling

Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och det uppdrag
förbundet har med myndighetsutövning.
Verksamheten 2021 har kommit igång på ett bra sätt. Det nya
implementerade arbetssättet med distansarbete, digitala möten,
skrivbordskontroller med mera fungerar bra. Covid-19 och dess
omfattning av smittspridningen är avgörande för när den fysiska tillsynen
kan återupptas mer normalt.
Trängseltillsynen kommer fortsatt att vara prioriterad. Förslag finns att
lagen ska förlängas fram till 30 september 2021. Ett statligt bidrag för
kommunernas tillsynsarbete har utlovats. Extra resurs kan komma att
behöva anställas för att tillsynen ska kunna klaras.
Byggandet förväntas ligga på kvar på samma höga nivå. Viss osäkerhet
finns dock hur covid-19 kommer att påverka på längre sikt, vad gäller
privatpersoner och företagens ekonomiska förutsättningar.
Utvecklingsarbetet med investeringar kring digitaliseringsprocessen
kommer att prioriteras. E-tjänster för både miljö- och bygg bedöms kunna
vara införda under 2021 vilket kommer att öka tillgänglighet och service
för våra medborgare och företag.
Mål och uppdrag bedöms inte förändras dramatiskt utan fortsätter
förändras på ett hanterbart sätt framöver.
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4
4.1

Ekonomisk redovisning
Resultaträkning

Belopp i Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivninaar
VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Driftbidrag
VERKSAMHETENS
RESULTAT
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
~RESULTAT EFTER
FINANSIELLA POSTER
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Bokslut
2019

Bokslut
2020

Budget
2020

Avvikelse
2020

6 638

6 011

6 633

-622

-14 526

-13 680

-14 572

892

4

-58

-75

-132

57

5

-7 946
8 035

-7 744
8 152

-8 071
8 152

327
0

6
7

89
7
-3

408
9
-11

81
0
0

9
7
-11

8

93
0
93

406
0
406

81
0
81

325
0
325

Not
1
2,3

4.2 Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgånaar
Materiella tillaånaar
Summa anläaaningstill!:1ånQar

2019

2020

1
2

586
0
586

644

3
4

5 235
0
5 235

4 991
0
4 991

5 821

5 691

3 093

3406

-695

-93

93

406

0
0

0
0

0
2 728
2 728

0
2 285
2 285

5 821

5 691

Not

56
700

Omsättninqstillqånqar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eaet kapital
- återbet kapital till Arboga &
Kungsör
- varav årets resultat

5

Avsättninuar
Avsättnina
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

6
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4.3

Kassaflödesanalys
Utfall
2019

Utfall
2020

93

406

-695

-93

58

75

före förändring av rörelsekapital

-544

388

Öknino/minsknino kortfristiqa fordrinqar

-208

-621

Ökninq/minskninq korttristiqa skulder

-676

-443

-1 428

-676

Nettoinvesterinqar materiella anläqaruncstitloåncar

-470

-190

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-470

-190

0

0

-1 898

-866

Likvida medel vid årets början"

5 746

3 848

Likvida medel vid årets slut*

3 848

2 982

Förändring likvida medel

-1 898

-866

Belooo i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Arets resultat
Justering av eget kapital
Justering för ej likviditetspåverkande poster:
A vskrivninqar/nedskrivningar
Medel från verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansierinasverksamheten

ÅRETS KASSAFLÖDE

-

*Likvida medel består av förbundets tillgodohavanden på koncernkonto
hos banken.
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4.4

Noter

Noter Resultaträkning
Belopp i tkr

2019

2020

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

8 893

8 303

-2 255

-2 292

6 638

6 011

Fördelas enligt nedan:
Taxor och avgifter

6 638

6 011

Bidrag

0

0

Försäljning av verksamhet

0

0

6 638

6 011

16 826

16 098

-62

-77

-2 255

-2 292

17

-49

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

0

0

14 526

13 680

11 276

10 870

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

1 006

689

492

477

65

50

Räkenskapsrevision
övriga externa kostnader

1 687

1 594

14 526

13 680

Totala revisionskostnader

65

50

SUMMA

65

50

Planenliga avskrivningar

58

75

SUMMA

58

75

Arboga

4 833

4 902

Kungsör

3 202

3 250

SUMMA

8 035

8152

SUMMA
Not 3 - Räkenska~srevision

Not 4 • Avskrivningar

Not 5 - Driftbidrag

Not 6 - Finansiella intäkter
Räntor kundfordringar

7

9

SUMMA

7

9

Not 7 • Finansiella kostnader
Räntor likvida medel

3

11

SUMMA

3

11

93

406

Not 8 . Årets resultat
Årets resultat
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N o t er B a I ansra.. k runo
.
Tkr

,..

2019

2020

1 106
470
1 576

1 106
602
1 708

-932
-58
-990

-990
-74
-1 064

586

644

470

1

Not 2 - Materiella tillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut

0
0
0

0
58
58

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Arets avskrivning på anskaffnings värden
Vid årets slut

0
0
0

0
-2
-2

Redovisat värde vid årets slut

0

56

522
672
193
3 848
5 235

1 122
405
2 982
4 991

0
0

0
0

Not 5 - Eget kaeital
Ingående värde
Återbetalning kapital boks lut 2019 Arboga
Återbetalning kapital bokslut 2019 Kungsör
Arets resultat
SUMMA
varav:

3 695
-417
-278
93
3 093

3 093
-56
-37
406
3406

RUR

1 206

1 206

Not 6 - Kortfristiga skulder
Leverantörs skulder
Momsskuld skatteverket
Personalens källskatt
Arbetsgivaravgift
Skulder till staten
Interimsskulder
Semesterlöneskuld
Uppi pension ind del inkl löneskatt
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA

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

334
1
181
206
0
526
378
653
6
2 285

Not 1 - Immateriella tillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
!Arets avskrivning på anskaffnings värden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
varav:
Ej avslutade investeringar

Not 3 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Skattefordringar
Kortfristig fordran hos koncern
SUMMA
Not 4 - Kassa och bank
Sparbanken
SUMMA
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4.5

Driftredovisning

Driftbudgeten gör ett överskott på 276 tkr varav 81 tkr är budgeterat
resultat motsvarande 1 % av kommunbidraget. Den finansiella delen visar
ett överskott på 49 tkr.
Belopp i tkr

NettoKostnad kostnad Avvikelse

Nettokostnad Avvikelse

Budget

Intäkt

2020

2020

2020

2020

2020

2019

2019

551

0

355

355

196

528

23

1 118

2 294

3 593

1 299

-181

1 169

-87
-

BYQQlov

2 184

2444
- r-

4 339

1 895

289

Miljö och hälsoskydd

4 218

3 565

7 811

4 246

-28

4 741

16 098

7 795

276

7 933

24

3 090

-8 201

49

-8 026

-11

19188

-406

325

-93

13

Direktion inkl revision
Central administration

·--

--

1 495··--- ~
-555
-

1

SUMMA nettokostnader

8 071

8 303

Finansierinc nettointäkter

-8 152

11 291

SUMMA

19 594
-81
Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan.

4.6 lnvesteringsredovisning
Investeringar uppgår till totalt 190 tkr vilket ger ett överskott på 740 tkr.
Investeringarna har gjorts med eget kapital. Alkoskåp har ersatt alkolås i
poolbilar. Investering i nytt ärendehanteringssystem och e-arkiv för äldre
system har slutförts. Införandet av e-tjänsten Minut Miljö pågår och
beräknas vara klart i början av 2021. E-tjänsten bedöms bli något dyrare än
beräknat. Digitaliseringen inom bygglov har flyttats fram till 2021 på
grund av att nytt ärendehanteringssystem har upphandlats.
Belopp i tkr

·-

Budget

Utfall Avvikelse

Budget

Utfall Avvikelse

2020

2020

2020

2019

2019

2019

120

58

62

0

0

0

120

58

62

0

0

0

150

0

150

Central administration
Alkoskåp
Summa central
administration
J!y_g_glov
Digitalisering förstudie

0

0

0

~yag lovsystem

250

0

250

J!y_gglov digitala tjänster

200

0

200

80

0

80

530

0

530

150

0

150

_Qjgitalt by_g_glovarkiv__
Summa by~:iqlov
Miliö- och hälsoskydd
Årendehanterinqssvstern

