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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Svar på medborgarförslag – Modernisera
och förändra den nya digitala kungsörsskylten (KS 2018/103)
Rami Hoseyni föreslår i ett medborgarförslag att den nya kungsörsskylten med digital text utanför Torpa vid E20 moderniseras
och görs mer lönsam. Förslaget innebär att:
- skylthöjden ökas
- den vita bakgrunden i loggan minskas
- en större LED-skylt läggs till som visar upp bilder och videoklipp
- reklam säljs på skylten för evenemang och information som
godkänns av kommunen och som hör till kommunen
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar bl.a.
att
- nuvarande skylt måste fungera som tänkt innan vi börjar fundera på att modernisera
- en kommunal infartsskylt bör inte förses med reklam utan vara
till för kommunal allmäninformation
- skifte av bild kommer att ske med hjälp av tyg eller annat
material som täcker plåtytan när vi vill visa hur vackert det är i
Kungsör
- skylten bör fungera under ett år och därefter utvärdering om
den det finns anledning att modernisera enligt förslagsställaren
eller om det då kanske finns något nytt förslag
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Rami Hoseyni
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 25
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-18

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår förslaget tillsvidare men att det ska tas
upp igen efter ett års drift av skylten så som det är tänkt idag.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Den nya kungsörskylten med digital text utanför torpa vid E20. Det är ett 20 år gammalt
koncept på skylt.
Nu är den byggd och och pengar är lagda, men det går att modernisera och göra den mer lönsam!
Förslag: Höj skylthöjden, minska den vita bakgrunden i loggan och lägg till en större LEDskylt som kan visa upp bilder och videoklipp. Ögon dras mer till en bild med text än en röd
textremsa. Om man vill kan man dessutom sälja reklam på skylten, detta för evenemang och
information som godkänns av er och som hör till kommunen.
Namn
Rami Hoseyni
Postadress
Norrbackavägen 5
736 92 Kungsör
Telefonnummer
070-3489481
E-postadress
ramma88@hotmail.com
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-04-18

KS 2018/103

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommunchef

Svar på medborgarförslag om att modernisera vår
digitala infartsskylt
Det är helt korrekt att det finns modernare skyltar idag med större flexibilitet än
den som nu satts upp.
Just nu står skylten utan rörlig text på grund av en del inkörningsproblem och
tester. Det är en plåtskylt som innebär att vi inte digitalt kan skifta bild men vi
kan ha en rullande text för information. En kommunal infartskylt anser vi inte ska
förses med reklam utan den ska enbart vara till för kommunal allmäninformation
för att få förbipasserande att vilja åka in och se vad vi erbjuder eller för att senare
planera ett besök i vår kommun.
Det kommer bli skifte av bild där vi med hjälp av tyg eller annat material kommer att täcka plåtytan som finns när vi vill visa hur vackert det är i Kungsör och
texten kommer att rullande informera om de aktiviteter vi har att erbjuda under
året.
Vi måste få skylten att fungera så som det är tänkt innan vi börjar fundera på att
modernisera den så får vi se sedan om skylten tillgodoser behovet. Skylten bör
fungera under ett år och sedan ska vi utvärdera och se om det finns anledning till
en modernisering enligt förslagsställaren eller om det då kanske finns något nytt
förslag.
Trafikverket är dessutom inte helt välvilliga till den här typen av skylt och än
mindre till skyltar med rörliga bilder då det tar bort fokus för bilföraren från
vägen och övrig trafik.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå förslaget tillsvidare men att förslaget
ska tas upp igen efter ett års drift av skylten så som den är tänkt idag.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Svar på medborgarförslag – Renovering av
Runnabäckens promenad och vandringsled
(KS 2018/44)
Melanie H. Kjellin föreslår i ett medborgarförslag, tillsammans
med 114 namnunderskrifter, att de åtgärder som krävs för att se
om, renovera och underhålla promenaden i anslutning till ”Romantika-backen” samt längs Runnabäcken.
Förslaget uppfattades inledningsvis som en synpunkt, men efter
beslut från kommunfullmäktige har det omformulerats till ett medborgarförslag.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att

Beslutsunderlag

Justerandes sign

-

träkonstruktionen vid ”Romantika-backen” är i mycket dåligt
skick och en renovering skulle innebära en kostnad på ca
350 000 kronor och därefter årliga underhållsåtgärder

-

bolaget föreslår istället en ny sträckning i form av en gång- och
cykelväg på andra sidan Kungsringen från korsningen Rättarvägen/Kungsringen till korsningen Runnavägen/Kungsringen.
Kostnad för detta är ca 1,2 miljoner kronor med minimala
underhållsåtgärder. En förstudie kring detta pågår

-

för övriga underhållsåtgärder på Kungsörsleden pågår en utredning för att skapa ett friluftslag som ska ha i uppdrag att hålla
Kungsörsleden i ståndsmässigt skick

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Melanei H. Kjellin
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 46
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-05-08

Protokollsutdrag till

Madelene Fager, Melanie H. Kjellin, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Förslag till beslut

2018-06-04
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarad med
hänvisning till det arbetet som beskrivs i Kungsörs KommunTeknik
AB:s yttrande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Madelene Fager, Melanie H. Kjellin, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Svar på medborgarförslag – Försörjningsstöd/-hjälp till fattiga (KS 2018/133)
Stella Eklund Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att
Kungsörs kommun ska se till att alla fattiga får den information
och hjälp de behöver för att söka livsnödvändiga bidrag. Förslags
ställaren pekar på att många äldre och sjuka inte känner till, kan
eller vet vad de har för rättigheter. Många har inte kunskap om hur
man söker denna information.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett
yttrande. Förvaltningen anser att förslagsställaren väcker en
mycket angelägen fråga. Det är av stor vikt att alla i ekonomiskt
utsatta situationer har information om vilka ekonomiska bidrag
som finns att söka. Vidare skriver förvaltningen bl.a. att
-

varje myndighet har ett informationsansvar för sin myndighet
och det är inte möjligt för en annan myndighet att ta över ett
sådant ansvar

-

kommunen erbjuder, via socialförvaltningen, en tjänst för
budget- och skuldrådgivning. Där kan personer i svåra
ekonomiska situationer få hjälp att se över sin ekonomiska
situation och få information om vilka vägar som är lämpliga att
gå

-

personer som söker försörjningsstöd får information om vilka
ytterligare myndigheter personen bör kontakta för att få del av
de bidrag personen eventuellt kan ha rätt till

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Stella Eklund Karlsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 26
• Socialförvaltningens yttrande

Förslagt till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till socialförvaltningens yttrande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Svar på medborgarförslag angående försörjningshjälp/stöd till fattiga
Socialförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående
medborgarförslag
Förslagsställaren vill utifrån att ca 350 000 svenskar lever som fattigpensionärer
att medborgarinformation som ska gå ut till allmänheten på flera olika sätt t.ex.
genom bostadsföretagen, kommunens hemtjänst och äldreboenden, socialtjänst,
bibliotek, sjukvården, hyresgästförening, PRO, kronofogde, inkassobolagen, i
tidningar som samhällsinformation.
Förslagsställaren föreslår att Kungsörs kommun ombesörjer att alla fattiga får
den information och hjälp de behöver för att söka dessa livsnödvändiga bidrag.
Förslagsställaren väcker en mycket angelägen fråga, det är av stor vikt att alla i
ekonomiskt utsatta situationer har information om vilka ekonomiska bidrag som
finns att söka. Varje myndighet har dock ett informationsansvar för sin
myndighet och det är inte möjligt för en annan myndighet att ta över ett sådant
ansvar.
Det kommunen erbjuder är, via sin socialförvaltningen, en tjänst för budget- och
skuldrådgivning. Via den kan personer i svåra ekonomiska situationer få hjälp att
se över sin ekonomiska situation och få information om vilka vägar som är
lämpliga att gå. Personer som söker försörjningsstöd får information om vilka
ytterligare myndigheter personen bör kontakta för att få del av de bidrag
personen ev. kan ha rätt till.

Lena Dibbern
Socialchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Svar på motion – utökad kameraövervakning
(KS 2018/36)
Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen utreder
-

möjligheten för tillståndsansökan för kameraövervakning på
allmänna platser (skolor, förskolor, kommunhuset, stationen,
vårdcentralen, äldreboenden, idrottsplatserna, Pinnparken, alla
motionsspår, bron, viktiga korsningar, viktiga vägar samt alla
punkter som förutsätter infart och utfart) i Kungsör

-

vilka utomhusmiljöer som har ett akut behov av övervakning, i
samarbete med Polisen, och återkommer med förslag till kommunstyrelsen och länsstyrelsen om kameraövervakning

Motionsskrivaren menar att kameraövervakning kan avskräcka
från brott, bidra till att avbryta pågående brott, bidra till att identifiera gärningsmän och skapa bevisning, förhindra nya brott
genom att gärningsmän lagförs och dessutom öka den allmänna
tryggheten i kommunen.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att

Beslutsunderlag

Justerandes sign

-

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ligger högt
på kommunens agenda med arbete i brottsförebyggande rådet
och med närpolisen

-

bolaget börjat utreda möjligheterna till kameraövervakning på
vissa platser i kommunen, såsom Hagaskolans yttre miljö och
Kungsörs nya skola

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Roland Jansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 19
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-04-15

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Förslag till beslut

2018-06-04
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Svar på motion – Farthinder på Hornsgatan i
Kungsör (KS 2018/37)
Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att tekniska kontoret ska
få i uppdrag att omgående ordna med farthinder utmed Malmgatan.
Motionären anser att det finns bekymmer i trafikmiljön i korsningen Hornsgatan – Malmgatan och föreslår att farhinder läggs ut
innan korsningen med Malmgatan i riktning mot Kungsgatan.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att
-

bolaget genomför en hastighetsutredning för centrala delar av
Kungsör. Den ska ge vid handen var hastighetsdämpande åtgärder måste genomföras.

-

I vänta på utredningen och analysen kommer hastighetsdämpanden åtgärder att genomföras i form av portaler på Malmgatan, Gersillagatan, Ryttarvägen, Torsgatan, Svärmaregatan
och Birkagatan.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Roland Jansson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 18
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-05-07

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kungsörs Kommun
Teknik AB i uppdrag att uppföra hastighetsdämpande åtgärder på
Malmgatan för att öka trafiksäkerheten i korsningen mot Hornsgatan.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Svar på motion – Utred om Tallåsgården kan
göras om till trygghetsboende (KS 2018/129)
Jenny Andersson och Arne Olsson, båda (KD) föreslår i en motion
att det görs en utredning Tallåsgården kan göras om till trygghetsboende. Motionärerna framför att någon privat kanske kan tas sig
an detta.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett
yttrande. Av det framgår bl.a. följande att det:
-

är mycket angeläget med en politisk viljeinriktning för
planeringen av den framtida äldreomsorgen. Socialförvaltningen därför fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för
hur äldreomsorgen ska utvecklas under åren 2019-2030. I
denna plan kommer frågan om hur Kungsörs kommun ska
prioritera att utveckla äldreomsorgen att läggas fram för
politiska beslut.

-

finns sedan länge ett politiskt beslut att omvandla Misteln till
ett Trygghetsboende. Om det kommer att behövas ytterligare
Trygghetsbostäder och vart de i så fall ska vara belägna är för
tidigt att svara på i detta skede.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson och Arne Olsson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 44
• Socialförvaltningens yttrande

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till att socialförvaltningen redan har ett utredningsuppdrag att ta
fram en långsiktig plan för äldreomsorgens utveckling.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-04-09

§ 44
Motion – Utred om Tallåsgården kan göras
om till trygghetsboende (KS 2018/129)
Jenny Andersson och Arne Olsson, båda (KD) föreslår i en motion
att det görs en utredning Tallåsgården kan göras om till trygghetsboende. Motionärerna framför att någon privat kanske kan tas sig
an detta.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson och Arne Olsson

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

37

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Svar på motion från Kristdemokraterna
Kristdemokraterna har via Jenny Andersson och Arne Olsson i motion föreslagit
att det ska göras en utredning angående Tallåsgården och om den i framtiden kan
göras om till ett Trygghetsboende.
Socialförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig över denna motion och får
härmed meddela följande.
Det är mycket angeläget med en politisk viljeinriktning för planeringen av den
framtida äldreomsorgen. Socialförvaltningen därför fått i uppdrag att ta fram en
långsiktig plan för hur äldreomsorgen ska utvecklas under åren 2019-2030. I
denna plan kommer frågan om hur Kungsörs kommun ska prioritera att utveckla
äldreomsorgen att läggas fram för politiska beslut.
Det finns sedan länge ett politiskt beslut att omvandla Misteln till ett
Trygghetsboende och socialnämnden har nu fattat beslut om på vilket sätt detta
ska verkställas. Om det kommer att behövas ytterligare Trygghetsbostäder och
vart de i så fall ska vara belägna är för tidigt att svara på i detta skede.
Motionen anses besvarad genom att socialförvaltningen redan har ett
utredningsuppdrag att ta fram en långsiktig plan för äldreomsorgens utveckling.

Lena Dibbern
Socialchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021
(KS 2018/205)
Utgångsläget inför budgetramarna för 2019 är följande (i miljoner
kronor):
Finansiering
- Löner 2,9 procent
- Priser 2,3 procent
Deltotal

+ 16
- 11
- 4
+ 1

Äskanden
- Kommunstyrelsens förvaltning
- Barn- och utbildningsförvaltningen
- Socialförvaltningen
Deltotal

- 2
- 12
- 6
- 20

TOTALT

- 19

Den centrala ledningsgruppen har diskuterat förutsättningarna och
de kända äskandena. Det har renderat i ett korrigerat förslag som
ledningsgruppen står enad kring. Förslaget innebär planering
utifrån:

Justerandes sign

•

Finansieringsprognos per april 2018

•

invånarantal om 8 700 personer

•

löneutrymme om 2,9 procent 2019 och 3,5 procent 2020 och
2021

•

Externa intäkter och kostnader 1 procent 2019 och 2,6 procent
2020-2021

•

interna intäkter och kostnader 2,7 procent 2019 och 3,2 procent
2020 och 2021

•

Generell neddragning med 1 procent

•

investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen och
centrumutvecklingen)

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär
följande budgetramar (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsens
förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Delsumma
Finans
NETTO

Ram 2019
Ram 2020
Ram 2021
73,8
76,8
79,1
232,1

239,8

247,4

237,1
543,0
546, 2
3,1

246,8
564,4
560,2
- 3,1

256,8
583,3
574,6
- 8,7

Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är:
2019
2020
Fem nya bilar/år
1 400
1 400
Toaletter badplatser
800
Cykelled KAK
5 000
Brygga Bottens badplats med ramp
för rörelsehindrade
200
Måluppföljningssystem
100
Välfärdsteknologi
100
250
Förlängning verksamhetssystem
400
Inventarier IFO
250
Nya larm IFO
250
Arbetstekniska hjälpmedel
100
100
Verksamhetssystem
1 000
Odefinierat
6 500
2 150
SUMMA
10 000 10 000

Beslutsunderlag

Justerandes sign

250

100
8 250
10 000

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2018-05-07, § 2 och 2018-05-21, § 5
• Sammanställning budgetramar 2019 efter beredning 21 maj
2018

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

2021
1 400
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Kommunstyrelsen förslag:
Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 20192021 (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsens
förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Delsumma
Finans
NETTO

Justerandes sign

Ram 2019
Ram 2020
Ram 2021
73,8
76,8
79,1

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

232,1

239,8

247,4

240,1
546,0
551,2
5,1

249,2
565,8
565,8
0

259,2
585,7
585,7
0

Kungsörs kommun
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Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-05-07

§2
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021
(KS 2018/205)
Budget- och bokslutsberedningen går igenom kända budgetförutsättningar och de äskanden som lämnats in.
Den centrala ledningsgruppen kommer att diskutera förutsättningarna och de kända äskandena för drift och investeringar och
återkomma till nästa budgetberedning som är den 21 maj med ett
samlat och korrigerat förslag.
Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
• Sammanställt material till budgetberedningen med presentationsmaterial och färdiga förslag:
a) Budgetförutsättningar och koncernsammanställning
b) Kompetensförsörjning
c) Verksamhetsförändringar 2019-2021 – KSF
d) Investeringar 2019-2021 – KSF
e) Presentationsbilder KKTAB 2019
f) Presentationsbilder KVAB 2019
g) Presentationsbilder KFAB 2019
h) Presentationsbilder – BUN
i) Presentationsbilder – SN
j) Ekonomisk flerårsplan 2019 – VMMF
k) Budgetförslag 2019 – VMKF
l) Budgetförslag 2019 – Gemensamma överförmyndarnämnden

KS BB överläggning

Budgetberedningen konstaterar att ytterligare ett sammanträde
behövs för att diskutera ramarna. Alliansen kommer att presentera
sina skuggbudgetramar vid kommunstyrelsens sammanträde.

Beslut

Budget- och bokslutsberedningen konstaterar att fortsatt arbete
med ramarna krävs. Nästa möte blir den 21 maj 2018, klockan
13.00

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§5
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021
(KS 2018/205)
Utgångsläget inför budgetramarna för 2019 är följande (i miljoner
kronor):
Finansiering
- Löner 2,9 procent
- Priser 2,3 procent
Deltotal

+ 16
- 11
- 4
+ 1

Äskanden
- Kommunstyrelsens förvaltning
- Barn- och utbildningsförvaltningen
- Socialförvaltningen
Deltotal

- 2
- 12
- 6
- 20

TOTALT

- 19

Den centrala ledningsgruppen har diskuterat förutsättningarna och
de kända äskandena. Det har renderat i ett korrigerat förslag som
ledningsgruppen står enad kring. Förslaget innebär planering
utifrån:

Justerandes sign

•

Finansieringsprognos per april 2018

•

invånarantal om 8 700 personer

•

löneutrymme om 2,9 procent 2019 och 3,5 procent 2020 och
2021

•

Externa intäkter och kostnader 1 procent 2019 och 2,6 procent
2020-2021

•

interna intäkter och kostnader 2,7 procent 2019 och 3,2 procent
2020 och 2021

•

Generell neddragning med 1 procent

•

investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen och
centrumutvecklingen)

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär
följande budgetramar (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsens
förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Delsumma
Finans
NETTO

Ram 2019
Ram 2020
Ram 2021
73,8
76,8
79,1
232,1

239,8

247,4

237,1
543,0
546, 2
3,1

246,8
564,4
560,2
- 3,1

256,8
583,3
574,6
- 8,7

Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är:
2019
2020
Fem nya bilar/år
1 400
1 400
Toaletter badplatser
800
Cykelled KAK
5 000
Brygga Bottens badplats med ramp
för rörelsehindrade
200
Måluppföljningssystem
100
Välfärdsteknologi
100
250
Förlängning verksamhetssystem
400
Inventarier IFO
250
Nya larm IFO
250
Arbetstekniska hjälpmedel
100
100
Verksamhetssystem
1 000
Odefinierat
6 500
2 150
SUMMA
10 000 10 000

2021
1 400

250

100
8 250
10 000

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2017-05-07, § 2 inklusive presentationsmaterial
• Sammanställt material till budgetberedningen med förslag med
korrigeringar gjorda av Centrala Ledningsgruppen

KS BB överläggning

Under överläggningen noteras att ramarna är tighta och att återhållsamhet gäller.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Alliansen meddelar att de kommer med sitt ramförslag med ett
antal prioriteringar vid kommunstyrelsens sammanträde, dock
senast vid kommunfullmäktige.
Sverigedemokraterna är inte klara med om de kommer med något
eget förslag.
Under sammanträdet framförs följande yrkanden:
-

ordföranden Per Strengbom (S) framför majoritetens förslag
till justeringar i den centrala ledningsgruppens förslag:
• socialnämndens ram ökas med 3 miljoner kronor 2019
• finansen ökas med 5 miljoner kronor för 2019.
Sammantaget innebär det ett budgeterat överskott med 5,1
miljoner kronor 2019.

-

Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) yrkar avslag på
majoritetens förslag

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen
mot varandra och finner att beredningen beslutat enligt
majoritetens förslag.
Beslut

Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 20192021 (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsens
förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Delsumma
Finans
NETTO
Reservation

Justerandes sign

Ram 2019
Ram 2020
Ram 2021
73,8
76,8
79,1
239,8

247,4

240,1
546,0
551,2
5,1

249,2
565,8
565,8
0

259,2
585,7
585,7
0

Mot kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings beslut
reserverar sig Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) muntligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

232,1

Budget 2019-2021 efter beredning maj
Vf

Ktext3

100
110
120
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
430
800

Kommunstyrelsens förvaltning
Lönekostn 2,9 %
Ext.intäkter.kostn, 2,3-->1,0%
Interna intäkter/kostnader 2,7 %--> 1 %
Tillf utb.kostn vid rev.byte pga val
Ökad kostnad nytt ekonomisystem
Ökade försäkringskostnader
Konsultkostnad samverkansproj
Val 2019
Ändrade partistöd och arvoden
Ersättning Kollektivtrafikmyndigh, minskat resande
Ökade kostnader Överförmyndare
Lönekostnad VMKF
Byte t Office365
Utveckling, gemensamt intranät KAKS
Utveckling digitala tjänster
Införande e-arkiv
Införande mina meddelanden
Utvecklingsuppdrag HR
e-handelssystem, projektkostnader
Drift e-handelssystem
Nya Södergården (netto)
Projekt "Förenkla helt enkelt"
Utökad facklig tid
Uppföljningssystem mål, internkontroll mm
Ökade avskrivningskostnader Centrumprojektet
Hyreskostnader VIVA
Minskad volym m 1 %
Kommunstyrelsens förvaltning
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Bokslut Budget 2018
2017

23 773
47 803
-3 224
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68 363

24 913
35 307
12 235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72 455

Äskande

Korr CLG

Budgetberedning
maj

722
812
330
30
300
150
250
50
100
200
300
200
470
110
125
14
15
100
600
0
0
70
200
450
330
-1 500
0
4 429

0
-459
-100
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
-110
-125
-14
-15
-100
-600
0
0
-70
-200
-450
0
0
-700
-3 043

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ram 2019 Ram 2020 Ram 2021

25 635
35 660
12 465
30
200
150
250
50
100
200
300
200
470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
330
-1 500
-700
73 841
1,9%

26 533
36 599
12 867
0
200
150
0
0
100
200
300
400
470
-110
0
0
0
0
600
0
0
-70
0
400
330
-1 500
-700
76 769

27 461
37 563
13 282
0
200
150
0
0
100
200
300
600
470
-110
0
0
0
0
425
400
0
-70
0
35
330
-1 500
-700
79 136

2018-05-25

Budget 2019-2021 efter beredning maj

100
110
120
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
800

Barn och utbildningsförvaltningen
Lönekostn 2,9 %
Ext.intäkter.kostn, 2,3-->1,0%
Interna intäkter/kostnader 2,7 %--> 1 %
Ny förskoleavdelning
Ökat antal ätande
Skolsköterska
Västerskolans matsal
Interk.ers.gymn., fler elever
Interk.ers.särskola, fler elever
Hyreskostnader VIVA
Ökat stödbehov, fler elever behöver stöd
Medfinansiering Yrkesvux
Interk.ers. grsk / fsk
Hyresökning Valskog
Minskad volym m 1 %
Barn och utbildningsförvaltningen
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142 217
79 984
-20 770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201 431

155 397
56 780
8 188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220 365

4 507
1 306
221
2 100
900
290
180
1 140
2 200
1 500
2 000
1 500
0
270
0
18 114

0
-738
0
0
-900
-290
0
0
-450
0
-1 000
-800
0
0
-2 200
-6 378

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

159 904
57 348
8 409
2 100
0
0
180
1 140
1 750
1 500
1 000
700
0
270
-2 200
232 100
5,3%

165 500
58 858
8 678
2 100
0
290
180
1 140
1 750
1 500
1 000
700
0
270
-2 200
239 766

171 293
60 408
8 956
2 100
0
290
180
1 140
1 750
1 500
1 000
700
0
270
-2 200
247 386

2018-05-25

Budget 2019-2021 efter beredning maj

100
110
120
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
705
710
800
810

Socialförvaltningen
Lönekostn 2,9 %
Ext.intäkter.kostn, 2,3-->1,0%
Interna intäkter/kostnader 2,7 %--> 1 %
Projektledare äldreplan
Biståndshandläggare
Arbetsmarknadskonsulent
Arbetsledare
Administratör
Daglig verksamhet psykiatri
Aktivitetssamordnare
Omställning adm.ensamk.
Hyra nya Lärken
Hyra Medohusets källare
Gemenskap i Kungsör, utökad vht
Utökat försörjningsstöd
Enhetschef utredning IFO
Utökning hemtjänst, volym
Ulvesund lämnas, demensdagvård
Flytta ihop daglig verksamh., lokaler Ulvesund
Lämna Skogsudden, HVB
Ny daglig verksamh, unga psyk
Effektivisering, nya arbetssätt
Fyra nya platser, Nya Södergården
Södergården E II
Tillf.satsning -18, iPads
Tillf.satsning-18, mobil dokumentation
Minskad volym m 1 %
Ramökning SN
Socialförvaltningen
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206 650
42 719
-26 689
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
222 679

209 646
10 875
9 389
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229 910

6 080
250
254
500
500
500
470
470
470
500
500
500
480
250
0
800
1 500
-240
-440
-775
1 000
-1 000
0
0
-50
-50
0
0
12 468

0
-141
0
-500
0
-500
-470
-470
-470
-500
-500
0
0
-250
0
-800
0
240
440
775
-1 000
1 000
0
200
0
0
-2 300
0
-5 246

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000
3 000

215 726
10 984
9 643
0
500
0
0
0
0
0
0
500
480
0
0
0
1 500
0
0
0
0
0
0
200
-50
-50
-2 300
3 000
240 132
4,4%

223 276
11 273
9 951
-250
500
0
0
0
0
0
-250
500
480
0
0
0
3 000
-240
0
0
0
0
0
400
-50
-50
-2 300
3 000
249 240

231 091
11 570
10 270
-250
500
0
0
0
0
0
-250
500
480
0
0
0
4 500
-240
0
0
0
0
0
400
-50
-50
-2 300
3 000
259 170

2018-05-25

Budget 2019-2021 efter beredning maj
Finansiering
820 Justering finans, budgetberedning
90 Finans, särskild beräkning i Excel
(minus är positivt resultat!)
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0
-514 111

0
-529 630

0
-16 592

0
0

-5 000
-5 000

-5 000
-551 222

-5 527
-565 776

-11 055
-585 693

-21 638

-6 900

18 419

-14 668

-2 000

-5 149

0

0

2018-05-25

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum
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2018-06-04

§
Kommunfullmäktiges mål 2019
(KS 2018/206)
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maximalt sju mål.
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2018:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har
fullmäktige möjlighet att justera i målen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2018-05-07 § 3
och 2018-05-24, § 7

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar följande mål för 2019:
1) Kommunen ska ha 9 000 invånare 2025
2) Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04
3) År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri
4) Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska
öka varje år med 2017 som basår (målet riktas till barn- och
utbildningsnämnden)

Ett femte mål ska formuleras kring arbetet med arbetslösheten.
Formuleringen ska vara klar till kommunstyrelsens
sammanträde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-05-07

§
Kommunfullmäktiges mål 2019
(KS 2018/206)
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maximalt sju mål.
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2018:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har
fullmäktige möjlighet att justera i målen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Resultatredovisning och förslag inför mål 2019

KS BB överläggning

Under överläggningen noteras att ett av nuvarande mål avrapporteras 2018 och ger möjlighet att ta fram ett nytt mål. Några av målen kan behöva omformuleras.