30

-13

43

350

420

-70

__Qlgitalt arkiv

100

144

-44

130

50

80

Minut Miljö

150

1

149

0

0

0

Summa miljö- och
hälsoskydd

280

132

148

480

470

10

SUMMA investeringar

930

190

740

630

470

160
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5

Redovisningsprinciper

Grundläggande redovisningsprinciper

Förbundet har upprättat årsredovisningen i enlighet med reglerna i lagen
om kommunal bokföring och redovisning, LKBR och rekommendationer
utgivna av Rådet för kommunal redovisning, 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.
Periodisering har skett för att ge en så rättvisande bild som möjligt av
förbundets resultat och ställning för året. Utgifter har kostnadsförts det år
då förbrukningen skett och inkomster intäktsförts det år då intäkterna
genererats. Större bygglovärenden har periodiserats eftersom de medför
arbete över längre tid än i förhållande till mindre ärenden. På miljö- och
hälsoskydd har intäkter från enskilda avlopp periodiserats.
Investeringar

En investering definieras som ett inköp som avses att innehas
stadigvarande i förbundet och som har en ekonomisk livslängd på minst
tre år samt överstiger ett½ prisbasbelopp exklusive moms.
Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till
anskaffningsvärdet minus årlig avskrivning. Avskrivningar påbörjas
månaden efter att investeringen har tagits i bruk och beräknas linjärt, det
vill säga lika stort belopp varje år. Avskrivningstiderna som tillämpas är
tre, fem eller tio år beroende på tillgångens nyttjandeperiod.
Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det
belopp varmed de beräknas inflyta.
Leasing
Leasingavtal med en ekonomisk livslängd på max 3 år som understiger ett
halvt prisbasbelopp har kostnadsförts direkt.
Pensioner

Förbundets har en tecknad försäkring för den förmånsbestämda
pensionen (F ÅP) samt för efterlevandepension. Kostnaderna har bokförts
månatligen på 2020.
Det individuella valet (4,5 % ) och den särskilda löneskatten (24,26 % ) har
bokförts som interimsskuld 2020 och ligger med i verksamhetens
kostnader. Skulden är baserad på inrapporterad årslönesumma hos KP A.
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Semesterlöneskuld

Den förändrade semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar
samt okompenserad övertid har bokförts månatligen på 2020.
Löner

Samtliga lönerevideringar har redovisats i 2020 års resultat. Sociala
avgifter och arbetsgivaravgifter har bokförts i samband med att lönerna
bokförts.
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6

Ordlista och förklaringar

Anläggningstillgång

Kapitalkostnader

Fast och lös egendom som är
avsedd att innehas stadigvarande.

Benämning för avskrivningar och
intern ränta.

Avskrivning

Kassaflödesanalys

Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar på grund av
ålder och utnyttjande.

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

Balanskrav

Lagkrav att intäkterna varje år ska
överstiga kostnaderna.

Kortfristiga fordringar/skulder

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

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).

Likviditet

Betalningsberedskapen på kort sikt
Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter reducerat med
investeringsbidrag.
Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är avsett att
stadigvarande innehas.

Eget kapital

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

Resultaträkning

Översiktlig sammanställning av
externa intäkter och kostnader som
utmynnar i årets resultat
(förändring av

Finansiella intäkter och kostnader

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

Soliditet

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

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella
intäkter och kostnader.
Internränta

Kalkylmässig kostnad för det
kapital som utnyttjats t.ex. för
investeringar inom en viss
verksamhet.
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1

Verksamhets berättelse

1.1
Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen har haft nio sammanträden under året.
Sammanträdena i april och maj ställdes in på grund av covid-19. För att
klara bestämmelser om tidsfrist för handläggning av bygglov och
förhandsbesked lämnades delegation till ordförande och vice ordförande.
Ordförande har beslutat om fyra bygglov och ett förhandsbesked på
delegation.
Beslut som direktionen fattat har gällt bland annat årsredovisning för
2019, redovisning av intern kontroll 2020, strandskyddsdispenser, bygglov
för nybyggnation av bland annat mast, småhus, industri och
flerbostadshus. En redovisning av ekonomi och uppfyllelse av
direktionens mål sker vid varje sammanträde.
Direktionen har informerats på sammanträdena om de åtgärder
förbundskontoret vidtagit med anledning av covid-19. I april och maj
informerades direktionen via mejl. På direktionsmötena har
förbundskontorets tjänstemän informerat om aktuellt i verksamheten som
bland annat resultat från trängseltillsyn.
1.2
Central administration
Förbundets administration har fungerat bra. En viss omfördelning har
gjorts inom administrationen för att kunna arbeta med digitalisering av
förbundets handlingar. Nedan beskrivs de åtgärder förbundet genomfört
under året inom det digitala utvecklingsarbetet.
•
•
•
•

Beslut om gallring av allmänna handlingar och riktlinje för
ersä ttningsskanning.
Överförföring av miljö- och hälsoskyddshandlingar, från ett äldre
ärendehanteringssystem, till e-arkiv.
E-tjänster inom miljö- och hälsoskydd beräknas tas i drift 1 mars 2021.
Upphandling av bygglovsystem.

1.3
Bygglovenheten
Enhetens arbete har varit fokuserat på handläggning av de ansökningar
som inkommit om förhandsbesked, bygglov, anmälningar, tekniska
samråd, utöva tillsyn samt ge information om gällande bestämmelser
inom byggområdet.
Arbetsbelastningen har varit hög och antalet lovärenden har ökat med
16 % i jämförelse med 2019. Totalt har 358 nya lovärenden inkommit. Det
är främst ärenden av mindre karaktär som har initierats av privatpersoner
som har ökat. Tillbyggnader, inglasningar, installation av eldstad med
mera.
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Antalet förhandsbesked för småhus utanför planlagt område och bygglov
för nya småhus har ökat. Antalet större bygglov har varit färre än normalt.
Större bygglov under året har varit två flerbostadshus, nio tvåbostadshus,
två master, tre industribyggnader (tält-lagerhallar) och en paddelhall.

Tabellen nedan visar antalet nya lovärenden varje månad med en jämförelse
över åren 2018-2020
Inkomna byggärenden 2018-2020
Jämförelse 2018-2020
2018 = 305 ärenden
2019 = 309 ärenden
2020 = 358 ärenden
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16
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Inkomna lovärenden 2019 och 2020

2020

2019
Ärendetyp
Bygglov/anmälan
Rivningslov/anmälan
Bygglov/stra ndskydd
Förhandsbesked
Förhandsbesked/strandskydd
Marklov
Villkorsbesked
Antal ärenden

Arboga

Kungsör

186
16
3
1

91
6
1
1

Totalt

Arboga

277
22
4
2

117
5
1
5

130

2

2

4

201
13
6
6
1
1

208

101

309

228

Initierat av (sökande)
Privatpersoner
Företag/föreningar/organisationer

2019
64%
36%

6

2020
68%
32%

Kungsör Totalt

2

318
18
7
11

1
3
0
358
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t I b osa
t .. d er 2020
Atlb
na ev,Td
1a e bIVQQ ov oc h ana
Arboga
Typ av bostad
Antal bygglov Antal bostäder
Flerbostadshus
(lägenheter)
Radhus/Parhus
Småhus (villor)
10
10
Fritidshus
6
6
Totalt
16
16

Kungsör
Antal bygglov
Antal bostäder

28
2

37

30

39

2

Handläggningstid

För att verka för god service och snabb handläggning är det viktigt att
lovärenden granskas i ett tidigt skede. I de fall ett ärende behöver
kompletteras ska den sökande snabbt få besked om detta. Förbundets mål
att 95 % av lov- och anmälningsärenden ska förgranskas inom två veckor
har nåtts till 99 % .
Det lagkrav som gäller för handläggningstider, fyra veckor för
anmälningsärenden och tio veckor för bygglovärenden, har nästintill
klarats. Reducering av bygglovavgift har gjorts i åtta ärenden på grund av
att handläggningstiden inte klarats.
Tillsyn

Under året har 20 nya tillsynsärenden avseende ovårdade tomter,
fastigheter med bristande underhåll och olovliga byggnationer startats.
Förbundets mål att informationsbrev ska skickas ut inom tre veckor
gällande klagomålsärenden har delvis uppfyllts. Målet har nåtts till 90 %.
Anledningen är att handläggning av lovärenden har prioriterats. Ett beslut
om byggsanktionsavgift har fattats.

Avsluta gamla ärenden

Direktionens mål att avsluta 25 % (motsvarar 85 ärenden) av alla
lovärenden som är äldre än fem år har klarats. 86 ärenden avslutades
under 2020. Målet med att avsluta alla gamla ärenden ska vara klart 2023.
1.4

Miljö- och hälsoskyddsenheten

Allmänt

Av den planerade tillsynen har 72 % genomförts. Med anledning av det
rådande läget med covid-19 ställdes nästan all planerad tillsyn in och
flyttades fram under våren. Enhetens arbete planerades om till mer
administrativ tillsyn som informationsinsatser om hygien på hemsidor
och brevutskick till verksamhetsutövare inom hälsoskydd och livsmedel.
Viss tillsyn har fortsatt att utföras som exempelvis avloppsinspektioner
utomhus, akuta ärenden, livsmedelskontroll samt där risk för människors
hälsa eller miljö föreligger.
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Diagrammet nedan visar utfallet av den planerade tillsyn som utförts under 2020
Tillsynsplan miljö- och hälsoskydd
Måluppfyllelse 2020 = 72 %
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Efter sommaren återupptogs den planerade tillsynen främst på
verksamheter med stor risk för människors hälsa eller miljö och som
omfattas av årlig tillsyn och årlig avgift men ersattes under senhösten
nästintill helt av digitala- eller skrivbordstillsyner. Vårens inställda
tillsynsarbete har medfört att tillsynsplanen inte har uppfyllts helt.
Verksamheter med mindre risk, planerade projekt och aktiviteter har
prioriterats ned och flyttats över till nästa år.
Arbetet med den så kallade "trängseltillsynen" för att förhindra smitta av
covid-19 på serveringsställen med mera har varit högt prioriterad. Totalt
har 212 kontroller genomförts och 90 verksamheter besökts. Kontroller på
kvällsöppna restauranger har genomförts vid fyra tillfällen och vid de
tillfällena har vissa restauranger besökts flera gånger under en kväll.
Samtliga miljö- och hälsoskyddsinspektörer har varit delaktiga i arbetet
vilket har resulterat i ett effektivt tillsynsarbete. Syftet med kontrollerna
har varit att föra dialog med verksamheterna vilket har visat sig haft ett
gott resultat. Inga sanktioner har varit aktuella under perioden.
Diagrammet nedan visar antalet nedlagda timmar i förhållande till antalet planerade
timmar fördelat på planerad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och nedlagda tid på
trängseltillsyn
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Nedlagda tillsyns-/kontrolltimmar 2020
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0
Planerad tillsyn

Händelsestyrd
tillsyn

Covid-19

Antal nya ärenden

Totalt har 1165 nya ärenden påbörjats under 2020. Volymen av antalet
anmälningar/ ansökningar inom olika områden ligger i samma nivå som
tidigare år. Antalet tillsynsärenden har varit färre än normalt då en del av
den planerade tillsynen på grund av covid-19 har utförts.

Ärendetyp

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

2019
Arboga + Kungsör

2020
Arboga

Kungsör

Totalt

13

21
291
5
74
1

0

8
83
1
17
0
31
87
0
81
1
0

4

20

9

29

15
0
60
54
1257

8
54
16
22
804

1
20
8
14
361

9
74
24
36
1165

Totalt

64
256
1
66
5
160
219
7
257
89
0

208
4
57
1
46
153
2
190
10

9

77

240
2
271
11
0
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Ett av direktionens mål är att antalet pågående ärenden inte ska
överskrida 600 stycken exklusive avloppsärenden. Syftet med målet är att
de ärenden som inkommer till förbundet handläggs och avslutas.
Diagrammet nedan visar antalet pågående ärenden vid respektive
månadsslut. Under mars månad kan man tydligt se en ökning av antalet
pågående ärenden vilket beror på att många årsrapporter kommer in från
olika verksamheter. Generellt har antal pågående ärenden legat stabilt
under året.
Mål 3 - Antal pågående miljöärenden
exkl. avloppsärenden
Mål= 600 pågående ärenden
December 2020 = 464 st
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Uifrån krav i lagstiftningen har förbundet en skyldighet att anmäla
misstanke om brott till åklagare/ polis och besluta om miljösanktionsavgift
vid vissa överträdelser. Under 2020 har tre anmälningar gällande
misstanke om brott gjorts. Några beslut om miljösanktionsavgifter har inte
fattats då det varit en rekommendationerna från centrala myndigheter att
inte prioritera och belasta verksamheterna med miljösanktionsavgifter.
Totalt har 545 delegationsbeslut tagits.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har som mål att tidsbegränsade
förelägganden som meddelas följs upp inom tre veckor vilket enheten har
uppfyllt till 89 %. De flesta förelägganden åtgärdas av
verksamhetsutövaren vid påminnelse eller kommunicering om
föreläggande eller förbud med vite. I vissa fall krävs beslut om
föreläggande eller förbud med vite. Totalt har fem vitesbeslut tagits och
flertalet gäller förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från bristfällig
avloppsanordning.
Under perioden har det inkommit och handlagts totalt 75 klagomål.
Klagomålsärendena gäller främst hälsoskydd, livsmedel, lantbruk och
nedskräpningar.
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Totalt har 24 nya livsmedelsanläggningar anmält/registrerat sig under
perioden. Nyanmälda/ registrerade livsmedelsverksamheter ska få ett
första kontrollbesök inom tre månader från det att anmälan gjorts vilket
har uppfyllts till 43 %.
Vidare har miljö- och hälsoskyddsenheten som mål att efter genomförd
inspektion/kontroll ska inspektionsrapport skickas ut, inom tre veckor,
till berörd verksamhetsutövare vilket har uppfyllts till 71 %.
För att nå ökad samsyn och göra likartade bedömningar oavsett
handläggare har tillsyn utförts, gemensamt av två handläggare, på
tillsynsobjekt inom de olika tillsynsområdena.
Livsmedel

Kontroll har genomförts enligt fastställd kontrollplan och 100 % av årets
planerade livsmedelskontroll har genomförts. Totalt har 136 kontroller
genomförts. Cirka 32 % av kontrollerna har varit föranmälda och 68 % av
kontrollerna oanmälda. I kontrollen har verksamheternas egenkontroll
följts upp och inriktningen har bland annat varit kontrollpunkterna
märkning, spårbarhet, personlig hygien och temperatur. Fyra anmälningar
om matförgiftning har inkommit och hanterats.
Inga projekt inom livsmedel genomfördes under året. Anledningen är
covid-19 och vakant tjänst.
Hälsoskydd

Inom hälsoskydd har 58 % av den planerade tillsynen genomförts.
Tillsynen har under perioden omfattat bland annat förskolor, skolor,
massörer, frisörer och strandbad. Kommunernas strandbad besöktes
under sommaren. På grund av covid-19 flyttades en del av tillsynen, på
bland annat vårdboenden, fram till 2021.
Det har inkommit och handlagts 20 klagomålsärenden. Det har främst
gällt bostads- och bullerklagomål men även klagomål på djur.
Under året har de kommunala skyttarna i Arboga varit engagerade i nio
ärenden.
Fyra tillsynsprojekt inom hälsoskyddsområdet har mer eller mindre
genomförts.
• Radon i flerbostadshus där målet är att alla flerbostadshus ska göra en
radonmätning och förhöjda värden ska åtgärdas. 92 % av
flerbostadshusen har uppfyllt detta. Arbetet fortsätter under 2021 och
de fastighetsägare som inte frivilligt genomför mätningar och åtgärder
kommer föreläggas om detta.
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•

•

•

Flerbostadstillsyn enligt Malmömodellen där man förutom att titta på
fastighetsägarens egenkontroll även går in och kontrollerar i en eller
flera lägenheter har delvis genomförts. Informationsmaterial,
utskickshandlingar till fastighetsägare och en lista över alla
fastighetsägare till flerbostadshus har tagits fram. Tillsyn kvarstår att
utföra.
Ålderskontroll solarium där tillsynsmyndigheten skulle kontrollera om
verksamheterna följer lagkravet för en åldersgräns på 18 år, utfördes
till viss del. Kontroll utfördes på de verksamheter som var planerade
för 2020.
Inventering och tillsyn av rökfria utemiljöer gjordes till viss del. Från
och med 1 juli 2019 utökades platserna för rökfria miljöer i Sverige.
Bland annat omfattas numera platser för uteserveringar, lekplatser,
perronger, busshållplatser och vissa entreer, Under 2020
sammanställdes en lista över ställen att utöva tillsyn på. Ingen tillsyn
gjordes, arbetet kommer fortsätta under 2021.