Beslut

Budget- och bokslutsberedningen konstaterar att fortsatt arbete
med målen krävs. Eventuellt kallas till ett extra möte inför nästa
möte med budget- och bokslutsberedningen den 21 maj 2018,
klockan 13.00.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§7
Kommunfullmäktiges mål 2019
(KS 2018/206)
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 stycken och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tidsatta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maximalt sju mål.
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2018:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har
fullmäktige möjlighet att justera i målen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Resultatredovisning och förslag inför mål 2019
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2018-05-24, § 3

KS BB överläggning

Under överläggningen går utskottet igenom nuvarande mål och
arbetar med formuleringar för målen det kommande året.
Mål 1 – invånarantal 2025 - enighet kring formuleringen
Mål 2 – kommunens resultat i procent av skatteintäkter och
statsbidrag - majoriteten förordar en procent, alliansen förordar en
och en halv procent

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-05-21

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
beredningen beslutat förorda en procent
Mål 3 – miljömål kring fordon – majoriteten förordar att 75 procent av fordonsflottan ska vara fossilfri 2025, Stellan Lund (M)
förordar att det ska preciseras till miljöbil eller elbil, Madelene
Fager (C) förordar ett bredare hållbarhetsmål
Ordföranden ställer alternativen mot varandra och finner att beredningen beslutat enligt majoritetens förslag.
Mål 4 – elever behöriga till gymnasiet - enighet kring formuleringen
Beslut

Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige antar följande mål för 2019:
1) Kommunen ska ha 9 000 invånare 2025
2) Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år
3) År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri
4) Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska
öka varje år med 2017 som basår (målet riktas till barn- och
utbildningsnämnden)
Ett femte mål ska formuleras kring arbetet med arbetslösheten.
Formuleringen ska vara klar till kommunstyrelsens sammanträde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Förenklad delårsrapport per den 30 april
2018 (KS 2018/230)
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,
”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en förenklad version. Rapporten är mycket övergripande och innehåller
t.ex. inga kassaflödesanalyser eller noter.
Arbetet med delårsrapporten är inte slutfört till dagens möte, men
översiktligt visar det på följande resultat (exkl. semesterlöneskuld)
i tusentals kronor:
Utfall
Kommunstyrelsens
förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltmingen
Socialförvaltningen
Finansiering
Totalt

Budget

21 768

Avvikel- Årsse
budget
24 152
2 384
72 455

73 451

73 455

4

220 365

73 587
76 637
-175 344 -176 543
-6 538
-2 300

3 049
-1 199
4 238

229 910
-529 630
-6 900

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
208-05-24, § 4

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten
och lägger den till handlingarna.
Sammanställd delårsrapport ej klar till utskicket.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-05-21
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§4
Förenklad delårsrapport per den 30 april
2018 (KS 2018/230)
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,
”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en förenklad version. Rapporten är mycket övergripande och innehåller
t.ex. inga kassaflödesanalyser eller noter.
Arbetet med delårsrapporten är inte slutfört till dagens möte, men
översiktligt visar det på följande resultat (exkl. semesterlöneskuld)
i tusentals kronor:
Utfall
Kommunstyrelsens
förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltmingen
Socialförvaltningen
Finansiering
Totalt

Budget

21 768

Avvikel- Årsse
budget
24 152
2 384
72 455

73 451

73 455

4

220 365

73 587
76 637
-175 344 -176 543
-6 538
-2 300

3 049
-1 199
4 238

229 910
-529 630
-6 900

Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
• Ekonomichefens presentationsbilder

Beslut

Budget- och bokslutsberedningen förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten
och lägger den till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Delårsrapport 1 2018 för Gemensamma
hjälpmedelsnämnden – Hjälpmedelcentrum
(KS 2018/236)
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har upprättat en delårsrapport
för Hjälpmedelscentrum. I rapporten redovisas verksamheten ur
olika perspektiv och jämförelse görs med samma period 2017.
Justerat protokoll ej klart till utskicket.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma nämndens för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor protokoll 2018-05-18, § xx jämte delårsrapport 1

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Gemensamma hjälpmedelsnämnden för Hjälpmedelscentrum och lägger den
till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING
Slutsatser
Allt fler personer i behov av hjälpmedel får nu dessa behov tillgodosedda via Hjälpmedelscentrum i och
med det nya uppdraget ”Hanteringen av medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet”. Det har medfört
förbättringar för patienterna och avlastning för Västmanland sjukhus.
Under årets första månader har antalet beställningar ökat kraftigt vilket medfört logistiska utmaningar och
behov av ökat inköp av hjälpmedel. Produktionen har ökat inom alla enheter.
Sammanfattning av åtgärder och resultat
Antalet uthyrda individhjälpmedel har ökat med 6,7 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel med 5,9 %
exklusive nytt sortiment av medicinska behandlingshjälpmedel (MBH), jämfört med samma period 2017.
Tillgängligheten till leverans av hjälpmedel och service av hjälpmedel är god. Tillgängligheten till
utprovningar har förbättrats.
Antalet beställningar och returer av hjälpmedel har ökat vilket tyder på att huvudmännen anpassar sig till
den nya lagstiftningen om trygg och säker utskrivning från slutenvården.
Den stora utökningen av sortimentet med MBH gör att helårsprognosen är svårbedömd. Med
försiktighetsprincipen som vägledning beräknas därför helårsprognosen till 0.
Framtidsbedömning
I takt med utveckling av nära vård och snabbare utskrivningar från slutenvården kommer behoven av
personförskrivna hjälpmedel att öka. Hjälpmedel som möjliggör en god arbetsmiljö kommer sannolikt också
att öka.
Sammanlagt leder detta till en ökad produktion med behov av processförbättringar och
resursförstärkningar liksom behov av ökade inköp av hjälpmedel och tillbehör.
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INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV
Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Tillgänglighet delår 1, jmf med 2017

Delår 1
2017

Helår
2017

Delår 1
2018

Förändring delår

Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar

67,7 %

74,0 %

80,2 %

12,5 procentenheter

Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar

87,0 %

86,0 %

87,3 %

0,3 procentenheter

Andel besvarade telefonsamtal Kundtjänst

91,4 %

91,5 %

91,0 %

- 0,4 procentenheter

Andel leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag

96,9 %

96,6 %

95,6 %

- 1,3 procentenheter

Rekonditionering enligt rekonditioneringsplan

98,2 %

95,2 %

82,7 %

- 15,5 procentenheter

Andelen som erbjudits utprovning inom 15 arbetsdagar ökade med 12,5 procentenheter jämfört med delår
1 2017. Resultatet bedöms bero på en stabilare bemanning, kompetens och samordning.
Andelen slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar har ökat med 0,3 procentenheter och ligger kvar över
målet.
Andelen besvarade telefonsamtal minskade med 0,4 procentenheter, vilket är en följd av ökad belastning
på grund av införandet av MBH. För patienter med dessa hjälpmedel har tillgängligheten förbättrats då
patienter kan besöka Hjälpmedelscentrum under alla vardagar under öppettid.
Andel levererade hjälpmedel 1 på planerad leveransdag har minskat med 1,3 procentenheter och uppnår
fortfarande målet om 95 %.
Åtgärder
En mängd åtgärder har genomförts för att tillgodose behoven hos patienter med de nya MBH som
övertagits från Västmanlands sjukhus. Tillbehör skickas via post hem till patienterna eller – om det är
skrymmande – till deras vårdcentral. E-tjänsten på 1177.se har utvecklats och underlättar för patienten att
beställa tillbehör och kontakta Hjälpmedelscentrum för övriga tjänster. Alla patienter har fått ett brev som
beskriver kontaktvägar.
Samlad bedömning
Verksamheten har på ett utomordentligt sätt hanterat övertagandet av MBH från Västmanlands sjukhus
samtidigt med produktionsökningar och kunnat bibehålla en hög tillgänglighet.
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål

Indikator

Målvärde

Utfall delår 1

Ökad användning av
e-tjänster

Öka antalet ärenden i e-tjänst 1177 Vårdguiden

Öka 10 %
(helår)

10 % ökning

Kortare ledtider
(väntan)

Erbjuden tid för utprovning inom 15 arbetsdagar

75 %

80,2 %

”

Andel patienter som fått service/reparation slutförd inom 5
arbetsdagar

80 %

87,3 %

”

Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst

95 %

91,0 %

”

Andel leveranser enligt planerad leveransdag

95 %

95,6 %

Produktion enligt överenskommen specifikationsplan
Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag
Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund

90 %

Ett fåtal
91,0 %

Löpande uppföljning

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Införande av medicinska behandlingshjälpmedel (MBH)
Hjälpmedelscentrum har under perioden övertagit ca 2700 stycken CPAP/APAP från Västmanland sjukhus.
De används fr.a. för behandling av patienter som lider av obstruktiv sömnapné. Införandet har föregåtts av
förberedelser tillsammans med klinik, övertagande av befintliga lager och framtagande av nya processer.
Klinikerna hyr nu CPAP/APAP från Hjälpmedelscentrum i stället för att själva köpa in och äga dessa, i hyran
inkluderas aktiviteter, tjänster som förebyggande och avhjälpande underhåll, paketering och utskick av
tillbehör, rådgivning, avskrivningskostnader och andra kostnader som är förknippade med hjälpmedlet.
Hjälpmedelscentrums verksamhetssystem webSesam används vid förskrivning och registerhantering vilket
innebär att vårdgivare inom regionen och i kommunal hälso- och sjukvård kan se de hjälpmedel och
tillbehör en patient har. Förändringen innebär förbättringar i spårbarhet, i de fall uppgifter saknas idag
kommer dessa införas så snart uppgifterna blir kända. Införandet kommer att rapporteras separat senare
under året och berörs endast kort i delår 1.
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Produktion
Produktion delår 1, jmf med delår 1 2017

2017

2018

Antal beställningar

13 869

16 046

12,0 %

Förändring %

Antal returer

9 344

10 588

13,1 %

Antal arbetsorder Rekonditionering

4 912

6 051

23,2 %

Antal konsulentremisser (utprovning)

377

417

10,9 %

Antal arbetsorder Teknik (AU och FU)

3 605

4 079

13,1 %

Antal kundtjänstsamtal

6 749

7 128

5,6 %

Antal hämtordrar

5 673

6 790

19,7 %

Flera mått har ökat kraftigt jämfört med delår 1 2017. Intensiteten i alla enheter har varit mycket hög, från
upphandling, beställningar och returer till serviceaktiviteter, utprovningar och kundtjänstsamtal.
Antalet beställningar har ökat med 12,0 %, varav 2 procentenheter utgörs av nytt sortiment för MBH,
jämfört med delår 1 2017. Antalet returer har ökat 13,1 %. Västmanlands sjukhus rapporterar att
utskrivningsprocesser har förbättrats i samarbete med kommunerna och därför tolkas denna kraftiga
ökning som en följd av snabbare utskrivningsprocesser.
Antal arbetsorder rekonditionering har ökat 23,2 % inklusive MBH. Detta kan också påverkas av minskad
kassation på grund av ökad miljömedvetenhet.
Antalet arbetsorder teknisk service har ökat med 13,1 % varav avhjälpande underhåll står för 5 % och MBH
2 %. Övrig ökning är förebyggande underhåll vilket till viss del kommer korrigeras under året. Samma period
2017 minskade antalet arbetsorder något. Svängningar inom +/- 5% på kort tid är normalt och svårt att
förutse eller påverka. Om ökningen fortsätter kan det bli svårt att upprätthålla tillgänglighetsmålet.
Antalet konsulentremisser har ökat 11 % jämfört med delår 1 2017, störst ökning inom området
kommunikation/kognition med många utprovningar av tyngdprodukter på grund av nya förskrivare och
nytt sortiment.
Telefonsamtalen till Kundtjänst har ökat med 5,6 % jämfört med delår 1 2017, framför allt till följd av
tillskottet av MBH. Antalet ärenden till arbetsplatsbrevlåda har ökat med 25 % 2 jämfört med delår 1 2017.
Den 10 % ökningen i e-tjänsten 1177.se består till största delen av ärenden från CPAP-patienter.
Utveckling och publicering av nya blanketter har genomförts och en webbaserad förskrivarutbildning har
utvecklats och publicerats.
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1032 ärenden delår 1 2018
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Volym uthyrda hjälpmedel (exkl. MBH)
delår 1 jämfört med delår 1 2017

Volym individmärkta hjälpmedel
Volym huvudhjälpmedel
Totalt regionfinansierat (individmärkt)
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)
Vårdval Västmanland (Centralt konto)
Habiliteringscentrum
Övriga enheter Region Västmanland
Totalt kommuner (individmärkt)
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

2017

2018

Förändring %

52 147
66 668
43 231
27 817
8 592
6 211
611
8 830
395
422
541
278
881
149
647
89
376
5 052

55 625
70 628
45 861
29 676
8 882
6 557
746
9 665
446
438
619
265
1 091
159
701
80
372
5 494

6,7 %
5,9 %
6,1 %
6,7 %
3,4 %
5,6 %
22,1 %
9,5 %
12,9 %
3,8 %
14,4 %
- 4,7 %
23,8 %
6,7 %
8,3 %
-10,1 %
-1,1 %
8,7 %

Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel 3 (exkl. MBH) har ökat med 6,7 % och antalet uthyrda
huvudhjälpmedel (exkl. MBH) med 5,9 % till följd av ökade behov i befolkningen.
Patientsäkerhet
43 avvikelser har registrerats i Synergi varav 39 är interna registreringar. Hälften av dessa avser avvikelser
till extern part, tio avvikelser rör arbetsmiljö, nio avser fellevererans och övriga blandade orsaker.
121 avvikelser har registrerats i webSesam varav 95 % avser felaktiga leveranser av hjälpmedel eller
tillbehör. En liten minskning jämfört med föregående år.
10 avvikelser har registrerats gällande fel vid förskrivning, en kraftig minskning jämfört med föregående år.
Det bedöms bero på förbättrat stöd i webSesam men en viss underrapportering kan förekomma.
Samtliga avvikelser har analyserats inom en månad. Ett fåtal avvikelser har inkluderat förbättringsförslag.
En anmälan till Läkemedelsverket har genomförts.
Hjälpmedelscentrum medverkade på Patientsäkerhetens dag den 19 april med temat trycksårsprevention
och informerade kring inkontinenshjälpmedel, trycksårsmadrasser och sittdynor för rullstol.
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Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk
Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk

Kostnad kr

Hostmaskin Cough assist, 2 st
Inhalator Aerogen Solo, 2 st
Mobility plus paket till Twion
Drivaggregat E-drive med joystick till manuell rullstol
Ichair med vårdarstyrning
Elrullstol nr 2 Real Mobil, 4 st
Förflyttningshjälpmedel Sara Stedy
Racerunner cykel

43 500 x 2
8 695 x 2
2 419
37 000
59 200
41 500 x 3, 46 800
12 850
18 000

13 beslut har beviljats och 3 har avslagits. Inget ärende har beslutats med delad finansieringsrisk eller
merkostnad. I samverkan med Habiliteringscentrum testas ett nytt arbetssätt som innebär att förskrivare
och hjälpmedelskonsulent i enskilda ärenden får tillgång till samlat stöd av ett bedömningsråd i ett tidigt
skede inför eventuellt beslut om ansökan av hjälpmedel utanför sortiment och regelverk.
Miljöarbete
Förvaltningen arbetar med att förstärka det systematiska miljöarbetet genom att en ny intern
miljöorganisation byggs upp under 2018, bland annat har antalet miljöombud utökats till tre. Förvaltningen
har genomgått extern miljörevision i mars månad med gott resultat och Ledningens genomgång
genomfördes i april.
Åtgärder
Ett mängd åtgärder har genomförts för att bygga upp processer för MBH inom alla enheter, de följts upp
och utvärderas kontinuerligt. Arbetsplatser för MBH har tagits fram och planerats i takt med införande av
det nya sortimentet.
För att lyckas i vardagen med logistikproduktionen har logistiken infört en ”pulstavla” med inspiration av
patientsäkerhetens gröna kors. Hela logistikgruppen träffas i början och slutet av veckan med kort
information av vad som skett, vad som ska ske samt vem som ska göra vad.
Ny lagstiftning kring Trygg och säker vård infördes under året och effektivare utskrivningar (från 5 dagar till
3 dagar) av patienter från vårdinrättning har redan startat. Aktivitet på Hjälpmedelscentrum blir att
tillgodose transport av hjälpmedel mer ”just in time” än tidigare. Ledtider behöver effektiviseras genom
översyn av transportplanering, systemmöjligheter och resurser.
Planerade miljöåtgärder under året är att förbättra kemikaliehanteringen, öka rapporteringen av
miljöavvikelser och öka återanvändningen av hjälpmedel genom att vässa kriterierna för kassation.
Samlad bedömning
En högintensiv period med stora ökningar i produktionen med samtidig uppbyggnad av processer för att
hantera MBH har klarats på ett mycket bra sätt tack vare engagerade medarbetare. Produktionsökningarna
har medfört behov av utökade resurser.
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MEDARBETARPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål
Indikator
Målvärde 2018
HMC ska vara en
attraktiv arbetsgivare
”

79,1

Hållbart medarbetarengagemang (HME)
Sjukfrånvaro

Löpande uppföljning

Utfall 2018

<6%

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

6,9
7
5
0/1

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer

Korttidssjukfrånvaron har ökat på grund av att många medarbetare har drabbats av influensaliknande
symtom. Långtidsfrånvaron har minskat något. Viss frånvaro beror på en ökad arbetsbelastning under
semesterperioder sommar och vinter, låg bemanning med hög servicegrad är ansträngande och är en av
orsakerna till upplevd stress.
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En person har anställts inom ramen för regeringens beslut om extratjänster.
En medarbetarundersökning genomfördes november/december 2017. Undersökningen innehöll två delar;
Hållbart medarbetarengagemang (HME) och en del som fokuserat på samband mellan förutsättningar på
arbetsplatsen, medarbetarnas stress och utmattningsnivå samt prestation över tid kopplat till
resultatutveckling.
Hjälpmedelscentrums HME resultat är 79,1 vilket är 2,6 över Region Västmanlands medelvärde liksom 2,1
över medelvärdet för åtta landsting. Störst förbättringspotential har området motivation där värdet är 1,6
under medelvärdet för Region Västmanlands och 1,7 under medelvärdet för åtta landsting.

Hjälpmedelscentrums resultat i den andra undersökningsdelen visar att åtta områden är över riktvärde
vilket påvisar en tillräcklig nivå för förändringskraft. Områdena arbetstakt och medarbetarskap är i
komfortzon och områdena arbetsrelaterad utmattning och målkvalitet är i den kritiska zonen.
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Det sammanlagda resultatet tolkas som ett gott resultat. I analysen noteras att förberedelser pågick med
hög intensitet för införande av MBH under perioden och att skillnader finns mellan enheterna. Analys och
framtagande av handlingsplan sker därför på enhetsnivå tillsammans med medarbetarna. På
förvaltningsnivå visar resultatet en låg förekomst av kränkande särbehandling, trakasserier, hot om våld
samt diskriminering.
Åtgärder
Övertagandet av MBH har ökat arbetsbelastningen. Många medarbetare har deltagit i framtagandet av nya
arbetsrutiner, arbetsplatser och utbildning vilket tagit mer tid än beräknat och därmed påverkat dem
negativt. Området MBH kommer att förstärkas med teknikerkompetens för att möjliggöra övertagandet av
samtliga produkter enligt projektet.
Dialog har startat med medarbetare och fackliga företrädare om eventuellt införande (2019) av två
semesterperioder för tekniker. Syftet är att få en bättre bemanning och därmed minska de negativa
effekterna av låg bemanning under sommaren.
Handlingsplaner till medarbetarenkäten utvecklas nu i stor delaktighet med medarbetarna på respektive
enhet för att anpassas till medarbetarnas olika behov. På övergripande nivå kommer området målkvalitet
vara i fokus liksom att bevara det goda sociala klimatet.
Logistik har genom ”pulstavla” arbetat fram en möjlighet för medarbetare att lämna in förbättringar i
vardagen som utreds och prioriteras av den egna gruppen, små som stora möjligheter.
Hälsoteamet har tagit fram en aktivitetsplan för hälsoarbetet 2018. Målsättningen för 2018 är bättre
samspel och gemenskap på arbetsplatsen samt att främja aktiviteter för hälsa.
Arbete för förbättrad säkerhet på Hjälpmedelscentrum har genomförts genom bland annat larmövning i
kundtjänst och utrymningsövning vid brand i samarbete med säkerhetssamordnare.
Samlad bedömning
Den totala sjukfrånvaron har minskat. Korttidsfrånvaron är fortsatt låg även om den har ökat i jämförelse
med förra året. Genom att fortsatt arbeta utifrån regionens rutiner för uppföljning av sjukfrånvaro så kan
varningssignaler identifieras och sjukskrivning förebyggas.
Återkopplingen från medarbetarenkäten visar överlag på goda resultat för hela förvaltningen och fokus
kommer att vara på utveckling av området målkvalitet och hur vi behåller ett gott socialt klimat. Varje
enhet fortsätter att analysera sitt resultat i syfte att skapa handlingsplaner med fokus på både förbättringar
och viktmakthållande av positiva resultat.
Införandet av MBH har påverkat samtliga medarbetare i varierande grad och fortsatt planering av insatser
pågår för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Joakim Axelsson

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

RAPPORT
Giltigt fr.o.m.