Tobak, folköl och receptfria läkemedel

100 % av den planerade tillsynen inom området har utförts genom
skrivbordstillsyn. En checklista har skickats ut till de berörda
verksamheterna där de själva fått besvara frågor. Tre ansökningar om
försäljning av tobak har inkommit och en anmälning om försäljning av
folköl har handlagts. Kontrollköp för tobak och folköl gjordes inte på
grund av covid-19 och vakant tjänst. Tillsyn enligt tobakslagen avseende
"Rökfria miljöer" har genomförts i samband med hälsoskyddstillsynen på
skolor.
Enskilda avlopp

Sedan projektet med enskilda avlopp startades år 2010 har drygt 3 000
enskilda avlopp inventerats och bedömts Projektet med de "röda
avloppen" är i slutskedet och projekt med" gula avlopp" som påbörjades
2019 kommer att fortgå även 2021. Målet med de "gula avloppen" är att
de ska ha inventerats klart år 2021 och är åtgärdade 2023. Delmålet 2020
var att 50 % av de "gula avloppen" skulle inventeras och resultatet är att
54 % har inventerats.
Förbundets arbete innebär bland annat att besluta om förbud att släppa ut
avloppsvatten från bristfälliga enskilda avlopp, följa upp tidigare
meddelade förbud och ta nästa steg i myndighetsutövningen och besluta
om förbud med vite. Totalt har 39 förbud och tre förbud med vite
meddelats under 2020. Något utdömande av vite har inte varit aktuellt.
Under perioden har 75 tillståndsansökningar inkommit om att få anlägga
nya avloppsanläggningar. Merparten av ansökningarna gäller för
anläggningar som ska ersätta tidigare bristfälliga avloppsanläggningar.
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En viss ökning av antalet avloppsansökningar kan märkas vilket är en
effekt av det intensifierade arbetet med avloppsprojektet och att
fastighetsägare åtgärdar sina bristfälliga avloppsanläggningar.
Det planerade LOVA-projektet, kvalitetssäkring av små avlopp ställdes in
då förbundet inte fick sökt bidrag.
I diagrammen nedan redovisas förändringen av statusen på bedömda
avlopp mellan åren 2012 och fram till november 2020.
Beteckningarna i diagrammen innebär följande:

Röd = Uppfi;ller inte krav
Gul = Uppfyller ej krav. Ny bedömning ska göras
Grön = Uppfi;ller krav

I diagrammet nedan redovisas förändringen av statusen på bedömda enskilda
avlopp 2012 och 2020
Status enskilda avlopp 2020

Status enskilda avlopp 2012

■ Grön

Gul ■ Röd

■ Grön

Gul ■ Röd

Miljöskydd

Inom området miljöfarlig verksamhet har tillsyn skett enligt tillsynsplanen
med undantag för mindre miljöfarliga verksamheter, u-verksamheter. Av
årets planerade tillsyn har 56 % genomförts. Tillsynen omfattar bland
annat egenkontroll, cisterner, avfall, köldmedier, buller, utsläpp till vatten,
mark och luft samt energieffektivisering. Inom lantbruket kontrolleras
även växtskyddsmedel och gödselhantering. Större förbränningsanläggningar och fjäderfäanläggningar omfattas även av IED
(industriutsläppsdirektivet) som innebär skärpningar i kraven att tillämpa
bästa tillgängliga teknik (BAT).

Miljöfarliga verksamheter
Förbundet har tillsynsansvar för elva B-anläggningar (tillståndspliktiga
enligt miljöprövningsförordningen) inom branscherna täktverksamhet,
metallbearbetning, värmeverk, avloppsreningsverk, skrotningsanläggning
och tankrengöring. Årligt tillsynsprogram har tagits fram för
verksamheterna.
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Miljörapporter har granskats och tillsyn har utförts. Tillsyn enligt IED
(industriutsläppsdirektivet) har utförts på en förbränningsanläggning.
Övriga verksamheter C- och V-anläggningar (anmälningspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen eller med årlig avgift) som varit aktuella för
tillsyn under 2020 har varit inom branscherna metallbearbetning,
motorsportbana, betongindustri, avloppsreningsverk,
drivmedelsanläggningar, elektronikåtervinning, skrotningsanläggningar
och fordonstvättar.
Tillsyn på mindre u-verksamheter med timavgift samt projektet med
inventering av mindre miljöfarliga verksamheter ställdes in på grund av
covid-19.

Lantbruk
Förbundet har tillsynsansvar över en större fjäderfäanläggning som är en
B-anläggning (tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen) och
även omfattas av IED (industriutsläppsdirektivet). Övriga verksamheter
inom lantbruket som fått tillsyn är växtodlare och mindre djurhållare.
Förbundet har nu kommit så långt i lantbrukstillsynen att vissa av de
mindre lantbruken som har tillsynsfrekvens vart fjärde år har fått sitt
andra tillsynsbesök. Många mindre lantbruk lägger ner sina verksamheter
varför många tillsynsobjekt faller bort. Projektet fälttillsyn lantbruk
ställdes in på grund av covid-19

Hästgårdar
Inventering av mindre hästgårdar del fyra av fyra har flyttats till 2021.
Energi

Inom tillsynsområdet energi finns ett samarbete med förbundets energioch klimatrådgivare. Kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivaren
har förmedlats till verksamhetsutövare vid efterfrågan eller när frågor
rörande energiåtgärder uppkommit vid inspektionen.
Förbundet har under 2019 startat upp ett eget projekt, Incitament för
energieffektivisering för fastighetsägare. Projektet är uppdelat över tre år
och syftet är att miljötillsyn ska ske med fastighetsägare till fastigheter där
miljöfarliga verksamheter är inhyrda med fokus på energifrågor. Under
2019 har inventering av fastighetsägare samt informationsutskick gjorts.
Nästa steg under 2020 var att göra tillsyn med fastighetsägare och
tillsammans med energirådgivaren. Det blev inställt på grund av covid-19.
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Kemiska produkter och biotekniska organismer

Den planerade tillsynen av kemiska produkter och biotekniska
organismer utförs till största delen inom andra tillsynsområden såsom
hälsoskydd, miljöfarliga verksamheter och lantbruk. Tillsynen gäller då
främst cisterner, kemikalier och köldmedia.
Sex anmälningar om spridning av kemiska bekämpningsmedel och
information om biocidprodukter har handlagts.

Köldmedieanläggningar
Under perioden har 56 årsrapporter avseende köldmedia handlagts.

Cisterner
Ett ärende om ny cistern har handlagts.
Under 2020 planerades att uppdatera och korrigera tillsynsregistret för
cisterner där det inte förekommer någon annan verksamhet som kräver
tillsyn. Det blev framflyttat till 2021 på grund av covid-19.
Avfall- och producentansvar

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

Arbetet med målet att utreda fyra fastigheter, där det finns misstanke om
förorening i mark, har pågått under året. Målet har nåtts till 200 %. Totalt
har åtta fastigheter utretts under året avseende föroreningssituationen (5 i
Kungsör och 3 i Arboga).
Tillsynsarbetet med nedlagda deponier pågår och fortsätter med MIFO fas
2 (översiktlig undersökning och provtagning) där förbundet har
tillsynsansvar. Handlingsplaner finns framtagna för sex deponier i Arboga
och fem deponier i Kungsör. Sju deponier har varit aktuella för
handläggning under året.
Under året har tre olyckor med utsläpp inträffat, där förbundet varit på
plats som tillsynsmyndighet.
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Naturvård/Strandskydd

Planerad tillsyn har genomförts på naturreservatet "Klämsbo" i Kungsör
och uppföljande tillsyn på sju strandskyddsdispenser som förbundet
beslutat om 2014. Syftet med tillsynen är att se så att åtgärderna följer det
beslut som meddelats. Inga avvikelser noterades. Under perioden har 13
ansökningar om strandskyddsdispens och sju nedskräpningsärenden
handlagts.
Förbundet har yttrat sig till Länsstyrelsen i anmälningsärenden gällande
vattenverksamhet och åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön som
exempelvis ledningsdragning och till Skogsvårdsstyrelsen i ärenden
gällande skogsavverkningar.
Ett eget strandskyddsprojekt blev framflyttat till 2021.
1.5
Energi- och klimatrådgivning
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner har ett samverkansavtal kring
energi- och klimatrådgivningen och finansieras av statligt bidrag. Den
energi- och klimatrådgivare som varit anställd av Köping slutade under
våren 2020. Rådgivningen har lösts genom avtal med Energikontoret i
Eskilstuna. Flera av årets aktiviteter har ställts in på grund av covid-19.
Energi- och klimatrådgivaren har genomfört följande aktiviteter:
•

Publicerat video på kommunens Facebook

•

Uppsökande rådgivning för att erbjuda tjänsterna

•

19 rådgivningar i Arboga och 13 i Kungsör till privatpersoner via
personligt möte, telefon och mejl.

•

Rådgivningar till ett par företag och en hembygdsförening.

•

Deltagit i företagsfrukostar.

•

Framtidens sol el/ solturne, Fyra webbinarium med olika
inriktningar runt solceller.

•

Laddinfra webbinarium med extern föreläsare med 35 deltagare.

En slutsats som kan dras är att det finns ett stort intresse för solel och
laddinfra i kommunerna.
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T JÄNSTESKRIVELSE

VÄSTRA MÄLARDALENS
MYNDIGHETSFÖRBUND
~~ ,......._,_, ~ ,,,--,

Datum

Beteckning

2021-02-12

Dnr 14/2021-042

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Eva Carlstedt Ståhl

F örbundsdirektionen

Kompletteringsbudget för år 2021
Förslag till beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner kompletteringsbudget
med 149 tkr för år 2021 för att slutföra påbörjad investering av e-tjänsten
Minut Miljö.
Sammanfattning
Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra investeringsmedel
mellan åren för pågående projekt som inte avslutats under året samt att
- eventuellt tillföra ytterligare medel för att kunna slutföra investering som
blivit kostsammare än budgeterat. Investeringsbudgeten för 2020 uppvisar
ett överskott på 740 tkr. Överskottet beror till största delen på att
investering av nytt ärendehanteringssystem med tillhörande digitala
tjänster på bygglovenheten har flyttats över till 2021.
Investeringen med e-tjänsten Minut Miljö har påbörjats och beräknas bli
klar under kvartal ett 2021. Kostnaderna för investeringen har hittills
uppgått till 1 tkr. För att slutföra investeringen bedöms att kvarvarande
belopp, 149 tkr från 2020 års investeringsbudget, behöver tillföras
investeringsbudgeten 2021.
Bedömning
För att kunna fullfölja och slutföra den påbörjade investeringen med
Minut Miljö E-tjänst har nedanstående förslag till kompletteringsbudget
för 2021 upprättats.

Investering (tkr)

Budget
2020

Status

Kostnad
2020

Budgetavvikelse Kompletterings2020
budget 2021

Miljö- och hälsosk'i_dd

Minut Miljö E-tjänst

Pågående

150

1

149

149

Eva Carlstedt Ståhl
Förbundschef
Postadress

Besöksad ress

Telefon

Internet

Bankgiro

Org.nr

Box 19
732 21 Arboga

Gunnarsrovägen 2

0589-67 02 00
0227-67 02 00

www.arboga.se
www.kungsor.se
miljo.bygg@vmmf.se

703-3707

222000-2881

DocuSign Envelope ID: CD18A30F-3A99-4BCF-AED3-7CD64A0876A0
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VÄSTRA MÄLARDALENS MYNDIGHETSFÖRBUND

Kommunfullmäktige Arboga
Kommunfullmäktige Kungsör

Revisionsberättelse för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2020
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet (organisationsnummer 222000-2881) av dess direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Vi har under året granskat delårsbokslut samt årsbokslut samt genomfört möten med
direktionens ordförande, vice ordförande och förbundschef.
Vi har noterat att av de nio verksamhetsmålen är det två mål som är delvis uppfyllda.
Vi bedömer sammantaget att direktionen/styrelsen i Västra Mälardalens
myndighetsförbund har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det
finansiella mål som direktionen uppställt.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är förenligt med de
verksamhetsmål som direktionen uppställt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.
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Vi åberopar bifogade rapporter.
Arboga 2020-03-30
Underskrifter

Håkan Sundström
Revisor Kungsörs kommun

Bilagor:
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
De sakkunnigas rapporter (nr 1 – 4)

Jan Erik Isaksson
Revisor Arboga kommun
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Sammanträdesdatum

2021-03-29

§ 61 Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB)Ansökan om utökat borgensåtagande
Diarienummer KS 2021/157

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att kommunen
beviljar lån till Kungsörs Kommun Teknik AB till en summa av 17 860 tkr.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att kommundirektören får i uppdrag att på
kommande kommunstyrelse redogöra för kommunens egna dagsaktuella
låneutrymme.

Sammanfattning
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) står inför en rad reinvesteringar i
våra fastigheter som inte är ordinärt underhåll och alltså inte berör den
ordinarie underhållsbudgeten. KKTAB:s egen maskinpark behöver också
ses över och återinvesteras i. Åtgärden finansieras ur egen kassa utom
Tallåsgården som finansieras genom högre hyra som godkänts av
socialnämnden. Kostnad per objekt redovisas inte av upphandlingstekniska
skäl.

Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning redogör VD i Kungsörs Kommun
Teknik AB Rune Larsen för bolagets nuvarande investeringsbehov. Stellan
Lund (M) menar att kommunfullmäktige borde besluta att kommunen själv
beviljar lån till Kungsörs Kommun Teknik AB till en summa av 17 860 tkr.
Efter avslutad överläggning finner ordförande att endast ett förslag till
beslut återstår.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Tjänsteskrivelse från KKTAB samt en investeringssammanställning.

Skickas till
KKTAB:s styrelse
Rune Larsen VD
Claes-Urban Boström
Sara Jonsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2021-03-19

KS 2021/157

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

claes-urban.bostrom@kungsor.se

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förvaltning

Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB)Ansökan om utökat borgensåtagande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja borgen
till Kungsörs Kommun Teknik AB till en summa av 17 860 tkr, att hos
Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande summa

Sammanfattning
Kungsörs Kommun Teknik AB (KKTAB) står inför en rad re-investeringar i
våra fastigheter som inte är ordinärt underhåll och alltså inte berör den
ordinarie underhållsbudgeten. KKTAB:s egen maskinpark behöver också
ses över och återinvesteras i. Åtgärden finansieras ur egen kassa utom
Tallåsgården som finansieras genom högre hyra som godkänts av SN.
Kostnad per objekt redovisas inte av upphandlingstekniska skäl.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse från
KKTAB samt en investeringssammanställning.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
KKTAB:s styrelse
Rune Larsen VD
Claes-Urban Boström Kommundirektör
Sara Jonsson

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 04

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-03-16

KKTAB 2021/38

Ert datum

Er beteckning

KS 2021/157
Vår handläggare

Adressat

rune.larsen@kungsor.se

Kommunstyrelsen

Ansökan om utökad borgen för upplåning hos
Kommuninvest Sverige AB
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår kommunstyrelsen: att bevilja ansöka om utökad borgen
med 17 860 tkr från Kungsörs kommun, att hos Kommuninvest Sverige AB
låna upp motsvarande summa

Sammanfattning
Detta kapital fordras för att Kungsörs KommunTeknik AB ska kunna utföra
verksamhetsanpassning (Tallåsgården), re-investering i egna fastigheter
samt investeringar i maskiner och inventarier enligt bifogad
investeringssammanställning 2021.

Beslutsunderlag
Kungsörs KommunTeknik AB:s tjänsteskrivelse

Rune Larsen
VD

Skickas till
KS

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 68

556455-0910
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Datum

Diarienummer

2021-03-16

KKTAB 2021/38

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Investeringarna är delat i 3 delar
-

KKTAB egna re-investeringar i fastigheter
Verksamhetsanpassning i Tallåsgården
Maskiner och inventarier

KKTAB egna re-investeringar i fastigheter kommer den årliga kostnaden att
belasta bolaget och kommer således att lösas inom bolagets egen ram.
Verksamhetsanpassningen i Tallåsgården åt Socialförvaltningen, den årliga
kostnaden kommer att belasta Socialförvaltningen med en förhöjd hyra,
detta är redan beslutat i Socialnämnden och kommer således att lösas i
Socialförvaltningens budgetram.
Maskiner och inventarier, den årliga investeringskostnaden kommer att
belasta den avdelning i KKTAB som investeringen gäller, med maskiner så
har bolaget täckning dels genom beställningen från kommunen, dels via
projekten som KKTAB utför åt kommunen, KVAB eller KFAB. Då dessa
investeringar oftast handlar om utbyte av maskiner/fordon finns denna
kostnad redan i bolaget, och kommer således inte att belasta bolaget
ytterligare.
Investeringssammanställningen är inte prissatt per objekt för att vi i
kommande upphandling inte skall hamna i att anbudsgivaren vet summorna
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Investeringssammanställning 2021
Prio
(1-3)