11 (14)
Dok.nummer-Utgåva

42550-1

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum
EKONOMIPERSPEKTIV
Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter
Periodens resultat och helårsprognos – översikt
Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med april månad är + 947 tkr. Helårsresultatet
prognostiseras till 0 tkr.

Bokslut 2017 tkr

Budget 2018 tkr

Prognos tkr

INTÄKTER
Hyra
Återbetalning av resultat
Försäljning
Egenavgifter
Serviceavtal
Inkontinenssamordning
Övriga verksamhetsintäkter

SUMMA INTÄKTER

98 055

105 851

106 025

-3 416

0

0

12 238

15 293

15 646

330

300

335

2 370

2 384

2 384

951

984

984

2 182

1 030

1 372

112 710

125 842

126 746

36 567

41 086

42 152

29 530

34 266

34 266

144

170

170

5 997

6 689

6 689

1 080

1 060

1 201

25 487

27 941

27 941

736

700

716

3 189

3 751

3 760

8 447

8 434

8 103

1 533

1 745

1 748

112 710

125 842

126 746

0

0

0

KOSTNADER
Personalkostnader
Tekniska hjälpmedel
Övriga material, varor
Lokaler
Frakt och transport
Avskrivningar hjälpmedel
Avskrivningar övrigt
IT-kostnader
Övriga kostnader
Finansiella kostnader

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT
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Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling
• Intäkter
– Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period 2017 är 4 866 tkr och 12,9 %.
– Av total intäktsförändring på 4 866 tkr är 636 tkr obudgeterad.
– Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser:
• Högre volymökning för försäljning (exkl. MBH) och uthyrning av tekniska
hjälpmedel samt sålda tjänster.
•

Kostnader
– Total bruttokostnadsförändring jämfört med motsvarande period 2017 är 4 225 tkr och
11,3 %.
– Av total bruttokostnadsförändring på 4 225 tkr är 761 tkr obudgeterad.
– Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser:
• De sociala avgifterna är enligt detaljbudgetanvisningarna budgeterade till 45,79 %.
De beslutade sociala avgifterna uppgår till 46,47% av lönekostnaderna.
• Ökad returtakt och effektiv rekonditioneringsverksamhet medför lägre
inköpskostnader för tekniska hjälpmedel.
• Lägre kassationskostnader för tekniska hjälpmedel, vilket är ett av målen i
förvaltningsplanen som vi har arbetat aktivt med under våren.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt
Prognosen baseras på följande förutsättningar:
•

Det är en mycket försiktig prognos. Dels på grund av stor osäkerhet om årets inledande höga
volymökning kommer att fortsätta resten av året, dels på grund av mycket stor osäkerhet avseende
det nya produktområdet MBH i hemmet där fas två i överförandet inleds i maj 2018.

Det prognostiserade över-/underskottet beror framförallt på följande händelser:
Positiva avvikelser
•

Höga volymökningar, främst inom försäljning (exkl. MBH), medför ökade intäkter.

•

Ökade statsbidrag för bidrag till sysselsättningsåtgärd för en person långt från arbetsmarknaden.

Negativa avvikelser
• Hjälpmedelscentrum övertog ett lokalt lager av tillbehör och förbrukningsartiklar till CPAP från
Lungkliniken i december 2017 till ett anskaffningsvärde av ca 935 tkr. Övertagandet kommer att
påverka årets resultat med maximalt motsvarande belopp för Hjälpmedelscentrum i år.
•

Ökade personalkostnader beror på en omfördelning av kostnader för HR-chef från köpta tjänster till
lönekostnader, utökning av bemanningen på Teknik och inköp samt genom att bidra till
sysselsättningsåtgärd för en person långt ifrån arbetsmarknaden.

•

Gamla fordon medför högre kostnader för reparationer samt hyra av lastbil under reparationstiden.

•

Kabinettdesinfektorn har varit trasig och inte kunnat användas vid flera tillfällen under året, vilket
har medfört höga reparationskostnader och extra högt tryck på rekondverksamheten.
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Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget
Uppföljning av det nya produktområdet MBH i hemmet sker löpande månadsvis. Osäkerhet råder om
faktiskt resursbehov för produktområdet och vi ser redan nu att en utökning med en heltidstjänst på Teknik
och inköp behövs, vilket kommer att ske i höst.
Dialog pågår sedan flera månader med ansvarig på avdelningen Leasingbilar inom Regionservice för att byta
ut äldre fordon. Framtagning av kravspecifikation för upphandling av en tung lastbil pågår.
Investeringsredovisning
Investeringar - bokslut 2018-01-01 – 2018-04-30, belopp i tkr
Tekniska
2018-01 — 04
Helår
Avvikelse
hjälpmedel
Budget - utfall delår 1,
Inköp perioden
Bokslut
Budget
Prognos inköp 2018
varav:
2018
utifrån budget

2017

2018

2017-2018

Förflyttning
Kommunikation
Behandling
Insulinpumpar
MBH
Elrullstolsgarage
Övr. hjälpmedel
Övr. maskiner
och inventarier
Summa

utifrån budget 2017-

2018

4 395
1 941
3 470
1 061
912
0
1 832
123

15 389
4 265
8 651
1 964
84
0
5 364
155

15 126
4 283
8 907
2 000
3 500
2 000
4 634
50

13 186
5 824
10 411
2 684
3 236
0
4 497
264

1 940
-1 541
-1 093
-684
264
2 000
137
-214

13 734

35 872

40 500

40 102

809

Resultat, analys
Årsprognosen för investeringskostnaderna 2018 beräknas ligga inom beslutad ram.
Av förflyttningshjälpmedlen har 2017 års ökning av rullstolar dämpats och ligger nu på en mer normal nivå.
Inköp av kommunikationshjälpmedel har ökat. Jämfört med samma period föregående år har två fler
samtalsapparater med ögonstyrning á 100 tkr köpts in. Förskrivning av elektroniska kalendrar har ökat,
främst av produkten Memoplanner. Vi ser även en generell ökning i förskrivning av nödlarm, där
produkterna har fått genomslag hos förskrivare.
Av behandlingshjälpmedlen fortsätter tyngdtäckena att öka, där Barn och ungdomspsykiatrin är nya
förskrivare.
Inköp enligt beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk uppgår till 405 tkr hittills i år.
Reglerna förändrades förra året och det är fortfarande mycket svårt att prognostisera årsutfall för dessa.
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På grund av leveransstopp hos leverantör av insulinpumpar under perioden november 2017 - januari 2018
är inköpen extra höga totalt sett årets första tertial. Inköpstakten beräknas dämpas något under resten av
året, men beräknas ändå överstiga budget.
En utredning om Hjälpmedelscentrum ska ta över hanteringen av elrullstolsgarage från Västerås stad är nu
klar. Den resulterade i att Västerås stad behåller hanteringen av dessa.
En trasig tvättmaskin har bytts ut. I prognosen ligger även utbyte av en diskdesinfektor, som nu anpassas
även till rekonditionering av MBH samt nyinvestering i en arbetsplats till tekniker för MBH.
Åtgärd
Ett av målen i förvaltningsplanen är att genom bättre hushållning minska kassation av hjälpmedel. En
arbetsgrupp har arbetat med det under våren och tagit fram en ny instruktion.
Uppföljning av det nya produktområdet MBH sker löpande månadsvis.
Inför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning om hjälpmedelsbehovet två år framåt och
svaren bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att
förvaltningens kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera.
Ett omfattande arbete med prispressande upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till hög
återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar till att hålla så låg prisnivå som
möjligt.
INTERN REFERENS
Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2018-05-18
Diarienummer: RV180866
BILAGOR
1. Verksamhetsrapport
2. Investeringsbilaga
3. Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsprognos
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Förvaltning/verksamhet: Hjälpmedelscentrum
Investeringar
Bokslut 2018-01-01 - 2018-04-30

Belopp i tkr

2018-01-01 - 2018-04-30
Inköp

Inköp

perioden
perioden utifrån utifrån budget
budget 2017
2018

Helår
Bokslut

2017

Budget

2018

Prognos

Prognos

Prognos

perioden inköp perioden inköp inköp 2019
Avvikelse
2018 utifrån
2018 utifrån utifrån budget budget - utfall
budget 2017
budget 2018
2018
2018

Investeringsutgifter
Tekniska hjälpmedel
Förflyttning
Kommunikation
Behandling
Insulinpumpar
Medicinska behandlingshjälpmedel
Elrullstolsgarage
Övriga tekniska hjälpmedel
Datorutrustning
Leasingavtal
Övriga maskiner och inventarier
Summa
Konst
Byggnader
(endast

2 993

1 402
1 941
3 470
1 061
912
0
1 832

15 389
4 265
8 651
1 964
84
0
5 364

15 126
4 283
8 907
2 000
3 500
2 000
4 634

2 993

10 193
5 824
10 411
2 684
3 236
0
4 497

4 933
-1 541
-1 504
-684
264
2 000
137

2 993

123
10 741

155
35 872

50
40 500

2 993

264
37 109

0

2 993

10 741

35 872

40 500

2 993

37 109

0

Fastighet)

Totalsumma

0
0
-214
3 391
0
0
3 391

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos
Intäkter

Försäljning och uthyrning av tekniska
hjälpmedel
Återbetalning av resultat
Övriga intäkter
Totalt intäkter
Kostnader
Kostnader

Förändring
Förändring
Avvik mot ack
intäkter jmf fg intäkter jmf fg budget, Tkr.
år, Tkr.
år, procent.
(Plus: Överskott,

Avvik helårsprognos/helårsbudget, Tkr.

(Plus: Ökning av
intäkter, Minus:
Minskning)

(Plus: Överskott,
Minus:Underskott)

4 645
0
221
4 866

Förändring
kostnader jmf
fg år, tkr.

(Plus: Proc
ökning, Minus:
Proc minskning )

12,8%

1 736
1 231
736
-210
-21
1 771
989
-271
4 225

Förändring
Avvik mot ack
kostnader jmf budget, tkr.
fg år, procent. (Plus: Överskott,

14,0%
14,8%
20,0%
-55,4%
-100,0%
18,9%
11,7%
-3,8%
11,3%

Ack resultatavvik/Prognostiserat
resultat
Förändring arbetad tid

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

Förändring
utfall jmf fg
år, timmar
3 261
3 261
0
0

331
0
305
636

14,2%
12,9%

(Plus:Ökning av
(Plus: Proc
kostnader, Minus: ökning, Minus:
Minskning)
Proc minskning)

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

Minus:Underskott
)

Förändring
utfall jmf fg
år, procent
8,1%
8,1%

Minus:
Underskott)

562
0
342
904

Avvik helårsprognos/helårsbudget, tkr.
(Plus: Överskott,
Minus: Underskott)

40
20
-57
77
0
280
79
362
761

-1 066
-709
-462
105
0
0
-16
178
-904

1 397

0

Motsv antal
årsarbetare
5,67
5,67
0,00
0,00
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Dnr:

Medarbetare
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

10%

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

8%

6%

4%

Föregående år

Innevarande år

7,5
2,6
40,5
6,7
8,3
9,7
6,5
7,7

6,9
3,7
32,8
4,8
8,8
3,7
4,5
9,9

2%

0%

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Föregående år

Jun

Jul

Aug

Innevarande år

Sep

Okt

Nov

Dec

Målvärde

Antal rehabiliteringsärenden

Antal rehabiliteringsärenden (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

7
6

Antal rehabiliteringsärenden
Varav avslutade rehabiliteringsärenden

5

Föregående år
8
4

Innevarande år
7
3

4
3
2
1
0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Föregående år

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Innevarande år

Arbetsmiljöavvikelser

Arbetsmiljöavvikelser (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

10

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

5

Föregående år

Innevarande år

3
0
0
3
0
0

5
0
2
7
0
0

0

-5

Jan

Feb

Mar

Hot och våld fg år

Apr

Maj

Jun

Hot och våld Inn år

Jul

Aug

Sep

Stickskador fg år

Okt

Nov

Dec

Stickskador Inn år
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Dnr:

Ekonomi
Kostnadsutveckling

Ackumulerat resultat (tkr)

(Ack utf/Ack utf fg år)

3 500
3 000

14,0%

2 500

18,9%

2 000

11,7%

1 500

-4,7%

1 000
500

8,8%

0

11,3%

-500
-1 000

-50%
Jan

Feb

Mar

Föregeående år

Apr

Maj

Jun

Innevarande år

Jul

Aug

Sep

Budget

Okt

Nov

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

Personal
Övrigt

Prognos

Tekniska hjälpmedel
Finansiellt

50%

Avskrivningar
Totalt

Förenklad resultaträkning (mkr)
Ack
utfall
Inn år

40%

Dec

Ack Ack avv
från
Budget
Inn år budget

Motpart 1,2,3

Ack Utfall
Fg år

Helår
Prognos

Helår
Budget

Avv
Bud mot
Prog

Bokslut
Utf Fg år

Ack Avv
Fg år

Intäkter
Försäljning och uthyrning av hjälpmedel
40,8
Försäljning av tekniska tjänster inkl serviceavtal
1,0
Inkontinenssamordning
0,3
Övriga verksamhetsintäkter
0,4

40,5
0,8
0,3
0,3

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

36,2
0,8
0,3
0,4

122,0
2,4
1,0
1,4

121,4
2,4
1,0
1,0

0,6
0,0
0,0
0,3

107,2
2,4
1,0
2,2

4,6
0,2
0,0
0,0

Summa Intäkter

42,6

42,0

0,6

37,7

126,7

125,8

0,9

112,7

4,9

Personalkostnader
Inköpskostnader tekniska hjälpmedel
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt
Övriga kostnader
Finansiella kostnader

-14,1
-11,1
-9,5
-6,4
-0,6

-14,1
-11,4
-9,5
-6,7
-0,6

0,0
0,3
0,1
0,3
0,0

-12,4
-9,4
-8,5
-6,7
-0,5

-42,2
-34,3
-28,7
-19,9
-1,7

-41,1
-34,3
-28,6
-20,1
-1,7

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

-36,6
-29,5
-26,2
-18,9
-1,5

-1,7
-1,8
-1,0
0,3
0,0

Summa Kostnader

-41,6

-42,4

0,8

-37,4

-126,7

-125,8

-0,9

-112,7

-4,2

0,9

-0,4

1,4

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,6

Kostnader

Resultat
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Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport
2018-04

Dnr:

Ekonomi
Arbetad tid (ack)
Innevarande År

Föregeående År

Förändring

Förändring %

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

43 769
105
170
46
0
-315
0
0
0
0
0
0
0

39 602
39
4
0
0
0
0
0
0
0
61
609
0

4 167
66
166
46
0
-315
0
0
0
0
-61
-609
0

10,52
169,44
4 161,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
-100,00
0,00

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

43 501
-5

40 272
-37

3 229
33

8,02
-87,84

Arbetad tid exkl jour/beredskap

43 496

40 235

3 261

8,11

76

70

6

8,11

Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap

Procentuell förändring antal årsarbetare jmf med fg år (ack)
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Årsredovisning 2017 – VafabMiljö kommunalförbund (KS 2018/216)
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2017
samt revisionsberättelse och revisionsrapport.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2017
• VafabMiljö kommunalförbunds revisorers revisionsberättelse
för år 2017 och revisionsrapport

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger Årsredovisning 2017 för VafabMiljö
kommunalförbund med godkännande till handlingarna och
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda
ansvarsfrihet för 2017.
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VAFABMILJÖ

Det här är VafabMiljö
VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna
i Västmanlands län samt Heby
och Enköpings kommuner. Vi
arbetar med långsiktigt hållbar
avfallshantering.
VafabMiljö Kommunalförbund
bildades i december 2014. Sedan dess
har medlemskommunerna lämnat
över sitt renhållningsansvar till
kommunalförbundet. Heby var först ut
2015 och 1 november 2017 lämnade
de sista kommunerna, Köping, Arboga
och Kungsör, över avfallshanteringen
till kommunalförbundet.
VafabMiljö ansvarar för den
strategiska planeringen av frågor
kring avfallshantering och uppgifter
som rör insamling och behandling av
avfall samt den myndighetsutövning
som åligger medlemskommunerna
enligt 15 kap Miljöbalken.
Förbundet tar fram avfallsplan,
renhållningstaxor och renhållningsordning, besluten tas dock av
respektive kommun.
Förbundet har även verksamhet
inom konkurrensutsatta delar av
avfallshanteringen genom att samla
in och behandla avfall från företag
och andra verksamheter.
HÅLLBAR RESURSHANTERING
VafabMiljö har resurser för miljöriktig
avfallshantering i form av insamling,
transport, sortering, omlastning,
biologisk behandling, förbränning
och deponering av avfall.
I regionen har vi fem avfallsstationer och 18 Återbruk. Vi arbetar med
att avsätta material för återvinning,
producera avfallsbränslen och ta
hand om farligt avfall.

VISIONEN
Vi arbetar med att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar
avfallshantering enligt visionen
”Tillsammans skapar vi det hållbara
samhället”.

VERKSAMHETSMÅL
VafabMiljö har fem övergripande
mål enligt styrkortets perspektiv.

VERKSAMHETSIDÉ
På uppdrag av våra medlemskommuner tillhandahåller och
utvecklar vi avfallstjänster för alla
som bor och verkar i vår region.
Tillsammans med våra kunder
och andra aktörer arbetar vi för
att skapa ett hållbart samhälle.

• Verksamheten ska bidra till
ökad resurshushållning

• VafabMiljö ska ha nöjda kunder
• Medarbetarna ska vara
kompetenta och engagerade

• Samhällets förtroende för
VafabMiljö ska fortsatt öka
• Verksamheten ska ha en
ekonomi i balans.
Läs om måluppföljning på sid 27.
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Carina Färm,
Vd, VafabMiljö
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Vd har ordet
Under 2017 har vi fortsatt samla renhållningsverksamheten i vår region
inom en och samma organisation.
Under 2017 avslutades det omfattande
arbete som bildandet av kommunalförbundet inneburit. Processen,
som tagit tre år, blev klar i och med
att Köping, Arboga och Kungsör
lämnade över sin verksamhet den
1 november 2017.
Förutsättningarna för vidareutveckling är därmed på plats och
2018 blir första året då renhållningsverksamheten är samlad inom en
och samma organisation, vilket också
medför att vi kan få en helhetsbild
av verksamhetens ekonomi.
AVFALLSPLAN OCH STRATEGISKA
UTREDNINGAR
Under 2017 har ett intensivt arbete
pågått för att samla in underlag till en
ny gemensam avfallsplan för samtliga
medlemskommuner i förbundet. Det
har varit träffar och workshops med
kunder, politiker, tjänstepersoner,
fastighetsägare, hyresgäster, företag
och de som på olika sätt berörs av vår
verksamhet för att prata om dagens
avfallshantering och hur man vill att
det ska fungera i framtiden.
En del i arbetet har varit att ta fram
en utredning om våra 18 Återbruks
roll i framtiden. Flera Återbruk har
många år på nacken och när de byggdes på 90-talet var avfallsmängderna
i samhället betydligt mindre och
antalet fraktioner som avfallet
behövde sorteras i var avsevärt färre.
Siktet i arbetet har varit inställt
på avfallshanteringen år 2030.
Synpunkterna är många och engagemanget har varit stort. Under 2018
jobbar vi vidare och kommer att
presentera ett förslag på ny avfallsplan
som slutligen ska beslutas av våra
medlemskommuner.
Ytterligare en viktig utredning som

gjorts under 2017 är en strategi för
VafabMiljös transportverksamhet.
Strategin visar vilka typer av
transporter som ska utföras i egen

Vi har träffat kunder,
politiker, tjänstepersoner, fastighetsägare,
hyresgäster, företag
som berörs av vår
verksamhet för att
prata om dagens
avfallshantering och
hur de vill att det ska
fungera i framtiden.
regi och vad som ska upphandlas,
både vad avser distriktsindelning,
fordonstyper och transport av olika
avfallsslag.
UPPÅT I AVFALLSTRAPPAN
VafabMiljö arbetar ständigt med att
förflytta verksamheten uppåt i avfallstrappan. Under 2017 har utsortering
av gips införts på samtliga Återbruk.
Det har gjort att deponifraktionen
minskats och att gammal gips kan bli
ny genom ett samarbete med
gipsproducenter.
Möjligheten att panta flaskor och
burkar på Återbruken har också
införts vilket gett bra utdelning, både

för miljön och ekonomin. Vi har
därför bidragit med 60 000 kr till
Världsnaturfonden och deras arbete
med att förbättra miljön i Östersjön.
EKONOMIN
Förbundets ekonomiska resultat
för 2017 är + 24,7 mkr, vilket är högt
över budget. Detta beror främst beror
på mottagning av stora mängder
förorenade jordmassor från byggprojekt runt om i regionen, men
också beroende på högre intäkter vid
försäljning av återvinningsmaterial.
Det goda resultatet ger flera
positiva effekter, till exempel att
vi kunnat egenfinansiera mer av
genomförda investeringar, samt
att vi fått möjlighet att bygga upp
ett eget kapital inför omfattande
investeringar de kommande åren.
En av dessa investeringar är
biogasanläggningen för mottagning
och behandling av matavfall. som
vi beslutat att bygga ut. För denna
investering på 93 mkr har vi också
fått 32 mkr från Klimatklivet, Naturvårdsverket, vilket är mycket positivt.
AVSLUTNING
Nu lägger vi 2017 till handlingarna
och ser framåt. Ett år som på många
sätt kommer att präglas av Valet
2018. Återstår att se om ansvarsfrågan för förpackningar och
tidningar kan avgöras innan valet,
hos kommunerna eller fortsatt på
producenterna.
Carina Färm, Vd VafabMiljö
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OMVÄRLD
OCH
INTRESSENTER
Som leverantör av samhällsnyttiga och hållbara tjänster påverkar och
påverkas vi av vår omvärld och av våra intressenter.

OMVÄRLD OCH INTRESSENTER
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Många hushåll och företag sorterar ut sitt matavfall. För bostadsrättsföreningar och samfälligheter erbjuds
fastighetsnära insamling av förpackningar.

Marknad och kunder
I VafabMiljös region finns det cirka 162 000 hushåll och 16 000 företag, som alla producerar avfall.
Genom att erbjuda många olika lösningar inom avfalls- och återvinningsområdet kan vi tillgodose
behovet av en hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering.
KOMMUNERNA OCH HUSHÅLLEN
VafabMiljö ser till att hushållsavfallet
hämtas från hushållen. De 18
Återbruken har hög tillgänglighet
och på landsbygden turnérar vi med
vårt mobila återbruk för att erbjuda
god service och förutsättningar att
källsortera grovavfall och farligt
avfall. Vi har fem avfallsstationer i
regionen som tar emot kommunernas
hushållsavfall.
Det är viktigt att hålla en hög kvalitet
på matavfallet. Det behandlas och
blir både biogas och biogödsel som
används på jordbruksmark. VafabMiljö
har ett aktivt kvalitetssäkringsarbete
där samarbeten med hushållen,

fastighetsägarna, kommunerna och
VafabMiljö är viktigt.
Våra taxor under medelvärdet
för Sverige
En undersökning om kommunala
taxor, Nils Holgersson undersökningen,
genomförs varje år. Den visar att
medelvärdet på renhållningsavgifterna
i regionen ligger 6 procent under
medelvärdet för Sverige för 2017.
Kommunikation
Vårt uppdrag att påverka såväl
privatpersoner som företag att
komma uppåt i avfallstrappan präglar
vår kommunikation. Under året

handlade vi upp produktionen av
VafabMiljös kundtidning Cirkulera.
Tidningen distribueras tre gånger
per år till samtliga hushåll i regionen.
Vi fortsatte arbetet med att öka vår
närvaro i sociala medier.
Besöken på hemsidan var i nivå
med föregående år, cirka 212 000
besök. Vår film om Farbror Bengt
och sopbilen på YouTube från 2013
nådde över en miljon visningar under
2017 vilket är mycket bra för den
typen av film.
Vi bedriver ett omfattande
informationsarbete med information
i skolor, till nyanlända, företag och
andra organisationer.
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I slutet på året fick medarbetare på
Köping kommun utbildning i
källsortering. Det är en satsning som
vi framöver vill erbjuda medlemskommunerna. Kommunikationsarbetet beskrivs ytterligare på sid 22.
FÖRETAG OCH VERKSAMHETER
En miljöriktig avfallshantering
kräver samarbete, delaktighet och
helhetsperspektiv. Det är viktigt med
flexibla, miljöriktiga och kundanpassade lösningar som också är
långsiktiga och håller god kvalitet.
Företagens intresse för helhetslösningar och fastighetsägarnas
intresse för fastighetsnära insamling
av förpackningar fortsatte att öka.
De avfalls- och återvinningstjänster
VafabMiljö erbjuder är bland annat:

ned med över 60 procent under året
vilket beror på Kinas importförbud av
plastavfall i början av året. Detta har
gjort att det finns ett överflöd av plast
kvar i Europa.
Volymerna för sålda återvinningsmaterial låg på ungefär samma
nivåer som under 2017.
Biologisk behandling av matavfall
och annat organiskt avfall genom
VafabMiljös biogasanläggning är
fortsatt intressant för marknaden.