Avskr.tid
(år)

Investeringar i anläggningar
Kommunhuset
KKTAB lokaler
Kungsörs nya skola
Kinnekulle
Västerskolan
Hagaskolan
Björskog skolan
Gersilla
Sporthallen
Runevallen
Centralvallen
Lockmora
Ishallen
Tallåsgården
Ågården
Vårdcentralen
Grindstugan
Badhuset
Malmberga
Frida Annexet
Biblioteket
Delsumma anläggningar

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

30
25
30
30
30
30
50
30
30
30
30
30
30
50
30
35
30
30
25
25
30

Investeringar i maskiner och inventarier
Lastväxlarbil
Byte av traktor
Fordon arbetsbil
Byte av tidrapporteringssystem
Införa ärendenhanteringssystem
Övergripande ekonomisystem
Momentum
Delsumma maskiner och inventarier

1
1
1
1
1
1
1

Benämning

Investeringsbeslut
2021

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

11 760

15
15
15
10
10
10
10

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
0

Summa investeringar
Ränta

17 860
1,50

%

Investeringssammanställning KVABKKTAB
1 2021 3årig

2021-03-18
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§ 62 Kungsörs Vatten AB (KVAB) - Ansökan om
utökat borgensåtagande
Diarienummer KS 2021/158

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utökad borgen
med 40 728 tkr, att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande
summa.

Sammanfattning
Kungsörs Vatten AB (KVAB) har stora investeringar framför sig för att
möta ett växande Kungsör samt för att reinvestera och investera i befintlig
VA-infrastruktur. Investeringssammanställningen redovisas inte
kostnadsmässigt per objekt av upphandlingstekniska skäl.

Överläggning
Under kommunstyrelsens överläggning redogör VD i Kungsörs Vatten AB
(KVAB) Rune Larsen för kommande investeringsbehov.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
KVAB:s tjänsteskrivelse samt investeringssammanställning.

Skickas till
KVAB:s styrelse
Rune Larsen VD
Claes-Urban Boström Kommundirektör
Sara Jonsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2021-03-19

KS 2021/158

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

claes-urban.bostrom@kungsor.se

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förvaltning

Kungsörs Vatten AB (KVAB) - Ansökan om
utökat borgensåtagande
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utökad borgen
med 40 728 tkr, att hos Kommuninvest Sverige AB låna upp motsvarande
summa.

Sammanfattning
Kungsörs Vatten AB (KVAB) har stora investeringar framför sig för att
möta ett växande Kungsör samt för att re-investera och investera i befintlig
VA-infrastruktur. Investeringssammanställningen redovisas inte
kostnadsmässigt per objekt av upphandlingstekniska skäl.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, KVAB:s tjänsteskrivelse
samt investeringssammanställning.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
KVAB:s styrelse
Rune Larsen VD
Claes-Urban Boström Kommundirektör
Sara Jonsson

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 04

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-03-16

KVAB 2021/18

Ert datum

Er beteckning

KS 2021/158
Vår handläggare

Adressat

rune.larsen@kungsor.se

Kommunstyrelsen

Ansökan om utökad borgen för upplåning hos
Kommuninvest Sverige AB
Förslag till beslut
Styrelsen föreslår kommunstyrelsen: att bevilja ansöka om utökad borgen
med 40 728 tkr från Kungsörs kommun, att hos Kommuninvest Sverige AB
låna upp motsvarande summa

Sammanfattning
Detta kapital fordras för att Kungsörs Vatten AB ska kunna färdigställa och
fortsätta att rusta upp VA-anläggningarna enligt bifogat
investeringssammanställning 2021.

Beslutsunderlag
Kungsörs Vatten AB:s tjänsteskrivelse
Investeringssammanställning KVAB 2021

Rune Larsen
VD

Skickas till
VA-chef
KS

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 68

559048-6956
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Investeringssammanställning 2021
Investerings-beslut
Benämning
Investeringar i anläggningar
Ringvägen ledningsförnyelse
Reningsverket etapp 2 och 3
Rundmatning till Siktvägen
EL och styr Vattenverk
Avloppspumpstation
Ledningsförnyelse
Lundagatan PST
Kungsör - Valskog va-

Prio
(1-3)

Avskr.tid
(år)

1
1
1
1
1
1
1
1

75
50
75
50
50
75
50
60

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

15

XXXX

Investeringar i maskiner och inventarier
Uppdatering av Arc-gis VA-databas 1

2021

Delsumma inventarier

xxxx

Summa investeringar
Ränta

40 728
1,50

%

Investeringssammanställning KVABKKTAB
1
2021 3årig

2021-03-18
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§ 60 Erbjudande om delägarskap Energikontoret i Mälardalen AB
Diarienummer KS 2021/93

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bli delägare i
Energikontoret i Mälardalen AB. Kostnader för detta enligt nedan:




Engångskostnad för aktieköp 9000 kr.
Aktieägaravgift som för Kungsörs del skulle bli ca 23 400 kr /år
Serviceavgift 1,75 kr/invånare vilket blir 15 400 kr/år

Total kostnad per år 38 800 kr/år som finansieras av kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Energikontoret i Mälardalen AB finns i Södermanland, Västmanland,
Upplands län samt Gotland. Det är ett bolag som ägs uteslutande av
kommuner och kommunala bolag. Energikontoret i Mälardalen är ett av 15
energikontor i Sverige och ett av fyra regionala kontor som bedrivs som
bolag medan övriga bedrivs som avdelningar. Energikontorens uppdrag är
att vara expertorgan i klimat och energifrågor. Energikontoret är skapat för
att ägarna ska ha en gemensam kompetensresurs inom området. Kontoret
ansvarar också för utveckling och samordning av energi- och
klimatrådgivningen. Dessa frågor blir viktigare och viktigare för en
kommun och Kungsör kommer inte kunna skaffa denna resurs själva utan
möjligheten ges via Energikontoret i Mälardalen AB eller genom att köpa
konsulttjänster.
Områden och exempel där Kungsör kommer kunna få hjälp är:
Årlig energistatistik och uppföljning
Rådgivande och remissinstans i energiplanarbete
Framtagande av energiplan
Arbete med energieffektiviseringar
Seminarier och effekt i företag
Seminarier om solel och lagring
Självklart får vi betala för expertkunskaperna med då till självkostnadspris.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bli delägare i
Energikontoret i Mälardalen AB. Kostnader för detta enligt nedan:




Engångskostnad för aktieköp 9000 kr.
Aktieägaravgift som för Kungsörs del skulle bli ca 23 400 kr /år
Serviceavgift 1,75 kr/invånare vilket blir 15 400 kr/år

Total kostnad per år 38 800 kr/år som finansieras av kommunstyrelsen.

Yrkanden
Petter Westlund (C) yrkar bifall till lagt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Erbjudande om delägarskap - Energikontoret i Mälardalen AB

Skickas till
Energikontoret i Mälardalen AB
Theres Andersson
Claes-Urban Boström
Rune Larsen
Sara Jonsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2021-03-05

KS 2021/93

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

claes-urban.bostrom@kungsor.se

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förvaltning

Erbjudande om delägarskap - Energikontoret i
Mälardalen AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att bli delägare i
Energikontoret i Mälardalen AB. Kostnader för detta enligt nedan:
-

Engångskostnad för aktieköp 9000 kr.
Aktieägaravgift som för Kungsörs del skulle bli ca 23 400 kr /år
Serviceavgift 1,75 kr/invånare vilket blir 15 400 kr/år

Total kostnad per år 38 800 kr/år som finansieras av kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Energikontoret i Mälardalen AB finns i Södermanland, Västmanland,
Upplands län samt Gotland. Det är ett bolag som ägs uteslutande av
kommuner och kommunala bolag. Energikontoret i Mälardalen är ett av 15
energikontor i Sverige och ett av fyra regionala kontor som bedrivs som
bolag medan övriga bedrivs som avdelningar. Energikontorens uppdrag är
att vara expertorgan i klimat och energifrågor. Energikontoret är skapat för
att ägarna ska ha en gemensam kompetensresurs inom området. Kontoret
ansvarar också för utveckling och samordning av energi- och
klimatrådgivningen. Dessa frågor blir viktigare och viktigare för en
kommun och Kungsör kommer inte kunna skaffa denna resurs själva utan
möjligheten ges via Energikontoret i Mälardalen AB eller genom att köpa
konsulttjänster.
Områden och exempel där Kungsör kommer kunna få hjälp är:
Årlig energistatistik och uppföljning
Rådgivande och remissinstans i energiplanarbete
Framtagande av energiplan
Arbete med energieffektiviseringar
Seminarier och effekt i företag
Seminarier om solel och lagring

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 04

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-03-05

KS 2021/93

Ert datum

Er beteckning

Självklart får vi betala för expertkunskaperna med då till självkostnadspris.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Erbjudande om delägarskap - Energikontoret i Mälardalen AB

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Energikontoret i Mälardalen AB
Theres Andersson
Claes-Urban Boström
Rune Larsen
Sara Jonsson

Sida 322 (336)
Inbjudan till delägarskap i
Energikontoret i Mälardalen AB.

Aktieteckning
Energikontoret i Mälardalen
På uppdrag av Energikontoret i Mälardalen AB:s årsstämma och styrelse bjuder
styrelseordförande och verkställande direktör in Kungsörs kommun att teckna
aktier i bolaget.

Sida 323 (336)
Energikontoret i Mälardalen

Energikontoret i Mälardalen
i korthet
Energikontoret i Mälardalen är ett aktiebolag
ägt till 100 procent av det offentliga, kommuner
eller kommunala bolag.
Styrelsen tillsätts enligt bolagsordning och verksamheten drivs enligt ägardirektiv. Energikontoret i
Mälardalen är ett av Sveriges 15 regionala energikontor, ett av fyra regionala energikontor drivet som bolag
medan övriga elva drivs som en avdelning/enhet i en
politiskt styrd organisation, primärt regioner. I Europa
finns 360 regionala energikontor som verkar på likande sätt som de svenska regionala energikontoren och
liksom Energikontoret i Mälardalen har startats som
EU-finansierade projekt via Europakommissionen.
Se bolagsordning (bilaga 1)
Se ägardirektiv (bilaga 2)

Vårt geografiska verksamhetsområde
Energikontoret i Mälardalens geografiska verksamhetsområde omfattar idag fyra län, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Gotland.
Våra ägare
Den 13 maj 2020 ägs Energikontoret i Mälardalen av:
31,2 % Eskilstuna Kommunföretag AB, Eskilstuna kommun
26,2 % Mälarenergi AB, Västerås stad
9,8 %

Nyköpings kommun

8,4 %

Ena Energi AB, Enköpings kommun

6,4 %

Katrineholms kommun

6,0 %

Strängnäs kommun

3,2 %

Flens kommun

2,8 %

Knivsta kommun

2,0 %

Gnesta kommun

2,0 %

Trosa kommun

2,0 %

Vingåkers kommun
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Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning
Energikontoret i Mälardalen stärker förutsättningarna för en hållbar energiutveckling på
lokal och regional nivå ur ett globalt klimatperspektiv.
Energikontoret i Mälardalen arbetar oberoende av
kommersiella intressen. Målsättningen är att bidra till
ökad andel förnybar energi, effektivare energianvändning och välinformerade beslut, beteendeförändring
och genomförande av lokala och regionala aktiviteter
och åtgärder. Vi arbetar även för utvecklat samarbete
på lokal, regional, nationell och internationell nivå i
syfte att stärka ägarnas kapacitet att nå målen för fossiloberoende, resiliens och hållbar utveckling.
Energikontoret i Mälardalen är huvudmännens kompetensresurs och expertorgan inom energi- och klimatområdet. Vi initierar, mobiliserar och driver lokala och
regionala energi- och kunskapsprojekt som rör kommuner, näringsliv, organisationer, lärosäten och andra
relevanta aktörer.
Energikontoret i Mälardalen utför huvudmännens strategier, handlingsplaner och aktiviteter. Vi bedriver löpande omvärldsanalys och kommunicerar regelbundet
resultat och goda exempel från verksamheten. Arbetet
drivs i linje med regionala strategier för tillväxt, energi
och klimat.

Sveriges 15 regionala energikontor har, genom förordningen om kommunal energi- och klimatrådgivning
(2016:385), på uppdrag av regeringen att samordna
och utveckla den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Energikontoret i Mälardalen har drivit arbetet
sedan år 2002 med ansvar för uppdraget i 27 kommuner i fyra län.
Sveriges regionala energikontor identifieras som viktiga aktörer i Sveriges integrerade nationella energi- och
klimatplan fram till 2030, enligt förordningen (EU)
2018–1999 om styrningen av energiunionen och klimatåtgärder. Energi- och klimatplanen ska bland annat
säkerställa att de gemensamma EU-målen till 2030 om
förnybar energi och energieffektivisering nås.
Se verksamhetsberättelse för år 2019 (bilaga 3)

ENERGIEFFEKTIVISERING
FÖRNYBART
D

SAMHÄLLE,
STATISTIK &
ANALYS

BYGG &
FASTIGHET
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A++A

A++

A+++

TRANSPORT
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PROJEKTPROCESSER

NÄRINGSLIVSUTVECKLING
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Erbjudandet i korthet

Erbjudandet i korthet
Energikontoret i Mälardalen bjuder härmed in
Kungsörs kommun till köp av aktier. Aktieförvärv ska motsvara en aktie per hundra invånare, avrundat uppåt till närmsta 1000-tal.
Priset per aktie är 100 SEK. Kungsörs kommun
erbjuds köpa 90 aktier. Antalet aktier är baserat på
invånarantalet kvartal fyra år 2019. En aktiepost om 90
akter förvärvas till en kostnad av 9 000 SEK.
Bolagets årsstämma beslutade den 13 maj 2020 att
erbjuda kommuner och regioner i bolagets geografiska
verksamhetsområde delägarskap. Årsstämman beslutade om en riktad nyemission utan företrädesrätt fram
till nästa årsstämma. Nyemissionen riktas endast till
kommuner (alternativt helt kommunalägda bolag) och
regioner inom det geografiska verksamhetsområdet.
Nyemission sker efter intresse för aktieteckning.
Bakgrund och motiv
Energikontoret i Mälardalens avsikt är att ägandet ska
inkludera samtliga kommuner och regioner i verksamhetsområdet. Syftet är att stärka förutsättningarna för
lokal och regional samverkan och samhandling.
Mot bakgrund av det växande intresset för energifrågorna i klimatomställningen och det ökade behovet av
och efterfrågan på kompetens och resurser från ägare
och målgrupper, avser Energikontoret i Mälardalen att
stärka tillgången på kompetens och kapacitet i bolaget.

Energikontoret i Mälardalen gör skillnad och vi tar
ansvar för att driva på och inspirera till klimatomställning. Genom att aktivt ta del som ägare av bolaget har
Kungsörs kommun större möjlighet att påverka bolagets utveckling, framdrift och nytta för huvudmännen.
Teckningsperiod
Anmälan till teckning av aktier ska ske under perioden
14 maj år 2020 till och med 11 maj år 2021. En eventuell förlängning av teckningsperioden meddelas senast
den 15 maj år 2021.
Utspädningseffekter
Antalet aktier är för närvarande 5000 och kommer
efter full anslutning uppgå till högst 19 420 aktier.
Kostnader som åläggs ägare
Tillkommande årliga kostnader för ägare regleras i aktieägaravtal och i serviceavtal. Serviceavtal ska tecknas
mellan ägaren och Energikontoret i Mälardalen senast
i samband med aktieköp. Styrelsen avser att revidera
serviceavtalens omfattning och avgift under verksamhetsåret 2020.
Se aktieägaravtal (bilaga 4)
Se serviceavtal (bilaga 5)

Energikontoret i Mälardalen har bedrivit verksamhet i
Västmanlands län sedan 2007, och kommunala tjänstemän bemannar bolagets styrelse. I Västerås stad har
Energikontoret i Mälardalen ett serviceavtal med Mälarenergi AB, och i länets övriga nio kommuner finns
överenskommelser om samverkan och utveckling av
den kommunala energi- och klimatrådgivningen.
Bolaget har ansvarat för ansökningar om finansiering
och utveckling av projekt som Biogas Öst och drivit
projekt som exempelvis Nätverk för energieffektivisering, LaddInfra Öst och Framtidens solel inom östra
Mellansverige. Det har resulterat i energieffektiviseringar som motsvarar 1000 ton CO2/år, 193 regionala
laddpunkter för elfordon samt en stark utveckling av
den lokala solelproduktionen.