KUNDSERVICE
Vår kundservice tar emot frågor
från våra företagskunder och från
hushållen i våra 12 medlemskommuner.
Frågorna handlar om tömningar,
fakturor, priser, sortering, farligt
avfall med mera. Under 2017 har
vi infört en callback-funktion så att
kunderna kan välja att bli uppringda
om det är telefonkö.

• Helhetslösningar för företag
• Återvinningslösningar för hushåll
• Behandlingsmöjligheter
• Insamling och transport av avfall
• Försäljning av återvinningsmaterial
• Återbrukskort för småföretag
• Rådgivning och utbildning
Vi erbjuder också olika lösningar för
farligt avfall. Med ett Återbrukskort
för farligt avfall kan mindre företag
lämna detta på Återbruken.
Företags- och verksamhetsförsäljningen är självfinansierad och påverkar
inte kostnaden för hushållsavfallet.
Ny Affärsplan
Under året började arbetet med att
ta fram en ny affärsplan för den
konkurrensutsatta verksamheten
där ett antal produktområden har
definierats. Varje område kommer att
följas upp med en mer processinriktad
uppföljning jämfört med tidigare.
Kopplat till dessa produktområden
ska mål, handlingsplaner och mer
specifika produktdefinitioner tas
fram. Målet är att arbetet med affärsplanen ska vara klart under 2018.
Avsättning av material
Priserna på blandskrot gick upp med
25 procent under 2017.
Prisutvecklingen på wellpapp och
tidningar var mer måttlig med en
uppgång på cirka 5 procent.
Ersättningen för plast har rasat

Avfallslösning för farligt avfall, det så kallade Flexiskåpet.

FAKTA
Nyckeltal

2017

2016

Antal skolelever som
fått information
6 564
Antal hemsidesbesök
214 300
Antal nya avtal fastighetsnära ins.
32
Antal nya avtal om helhetslösningar
29
Antal nya Återbrukskort
195
Antal Återbruksbesök (tusental)
1 900

7 327
212 101
32
21
167
1 915

OMVÄRLD OCH INTRESSENTER

VafabMiljö erbjuder en mängd olika avfallslösningar
till företag och verksamheter.
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EKOLOGISK
HÅLLBARHET
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens,
jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan
på naturen. En miljöriktig avfallshantering är en förutsättning för det.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
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Hållbar samhällsutveckling
Vårt uppdrag är att arbeta för
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling inom miljö- och avfallsområdet. En avfallshantering
som främjar resurshushållning
ökar förutsättningarna för en
hållbar samhällsutveckling.
VafabMiljö arbetar för att öka
återvinningen av material, minska
deponeringen samt att ta hand om
farligt avfall på ett miljösäkert sätt.
Förbättringar inom dessa områden
ger positiva miljöeffekter. Energioch resursåtgången minskar i
samhället när avfallet återvinns.

Intressenternas
synpunkter är
viktiga i arbetet med
avfallsplanen.
I december 2017
hade vi fått in cirka
700 synpunkter
En fråga som står högt på agendan
är att minska avfallet vilket bland
annat innebär återanvändning och att
använda saker längre innan de slängs.
ARBETET MED NY AVFALLSPLAN
FORTSÄTTER
Under 2016 påbörjades arbetet med
att ta fram en ny avfallsplan med
gemensamma taxor och renhållningsföreskrifter för hela regionen.
Avfallsplanen är förbundets viktigaste styrdokument och i den slås fast
hur avfallshanteringen ska utvecklas.
Målet är att planen ska vara klar
2018 och gälla till 2030. Såväl planen
som taxor ska beslutas i respektive
kommunfullmäktige.
För att få en bred förankring har
vi under 2017 bedrivit ett omfattande dialogarbete. För att skapa
intresse för avfallsplanearbetet valde

En av VafabMiljös bilar som samlar in källsorterade material. Bilen drivs av biogas.

vi att kalla dialogen för Let´s talk
rubbish. Politiker och tjänstemän,
företag, hushåll, barn och ungdomar
har engagerats genom workshops,
kundfokusgrupper, skolinformationer,
och möten i det publika rummet, till
exempel på mässor och festivaler.
Intressenternas synpunkter är
mycket viktiga i avfallsplanearbetet.
Vid årsskiftet 2017/2018 hade vi fått
in cirka 700 synpunkter via möten
och via den kampanjsajt vi satt upp
för avfallsplanearbetet om allt från
källsortering, nedskräpning och
Återbruken till insamling av sopor
och beteendepåverkan.

få struktur i miljöarbetet, arbetar
vi sedan länge enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Sedan 2013
är ledningssystemet även certifierat
enligt kvalitetsstandarden ISO 9001.
Betydande miljöaspekter
Varje år görs en genomgång av vår
verksamhet för att identifiera var
den största miljöpåverkan uppstår.
De betydande miljöaspekterna är
de aspekterna som ses som viktigast
att arbeta med ur miljösynpunkt
och de ligger till grund för vår
verksamhetspolicy och mål.
Under 2017 har dessa aspekter
ansetts betydande då vi är ett
miljöföretag:

FOSSILFRIA FORDON
Vår fordonsflotta med bilar och
maskiner på Gryta avfallsstation är
fossilfri. Sopbilar, poolbilar, personalbilar, avdelningsbilar, förmånsbilar,
lastmaskiner och sorteringsmaskiner
tankas med biogas eller HVO, ett
bränsle som har slakteriprodukter
som ursprung.

Historisk deponering
• Lakvattenhantering
• Deponigasuppsamling
• Insamling och transport
av material
• Information om sortering
och avfall till hushåll
• Produktion av biogas

MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE
Vår verksamhet påverkas av ett stort
antal lagar och bestämmelser inom
miljöområdet. För att säkra att lagar
och andra krav uppfylls samt för att

Till dessa betydande miljöaspekter
finns rutiner, mål och nyckeltal.
Miljöaspekterna kommer inom snar
framtid att kompletteras av ett arbete
kring väsentlighetsanalys, som en del
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i en framtida hållbarhetsredovisning.
Vi ska även ta fram en ny intressentanalys där förbundets intressenter
presenteras, såväl primära som
sekundära. Det är viktigt att vi förstår
våra intressenters behov och förväntningar. Dialog är en central del
i hållbarhetsredovisningen.
Revisioner
Ledningsarbetet följs upp via interna
och externa revisioner samt via den
avvikelserapportering som kommer
från medarbetarna och personer
utanför organisationen. De interna
revisorerna har följt upp arbetet vid
fyra tillfällen under året.
I oktober genomfördes en uppföljande extern revision som gick mycket
bra. Det ledde till att VafabMiljö fick
förlängda certifikat för kvalitetssystemet och miljöledningssystemet.
Under 2018 kommer vi att certifiera
oss enligt den nya ISO-standarden för
miljö och kvalitet.
UTSLÄPPSRÄTTER
EU:s system för handel med utsläppsrätter är ett styrmedel för att på
ett kostnadseffektivt sätt minska
utsläppen av växthusgaser.
VafabMiljös förbränningsanläggning
i Köping ingår i handelsperioden för
utsläppsrätter för fossil koldioxid.
INTERN MILJÖKONTROLL
Vid deponierna uppstår lakvatten
som måste tas omhand. Framför
allt handlar det om att säkerställa
att inga föroreningar från deponierna
sprids i omgivningen.
Egenkontroll sker med hjälp av
provtagningspunkter i yt- och
grundvattnet i omgivningen runt
om deponierna.
Som en miljöåtgärd samlas metangas upp från deponierna i Västerås,
Enköping och sedan sommaren 2017
även i Sala, eftersom den gasen är
en kraftig växthusgas. Den återvinns
genom el- och fjärrvärmeproduktion.
AVFALLET ÅTERVINNS
Den största andelen av de avfallsmängder som kommer in till våra
anläggningar bearbetas till
exempel genom krossning för att
sedan skickas till externa

anläggningar för materialåtervinning
eller energiåtervinning. En del avfall
körs direkt till återvinningsföretag, till
exempel metallskrot. Andra material
som avsatts är exempelvis tidningar,
kontorspapper, well, kartong och gips.
Av det farliga avfallet återvinns
bland annat avfallsolja, bilbatterier,
gasol, kolsyreflaskor, kyl och frys
FORSKNING OCH UTVECKLING
Det är viktigt att ha god kännedom
om kommande myndighets- och
kundkrav inom miljöområdet så att
beslut om investeringar och andra
resursförstärkningar kan göras med
god framförhållning.
VafabMiljö utgår i detta arbete
från den omvärldsbevakning som
branschorganisationen Avfall Sverige
arbetar med och det forsknings- och
utvecklingsarbete som sker i samarbete med universitet och högskolor,
bland annat Mälardalens högskola
och Sveriges Lantbruksuniversitet.
Forskningsprojekt
VafabMiljö medverkar till att stödja
miljö- och energiteknisk forskning vid
Mälardalens Högskola.
Ett forskningsprojekt (BioUse) om
avfallsbaserad kompost och biogödsel
i spannmålsodling pågår sedan 1998
i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet
i Västmanland.
Sedan 2013 pågår dessutom ett
flerårigt forskningsprogram (Future
Energy) vid Mälardalens Högskola.
VafabMiljö deltar i programmet
i projekt rörande bland annat produktion av biogas. Inom programmet
pågår bland annat ett projekt (PyrAd)
där man undersöker hur
biogasproduktion kan kombineras
med förgasning av rötrester.
VafabMiljö deltar aktivt i ett flertal
organisationer och program på
nationell nivå för forskning och
utveckling på avfallsområdet, bland
annat.
• branschföreningen Avfall Sveriges
utvecklingskommitté
• det strategiska innovationsprogrammet RE:Source
• RISE forskningsstyrelse
(Research institute of Sweden)
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För att uppnå bästa möjliga avfallshantering arbetar VafabMiljö enligt Avfallstrappan, ett EU-direktiv som beskriver hur avfallet
ska tas om hand på bästa sätt för miljön. Här jobbar vi med Dialogen kring avfallsplanen på Skräpplockardagen i Arboga.

• Jordbruk och Livsmedel
styrelserna för Stiftelsen
• Jordbruks- och Miljöteknisk
Forskning och stiftelsen
• Jordbrukstekniska institutet
Nationell Biogasstrategi

Försöksverksamhet
Under året har ett flertal projekt
genomförts med syfte att öka
materialåtervinningen vid våra
Återbruk, utveckla fastighetsnära
insamling av smått el-avfall från

hushållen, materialåtervinning av
plastavfall med blandad kvalitet så
kallad kommunplast läs mer på sid 25,
utvärdera miljömässiga effekter vid
användande av olika material för sluttäckning av avfallsupplag med mera.
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Driftverksamheten
Under året fortsatte mängden verksamhetsavfall samt bygg- och rivningsavfall från företag att öka. Jämfört med 2016 är ökningen 27 procent. Mängden avfall som samlades in på Återbruken sjönk något men
antalet besökare är i nivå med 2016. Vi fortsätter arbetet med sluttäckning av deponierna.
INSAMLING FRÅN HUSHÅLL
Hushållsavfallet som VafabMiljö tar
hand om kommer in via insamlingen
av restavfall och bioavfall. Restavfallet
ökade något från 50 400 ton 2016 till
50 700 ton 2017. Bioavfallet minskade från 17 400 ton 2016 till 16 400
under 2017.
Återbruken
Till Återbruken,våra återvinningscentraler, kan hushållen lämna
grovavfall och farligt avfall samt
skänka saker till återanvändning. På
Återbruken finns också insamling
av tidningar och förpackningar
som omfattas av producentansvar.
Förutom våra 18 stationära
Återbruk driver vi ett mobilt Återbruk
som besöker tätorter i Enköping, Sala,
Surahammar och Heby kommun.
Avfallsmängderna som samlades
in från Återbruken var 89 600 ton
vilket är en minskning med knappt
1,5 procent.

VERKSAMHETSPOLICY
VafabMiljö bygger det långsiktigt
hållbara samhället och en säker och
trygg arbetsplats genom att:
• Vi arbetar med hushållning av resurser,
genom effektiv material- och energiåtervinning, återanvändning och förebyggande av avfall.
• Vi är experter på det vi gör och hjälper
våra kunder och uppdragsgivare att agera
miljöriktigt.
• Vi är en pålitlig samarbetspartner som
vet vad våra kunder behöver, levererar
rätt kvalitet och alltid lever upp till lagar
och andra krav.
• Vi strävar alltid efter förbättring av
våra arbetssätt så att de blir säkra och
effektiva.
• Vi är öppna för nya idéer och engagerar
oss för att hitta de bästa lösningarna.
• Vi bryr oss om varandra och samarbetar
för att förebygga risker, föroreningar,
olyckor och andra fel.

Antalet besök var drygt 1,9 miljoner,
vilket är i nivå med föregående år.
Sorteringen på Återbruken gör att
drygt 96 procent av avfallet kunde
återvinnas. Antingen genom
materialåtervinning eller genom
förbränning med energiutvinning.
Småföretag med Återbrukskort
kan använda Återbruken för att
lämna mindre mängder avfall från
sina verksamheter.
Under 2017 infördes Gipsinsamling
till återvinning, detta har medfört att
vi minskat mängden avfall till deponi
med nästan 20 procent. Ordet
Brännbart har också tagits bort,
samma möjlighet att lämna avfall
finns, men borttagandet av
benämningen Brännbart har medfört
en minskning av avfall till förbränning med cirka 10 procent jämfört
med tidigare år. Återbruk som införde
detta tidigt under 2017 ligger på en
minskning med närmare 30 procent.
Pantinsamlingen har fungerat
bra under 2017. Pantmaskinen
”Pantamera express” installerades
på Återbruket Bäckby i samarbetet
med Pantamera. Sedan tidigare finns
även en maskin på Återbruket
Ängsgärdet. Intäkterna från Pantamera går till olika välgörande ändamål.
Farligt avfall från hushåll
Den insamlade mängden farligt
avfall, inklusive elavfall samt kyl- och
frysskåp, var drygt 8 400 ton 2017
jämfört med 8 700 ton under 2016.
Hushållen lämnade in nära 26 kg
farligt avfall per invånare, vilket är
bland de största mängderna i Sverige.
El-avfallet utgör mer än hälften
av mängderna.
Statistik från El-kretsen visar att
i regionen varierade den insamlade
mängden elektronik med producentansvar mellan 12,2 kg/invånare
och 20,7 kg/invånare vilket kan
jämföras med ett medel i Sverige

på nära 13 kg/invånare. El-avfall kan
även lämnas till Samlaren. Samlaren
är ett skåp där hushållen kan lämna
mindre el-avfall, batterier och glödlampor. Skåpet finns idag i två butiker
i Västerås.
Hushållsentreprenader
VafabMiljö ansvarar för insamling och
transport av hushållsavfall i samtliga
kommuner. I Enköping, Sala och delar
av Västerås sköts insamlingen med
hjälp av entreprenörer. I början av
2018 blev två upphandlingar klara.
Allmiljö vann båda och kommer att
köra i alla kommuner utom Västerås
som VafabMiljö kör i egen regi.
Hushållsnära insamling
VafabMiljö jobbar med hushållsnära
insamling av förpackningar från
hushåll i regionen. Ett exempel är
vårt uppdrag att hämta förpackningar
i Mimers ca 240 miljöbodar i Västerås

EKOLOGISK HÅLLBARHET
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Insamlingen av förpackningar ökade
förra året med 2 400 nya hushåll och
totalt har drygt 40 000 hushåll fastighetsnära insamling av förpackningar.

kunder. Hämtning av avfall genomförs med egna fordon och även
i samarbete med andra åkerier.
Under 2017 har mängderna
verksamhetsavfall och bygg/rivningsavfall ökat kraftigt. Ökningen
är 27 procent jämfört med 2016. De
avfallslag som ökat mest är schaktmassor, bygg- och industriavfall till
sortering och returträ.
Farligt avfall från företag
VafabMiljö samlar in farligt avfall från
industrier och företag med hjälp av
externa transportörer.
Mängden avfall från industrin är
större än föregående år, 39 400 ton
exklusive jordar.
Mängderna förorenade jordar som
togs emot var 244 000 ton. Västerås
dominerar fortfarande bland de stora
byggprojekt där marken varit
förorenad. Den förorenade jorden
grävs upp och skickas till behandling.
Övriga transporter
Transporterna mellan de egna
anläggningarna och till externa
anläggningar genomförs med både
interna och externa resurser.

och hos Salabostäder i Sala. Även
städning och kärltvätt ingår i
uppdraget.
Insamlingen av förpackningar
ökade förra året med 2 400 nya
hushåll och totalt har drygt 40 000
hushåll fastighetsnära insamling
av förpackningar.
Insamlingen har betydelse för att

mer avfall lätt ska kunna källsorteras
till återvinning istället för att läggas
i restavfallet.
INSAMLING FRÅN FÖRETAG
Vi arbetar även med insamling av
industri- och affärsavfall. VafabMiljö
har containrar, liftdumprar och
komprimatorer som hyrs ut till

ÅTERVINNING OCH BEHANDLING
De senaste åren har kraven på
avfallsbehandlingen ökat. Deponierna
ska uppfylla allt strängare miljökrav
både när de är aktiva och då de ska
avslutas. Vissa avfallsslag får inte
längre deponeras.

Återbruken
2017
2017: 89 600 ton 2016: 90 900 ton

Bioavfall/matavfall
2017
2017: 16 400 ton 2016: 17 400 ton

Restavfall
2017
2017: 50 700 ton 2016: 50 400 ton,

2016
,

2016

2016
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Även miljökraven på förbränningsanläggningarna har ökat. Detta
innebär mer omfattande miljökontroller och att rökgasreningen på
förbränningsanläggningarna blivit
mer avancerad.
För VafabMiljö har denna förändring
haft stor betydelse för både
verksamheten och ekonomin eftersom
miljökraven gör behandlingsverksamheten mer komplicerad och dyrare.
För att nå miljömålen och klara
miljökraven utvecklas behandlingsverksamheten kontinuerligt genom
olika åtgärder för att utnyttja avfallet
som en resurs. Inriktningen är att öka
materialåtervinningen och att minska
förbränningen och deponeringen.

Under året har krossning av returträ
och grönflis skett i egen regi på alla
anläggningar.

Sortering och krossning
I sorteringsanläggningen på Gryta
finns en balpress som kan ta emot
olika pappersslag samt mjukoch hårdplast. I anläggningen har
papper, tidningar, wellpapp och
mjukplast balats.
På samtliga avfallsstationer finns
det omlastnings- och sorteringsmöjligheter. På anläggningarna finns
tillgång till materialhanterare för
ökad återvinning av metaller, trä
och övrigt brännbart avfall.

Biogasanläggning
Bioavfall/matavfall har behandlats
tillsammans med vallgrödor och
fett-avskiljarslam i biogasanläggningen i Västerås. Anläggningen
producerar biogas och biogödsel.
Under 2017 behandlades drygt
20 680 ton bioavfall, fettavskiljarslam
och vallgröda. Av detta framställdes
1,6 miljoner m³ fordonsgas och
19 800 ton biogödsel.
I regionen finns många fordon
som drivs av biogas. Det finns flera
hundra arbetsfordon, såsom taxibilar
och transportbilar. Merparten av
VafabMiljös sopbilar, transportbilar,
poolbilar och personalbilar drivs
av biogas. Västerås Lokaltrafik har
156 biogasbussar.
VafabMiljö äger sex publika
tankstationer och fyra tankstationer
för bussar. En publik tankstation har
byggts och tagits i drift i Fagersta
under 2017.
Den totala försäljningen av
fordonsgas inklusive gas till bussar
har minskat med nära 3 procent
jämfört med 2016. Produktionen har
varit något lägre än tidigare år på
grund av mindre mängd inkommande
material. Våra samarbetspartners
har också haft en lägre produktion
än föregående år.
Efterfrågan på fordonsgas är
dock större än tillgången på lokalt
producerad gas vilket under 2017
lett till att en del växlad gas, cirka
34 procent, har blandats in i fordonsgasen. Det är främst under

Materialåtervinning
2017
2017: 33 000 ton 2016: 32 800 ton

Energiåtervinning
2017
2017:146 000 ton 2016:144 000 ton

Materialåtervinning
Omkring 33 000 ton avfall har
materialåtervunnits. Det är i nivå
med föregående år. Det är framför
allt papper, tidningar, metallskrot,
mjukplast, wellpapp och glas som har
materialåtervunnits. Trädgårdsavfall
har komposterats. Jord och sten har
använts som sluttäckningsmaterial
på deponierna.

2016

2016

vardagar som den egna gasen inte
räckt till.
Övrig biologisk behandling
I Fagersta, Sala och Västerås finns
resurser för biologisk behandling.
En utsorterad organisk fraktion ur
restavfall, trädgårdsavfall från bland
annat Återbruken komposteras på
anläggningen i Sala. Tekniken bygger
på en forcerad kompostering i boxar
med tak av GoreTex-duk.
Behandling av farligt avfall
Det finns behandlingsresurser för
farligt avfall på Gryta avfallsstation
i Västerås.
För att ta hand om oljehaltigt vatten
finns det en oljestation. Här kan oljan
återvinnas och det utgående vattnet
renas. Slam från oljestationen och
oljeförorenade massor behandlas
genom kompostering. Detta arbete
drivs i samarbete med entreprenör.
Nära 6 000 ton massor med organiskt
förorenade massor togs emot 2017.
Avfallsolja tas emot och mellanlagras i tankar. Oljan kvalitetssäkras
innan den skickas till återvinning.
På Gryta avfallsstation finns en
klass 1-deponi för farligt avfall,
såsom förorenade jordar och massor.
Massorna kan exempelvis vara
förorenad betong, gjuterisand och
asbesthaltiga material.
Det finns även ett mellanlager,
där farligt avfall mellanlagras för att
sedan skickas till olika behandlingsanläggningar som VafabMiljö har
avtal med.
Avfallsstationerna i Enköping, Sala,
Fagersta och Köping har tagit emot
förorenade jordar, kyl- och frysskåp,
elektronik och tryckimpregnerat trä.
Säkerhetsrådgivning
Verksamheter som lämnar farligt
gods till någon annan för transport
eller transporterar farligt gods
är enligt lag skyldiga att ha en
säkerhetsrådgivare. VafabMiljös
har säkerhetsrådgivare som jobbar
både internt inom VafabMiljö men
som också anlitas av företagskunder.
Säkerhetsrådgivarna ser till att
bestämmelserna följs, samt ger
verksamheten råd i frågor som
rör farligt gods.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
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I juni invigdes en tankstation för biogas i Fagersta.
Yngve Wernersson, styrelseordförande och Carina Färm VD.

Energiproduktion
På Norsa Energiåtervinning i Köping
tas avfall emot till förbränning för
energiutvinning och leverans av
värme till Västra Mälardalens energi
och miljö i Köping. Anläggningen har
tagit emot 21 600 ton bränsle för
förbränning. Värmeleveransen till
fjärrvärmenätet har varit 62 300 MWh.
En större investering har gjorts
under året där man bytt ut avfallstraversen. Anläggningen ingår i
handelsperioden för utsläppsrätter
för fossilt koldioxid, som för 2017
uppgick till nära 9 200 ton och för
2016 uppgick till cirka 8 900 ton.
Ökningen beror på en ändring i
Naturvårdsverkets schablon där
andelen fossilt koldioxid i avfall höjts.
VafabMiljö har transporterat restavfall, trä, ris och grenar och plast
i form av grovavfall till energiutvinning. Totalt cirka 146 000 ton under
2017, vilket är en ökning mot
föregående år (144 000 ton). En stor
del av leveranserna av avfallsbränsle
gått till Mälarenergi. Ett avtal har
tecknats med Mälarenergi om
bränsleleveranser för säsongen

Mängderna avfall och antalet besökare till Återbruken låg på
ungefär samma nivå som 2016.

2017/18. I övrigt har avfallsbränsle
levererats till Fortum Värmes
anläggningar i Sigtuna.
VafabMiljö jobbar med att förbättra
utsortering av olika bränslekvaliteter.
Det har varit svårt att hitta avsättning
för den sorterade plasten i form av
grovavfall från Återbruken.
Ambitionen är att den ska materialåtervinnas men under 2017 har den
skickats till energiutvinning. Läs mer
på sid 25.
Deponering och sluttäckning
De gamla deponierna i Enköping,
Fagersta, Köping, Sala och Västerås
ersattes år 2009 med en ny deponi
på Gryta. Deponin är anpassad till
de nya EU-kraven.
Under 2017 deponerades gips,
isolering, PVC-rör och andra
material som är svåra att återvinna
eller förbränna med energiutvinning.
På Gryta startade tredje etappens
sluttäckning som omfattar ca 4
hektar. Ytor har terrasserats och
tätskikt, dräneringsskikt samt skyddsskikt har lagts på. Ledningar och
brunnar har installerats. Arbetet

fortsätter 2018. Sluttäckningen vid
Sänkmossens avfallsstation i Fagersta
påbörjades 2012 då deponin terrasserades och tätskikt installerades.
Under 2016 har sluttäcknings- och
dräneringsarbeten utförts och skyddsskikt lagts på. Begränsad tillgång till
schakt har förlängt tiden för arbetet
som beräknas vara klart 2018.
På Isätra utanför Sala ska
anläggningen vara sluttäckt senast
2020. Sluttäckning av en första etapp
har påbörjats och beräknas vara klar
2018. Terrasseringsarbete har utförts
och lakvattensystemet har fått nya
ledningar och brunnar.
På Annelund i Enköping har
sluttäckningsetapp 2 (3,5–4 hektar
av totalt 11 hektar) tidigare
färdigställts med tätskikt och
dräneringsmatta. Påläggning av
skyddsskikt har pågått sedan 2016.
På Norsa färdigställdes sluttäckningen av slaggdeponin som är en
deponi för farligt avfall under 2013.
Sluttäckning av deponin för icke
farligt avfall som påbörjades 2014,
har sedan 2016 fortsatt med påläggning av skyddsskikt. Sluttäckningen
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Farligt avfall mellanlagras på Gryta
avfallsstation. På bilden Pelle Derewecki
och Eva Winkler.

den totala energiutvinningen 2017
varit 11 100 MWh.
LAKVATTENRENING
En viktig del i miljöarbetet är att ta
hand om det lakvatten som uppstår vid
deponierna. Lakvattnet tas om hand
via kommunernas reningsverk eller
lokalt på avfallsstationerna.
Totalt hanterades cirka 420 000 m³
lakvatten under 2017. Av detta
pumpades cirka 290 000 m³ lakvatten
till de kommunala reningsverken.

beräknas vara klar i juni 2018.
Totalt har 357 000 ton massor
använts i olika sluttäckningsarbeten
och konstruktioner.
UNDANTAG
Ibland söker VafabMiljö undantag
från förbuden att deponera brännbart
och organiskt avfall på grund av
begränsade möjligheter att ta hand
om avfallet på annat sätt.
För 2017 har tre ansökningar gjorts
som totalt omfattar 21 000 ton avfall
där en av dispenserna sträcker sig
till att gälla även under 2018. Under

Farligt avfall

2017

materialåtervinning
2017: 16 430 ton, 2016: 16 430 ton.

2016

2017 har 8 344 ton avfall deponerats
på undantag. Den största mängden av
detta har utgjorts av förorenade
massor från exploatering vid Öster
Mälarstrand i Västerås. Exempel
på övrigt deponerat avfall som har
omfattats av undantag är gjuterisand,
brandrester och andra specialavfall.
GASUTVINNING
Som en miljöåtgärd samlas metangas
upp från deponier. Ett nytt
gasutvinningssystem har driftsatts på
Isätra under sommaren 2017.
På Gryta, Isätra och Annelund har

Farligt avfall

2017

Energiåtervinning
2017: 9 620 ton, 2016: 11 050 ton.

2016

SBR-anläggningar för lakvatten
SBR-anläggning på Gryta avfallsanläggning togs i drift under 2016.
SBR står för satsvis biologisk rening.
Lakvattnet behandlas i anläggningen
och leds sedan genom ett sandfilter.
Det renade vattnet leds till Svartån.
Under 2017 behandlades 102 000 m³
På Norsa behandlas allt lakvatten
i en SBR-anläggning med ett filter
som avslutande steg innan det leds
till recipient. Under året har 24 000 m³
vatten behandlats.
Lakvattnet från Isätra behandlas
i en SBR-anläggning där vattnet luftas
och leds till en våtmark innan det leds
till reningsverket för fortsatt rening.

Farligt avfall

2017

Deponering
2017: 2 260 ton, 2016: 1 580 ton.

2016
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SOCIAL
HÅLLBARHET
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.
För VafabMiljö handlar det bland annat om mångfald, utbildning och
ett stort samhällsansvar.
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Nu har vi fått över all avfallsverksamhet från kommunerna i vår region enligt plan.

Medarbetare
VafabMiljö har växt under flera år då medlemskommunerna lämnat över sitt ansvar för avfallshanteringen
till oss. Under 2017 kom de sista kommunerna över till VafabMiljö och vid årsskiftet var vi 247 medarbetare.
Under året har arbetet med
kommunalförbundet fortsatt vilket
inneburit övergång av verksamhet
och medarbetare från Surahammar,
Fagersta, Norberg, Köping, Arboga
och Kungsör. Det innebär att vi nu
har fått över all avfallsverksamhet
från kommunerna i vår region enligt
plan. Vi har också rekryterat nya
medarbetare i takt med att verksamheten ökat.
JÄMSTÄLLDHET
En lönekartläggning har genomförts
under 2017 med avsikt att uppräcka,
åtgärda och förhindra eventuella
osakliga skillnader i lön mellan
kvinnor och män inom VafabMiljö.
Analysen visar att det inte förekommer några osakliga skillnader i lön
inom vår verksamhet.
ARBETSMILJÖ
Vi arbetar ständigt för en trygg och
säker arbetsplats genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Under
2017 har alla chefer, arbetsledare och
skyddsombud påbörjat en 3-dagars
arbetsmiljöutbildning som ska mynna
ut i en certifiering för desamma.

Syftet med att erbjuda både chefer,
arbetsledare och skyddsombud
samma utbildning är att säkerställa
att alla har en grundläggande
kompetens inom arbetsmiljön och
att skapa förutsättningar för en god
samverkan inom vår verksamhet.
HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE
VafabMiljö har ett aktivt hälsoarbete.
Många medarbetare tränar regelbun-

det i vårt eget gym eller nyttjar
möjligheten att få träningskort
hos extern arrangör med hjälp
av så kallat friskvårdsbidrag.
Våra medarbetare erbjuds
hälsoundersökning hos Företagshälsovården samt subventionerad
massage i våra egna lokaler. Under
2017 anordnades även ett stort
antal aktiviteter av trivsel- och
friskvårdsgruppen.

FAKTA
Nyckeltal

2017

2016

Antal tillsvidareanställda
Antal män
Antal kvinnor

247
170
77

238
166
72

Sjukfrånvaro 2017
Total sjukfrånvarotid i %
		
–29 år
30–49 år
>50
Totalt
Totalt 2016

Totalt
1,5
5,4
5,1
4,8
5,3

Kvinnor
1,8
6,2
7,4
6,3
6,3

Män
1,4
4,9
4,5
4,3
4,9
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Samarbeten och påverkan
VÄLGÖRENHET
Under 2017 har VafabMiljö fortsatt
samarbetet med olika organisationer
för insamling av föremål till återanvändning på fyra olika Återbruk;
Bäckby, Hälla, Skinnskatteberg och
Fagersta. Denna insamling finns
nu på 16 av våra 18 Återbruk. vi
har under året startat flera lokala
samarbeten gällandet t ex insamling
av cyklar och sportartiklar.
Hushållen kan lämna pantflaskor
och burkar till välgörenhet på
samtliga Återbruk.
Alla Återbruk har även insamling
av textilier i samarbete med Human
Bridge. De jobbar med bistånd både
i form av textilier till behövande samt
sjukvårdsutrustning som möjliggörs
av försäljning av textilier och kläder.
FÅTT-PROJEKTET
På Återbruket Gryta finns en särskild
box där återanvändbart trä kan
lämnas. Detta återanvänds sedan
av Bjurhovdaskolans träslöjd. Under
2017 samlade vi in 1 ton trämaterial
till Bjurhovdaskolan.

Vi har deltagit i 17
publika aktiviteter
under 2017. 8 st var
i egen regi.
SKOLINFORMATION
OCH STUDIEBESÖK
VafabMiljö har sedan länge träffat
skolelever, studenter och övriga
besökare för att berätta om avfall
och miljö. Informatörerna träffade
8 200 personer, vilket är i nivå
med föregående år. Elever inom
SFI, Svenska för invandrare, är
en allt större målgrupp som vill
ha avfallsinformation.
Under 2016 startade VafabMiljö

Under Cityfestivalen träffade vi kunder som gav sina synpunkter på vårt arbete med
avfall och vad som kan förbättras..

en Bo-skola i Västerås i ett samarbete med Mälarenergi och Mimer.
Under 2017 har Boskolan flyttat till
en lägenhet som Mimer äger. Det är
en hemliknande miljö dit SFI-klasser
får komma och lära sig mer om det
egna boendet; allt från el-avtal och
hur man är en god granne till hur
källsortering av avfall går till.
Intresset för studiebesök från kommuner i andra delar av Sverige och
utomlands är fortsatt stort. Framför
allt är det information om källsortering av bioavfall och studiebesök på
biogasanläggningen som lockar.
PUBLIKA AKTIVITETER
VafabMiljö har genomfört ett antal
informationsträffar med nya och
befintliga kunder samt deltagit i 17
publika aktiviteter varav 8 aktiviteter
var våra egna där vi till exempel
träffade kunder på våra stationära
och mobila Återbruk.
Vid alla evenemang fanns information kring avfallsplanen och vi
uppmuntrade besökarna att lämna
synpunkter. Läs mer om arbetet med
avfallsplanen på sid 11.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Samarbetet med Botswanas huvudstad Gaborone fortsätter.
Sedan 2016 pågår ett försök med
källsortering i ett bostadsområde i
Gaborone. Projektet syftar till att
ordna insamlingsplatser i området
men framför allt att arbeta med
beteende- och attitydfrågor för att få
människor att sortera ut det återvinningsbara ur avfallet.
Den första återvinningsstationen
invigdes hösten 2017 och är i drift
sedan dess. Fler återvinningsstationer
ska byggas så att hela staden får möjlighet att källsortera. Det ska spara
resurser, minska miljöpåverkan och
skapa arbetstillfällen samtidigt som
de boende ska bli mer delaktiva i sin
egen stads utveckling.
Lärdomar från detta projekt ska
sedan användas för att vi i Västerås
ska bli bättre på att nå ut med
information till invånare med annan
bakgrund och andra vanor.
Förutom Västerås stad och VafabMiljö deltar Mimer och Bjurhovdaskolan i projektet, som liksom tidigare
finansieras av Sida/ICLD.

SOCIAL HÅLLBARHET

Informatörerna träffade 7 300 elever under 2016. Bland
annat elever som studerar svenska för invandrare.
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EKONOMISK
HÅLLBARHET
En god ekonomi är en förutsättning för att ta ekologisk och
social hänsyn. Den tryggar också nödvändiga investeringar för
en hållbar avfallshantering.

EKONOMISK HÅLLBARHET
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Kompletterande investeringar gjordes i SBR-anläggningen som används för lakvattenrening

Affärsmässig samhällsnytta
VafabMiljö deltar i utvecklingen av den cirkulära ekonomin, till exempel genom den nya avfallsplanen.
Under året har ett antal miljöinvesteringar gjorts och projekt startats för att fortsätta utveckla miljöarbetet.
MILJÖINVESTERINGAR
Ekonomisk hållbarhet innebär långsiktig lönsamhet som bland annat
kan trygga investeringar. Flera viktiga
miljöinvesteringar gjordes 2017:

eller till naturen utan att göra skada.
Cirkulär ekonomi är inspirerat av
naturens kretslopp och minskar
negativa effekter på miljön, hälsan
och klimatet.

• Sluttäckning av deponier cirka
14 mnkr. Störst investering på
Grytas etapp 3 och Isätra.
• Renhållningsfordon med
biogasdrift eller HVO-bränsle
cirka 6 mnkr
• Lastmaskiner på avfallsanläggningar cirka 3 mnkr. Drivs av
miljövänligt HVO-bränsle.
• Publik biogasmack i Fagersta
2,8 mnkr.
• Lakvattenrening SBR kompletterande investeringar 2,6 mnkr

VAFABMILJÖS BIDRAG
VafabMiljö är med i utvecklingen av
den cirkulära ekonomin. Den nya
avfallsplanen, som planeras ska gälla
från 2019, är en del av det arbetet.
Genom att ge rätt förutsättningar,
kunskap och inspiration ska vi arbeta
för att invånarna i vår region ska nå
högre upp i avfallstrappan med sitt
avfall och på så sätt bidra till en
cirkulär ekonomi. Återvinn, återanvänd och minimera är honnörsord.

CIRKULÄR EKONOMI
PÅ FRAMMARSCH
Med Cirkulär ekonomi menas en
hållbar och miljövänlig ekonomi
där produkter tillverkas med hög
kvalitet för att kunna återanvändas
eller lagas. Material som används
vid tillverkning är förnyelsebara.
Transporter sker med förnyelsebara
bränslen. Avfallet betraktas som en
resurs och går tillbaka till producenten

Deltar i Miljö- och Klimatråd
VafabMiljö ingår i Västmanlands
Miljö- och Klimatråd som nyligen
startats av landshövdingen. Inom
rådet har ett antal projekt initierats
som ska främja hållbar utveckling.
VafabMiljö har ansvar för två
projekt ”Cirkulär ekonomi” och
”Matsvinn” vilket ligger oss varmt
om hjärtat och med tydlig koppling
till vårt eget arbete.

Plastprojektet
VafabMiljö har tillsammans med
Plaståtervinning i Värmland, PÅW,
och TMR startat ett projekt som
undersöker om den så kallade kommunplasten från Återbruken kan
återvinnas till plastkomposit. Plasten
är till exempel trasiga plastmöbler,
plastleksaker och plasttunnor som
hittills gått till energiutvinning.
PÅW gör försök med att tillverka
plastkomposit av 75 procent återanvänd hårdplast och 25 procent
mjukplast. Projektet har beviljats
pengar från RE:Source som stöder
forskning och innovation inom
resurs- och avfallshantering.
Gröna obligationer
Förbundet ingår i västerås stads
samarbete med Världsbanken och
SEB avseende gröna obligationer.
Med hjälp av gröna obligationer
kan vi tillsammans ta ytterligare
steg i arbetet för klimat, miljö och
ett hållbart samhälle.
Projekt som VafabMiljö bidrar
med är bland annat klimatsmarta
insamlingsfordon, distribution och
produktion av biogas som drivmedel.
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Förvaltningsberättelse
Om inte särskilt anges redovisas samtliga belopp i tusentals kronor och inom parentes anges motsvarande
värde föregående år. Jämförelsetal för föregående år avser koncernen om inget anges.

Förbundsdirektionen och verkställande direktören för VafabMiljö Kommunalförbund (organisationsnummer
222000-3129) får härmed avge följande redovisning för verksamheten
under räkenskapsåret 2017.
FÖRBUNDETS VERKSAMHET
VafabMiljö Kommunalförbund är
bildat av medlemskommunerna i
Västmanlands län (Arboga, Fagersta,
Hallstahammar, Kungsör, Köping,
Norberg, Sala, Skinnskatteberg,
Surahammar och Västerås kommun)
samt Heby och Enköpings kommun.
VafabMiljö Kommunalförbund har
ett grundläggande ansvar för renhållning enligt 15 kap Miljöbalken. Det
innebär bland annat att ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner,
underlag för taxor och avgifter, vara
beställare alternativt utförare av
behandling, insamling och transport
av hushållsavfall samt att informera
och utveckla verksamheten. Arbetet
skall utföras med stor miljöhänsyn,
god affärsmässighet och kostnadseffektivitet samt med hög service och
kvalitet gentemot avfallslämnarna.
Förbundet ska medverka till att
skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen med utgångspunkt från nationella, regionala och
lokala miljömål. Förbundet arbetar
även med att avsätta material för
återvinning, producera avfallsbränslen, ta hand om farligt avfall på
våra samtliga 5 avfallsstationer,
18 återbruk samt förbränningsoch biogasanläggningar. Förbundet
har även avfallsverksamhet på den
konkurrensutsatta marknaden, bl. a.
genom att samla in, transportera
och behandla avfall från företag.
OMVÄRLDSANALYS
Under hösten presenterade regeringens utredare ett förslag till skatt på
avfall till förbränning med syfte att
styra mot ökad materialåtervinning.
Om det kommer en skatt är dock

fortfarande osäkert eftersom flera instanser, inklusive utredaren, inte ser
att den kommer att ha avsedd effekt.
Prisutveckling
Den fortsatta importen av avfall till
energiåtervinning gör att marknadspriserna för avfallsförbränning ökar.
För en del kommuner och regioner
innebär utvecklingen till och med att
det periodvis inte finns kapacitet för
det inhemska avfallet, vilket skapar
stora lagringsproblem. Dessutom har
ersättningarna för returträ sjunkit
kraftigt vilket inte bara påverkar ekonomin utan även gjort det svårt att
avsätta returträ på marknaden.
Råvarupriserna har ökat under
2017. Exempelvis var ersättning för
skrot i slutet av 2017 nästan dubbelt
så hög jämfört med hösten 2016 då
budgeten togs fram. Även ersättningen
för olika pappersprodukter har ökat.
För plast har utveckling gått i motsatt
riktning, med kraftigt fallande priser
på returplaster. Det är mycket svårt
att överhuvudtaget hitta avsättning.
Det beror bland annat på att det är
tekniskt svårt att få fram tillräckligt
bra plastkvaliteter och att Kina
ändrat sina importregler för avfall
och återvinningsmaterial. Förändringen innebär att sorteringskraven
ökar för att Kina ska kunna ta emot
återvinningsmaterial.
Plast
Plast har varit i fokus på andra sätt
under 2017, till exempel har mikroplaster som sprids i olika miljöer
uppmärksammats. Plast i haven har
skapat stora sammanhållande öar
som flyter omkring. Både EU och
Sveriges regering har tillsatt olika
plastutredningar för att hitta lösningar
på dessa frågor.
Producentansvaret
på förpackningar
Branschen väntar fortfarande på
regeringens beslut i frågan om var

ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper från hushållen skall ligga. Om beslutet blir att
kommunerna får ansvaret kommer det
att påverka VafabMiljös verksamhet
genom ett utökat ansvar från medlemskommunerna.
Biogasmarknaden
Den svenska biogasmarknaden har
fått hård konkurrens från importerad
biogas. Den importerade biogasen har
helt andra ekonomiska förutsättningar
genom statliga produktionsstöd, något
som inte finns i Sverige i dagsläget,
men i tex Danmark, Tyskland och
Holland. Detta snedvrider konkurrensen vilket kan hota avsättningen
av svensk biogas och därmed dess
framtid. Möjligheten till statligt stöd
för biogasproduktionen i Sverige
kommer att vara en avgörande fråga
för den svenska biogasens avsättningsmöjligheter på marknaden.
Från värdekedja till värdecykel
Under 2017 remissbehandlades
regeringens utredning ”Från värdekedja till värdecykel”. Utredningen
handlar om hur handel med begagnat,
reparationer och uppgradering av
olika produkter kan öka. Målet är att
nå en mer resurseffektiv ekonomi och
att minska miljöpåverkan. Utredningen
lyfter fram att kommunerna har en
viktig roll i detta arbete. Det handlar
om kommunikation, olika former av
förberedelse för återanvändning och
att den verksamheten kan finansieras
via renhållningstaxan.
REGIONAL UTVECKLING
Genom att det etableras många nya
bostadsområden i stora delar av
regionen byggs även fastighetsnära
insamlingslösningar för tidningar,
förpackningar, batterier och småelektronik. Sammantaget ger ökningen
av antalet hushåll och möjligheterna
till sortering positiva effekter ekonomiskt- och miljömässigt och även på
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VafabMiljös verksamhet. Planmässigt
handlar de om cirka 1000 nya lägenheter per år enbart i Västerås.
I samband med nyetablering i
regionen har stora mängder jordar
körts in till oss. Under 2017 har det
kommit in rekordstora mängder.
Intäkterna från denna verksamhet
har stor betydelse för det ekonomiska
resultatet. Osäkerheten kring hur
inflödet av jordar utvecklas de
närmaste åren är stor. Förutom utvecklingen inom byggsektorn minskar
de tillståndsmässiga möjligheterna för
VafabMiljö att ta in jordar i samma
omfattning som skett de senaste åren.
Utöver de ökade jordmängderna har
även andra flöden ökat under 2017,
jämfört med budget. Här handlar
det exempelvis om olika bränslefraktioner och restfraktioner från
Mälarenergis bränsleberedning som
vi bearbetar till en bränslekvalitet
som Mälarenergi kan ta tillbaka.
Hösten 2016 startade ett strategiskt

arbete med att ta fram en ny
gemensam avfallsplan för samtliga
kommuner inom Förbundet. Ett
omfattande arbete har gjorts för
att ta fram underlag som beskriver
omvärldens krav och regelverk samt
omvärldsanalys och trendspaning.
Framtaget underlag belyser de stora
megatrenderna såsom digitalisering,
globalisering och urbaniseringens påverkan och möjligheter på VafabMiljö
i framtiden.
FÖRBUNDET OCH DOTTERBOLAGET
Under juni 2015 köpte VafabMiljö
Kommunalförbund aktierna i
VafabMiljö AB (556191-4200) från
medlemskommunerna och verksamhetsöverlåtelse skedde per den
1 januari 2016. Dotterbolaget Vafab
Miljö AB är därefter vilande förutom
en kvarvarande tvist som drivs och
kommer att avslutas i bolaget. Förbundet har även en långfristig skuld
i balansräkningen på 64,2 mnkr till
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medlemskommunerna avseende
förvärvet av aktierna i Vafab Miljö AB,
vilken elimineras i koncernbokslutet.
Ränta påförs mellan långivare och
låntagare.
Vafab Miljö AB (556191-4200), tkr
Ägd andel		
100%
Bokfört värde		
57 358
Eget kapital 		
55 910
Förbundet har en skuld på 70,1
mnkr till VafabMiljö AB avseende
främst förvärvet av inkråmet från
dotterbolaget. Överlåtelsevärdet för
tillgångarna var 578,8 mnkr och
skulderna var 514,7 mnkr. Bolaget
hade ett skattemässigt kvarvarande
restvärde vid årsskiftet 2015-12-31,
vilken realiserades till beskattning
i inkomstdeklarationen för räkenskapsåret 2016 och som redovisas
i bokslutet 2017. Restvärdet genererade en skattekostnad på 4,1 mnkr
och en obeskattade reserv som vid
årsskiftet uppgår till 6,1 mnkr.
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MÅLUPPFYLLELSE
VafabMiljö arbetar med målstyrning enligt modellen balanserat styrkort. De fem perspektiven i
styrkortet är Kunden, Medarbetaren, Produktion/Processer, Samhällsansvar och Ekonomi
Måluppfyllelsen för övergripande mål och tillhörande delmål ser ut som följer.
Kunden
Övergripande mål: VafabMiljö ska ha
nöjda kunder. Mål: minst 85% nöjda
i Omnibusundersökning.
Resultat: 85,5%, målet uppfyllt.
Delmål:
• Hämtning efter överenskommelse.
Mål: antal reklamationer max 1 ‰.
Resultat: 0,9-1‰, målet uppfyllt.
Medarbetare
Övergripande mål: Medarbetarna
ska vara kompetenta och
engagerade. Ingen mätning har
gjorts på övergripande nivå.
Kommer att göras under 2018.
Delmål:
• Alla chefer ska under 2017 ha
genomgått kurs i arbetsmiljö med
godkänt resultat vid diplomering.
Resultat: 100%, målet uppfyllt.
• Sjukfrånvaron ska vara under 4%
vid 2018 års utgång (2-års mål).
Resultat från 5,3 till 4,7%.
Produktion och Processer
Övergripande mål: Verksamheten
ska bidra till ökad resurshushållning
(mätning av position i avfallstrappan