Lina Gellermark
Vd, Energikontoret i Mälardalen

Jan Andhagen
Styrelseordförande, Energikontoret i Mälardalen
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Datum

Diarienummer

2021-04-01

KS 2018/426

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval – ledamot i parlamentariska
kommittén för översyn av den politiska
organisationen m.m.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige utser NN (parti), adress, som ny ledamot i den parlamentarisk kommitté för översyn av den politiska organisationen och
arvoden till förtroendevalda från och med den 13 april 2021 och resterande
mandatperiod.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01 Fyllnadsval –
ledamot i parlamentarisk kommitté.

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Den valda
Sekreteraren i kommittén
Lönekontoret
Matrikeln

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-03-18

KS 2018/426

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Avsägelse och fyllnadsval – Ledamot i den
parlamentariska kommittén för översyn av den
politiska organisationen m.m.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Lars-Gunnar Andersson (SD) från uppdraget som ledamot i den parlamentariska kommittén för översyn av den
politiska organisationen m.m. från och med den 13 april 2021.
Kommunfullmäktige utser Anders Frödin (SD), Alngatan 15, 736 32
Kungsör, till ny ledamot i den parlamentariska kommittén för översyn av
den politiska organisationen m.m. från och med den 13 april 2021 och
resterande mandatperiod.

Sammanfattning
Lars-Gunnar Andersson (SD) har begärt att få bli befriad från uppdraget
som ledamot i den parlamentariska kommittén för översyn av den politiska
organisationen m.m.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01 Avsägelse och
fyllnadsval – Ledamot i den parlamentariska kommittén

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Lars-Gunnar Andersson
Anders Frödin
Kommitténs sekreterare
Lönekontoret
Matrikeln

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056

Sida 328 (336)

Uppsägning att hantera
-----Ursprungligt meddelande----Från: Lars-Gunnar Andersson
Skickat: den 1 mars 2021 09:44
Till: Josephine Härdin
Ämne: Hej! Ursäkta att du inte fick alla uppsägningar samtidigt
men har nu beslutat att även avsäga mig uppdragen i
parlamentariska kommittén för politisk organisation samt min
plats i KS. Behåller således min plats som ersättare i KF.
M.V.H.
LARS-GUNNAR ANDERSSON
SD KUNGSÖR
Skickat från min iPad
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Datum

Diarienummer

2021-04-01

KS 2018/413

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i
kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
1. entledigar Lars-Gunnar Andersson (SD) från uppdraget som ledamot
i kommunstyrelsen från och med den 13 april 2021
2. utser Anders Frödin (SD), Alngatan 15, 736 32 Kungsör till ny
ledamot i kommunstyrelsen efter Lars-Gunnar Andersson från och
med den 13 april 2021 och resterande mandatperiod.
3. utser Magnus Vidin (SD), Kungsgatan 105, 736 33 Kungsör till ny
ersättare i kommunstyrelsen efter Anders Frödin från och med den
13 april 2021 och resterande mandatperiod.

Sammanfattning
Lars-Gunnar Andersson har begärt att få bli befriad från sitt uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01 Avsägelse och
fyllnadsval – ledamot i kommunstyrelsen

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Lars-Gunnar Andersson
Anders Frödin
Magnus Vidin
Kommunstyrelsens sekreterare
Lönekontoret
Matrikeln

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-04-01

KS 2018/418

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval – ersättare i krisledningsnämnden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige konstaterar att valet av Lars-Gunnar Andersson (SD)
förfallit i och med att han befriats från sitt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige utser Anders Frödin (SD), Alngatan 15, 736 32
Kungsör, som ersättare i krisledningsnämnden från och med den 13 april
2021 och resterande mandatperiod.

Sammanfattning
Lars-Gunnar Andersson (SD) har begärt att få bli befriad från bl.a. uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen. Han är även vald som ersättare i
krisledningsnämnden.
För att sitta i krisledningsnämnden krävs, enligt krishanteringsplanen, att
personen är ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.
Valet av Lars-Gunnar i krisledningsnämnden förfaller i och med att han
befrias från uppdraget i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01 Fyllnadsval –
ersättare i krisledningsnämnden.

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Lars-Gunnar Andersson
Anders Frödin
Nämndens sekreterare
Lönekontoret
Matrikeln

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-03-24

KS 2019/131

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Avsägelse och fyllnadsval – revisorsersättare i
Kungsörs Grus AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Ingegerd Granath (S) som revisorsersättare i
Kungsörs Grus AB från och med den 13 april 2021.
Till ny revisorsersättare i bolaget utses Michael Vidin (SD) från och med
den 13 april 2021 och fram till och med årsstämman 2023.

Sammanfattning
Revisionens ordförande Håkan Sundström har framfört ett önskemål om
byte av revisorsersättare mellan Kungsörs Grus AB och Kungsörs Vatten
AB för att undanröja risken för jäv.
Michael Vidin är idag vald som revisorsersättare i Kungörs Vatten AB har
sin far som styrelseledamot i samma bolag. Som revisorsersättare i
Kungsörs Grus AB är idag Ingegerd Granath vald.
Michael Vidin och Ingegerd Granath har godkänt förslaget att byta uppdrag
med varandra.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-24
Förslag från revisionens ordförande om byte av ersättare
lekmannarevisor - Kungsörs Vatten AB och Kungsörs Grus AB

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Ingegerd Granath
Michael Vidin
Kungörs Grus AB

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Kungsörs Vatten AB
Lönekontoret
Matrikeln

2 (2)

Datum

Diarienummer

2021-03-24

KS 2019/131

Ert datum

Er beteckning

Sida 333 (336)

Från: Håkan Sundström
Skickat: den 24 mars 2021 11:12
Till: Eva Kristina Andersson
Ämne: Byte av ersättare lekmannarevisor
Till KF.
Vi behöver byta ersättare lekmannarevisor i KVAB då Michael Vidins pappa blivit invald
som styrelseledamot i KVAB och vill vara med där. Jag har pratat med Michael Vidin och
Ingegerd Granath (som idag är ersättare lekmannarevisor i GRUS bolaget) om ett byte.
Båda är med på bytet. Skälet till bytet är att det finns risk för jäv i bolaget KVAB om bytet
inte görs.
Hälsningar
Håkan Sundström
Ordförande revisionen Kungsörs kommun

Hämta Outlook för iOS
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Datum

Diarienummer

2021-03-24

KS 2019/128

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunfullmäktige

Avsägelse och fyllnadsval – revisorsersättare i
Kungsörs Vatten AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige entledigar Michael Vidin (SD) som revisorsersättare i
Kungsörs Vatten AB från och med den 13 april 2021.
Till ny revisorsersättare i bolaget utses Ingegerd Granath (S) från och med
den 13 april 2021 och fram till och med årsstämman 2023.

Sammanfattning
Revisionens ordförande Håkan Sundström har framfört ett önskemål om
byte av revisorsersättare mellan Kungsörs Grus AB och Kungsörs Vatten
AB för att undanröja risken för jäv.
Michael Vidin är idag vald som revisorsersättare i Kungörs Vatten AB har
sin far som styrelseledamot i samma bolag. Som revisorsersättare i
Kungsörs Grus AB är idag Ingegerd Granath vald.
Michael Vidin och Ingegerd Granath har godkänt förslaget att byta uppdrag
med varandra.

Beslutsunderlag



Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-24
Förslag från revisionens ordförande om byte av ersättare
lekmannarevisor - Kungsörs Vatten AB och Kungsörs Grus AB

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Ingegerd Granath
Michael Vidin
Kungörs Grus AB

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Kungsörs Vatten AB
Lönekontoret
Matrikeln

2 (2)

Datum

Diarienummer

2021-03-24

KS 2019/128

Ert datum

Er beteckning

Sida 336 (336)

Från: Håkan Sundström
Skickat: den 24 mars 2021 11:12
Till: Eva Kristina Andersson
Ämne: Byte av ersättare lekmannarevisor
Till KF.
Vi behöver byta ersättare lekmannarevisor i KVAB då Michael Vidins pappa blivit invald
som styrelseledamot i KVAB och vill vara med där. Jag har pratat med Michael Vidin och
Ingegerd Granath (som idag är ersättare lekmannarevisor i GRUS bolaget) om ett byte.
Båda är med på bytet. Skälet till bytet är att det finns risk för jäv i bolaget KVAB om bytet
inte görs.
Hälsningar
Håkan Sundström
Ordförande revisionen Kungsörs kommun

Hämta Outlook för iOS