via indexberäkning). Inget resultat
ännu på övergripande nivå. Info via
Avfall Web vår 2018. Vår bedömning:
OK. Åtgärder har genomförts som
ger en rörelse uppåt i avfallstrappan.
Delmål:
• Fler hushåll som har FNI, Fastighets Nära Insamling. Mål: +2000
hushåll. Resultat: +2 409, målet
uppfyllt.
• Utsortering och återvinning av
gips från deponifraktionen på alla
Återbruk. Resultat: målet uppfyllt.
• Vi ska minska restavfall till deponi.
Mål 20% mindre än 2016.
Resultat: 20%, målet uppfyllt.
Samhällsansvar
Övergripande mål: Samhällets
förtroende för VafabMiljö ska
fortsatt öka. Mål: minst 85% nöjda
i Omnibusundersökning.
Resultat: 85,5%, målet uppfyllt.
Delmål:
• Att fordonsflottan drivs fossilfritt.
Mål: 75% 2017 och 100% 2018.
Resultat: 61%, 50 % föregående
år. Vi kör fossilfritt så långt det är
möjligt med nuvarande tankstäl-

len i regionen.
• Lakvattenmängderna på anläggningarna ska minska med 10%
till år 2020 jämfört med 2010.
Resultat: Norsa och Sänkmossen
har nått sina delmål för 2017.
Ekonomi
Övergripande mål: Verksamheten
ska ha en ekonomi i balans.
Resultat + 24,7 mnkr: målet uppfyllt.
Delmål:
• Göra besparingar genom att
konkurrensutsätta inköp och göra
upphandlingar. Mål: spara minst
1,7 mnkr. Resultat: +2,2 mnkr,
målet uppfyllt.
• 25 av Marknad prioriterade företagskunder ska öka omsättningen
med 5% under 2017. Resultat:
+34%, målet uppfyllt.
• Försäljningen av Återbrukskort
2017. Mål: öka till minst 10 mnkr.
Resultat: +10,1 mnkr, målet uppfyllt.
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UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK ANALYS
God ekonomisk hushållning är ett
lagstadgas krav som återfinns i 8:e
kap i Kommunallagen. Förbundet
ska ha upprättade riktlinjer för god
ekonomisk hushållning. VafabMiljö
Kommunalförbund har bedrivit sitt
tredje år. Förbundets totala resultat
per 2017-12-31 uppgår till 24,7
mnkr och för koncernen 26,5 mnkr,
vilket är bättre än budget.
Förbundets resultatutveckling har
årligen varit positiv. Förbundet hade
en budget i balans samt att budgeten
skulle uppgå till minst 1,8 mnkr.
Förbundet uppnådde sitt ekonomiska
mål, då det totala resultat för 2017
blev 22,9 mnkr bättre än budget,
vilket främst beror på ökade mottagningsintäkter för förorenade jordar,
schakt- och byggavfall samt rejektintäkter från Mälarenergi.
Förbundet har ännu inte haft
möjlighet att skapa en gemensam
taxa för att kunna påverka den tax-

efinansierade verksamheten, arbetet
pågår och bör bli klart under 2019.
Förbundet har uppnått en ekonomi
i balans i förbundets sammanställda
verksamhet. Förbundet har även i det
kommunala renhållningsuppdraget
en sammantaget ackumulerad positiv
resulatutjämningsfond på 19,9 mnkr,
trots ett negativt resultat för 2017 på
13,3 mnkr.

Balanskravet är ett lagstadgat krav
som förbundet måste uppfylla enligt
Kommunallagen och utgör en undre
gräns för vilket resultat som är tillåtet
att budgetera och redovisa.

Förbundets kommunala renhållningsuppdrag
Balanskravsutredning (tkr)

2017

2016

2015

24 704

6 170

1 198

-183

-1 234

24 521

4 936

1 198

Medel till resultatutjämningsreserv 2015 (överskott)

-

-

-

Medel från resultatutjämningsreserv 2016 (underskott)

-

-

-

Medel från resultatutjämningsreserv 2017 (underskott)

-

-

-

24 521

4 936

1 198

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Årets balanskravsresultat

Balanskravsresultat att reglera

0

0

0

Infrias balanskravet?

Ja

Ja

Ja

FÖRBUNDETS SAMMANSTÄLLDA RESULTAT
Verksamheter tkr

Utfall 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Utfall 2017

Avvikelse utfall
mot budget
2017

522 376

527 276

583 720

603 946

63 396

Verksamhetens kostnader arbetskraft

-135 611

-149 623

-152 394

-157 274

-7 651

Verksamhetskostnader

-319 181

-309 709

-335 926

-348 313

-38 604

Avskrivningar

-54 700

-59 336

-60 993

-60 665

-1 329

Rörelseresultat

12 264

8 608

34 407

37 694

15 812

Finansiella poster inkl nedskrivning

-5 855

-6 802

-7 595

-12 989

-6 187

6 409

1 806

26 812

24 705

9 625

61,3%

58,7%

57,5%

57,7%

Verksamhetens intäkter

Årets resultat
Verksamhetskostnader/intäkter
Årets resultat/taxefinansierade intäkter
Investeringar
Soliditet
Räntetäckningsgrad

2,6%

0,7%

9,5%

8,4%

98 556

121 995

70 333

58 143

1,0%
1,9

4,1%
1,3

4,5

3,6
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FORTS. UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK ANALYS
Överskott/underskottsuttag från medlemskommunernas abonnenter, tkr
Medlemskommun

Heby

Fagersta

Norberg

Överlåtet överskott

2 641

3 355

Överskott/Underskott 2015

1 066

396

Överskott/Underskott 2016

1 557

434

Överskott/Underskott 2017

1 036

-659

Ackumulerat överskott/
Underskott

6 301

3 525

3 138

En modell har tagits fram för att
särredovisa uppdraget att ta hand om
avfall som kommunalförbundet har
enligt 15 kap miljöbalken (kommunala avfallsuppdraget) från den övriga
verksamheten. I övriga verksamheten
ingår tjänster som kommunalförbundet utför åt medlemskommunerna
samt affärsverksamhet som bedrivs
på konkurrensutsatta marknaden.
Intäkter och kostnader som direkt
kan härledas till det kommunala
avfallsuppdraget tilldelas direkt till
respektive medlemskommun och
resterande intäkter och kostnader
hamnar på övriga verksamheten.

Skinnskatteberg

Enköping

Västerås

Sala

Hallstahammar

3 439

809

4 206

17 498

441

1 366

372

-154

1 117

-1 207

-91

-63

-400

558

534

-2 673

-660

583

-296

-712

-392

-239

-1 705

-273

810

634

-12 728

-167

1 241

2 908

-3 133

-1 763

-1 181

-13 275

2 023

6 491

890

-477

3 127

2 570

-3 948

-2 212

-1 455

19 973

Intäkter och kostnader som inte
direkt kan härledas till respektive
kommun fördelas med hjälp av
fördelningsnycklar. Nycklarna baseras
på i första hand andel mängd hushållsavfall kontra verksamhetsavfall
eller uppskattad tidsåtgång för
respektive verksamhet.
Den kommunspecifika intäkten
består av taxor och avgifter för
samtliga kommuner. För Köping,
Arboga och Kungsör består den även
av mottagnings- och transportintäkter
januari-oktober 2017. Tabellen visar
på skillnader mellan kommunernas
resultat vilket till största delen kan

Surahammar

Köping

Arboga

Kungsör

-43

-103

-57

-35

Totalt

33 754
1 198

förklaras med att kommunernas
taxenivåer varierar mellan 797 och
1 308 kr per invånare.
Fagersta och Norberg visar på ett
negativt resultat, vilket kan förklaras
av att konvertering av data skedde
från kommunerna till förbundet
under 2017. Det negativa resultatet
i Köping, Arboga och Kungsör beror
huvudsakligen på att konverteringen
skedde 2017 och att intäkter från
abonnentkollektivet enbart har
erhållits för de sista 2 månaderna
2017. För 2018 beräknas dessa
kommuner generera ett positivt
resultat.

Resultaträkning för det kommunala avfallsuppdraget per kommun 2017, tkr
Resultaträkning 2017
(tkr)

Heby

Fagersta

Kommunintäkter

13 380

12 405

5 853

Verksamhetskostnader

-1 099

-1 719

-1 094

Personalkostnader

-1 301

-1 173

-504

-341

-1 085

-570

Övr externa kostnader
Kapitalkostnader

Norberg

Skinnskatteberg

Enköping

Västerås

Sala

Hallstahammar

Surahammar

Köping, Arboga,
Kungsör

Totalt

5 794

47 863

122 671

24 504

15 075

11 385

38 674

297 603

-1 223

-17 167

-26 854

-7 391

-1 764

-931

-4 297

-63 540

-541

-28

-4 827

-513

-1 175

-646

-5 160

-15 868

-247

-1 260

-4 180

-1 837

-340

-174

-1 565

-11 598

-476

-165

-112

-35

-252

-1 725

102

-43

-53

-1 693

-4 652

Kommunkostnader

-3 217

-4 143

-2 281

-2 046

-18 706

-37 587

-9 840

-3 322

-1 802

-12 715

-95 658

Kommunresultat

10 163

8 261

3 572

3 749

29 156

85 084

14 665

11 753

9 583

25 959

201 945

Fördelade intäkter

2 187

2 137

921

704

6 834

23 435

3 553

2 519

1 599

7 676

51 565

-11 313

-11 058

-4 766

-3 643

-35 356

-121 248

-18 385

-13 030

-8 273

-39 713

-266 784

Resultat per kommun

1 036

-659

-273

810

634

-12 728

-167

1 241

2 908

-6 078

-13 275

Hushållsavfall exkl
grovavfall

2 294

2 504

826

814

7 409

22 115

3 519

2 554

1 404

7 247

50 686

483

439

238

204

1 568

8 879

1 123

741

85

2 615

16 374

Fördelade kostnader

Bioavfall, källsorterat
från hushåll
Hushållens farliga avfall
Återbruksavfall

551

307

180

150

826

3 495

673

535

241

1 410

8 368

4 710

2 906

1 766

1 114

11 684

39 525

6 737

4 490

2 484

14 198

89 614
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FINANSFÖRVALTNING
VafabMiljö är exponerade för ränterisker, risker för kundförluster samt
risk för anläggningsskador. Riskerna
hanteras genom efterlevnad och
stöd av Västerås stads finanspolicy,
systematisk kreditbedömning samt
fullvärdesförsäkring av anläggningsbeståndet. Förbundets ränterisk
måste anses som relativt liten i paritet
till de räntebärande skuldernas andel
av tillgångarna.
Under 2017 har förbundet minskat
de långfristiga skulderna med 80,9
mnkr. Det gör att de räntebärande
skulderna i förhållande till tillgångarna minskat från 2016 till 2017 med
17,2 procent. Förbundet har främst

finansiell anläggningstillgång i form
av aktier i dotterbolaget VafabMiljö
AB. Aktierna uppgick till 64,1 mnkr
men har skrivits ned till bolagets
bokförda värde på det egna kapitalet,
dvs till 57,4 mnkr. Förbundet har
inga egna derivat, ränteswappar eller
andra säkringslösningar.
Borgensåtaganden
Under 2017 har sista medlems
kommunen tagit beslut om den
utökade borgen på totalt 650 mnkr.
Borgen krävdes tidigare för pensionsförpliktelser, men borgen behövs inte
för kommunalförbund, varvid pensionsförpliktelsen på 25 mnkr

Finansförvaltning och borgensåtaganden, tkr

Räntebärande skulder/tillgångar, %

2017

2016

2015

389 984

470 843

64 200

Räntekostnad

5 248

4 072

250

Nedskrivning i finansiella tillgångar

6 842
1

Genomsnittlig upplåningsränta

2

1

Borgensåtagande

625 000

410 900

Nyttjad borgen

212 772

337 924
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har borttagits från ursprungliga
borgensäskandet.
VafabMiljö har idag en beviljad
borgen från ägarkommunerna på totalt
625 mnkr, varav en kreditlimit för
lånen om totalt 566,7 mnkr. Per sista
december uppgår den totala nyttjade
borgensförpliktelsen till 212,7 mnkr,
vilket är en minskning med 125 mnkr
jämfört med 2016.
Orsaken beror främst på ökad egenfinansiering genom ökade intäkter
från förorenade jordar och höga materialintäkter samt att investeringsnivån
är lägre än förväntat. Sammantaget kan
riskexponeringen anses vara låg.
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INVESTERINGSREDOVISNING
Investeringsbudgeten för 2017 är
121,9 mnkr. Utfallet för 2017 blev
53,7 mnkr, vilket är mindre än hälften
av budgeten och även 16 mnkr lägre
än prognosen som gjordes i oktober
2017. De flesta av de uteblivna investeringarna kommer att genomföras
2018 och finns med i budgeten
för betalningsutfall 2018. Några

förklaringar till detta är lång leveranstid för renhållningsfordon samt att
förbundet inte har hunnit göra upphandlingar i budgeterad omfattning.
För några av de uteblivna investeringarna har behovet ändrats eller
upphört. Budgeterade investeringar
på bland annat nya slamfickor för
avvattning till oljestationen och
separat jonbrytaranläggning för

ca 10 mnkr utgår. De största
investeringarna i år avser kärl och
containers, avfallstravers på Norsa
Energiåtervinning, publik tankstation
i Fagersta, begagnade renhållningsfordon, om- och utbyggnad av Isätra
deponigas, grävmaskin med GPRSsystem till Gryta, personalmodul
till Återbruket i Kungsör samt
sorterings- och lagerytor på Gryta

Investeringsredovisning, tkr
Projekt

Utfall 2016

Budget 2017

Prognos 2017

Utfall 2017

Avdelning Produktion

50 737

18 790

15 773

13 746

5 044

Avdelning Process & Underhåll

25 539

83 070

39 556

28 731

54 339

Avdelning Transport & Logistik

20 026

16 200

10 623

10 943

5 257

Avdelning Övriga
Summa nettoinvesteringar

Avvikelse utfall mot
budget 2017

2 230

3 395

4 381

550

3 385

98 532

121 995

70 333

53 970

68 025

PERSONAL
Nyckeltal
Personal

Utfall 2016

Budget/Prognos 2017

Utfall 2017

Medeltantalet anställda (st)

238

243

247

Antal tillsvidareanställda (st)

238

244

247

135,6

152,4

157,3

Personalkostnad (mnkr)

Förbundet har sina anställdas
pensioner tryggade via en avsättning
och en försäkringslösning via KPA.
Pensionsavsättningen har ökat med
4,3 mnkr på grund av fler anställda,
högre löner, lägre ränta och längre
medellivslängd.
Beräkningsmodellen KPA använder
sig av är RIPS 17 där pensionsskulden nuvärdesberäknas med bland
annat hjälp av en diskonteringsränta.
Vid nuvärdesberäkningar blir

skulden högre ju lägre räntan är.
Den totala avsättningen uppgår till
25,4 mnkr (21,9 mnkr).
Förbundet har valt att inte flytta
del av pensionsavsättningen till
ansvarsförbindelser enlig RKR 7:1,
utan inväntar ny lagstiftning där förslaget är att ansvarsförbindelsen skall
ses som avsättning i balansräkningen.
Förbundet har inga överskottsmedel
redovisade i balansräkningen.

Sjukfrånvaro
2017 2016
Total sjukfrånvaro %*
4,8
5,3
- långtidssjukfrånvaro %**
52,9
44,2
- sjukfrånvaro för män %*
4,3
4,9
- sjukfrånvaro för kvinnor %* 6,3
63
- anställda -29 år %*
1,5
1,7
- anställda 30-49 år %*
5,4
4,1
- anställda 50 år %*
5,1
7,3
* I procent av gruppens sammanlagda ordinarie
arbetstid
** I procent av den totala sjukfrånvaron.
Med långtidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro
under en sammanhängande tid av 60 dagar
eller mer.
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DIREKTIONENS OCH LEDNINGENS
ARBETE
Direktionens ledamöter utses av
respektive medlemskommuns
fullmäktige. Under 2017 hade
direktionen sex möten. Närvaron
var i genomsnitt ca 77 procent, (86
procent). Direktionen har arbetet med
verksamhets- och ekonomistyrning
samt att fatta beslut om bland annat
investering i utbyggnad av biogasanläggning på Gryta.
Ordförande är Yngve Wernersson
och förbundsledningen består av VD,
samtliga avdelningschefer, en affärsstrateg samt sekreterare.
MILJÖREDOVISNING
VafabMiljös verksamhet påverkar
miljön, mest positivt men även negativt. Den positiva påverkan på miljön
innefattar utvinning och produktion
av gas, omhändertagande och rening
av lakvatten samt informationsinsatser om avfallssortering.
Under 2017 togs en ny deponigasanläggning i drift på Isätra
avfallsanläggning. För att minska
negativ miljöpåverkan genomförs
insatser kopplat till bland annat
utsläpp till luft samt den historiska
deponeringen.
Sluttäckningsarbete har pågått
vid fem nedlagda deponier på olika
avfallsanläggningar i syfte att minska

deras miljöpåverkan. Genom ledningssystemet arbetar VafabMiljö ständigt
med att utveckla och förbättra verksamheten. Vi bidrar till forskning
och utveckling på miljöområdet
genom samarbete med bland annat
Mälardalens högskola, KTH och SLU.
Större delen av vår verksamhet är
reglerad genom tillstånd enligt miljöbalken. Det gäller för verksamhetens
samtliga fem avfallsanläggningar,
18 Återbruk samt förbränningsoch biogasanläggningen. Ett nytt
tillståndsbeslut för Återbruket i
Trångfors har överklagats av VafabMiljö till mark- och miljödomstolen
i maj 2017. Anledningen är bland
annat att vi vill kunna ta emot större
mängder farligt avfall än vad domstolen medgett. Domstolen har inte tagit
ställning till överklagandet. Det finns
inga förelägganden enligt miljöbalken
som är väsentliga för VafabMiljö.
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR
BEDÖMNING AV UTVECKLING OCH
TILLSTÅND
Ett fortsatt högt inflöde av jordar
kommer att ha en positiv påverkan
på ekonomin. Samtidigt är det svårt
att bedöma inflödet för hela 2018.
Konsekvensen av en sammanlagd
felbudgetering på 10 procent innebär
ca 4,2 mnkr i ökade eller minskade
intäkter. Som en jämförelse blev utfal-
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let för 2017 dubbelt så högt jämfört
med budget för dessa produkter.
Importen av avfall gör att priserna
på förbränning av avfall ökar. Samtidigt gör importen att intäkterna
från försäljning av returträ och
grönflis sjunker kraftigt. För verksamhetsavfallet har en justering av
priset på inkommande flöden gjorts
under 2017 så att resultatet inte ska
påverkas ekonomiskt.
Motsvarande justering kan inte
göras för hushållsavfallet eftersom
taxorna inte går att ändra för 2018.
Det kan handla om ca 7– 8 mnkr i
ökade kostnader för den kommunala
avfallshanteringen.
Ersättningen för olika material
ligger på en hög nivå. Det är svårt att
bedöma hur den intäkten kommer att
utvecklas. Den påverkas bland annat
av konjunkturläget i världsekonomin.
De högsta ersättningsnivåerna under
2017 ger ca 30 mnkr i intäkter med
de årsvolymer förbundet har. De
lägsta ersättningsnivåerna under
2017 skulle med motsvarande årsvolymer ge ca 26 mnkr i intäkter. Av
dessa intäkter står hushållsavfallet
för ca 80 procent.
För hushållsavfallsdelen innebär
varje ny lägenhet som produceras
i regionen intäktsökningar på cirka
1500 kr.
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Resultaträkning

							
KONCERNEN
KOMMUNALFÖRBUNDET
							
		
Belopp i tkr
		
2017
2016
2017
2016

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

not 1				
not 2
603 966
523 651
603 946
522 376
not 3
-505 878
-456 885
-505 587
-455 411

-54 701

-60 665

Finansiella intäkter		
511
156
Finansiella kostnader
not 5
-5 938
-6 051
			
Årets skattekostnad		
-5 523
-

512
-13 500

not 4

-60 665

-54 701

						
Verksamhetens nettokostnader		
37 424
12 065
37 694
12 264
152		
-6 007

-

-

Årets resultat		
26 475
6 170
24 705
		

6 409
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Balansräkning

TILLGÅNGAR					
		 KONCERNEN		KOMMUNALFÖRBUNDET
2017-12-31 2016-12-31

Belopp i tkr

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2017-12-31 2016-12-31		

not 6

Immateriella anläggningstillgångar		

3 252

1 008

3 252

1 008

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 		
Maskiner och inventarier		
Övriga materiella anläggningstillgångar		

288 486
251 370
14 202

185 227
249 990
14 840

288 486
251 370
14 202

185 227
249 990
14 840

1 818

704

59 176

64 904

Finansiella anläggningstillgångar

not 7

				

Summa anläggningstillgångar		

559 128

451 770

616 486

515 970

Omsättningstillgångar				
Förråd mm		
5 210
3 983
5 210
Fordringar
not 8
89 262
130 403
94 079
Kassa och Bank		
70 900
55 975
70 424

3 983
129 976
55 927

Summa omsättningstillgångar		
165 372
190 361
169 713
				
SUMMA TILLGÅNGAR		
724 500
642 131
786 199

189 886
705 856
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Balansräkning

						
					

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
		
OCH SKULDER					
		 KONCERNEN			KOMMUNALFÖRBUNDET
				
Belopp i tkr

2017-12-31 2016-12-31

not 9
EGET KAPITAL
Övrigt eget kapital		
Årets resultat		

4 388
26 475

2017-12-31 2016-12-31		

-1 782
6 170

7 607
24 705

Summa eget kapital		
30 864
4 388
32 312
		

1 198
6 409		

7 607		

Avsättningar					
Avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser
Andra avsättningar

not 10
not 11

25 438
205 439

21 128
89 106

25 438
195 030

		
230 877
110 234
220 468
				
Skulder			

21 128
89 106

110 234

Långfristiga skulder
not 12
315 431
405 931
389 954
Kortfristiga skulder
not 13
147 328
121 578
143 465
		
462 759
527 509
533 419

588 015

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

470 843
117 172

724 500

642 131

786 199

705 856

16 683
Inga

16 823
Inga

16 683
Inga

16 823
Inga

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Panter och därmed jämförliga säkerheter		
Ansvarsförbindelser		
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Kassaflödesanalys

		
KONCERNEN			KOMMUNALFÖRBUNDET
2017

2016		 2017

2016

Belopp i tkr		
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster		

37 424

12 065

37 694

12 264

60 665
20 714
-14 381
110 000
-5 427
1 090
210 085

54 701
22 137
-10 088
-5 895
-5 562
67 358

60 665
20 714
-14 381
110 000
-12 989
136
201 839

54 701
22 137
-10 088
-5 855
1 188
74 347

Ökning/minskning kortfristiga fordringar		
Ökning/minskning varulager		
Ökning/minskning kortfristiga skulder		

38 234
- 1 227
26 358

20 618
-1 076
9 717

35 897
-1 227
26 902

-34 749
-3 983
-21 063

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

273 450

96 617

263 411

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		
Av- och nedskrivningar		
Gjorda avsättningar		
Ianspråktagna avsättningar		
Extra avsättning för framtida sluttäckningar		
Erlagd/erhållen ränta inkl nedskrivning		
Skatter och övrig ej likviditetspåverkande poster		
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital

14 552		

Investeringsverksamheten		
Investering i immateriella anläggningstillgångar
-2 944
-1 008
-2 944
-1 008
Förändringar i materiella anläggningstillgångar
-54 085
-93 851
-54 085
-98 566
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
118
118
Förändringar i materiella anläggningstillgångar pga
-110 000
-110 000
aktivering av framtida sluttäckningsavgifter
Investering i finansiella anläggningstillgångar
-1 114
704
-1 114
704
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
-168 025
-94 155
-168 025
-98 870
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån		
98 872
Minskning av långfristiga skulder		
-90 500
-20 380
-80 889
-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

-90 500

-20 380

-80 889

Årets kassaflöde		
14 921
-17 918
14 497
		
Likvida medel vid årets början		
55 975
73 893
55 927
Likvida medel vid årets slut		
70 900
55 975
70 424
		

98 872

14 554		
41 373
55 927		
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Noter
gemensamma för kommunalförbund och koncern

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam
gräns för materiella och immateriella tillgångar. Inga räntor aktiverats.

RESULTATRÄKNING
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna
kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt. Försäljning redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Förbundet följer RKR
18 vid redovisning av investeringsbidrag. Denna princip innebär att bidraget bokförs
som en långfristig skuld i balansräkningen för att sedan intäktsföras i samma takt som
avskrivningen för den tillgång stödet avser. Periodisering av inkomster och utgifter
hänförliga till räkenskapsåret har gjorts enligt god redovisningssed.

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Fordringar har efter en åldersmässig prövning upptagits till det belopp de förväntas
inflyta.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas senast tertialet efter driftstart eller slutbesiktning.
Förbundet efterlever komponentavskrivning enligt RKR 11.4 för tillgångar med olika
nyttjandeperiod överstigande 0,5 mnkr. Förbundet använder i speciella fall annan
avskrivningsmetod när den bättre återspeglar tillgångens förbrukning. För deponierna
används en produktionsberoende avskrivningsmetod, dvs avskrivning görs i den takt
som deponin tas i anspråk. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt. Normalt omprövas dock inte
tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 5 år eller lägre och det bokförda
restvärdet understiger 100 tkr. Samtliga tillgångar nyttjandeperioden reviderades för vid
överlåtelse till förbundet 2016-01-01. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader.
Följande avskrivningstider tillämpas:
• Immateriella tillgångar
3 år
• Mark
• Byggnader
15-30 år
• Tekniska anläggningar
7-15 år
• Maskiner och inventarier 5-15 år
Nedskrivningar har gjorts efter prövning enligt RKR 19. Under 2017 har en nedskrivning skett av förbundets aktier i dotterbolaget med 6,8 mnkr. Bolagets värde har
minskat på grund av tidigare års negativa resultat samt en negativ skatteeffekt av
historiska skillnader mellan skattemässiga och redovisningsmässiga avskrivningar på
tillgångar som har överlåtits till förbundet.
BALANSRÄKNING
Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen,
som innebär att tillgångar inte övervärderas och skulder inte undervärderas. Tillgångar
och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges och till det
belopp varmed de beräknas inflyta.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet av den tekniskt färdigställda och användbara funktionen enligt RKR 12.1. Materiella anläggningstillgångar
aktiveras till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar som beräknas
utifrån förväntad nyttjandeperiod. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång.

Leasingavtal ses i förbundet som operationell leasing, dvs förbundet gör bedömningen
att inga avtal i dagsläget uppfyller kraven för att klassas som finansiella leasingavtal
enligt RKR 13.2.
Avsättningar och ansvarsförbindelser
Avsättningar för deponi har tagits upp till den del som kommunerna årligen har
debiteras samt reducerats med årets kostnader för återställande och efterbehandling
av de inaktiva deponierna. Förbundet har i år gjort en tilläggsavsättning med 110 mnkr
för att i enlighet med RKR 10.2 trygga säkerhet om att avsatta medel finns för sluttäckning, drift och skötsel tom år 2057. Återställningsplanen är nuvärdesberäknad och
uppdateras vart tredje år. Avsättningen kommer att reduceras i takt med återställande
och efterbehandling utförs. För den aktiva deponin görs en avsättning för förorenat
avfall respektive icke farligt avfall utifrån deponerade mängder..
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser för förbundets anställda redovisas som en pensionsavsättning
och avviker från RKR 7.1 där pensioner intjänade före 1998 skall redovisas som
ansvarsförbindelse. Ingen av de förtroendevalda har uppdrag på en betydande del av
en heltid och har därmed inte rätt till pension enligt ”Bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda”.
ÖVRIGA TILLÄMPNINGAR
Poster inom linjen är en ställd säkerheter eller ansvarsförbindelse som inte ses som
en skuld eller avsättning. Förbundet har ställda säkerheter för deponier utöver vad
medlemskommunerna borgar för. Förbundet har vidare valt i likhet med tidigare år
redovisa samtliga pensionsåtaganden under avsättningar i balansräkningen och inte
under ansvarsförbindelser.
Sammanställd redovisning
I VafabMiljö Kommunalförbund ingår dotterbolaget VafabMiljö AB (556191-4200)
som ägs till 100% sedan 2015-06-19. Inga förändringar har skett under året i koncernstrukturen. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Med
förvärvsmetoden avses att det förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen elimineras.
Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolaget respektive förbundet
har i allt väsentligt eliminerats. De kommunala bolagets redovisning är upprättad i
enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens
allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunalförbundet och
det kommunala bolaget är kommunalförbundets redovisningsprinciper vägledande
för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper
har identifierats.
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Not 2 Verksamhetens intäkter
		 Koncernen		Kommunalförbundet
2017
2016
2017
2016
Kommunala uppdraget
Taxor och avgifter
282 819
228 837
282 819
228 837
Upplösning av ackumulerat överuttag
13 273
507
13 273
507
90 671
79 994
90 671
79 994
Behandlingsintäkter
Försäljningsintäkter främst från Återbrukens
insamlade återvinningsmaterial
41 969
31 645
41 969
31 645
Gasintäkter främst från hushållens			
organiska avfall
66 973
70 586
66 973
70 586
19 116
19 034
19 116
19 034
Fjärrvärmeintäkter
Transportintäkter
36 894
56 059
36 894
56 059
43 540
26 228
43 540
26 228
Jordar och schaktmassor
Hyror och arrenden
4 438
3 623
4 438
3 623
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster
2 877
2 919
2 877
2 919
183
1 234
183
1 234
Realisationsvinst
Övriga intäkter
1 213
2 985
1 193
1 710
603 966
523 651
603 946
522 376
Summa

		

Not 3 Verksamhetens kostnader
		Koncernen		Kommunalförbundet
2017
2016
2017
2016
			
Löner och sociala avgifter
-146 767
-128 179
-146 767
-128 179
Pensionskostnader
-10 507
-7 432
-10 507
-7 432
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial
-36 643
-40 107
-36 643
-40 107
Bränsle, energi och vatten
-11 592
-11 109
-11 592
-11 109
Köp av huvudverksamhet
-215 021
-184 790
-215 021
-184 790
Avfallsskatt
-11 575
-9 808
-11 575
-9 808
Avsättning till gamla och nya deponier
-20 715
-20 244
-20 715
-20 244
Övriga tjänster
-32 443
-34 759
-32 151
-33 284
Lokal och markhyror
-4 997
-4 124
-4 997
-4 124
Övriga kostnader
-146
-1 080
-146
-1 080
Övriga externa kostnader
-15 472
-15 253
-15 472
-15 253
Summa
-505 878
-456 885
-505 587
-455 411

		

Not 4 Avskrivningar
Not 5 Finansiella kostnader
			Koncernen		 Kommunalförb.
Kommunalförb.
Koncernen
2017
2016
2017
2016			
2017
2016
2017
2016
		
				
Avskrivning byggnader och anläggningar -14 089
-14 568
-14 089
-14 568
Räntekostnader
-4 330
-3 258
-4 330
-3 214
Avskrivning maskiner och inventarier
-45 878
-40 133
-45 878
-40 133
Bankgarantier, ränteavgift på revers
Avskrivning på immateriella tillgångar
-698
-698
och borgensavgift
-1 303
-1 862
-1 303
-1 862
Summa
-60 665
-54 701
-60 665
-54 701
Övriga finansiella kostnader
-304
-931
-1 025
-931
Nedskrivning av aktier i dotterbolag
-6 842
Summa
-5 938
-6 051 -13 500
-6 007
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Immateriella
Mark, byggnader och
anläggningstillgångar tekniska anläggningar
Ingående
anskaffningsvärden
Årets förändring
- Årets utgifter

Maskiner och
inventarier

Övriga materiella
anläggningstillgångar

Finansiella
anläggningstillgångar

Totalt

1 008

199 795

289 271

14 840

64 904

569 818

2 944

7 348

46 719

18

1 114

58 143

- Aktivering av framtida avsättning för
sluttäckning
- Försäljningar och utrangeringar

-

110 000

-

-

-

110 000

-

-12

-352

-

-

-364

- Omklassificeringar

-

-

656

-656

-

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
- Försäljningar och
utrangeringar
- Omklassificeringar
- Årets avskrivningar

3 952

317 131

336 294

14 202

66 018

737 598

-

-14 089
12

-39 281
234

-

-

-53 848
246

-700

-14 089

-45 878

-

-

-60 667

Utgående ackumulerade avskrivningar

-700

-28 6458

-84 924

-

-

-114 270

-

-

-

-

-6 842

-6 842

3 252

288 486

251 370

14 202

59 176

616 486
-57 358
559 128

Nedskrivning av aktier i
dotterbolag
Utgående restvärde enligt plan

För koncernredovisningen gäller samma siffror dock är aktierna under finansiella anläggningstillgångar eliminerade med 57 358.262 (64 200 tkr.)

		

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen
2017
2016
Ingående värde
Årets förändring
-nedskrivning av aktier
Summa aktier i dotterbolag
Aktier och andelar i intressebolag
20
Ingående värde på certifikat
och utsläppsrätter
704
Årets förändring
1 094
Summa
1 818

Not 9 Eget kapital

Kommunalförbundet
2017
2016		

-

64 200

64 200

-

-6 842
57 358
20

64 200
-

704
704

704
1 094
59 176

704
64 904		

Koncernen
Kommunalförbundet
2017
2017
2016
2016		
		
Övrigt eget kapital
4 388
-1 782
7 607
1 198
Årets resultat
26 474
6 170
24 705
6 409
Utgående eget kapital
30 864
4 388
32 312
7 607
Koncernen
Övr. eget kapital		 Årets resultat Eget kapital
-1 782		
6 170
4 388
Ingående värde 2017-01-01
Omf. fg års resultat
6 170		
-6 170
0
Årets resultat			
24 675
24 675
Utgående eget kapital 2017-12-31		 4 388
24 675
30 864

I koncernen är aktierna i dotterbolag eliminerade med 57.358 tkr
2017
2016		2015
Varav resultat per medlemskommun		
som är flyttat till upplupna skulder
Heby		
1 036
1 557
1 066
Fagersta		-659
434
396
Norberg		-273
-400
372
Skinnskatteberg		 810
558
-154
		
Enköping		
634
534
1 117
Not 8 Fordringar
Västerås		
-12 728
2 673
-1 207
Koncernen
Kommunalförbundet
Sala		-167
-660
-91
2017
2016
2017
2016			
Hallstahammar		
1 241
583
-63
Kundfordringar
41 840
34 064
41 840
34 064
Surahammar		
2 908
-296
-43
Förutbetalda kostnader och
Köping		
-3 133
-712
-103
upplupna intäkter
38 581
47 122
38 481
47 122
Arboga		
-1 763
-392
-57
Fordran mot ägarKungsör		
-1 181
-239
-35
kommunerna
32 768
32 768
Totalt renhållningsuppdraget		
-13 275
-1 705
1 198
Övriga kortfristiga fordringar
8 941
16 449
13 758
16 023
Sammanställning för respektive kommun ack. Resultat för renhållningsverksamheten se
Summa
89 262
130 403
94 079 129 976
förvaltningsberättelsen.
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Not 10 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Not 12 Långfristiga skulder
		Koncernen			Kommunalförb.
		Koncernen		Kommunalförb.
2016			
2017
2016
2017
2017
2016
2017
2016		
		
			
Pensionsförpliktelser före 1988 enligt KPA
6 648
7 528
6 648
7 528
Ingående låneskuld
405 931 426 311 470 843
64 200
Pensionsförpliktelser efter 1988 enligt KPA 18 790
13 600
18 790
13 600
Övertagen checkräkningskredit vid
Summa avsatt till pensioner
25 438
21 128
25 438
21 128
verksamhetsöverlåtelse
- 379 228
Ingående avsättning
21 128
19 235
21 128
Nyupplåningar under året
27 415
Nya förpliktelser under året
Årets amortering/självfinansiering
-90 500 -20 380 -80 889
Övertagande av pensioner vid
Utgående låneskuld
315 431 405 931 389 954 470 843
verksamhetsöverlåtelse från Vafab Miljö AB
19 235
Årets förändring
4 310
1 893
4 310
1 893
Långfristiga skulder			
Årets förändring
25 438
21 128
25 438
21 128
Skulder till Västerås stad
253 362 369 722 253 362 370 520
Skulder till medlemskommuner
Skuld till dotterbolag
Förskott från Naturvårdsverket
Övriga långfristiga skulder
Summa
		

Not 11 Andra avsättningar
Koncernen
2017
2016

Avsatt för återställande av äldre deponier
67 809
Redovisat värde vid periodens början
Övertaget värde från
verksamhetsöverlåtelse
Periodens avsättningar
18 700
Ianspråktaget under perioden
-14 381
Utgående avsättning för framtida
sluttäckning t o m år 2057
110 000
Utgående avsättningar
182 128

Avsatt för återställande av aktiv deponi
Redovisat värde vid periodens början
Övertaget värde från
verksamhetsöverlåtelse
Periodens avsättningar
Utgående avsättningar

Andra avsättningar
Redovisat värde vid periodens början
Återfört värde från
verksamhetsöverlåtelse
Årets återföring/utbetalning
Summa andra avsättningar
Utgående avsättningar

Kommunalförb.
2017
2016

-

67 809

-

59 197
18 700
-10 088

18 700
-14 381

59 197
18 700
-10 088

67 809

110 000
182 128

67 809

10 887

-

10 887

-

2 014
12 901

9 343
1 544
10 887

2 015
12 902

9 343
1 544
10 887

10 410

10 410

10 410

-

10 410
-10 410
10 410
205 439

10 410
89 106

-10 410
0
195 030

10 410
10 410
89 106

Genomsnittlig ränta
Inga lån förfaller inom 5 år.

36 209
24 000
1 860
315 431
2017
1,7%

36 209 36 209
- 74 523
- 24 000
1 860
405 931 389 954

36 209
64 113
470 843

2016
1,4%

Lånen till Västerås stad avser en checkräkningskredit. Skuld till övriga medlemskommuner avser köp av aktier i VafabMiljö AB. Skulden till dotterbolaget avser
köpeskilling för överlåtna tillgångar och skulder i enlighet med överlåtelseavtalet.

		

Avsättningen avser återställande av de äldre 6 icke-aktiva deponierna i regionen.
Återställandet beräknas pågå t o m 2027. Projektering av den sista etappen
pågår för närvarande. Avsättning för återställande av den aktiva deponin
ianspråkstagen år 2009 görs med 25 kr per ton för icke-farligt avfall och 61 kr
per ton för farligt avfall som läggs på deponin. Beräkningarna är uppdaterade
2016 och baserar sig på den tidigare utredning som gjordes avseende metod
för att återställa deponier.

Not 13 Kortfristiga skulder
		Koncernen		Kommunalförbundet
2017
2016
2017
2016		
			
Leverantörsskulder
49 653
33 663
49 653 33 663
Moms och punktskatter
9 030
4 653
9 030
247
Personalens skatter, avgifter
och löneavdrag
7 456
7 673
7 456
7 673
Pensionskostnader och
löneskatt
7 417
6 097
7 417
6 097
Semesterlöneskuld
9 852
8 705
9 852
8 705
Upplupen abonnentskuld *
19 974
32 261
19 974 32 261
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
43 946
28 526
40 081 28 526
Summa

147 328

121 578 143 465 117 172

* Abonnentskulden har minskat både 2016 och 2017 i och med att kommunalförbundets resultat för det kommunala avfallsuppdraget skall regleras mot
medlemskommunernas tidigare ackumulerade överuttag.
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Revisionsberättelse för år 2017
Vi, av fullmäktige i respektive medlemskommun, utsedda
revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
VafabMiljö Kommunalförbund (organisationsnummer
222000 – 3129).
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 och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vid vår granskning har vi noterat att förbundet under
2017 har justerat i sina räkenskaper för att uppfylla
god redovisningssed. Dessa justering har inneburit flera
transaktioner av engångskaraktär. Dessa bör tas i beak-

tande vid analys av förbundets resultat samt vid analys
av den sammanställda redovisningen. Vår bedömning är
att gjorda justeringar är korrekt hanterade.
Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad
i enlighet med kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed i allt väsentligt.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Vafab Miljö
Kommunalförbund 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 direktionens interna kontroll har varit
tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som
direktionen uppställt, i allt väsentligt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige i respektive
medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för direktionens
ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Västerås den 23 april 2018

Barbara Conte

Leif Nilsson

Joa Silver

VafabMiljö arbetar med hållbar och
miljöriktig avfallshantering och är bildat av
kommunerna i Västmanlands
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1. Sammanfattning
På uppdrag av Vafab Miljö Kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har EY granskat
förbundets årsbokslut samt års- och sammanställda redovisning för år 2017. Här följer en
summering av väsentliga iakttagelser från granskningen:


Årsredovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av förbundets resultat och
ställning per 31 december 2017.



Den sammanställda redovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av resultat
och ställning per 31 december 2017, för förbundet och dess dotterbolag.



Sammantaget ger årsredovisningens inledande delar tillsammans med
förvaltningsberättelsen en intressant och tillräcklig bild av den verksamhet som
bedrivits under 2017



Förbundets arbete med intern kontroll kan med fördel utvecklas till kommande
årsredovisningar.



Förbundets arbete med att identifiera risker samt hantera dessa bör utvecklas till
kommande del- och årsredovisningar



Vi noterar att förbundets vidtagit åtgärder för att stärka sin bokslutsprocess samt att
förtydliga den interna kontrollen med avseende på kvalitetssäkring av den finansiella
rapporteringen.
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2. Inledning
Granskningen omfattar årsredovisningen för kommunalförbundet och koncern med fokus på
den finansiella informationen i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2017.
Uppföljning av målen för god ekonomisk hushållning ingår även i granskningen.
Syftet med granskningen är att:


bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt Lag om kommunal redovisning och
god sed för kommuner och därmed ger en rättvisande bild över resultat och ställning.



bedöma om balanskravet har uppnåtts,



bedöma om målen uppnåtts,

Med rättvisande bild avses:


att redovisade tillgångar och skulder existerar och avser förbundet,



att redovisade tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt,



att förbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits,



att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt avseende
verksamhetsår samt



att god redovisningssed i övrigt uppfylls bland annat vad gäller krav på information i
förvaltningsberättelsen och i tilläggsupplysningarna.

I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser.

3.

Förbundets resultat och balansräkning

Vi har granskat årsredovisningen samt årsbokslutet 2017 samt analyserat större avvikelser
och förändringar mot budget. Nedan lämnas kommentarer till väsentliga resultat- och
balansposter för vilka vi gjort iakttagelser i granskningen.
3.1. Resultaträkning samt prognos
VafabMiljö Kommunalförbund redovisar per 31 december 2017 ett positivt resultat om knappt
25 mkr (6 mkr). Resultatet utgör en förbättring i jämförelse mot föregående årsbokslut med
+19 mkr. Av resultatet utgör rättelser om 13,3 mkr vilka är hänförliga till att abonnentsskulden
till medlemskommunerna justerats.
Inom ramen för det kommunala uppdraget har intäkterna för taxor och avgifter ökat, bland
annat till följd av att fler kommuner har kommit över till kommunalförbundet. I ökningen av
behandlingsintäkter finns främst intäkter för förorenade jordar och schaktmassor, vilket främst
beror av ökade mängder från schaktmassor och mellanlagring samt ökning av så kallade
”rejektmängder” från Mälarenergi.
Även kostnaderna har ökat men inte i samma omfattning som intäkterna. Ökningen är bland
annat hänförlig till inköp av driftverksamhet och transporttjänster.
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Personalkostnaderna ökar i samband med att fler antal anställda kommit in i verksamheten.
Inköp av återvinningsmaterial har ökat jämfört med föregående år vilket bland annat förklaras
av högre priser på marknaden för bla wellpapper och metaller.
Ökade avskrivningar i takt med att kommunalförbundet aktiverar olika projekt. Finansnettot
inkluderar i år en nedskrivning på aktier i dotterbolag till följd av att substansvärdet understeg
det bokförda värdet.
Efter vår översiktliga granskning är vår bedömning att årsredovisningen ger en rättvisande bild,
i allt väsentligt, av förbundets resultat för perioden 1 januari till och med den 31 december
2017.
3.2. Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Under året har ett antal investeringar genomförts, främst inom Maskiner och Inventarier.
Investeringarna hänför sig till flera olika områden såsom grävmaskiner, avfallstravers och
tankstation etc. Vi har kontrollerat att redovisningen enligt huvudboken överensstämmer med
förbundets anläggningsregister samt stickprovsvis kontrollberäknat redovisade avskrivningar.
Vi har även stickprovsvis granskat aktiveringarna mot underlag utan anmärkning.
Finansiella anläggningstillgångar
Posten avser i huvudsak aktier i dotterbolaget och här har en nedskrivning skett till följd av att
substansvärdet var lägre än det bokförda värdet. Bolagets värde har minskat till följd av tidigare
års negativa resultat samt en negativ skatteeffekt av historiska skillnader mellan skattemässiga
och redovisningsmässiga avskrivningar på tillgångar som har överlåtits till förbundet.
Övriga kortfristiga fordringar
Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga
fordringar. Här har det skett förändringar mot föregående år och det är framför allt att fordran
mot ägarkommuner har reglerats, den del som inte har erhållits är del av kundfordringar i år.
Vår granskning har omfattat översiktlig genomgång av verifierande underlag och beräkningar.
Kassa och bank
Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 70 mkr i årsbokslutet, vilket är en ökning med 14
mkr jämfört med årsbokslutet. Ingen ovanlig post att fluktuera mellan perioder.
Avsättningar
Förbundets avsättningar utgörs av pensionsåtaganden och har ökat marginellt jämfört med
årsbokslutet 2017. Förbundets pensionsåtaganden har granskats mot underlag från KPA i
bokslutet.
Andra avsättningar avser återställande av deponier och ökningen hänför sig till avsättning för
återställande av de äldre deponierna, som beräknas sluttäckas 2027. Där har en ökning skett
med 110 mkr avseende en tilläggsavsättning i enlighet med RKR 10.2 för att trygga säkerhet
om att avsätta medel finns för sluttäckning, drift och skötsel tom 2057.
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Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga
kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Posten är något högre än årsbokslutet
2017. Leverantörsskulder har ökat medan upplupen kostnad och förutbetald intäkt har minskat,
vilket beror på normala variationer hänförliga till verksamheten. Moms och punktskatter har
ökat mot föregående år och det är till följd av att kommunalförbundet har lämnat in rättelse till
skatteverket för deklarationer sedan april 2016.
Inga väsentliga avvikelser eller differenser har iakttagits i samband med vår översiktliga
granskning i delårsbokslutet.
Långfristiga skulder
Skulderna är har minskat mot 2016, vilket avser en amortering om 81 mkr.
Koncernen
I årsredovisningens finansiella avsnitt finns motsvarande uppgifter för koncernen som då
inkluderar dotterbolaget Vafab Miljö AB. Vi har övergripande tagit del av den koncernens
redovisning utan att ha noterat några väsentliga differenser.
Vår övergripande bedömning
Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt koncernens redovisning, är det vår
bedömning att förbundets resultat och ställning ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av
verksamheten per den 31 december 2017. Vår uppfattning av bokslutsprocessen är att den är
av tillräcklig kvalité.
Vi har noterar att förbundet vidtagit åtgärder för att ytterligare stärka sin bokslutsprocess till
kommande rapporteringar. Vi ser mycket positivt på detta.

4.

Kommentarer till förvaltningsberättelsen

Förbundets årsredovisning inleds med avsnitt rörande information om den verksamhet som
bedrivits under 2017. Dessa avsnitt omfattar ”omvärld och intressenter”, ”ekologisk hållbarhet”,
social hållbarhet” samt ”ekonomisk hållbarhet”. I respektive avsnitt redogörs det för väsentliga
projekt, strategier samt framtidsperspektiv. De beskrivningar och redogörelser av
verksamheten som lämnas är tydligt strukturerade och relativt innehållsrika. Avsnittet social
hållbarhet omfattar exempelvis redogörelser för arbetet rörande personal (medarbetare).
Efterföljande avsnitt i förbundets årsredovisning benämns ”förvaltningsberättelse” och ska
således omfatta den information som krävs enligt lagen om kommunal redovisning.
Förvaltningsberättelsen omfattar i allt väsentligt den information samt de analyser som
erfordras, så som en samlad investeringsredovisning samt personalens sjukfrånvaro. Även
förbundets bolag kommenteras kortfattat i förvaltningsberättelsen.
I ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen redogörs det för förbundets analys av
måluppfyllelsen. De fem perspektiv som utgör förbundets ”styrkort” utvärderas och analyseras
kortfattat. Av redovisningen framgår att måluppfyllelsen är god på en övergripande nivå. I
avslutande delar redovisas de finansiella rapporterna med resultat- och balansräkningar,
kassaflödesanalyser, sammanställd redovisning etc.
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4.1. Vår bedömning av årsredovisningen
Vår sammanfattande bedömning är att det i förbundets årsredovisning lämnas en god och
intresseväckande bild av den verksamhet som bedrivits under 2017. En betydande del av
årsredovisningen utgörs av en så kallad ”framvagn” där väsentlig information om den bedrivna
verksamheten lämnas. Vår uppfattning är att förvaltningsberättelsen kan utökas att omfatta
mer av den information som presenteras i de inledande delarna av årsredovisningen.
Av förvaltningsberättelsen framgår direktionens bedömning av förbundets måluppfyllelse. Vår
bedömning är att denna redovisning sammantaget är tillräcklig. Vi noterar dock att inte samtliga
mål utvärderas fullt ut med avseende på 2017. Detta då målet om ”kompetenta och
engagerade” medarbetare inte har mätts under 2017. Vidare är det vår bedömning att
förbundets analys av årets resultat och ställning kan utvecklas ytterligare till kommande år.
Vår bedömning är att förbundets analyser och beskrivningar kring risker samt arbetet med att
minimera dessa bör kompletteras till kommande årsredovisningar. Vidare är det vår
bedömning att förbundets arbete med intern kontroll bör beskrivas tydligare i årsredovisningen.
Det är positivt att balanskravet samt att god ekonomisk hushållning uppnås.
För att utveckla årsredovisningen informationsvärde ytterligare lämnar vi följande
rekommendationer:



Årsredovisningen bör kompletteras med tydligare redogörelser kring förbundets risker
och förbundets strategier för att minimera dessa.



Förbundet bör utforma mål och målindikatorer som kan utvärderas och bedömas
årligen.



En känslighetsanalys rörande förändringar i väsentliga omvärldsfaktorer skulle med
fördel kunna bifogas till förvaltningsberättelsen.



Förbundets arbete med intern kontroll bör tydliggöras i årsredovisningen framgent.

Stockholm den 23 april 2018
Johan Perols
Certifierad kommunal revisor

Mia Keränen Larsson
Auktoriserad revisor
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1 Inledning och syfte med planen
Denna plan ska ge vägledning i hur Kungsörs kommun ska ledas om kommunen riskerar att/eller drabbas av en extraordinär händelse. Planen kan också användas som
stöd vid en samhällsstörning som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens
mening, men ändå utsätter kommunens verksamheter eller delar av, för stor påfrestning. Vid en sådan samhällsstörning krävs inte alltid att krisledningsnämnden träder i
funktion utan störningen kan hanteras av den normala organisationen.
Kungsörs kommuns krishantering bygger på ett samspel mellan kommunens verksamheter, bolag, kommunalförbund och övriga aktörer i samhället. Tre principer är
vägledande för Kungsörs kommuns krishantering:
•

Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden har det också under en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva
samverkan.

•

Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som
det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden.

•

Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och
ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen.

Planen kan aktiveras:
•
•
•
•

när ordinarie rutiner för ledning inte svarar mot samhällsstörningen/extraordinära
händelsens krav
flera verksamhetsområden berörs
stort informationsbehov
stort behov av samverkan med andra

Primär målgrupp för planen är förtroendevalda och tjänstemän. Planen ska också
kunna användas som information till samverkande organisationer och till allmänheten.
1.1 Lagstiftning
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, SFS 2006: 544.
Med en extraordinär händelse avses i lagen "en sådan händelse som avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun
eller ett landsting”.
Lagen syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet
och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

4

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr D.4

Lagen i sammanfattning:
•

Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

•

Kommunen ska varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser i fredstid.

•

Kommunen ska ha en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid.

•

Kommunen ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i
fredstid verka för samordning och information till allmänheten.

•

Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid
extraordinära händelser.

•

Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapport och information om händelseutvecklingen, tillståndet, vidtagna och planerade åtgärder.

•

Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd
beredskap.

Lagen omfattar beredskap för och hantering av situationer när någon av de ordinarie
verksamheterna inte klarar av att hantera situationen inom den normala verksamheten. Samhällsstörningar som kan hanteras i den normala organisationen berörs inte av
lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
Vid ett annat säkerhetspolitiskt läge kan planen för extraordinära händelser kompletteras och anpassas så att den också kan vara kommunens plan för höjd beredskap.
Krishanteringsplan för Kungsörs kommun fastställs för varje ny mandatperiod av
kommunfullmäktige. Enklare revidering kan göras utan att planen på nytt måste antas
av kommunfullmäktige. Ansvarig är kommunchef kommundirektör.
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2 Krisberedskap
2.1 Kommunenens geografiska område
Kommunens geografiska områdesansvar innebär att kommunen ska:
•

göra en samlad analys av sådana risker och sådan sårbarhet i kommunens geografiska område som kan leda till en extraordinär händelse och göra denna analys
känd för berörda aktörer,

•

vara sammankallande för ett krishanteringsråd eller motsvarande med
representanter för de lokala krisaktörerna,

•

verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser och åtgärder för hanteringen
av en extraordinär händelse samordnas,

•

verka för att informationen till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas,

•

kunna lämna en samlad information till länsstyrelsen om läget i kommunen i
fråga om risker och sårbarhet och om de lokala krisaktörernas förberedelser för
hantering av en extraordinär händelse,

•

kunna ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse och om de lokala krisaktörernas vidtagna och planerade åtgärder
med anledning av händelsen.

2.2 Risk- och sårbarhetsanalyser
En antagen Risk- och sårbarhetsanalys finns i kommunen. Analysen syftar till att öka
riskmedvetenheten, förmågan att förebygga, samt hantera risker. Risk- och sårbarhetsanalysen ligger till grund för det förebyggande arbetet med krisberedskap.
2.3 Samverkan
Samverkan med företag/organisationer som bedriver sådan verksamhet som kan
komma att beröras av kommunens hantering av en samhällsstörning/extraordinär händelse är av stor betydelse. Sådan verksamhet kan till exempel vara distribution eller
lagerhållning av drivmedel, transporter av varor eller, förvaring, produktion eller försäljning av livsmedel. Samverkan kan ske reglerat genom avtal men även oreglerad
samverkan är betydelsefull och kan skapas i olika nätverk eller i informella kontakter
mellan individer.

2.4 Övning och utbildning
Krisledningsnämnden och krisledningsgruppen ska utbildas/övas under varje mandatperiod. Övrig personal utbildas efter behov. Kommunchefen Kommundirektören eller
den kommunchefen kommundirektören utser, är ansvarig för att utbildning
genomförs. En planering för utbildning/övning inom krishanteringsorganisationen ska
finnas för varje mandatperiod med översyn inför varje nytt kalenderår. I början av
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varje mandatperiod ska alla förtroendevalda informeras om kommunens
krisberedskap.

2.5 Ekonomi
Samtliga kostnader som beslutats av krisledningsnämnd eller krisledningsgrupp ska
redovisas separat. Detta för att kunna bli ett underlag för eventuella framtida försäkrings- och skadeståndsanspråk och som ansökan om statsbidrag.
Bedömer senare krisledningsnämnd eller krisledningsgrupp att beslutade åtgärder ska
bekostas av ordinarie verksamhet kan detta göras i efterhand.

2.6 Övriga planer
Varje nämnd har ansvar för att planlägga sina verksamheter. Respektive nämnd ansvarar även för att listor och andra viktiga uppgifter hålls aktuella. Prioriteringsordning för egen verksamhet ska finnas, exempelvis för system och personal.
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens kommunikationsplan vid kris och
kommunens krishanteringsplan hålls aktuell.
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3 Krishantering
3.1 Krishanteringsorganisation
Krishanteringsorganisationen består av krisledningsnämnd, inriktnings- och samordningskontakt (ISK), krisledningsgrupp/ inriktning och samordningsfunktion (ISF),
ISF stöd, krisstöd och informationsgrupp. Övriga verksamheter som initialt inte ingår
i krishanteringsorganisationen kan kallas in beroende av vad som hänt eller förväntas
hända. För regional samverkan finns U-Sam som samordnas via Länsstyrelsen i
Västmanland. Kommunen kan även kalla in Frivilliga resursgruppen enligt avtal.
Kommunfullmäktige

Normativ
nivå

Krisledningsnämnd
Strategisk
nivå

Krisledningsgrupp/ISF

ISK

U-Sam
ISF länsnivå
Stöd till
Krisledningsgruppen-/
ISF/Koordinator

Operativ nivå

Kriskommunikation
(informationsgrupp)

•
•
•
•
•

Stöd /servicefunktion
Personal
Analys- omfall
Lägesbild, faktainsamling
Uppgiftsberoende verksamhet

FRG, frivilliga
resursgrupper

För att förenkla krishanteringsorganisationens
arbete finns funktions/rollkort och mallar
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3.2 Larmning
Den initiala kontakten vid en samhällsstörning benämns inriktning- och samordningskontakt (ISK). Kontakten nås via SOS Alarm. För Kungsörs kommun är det kommunchefen kommundirektören eller dennes ersättare som är ISK och kommer att
kontaktas i första hand. Kommunchefen Kommundirektören eller dennes ersättare gör
en bedömning om hela eller delar av krisledningsgruppen ska kallas in. Kontakt ska
även tas med krisledningsnämndens ordförande som i sin tur eventuellt fattar beslut
om att sammankalla krisledningsnämnden.
Det åligger dessa funktioner med mandat och ansvar för sammankallande av krisledningsnämnd respektive krisledningsgrupp, att informera övriga parter i krisledningen
om vidtagna åtgärder och om sådana händelser som kan föranleda behov av sammankallande av krisledningsorganisationen.
Arbetsledare/chef i kommunen som får kännedom om sådant förhållande, som är eller
kan utgöra en risk för att en samhällsstörning eller en extraordinär händelse utvecklas,
ska meddela förhållandet till sin förvaltningschef som i sin tur kontaktar kommunchefen kommundirektören.
Förtroendevalda och tjänstemän som är kopplade till kommunens krisorganisation
kallas enligt larmlistor. Larmlistorna finns hos SOS Alarm som vid behov kan hjälpa
till att ringa in berörd personal.
3.3 Inriktnings- och samordningskontakt, ISK
Ansvar och uppgifter är:
•

inhämta, verifiera och analysera information om en samhällsstörning som kan
komma att påverka kommunens uppdrag,

•

göra en bedömning av om kommunen bör agera, hur brådskande ett ärende är,
samt besluta om vilka inledande åtgärder som bör vidtas,

•

vid behov föra inkommen fråga/händelse/information vidare till rätt funktion/
instans,

•

om situationen bedöms som allvarlig larmas hela eller del av kommunens
krisledningsgrupp. Kontakt ska även tas med krisledningsnämndens ordförande som fattar beslut om att sammankalla krisledningsnämnden,

•

informera förvaltningscheferna och kommunikationsansvarig även vid en
mindre samhällsstörning som inte föranleder att krisledningen kallas in, men
som kan ha ett allmänt och medialt intresse,

•

initiera samverkanskonferens med U-Sam vid behov, dokumentera larm och
händelser.
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3.4 Aktivering av krishanteringsplan
Aktivering av krishanteringsplan innebär:
•
•
•
•
•
•

fokusering på krishantering
tydlig ansvarsfördelning
snabba beslut och åtgärder
samordnad information
tätt samarbete inom kommunen och med samverkande organisationer
både intensiv och uthållig ledning

3.5 Krisledningsnämnd
Ledamöter i kKrisledningsnämnden utses av kommunfullmäktige och ska enligt
reglemente vara fem ledamöter och fem sex ersättare. Dessa ska vara samma personer
som kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.
3.5.1 Krisledningsnämndens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är också ordförande och vice ordförande i krisledningsnämnden. Krisledningsnämndens ordförande eller vice ordförande kan i brådskande fall fatta besluta å krisledningsnämndens vägnar. Sådant beslut ska därefter snarast anmälas till nämnden.
3.5.2 Krisledningsnämndens övergripande ansvar och uppgifter
Krisledningsnämnden fungerar som kommunens ledande politiska organ om kommunen drabbas av extraordinär händelse och har det övergripande ansvaret för krishanteringen. En extraordinär händelse innebär dock inte automatiskt att nämnden ska träda
i funktion. Omständigheterna i varje enskilt fall avgör. Krisledningsnämnden kan
också träda in utan att en extraordinär händelse föreligger. Syftet är då att hålla nämnden informerad och förberedd om läget skulle förvärras. Om nämnden bedömer och
fattar beslut om att händelsen som extraordinär får/ska nämnden:
•
•
•
•
•
•

tolka kommunens roll
ange inriktning för krishantering
företräda kommunen utåt och mot kommuninvånarna
besluta i principiella frågor
besluta om förändringar i servicenivåer
besluta om omfördelning av kommunens resurser

Krisledningsnämnden har det politiska ansvaret för att samordna kommunens resurser, för att upprätthålla livsviktig försörjning, samt för att upprätthålla de viktigaste
samhällsfunktionerna under en extraordinär händelse. Närmare bestämmelser om
krisledningsnämnden finns i upprättat reglemente.
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3.6 Krisledningsgrupp/(ISF)
Krisledningsgruppen är en tjänstemannagrupp som svarar för den strategiska ledningen av det operativa arbetet. Kommunchefen Kommundirektören är krisledningsgruppens chef och den som initialt leder dess arbete.
Beroende på händelsens art och omfattning kan kommunchefen kommundirektören
vid behov utse någon som leder arbetet i krisledningsgruppen. Kommunchefen
Kommundirektören fungerar då som beslutsfattare alternativt som beslutsstöd till
krisledningsnämnden om det föreligger en extraordinär händelse.
Gruppen knyter efter behov till sig andra befattningshavare. Kommunchefen
Kommundirektören har befogenhet att återkalla semesterledig personal, samt förändra
tjänstgöringen för inkallad personal efter påkallat behov.
Beroende på samhällsstörningen/extraordinära händelsens karaktär och omfattning
kan krisledningsgruppens sammansättning och storlek variera. Vid en samhällsstörning där räddningstjänsten är inkopplad är det räddningsledaren som ansvarar för direkt ledning på fältet.
3.6.1 Krisledningsgruppens chefs ansvar och uppgifter
Krisledningsgruppens chef ska
•

leda, samordna och planera arbetet på kort och lång sikt,

•

initiera intern och extern information, samt upplysningsverksamhet,

•

svara för gruppens kontakter med krisledningsnämnden,

•

besluta om behovet av möten, genomgång och ansvarar för föredragning i
krisledningsgruppen,

•

besluta om behovet av samverkan,

•

besluta om behovet av att begära sändning av viktigt meddelande till allmänheten (VMA),

•

besluta om behovet om frivillig resursgrupp (FRG) ska kallas in.

3.6.2 Krisledningsgruppens övergripande ansvar
Krisledningsgruppen ska
•

få igång en samordnad krishantering inom kommunen,

•

fastställa övergripande mål och direktiv för krisledningsorganisationens arbete,

•

skapa och vidmakthålla en samlad, aktuell bild av samhällsstörningen/extraordinära händelsen,

•

besluta om interna och externa informationsinsatser,
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•

göra prioriteringar och fördela resurser,

•

bedöma behov av insatser och samordna insatserna mellan de olika kommunala förvaltningarna,

•

följa det operativa läget i kommunen och baserat på detta, sammanställa
beslutsunderlag till beslutsfattare alternativt krisledningsnämnd,

•

genomföra erforderliga åtgärder,

•

dokumentera all viktig information om samhällsstörningen, beslut, åtgärder
etc.

•

utifrån det geografiska områdesansvaret etablera kontakt med berörda organisationer och myndigheter för samverkan och samordning.

3.7 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF)
En inriktnings- och samordningsfunktion är en grupp för flera aktörer som har till
uppgift att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning.
Det är samhällsstörningens karaktär, omfattning och konsekvenser som avgör vilka
aktörer som berörs och som kan bidra till att hantera samhällsstörningen/extraordinära
händelsen.
Varje aktör som berörs av överenskommelsen om inriktning och samordning fattar
själv beslut om hur den ska genomföras i den egna organisationen.
Beroende på samhällsstörningen/extraordinära händelsen deltar hela eller delar av
krisledningsgruppen i kommunen i inriktning- och samordningsfunktionen.

3.8

Stödfunktion till krisledningsgruppen-/ inriktning och samordningsfunktionen (ISF-Stöd)
De funktioner som i allmänhet behövs och bör beaktas är:
•

logistik och utrustning (lokaler, teknik, utrustning, mat, transporter, kontorsutrustning, sambandsutrustning),

•

personal (arbetsschema, planering av avlösning, förstärkning, arbetsmiljö),

•

analys, omfallsplanering (analys av själva händelsen och dess utveckling,
faktainsamling, lägesbild),

•

information (intern och extern information, medieuppföljning),

•

krisstöd,

•

uppgiftsberoende verksamhet (specialister och experter utifrån aktuell
samhällsstörning).
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3.9 Koordinator
Vid behov utser kommunchefen kommundirektören en koordinator. Koordinatorns
roll är att leda/samordna det operativa arbetet i stödfunktionerna som tillsätts
beroende på samhällsstörningen/extraordinära händelsen.
3.10 Kriskommunikation
Kommunens information i samband med en samhällsstörning/extraordinär händelse
syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande aktörer och media korrekt, tydlig, målgruppsanpassad och snabb information. Kommunens information
samordnas då av informationsgruppen och kommunens informationschef.
Om ISF-stödet är aktiverat så samverkar informationschefen och koordinatorn för att
stödja varandra i de delar som behövs.
Informationsfunktionen rapporterar till ISF antingen direkt eller via koordinatorn beroende på omständigheter.
Räddningstjänstens information som berör kommuninnevånarna samordnas med
kommunens övriga information.
(Se kommunikationsplan vid kris).
3.11 Krisstöd (POSOM)
(Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer)
Krisstödsgruppen har till uppgift att ansvara för planering och samordning vad avser
det psykologiska och sociala omhändertagandet av fysiskt oskadade människor som
drabbats av olycka, katastrof eller liknande.
Ledningsgruppen för krisstöd har till förfogande ett antal utbildade stödpersoner. Om
behov finns har ledningsgruppen mandat att larma in kommunens informationschef.
Kommunchefen Kommundirektören ska alltid meddelas om krisstödsgruppen
aktiveras. Om ISF stödet är aktiverat så samverkar ansvarig för krisstödsgruppen och
koordinatorn, och stödjer varandra i de delar som behövs.
3.12 Frivilliga resursgrupper (FRG)
Vid en samhällsstörning/extraordinära händelser, då det är överhängande risk för att
de ordinarie kommunala resurserna inte räcker till, ska frivilliga resursgrupper kunna
avlasta, förstärka och komplettera olika delar av kommunens organisation.
Kungsörs Civilförsvarsförening ansvarar för de frivilliga resursgrupperna enligt överenskommelse mellan kommunen och föreningen. Kommunchefen Kommundirektören
bedömer behovet om FRG ska kallas in.
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3.13 Samverkan i Västmanland, U-Sam
Planerad samverkan i länet finns upprättad genom U-Sam, där Länsstyrelsen, länets
kommuner och Räddningstjänstförbund, Polismyndigheten, Landstinget, SOS Alarm,
Sveriges Radio Västmanland och Försvarsmakten ingår.
Huvudsyftet med U-Sam är att:
•

arbeta för att förebygga att en samhällsstörning uppstår,

•

dämpa eskaleringen av en samhällsstörning/extraordinär händelse samt,
mildra dess konsekvenser.

U-Sam är också inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på länsnivå under ledning av länsstyrelsen. Gruppen har till uppgift att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning av åtgärder för att hantera konsekvenserna av
en samhällsstörning. Varje aktör som berörs av överenskommelsen om inriktning och
samordning fattar själv beslut om hur den ska genomföras i den egna organisationen.
Varje aktör i U-Sam har en kontaktperson, inriktning och samordningskontakt (ISK)
som är den primära kontaktvägen för att tidigt agera och initiera åtgärder vid en samhällsstörning. Normalt representeras kommunen i U-Sam av kommunchef
kommundirektör eller beredskapssamordnarna. Kommunchefen Kommundirektören
kan utse annan representant beroende på den aktuella händelsen.
Kungsörs kommun har tillsammans med övriga krisaktörer i Västmanlands län slutit
en överenskommelse om denna samverkan.
3.14 Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), ett viktigt hjälpmedel för att varna och
informera allmänheten i samband med olyckor och risker för olyckor. Kommuner och
landsting har behörighet att sända informationsmeddelande vid extraordinära händelser.
Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Allmänheten ska få ett klart besked om vad de ska vidta för åtgärder direkt och därefter få fortlöpande information
om händelseutvecklingen. Kommunchefen Kommundirektören bedömer behovet att
begära sändning av viktigt meddelande till allmänheten. Kontakt tas med SOS Alarm
för sändning av meddelandet.
3.15 Rutiner för skiftgång och avlösning
För att få en uthållig organisation måste varje person som ingår i krishanteringsorganisationen ha minst en ersättare. Om funktionerna i organisationen förväntas tjänstgöra under längre tid än 12 timmar måste skiftindelning av personalen göras omgående. Personal måste sparas och förberedas för att avlösa dem som arbetar inledningsvis.
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Vid avlösning genomförs ledningsgenomgång enligt följande:
• orientering om läget,
• orientering om pågående verksamhet,
• orientering om planerad verksamhet.
Efter ledningsgenomgången sker överlämning inom respektive funktion.
3.16 Ledningsplatser och samband
Följande ledningsplatser finns för krisledningsnämnden, den strategiska krisledningen
(ISF) och för stödfunktionerna:
•
•
•

Ordinarie uppehållsplats är i kommunhuset i Kungsör på Drottninggatan 34.
Reservuppehållsplats är räddningstjänsten i Kungsör.
Sekundär reservuppehållsplats är VMKF:s lokaler på Hultgrensgatan 4, Köping.

Kommunhuset är utrustat med:
•
•
•
•
•

Reservkraft
Anslutning till kommunens IP-nät och IT-system
Telefonanknytningar till kommunväxel
Telefonlinjer vid sidan av kommunens växel
Rakel

3.17 Avveckling av krishanteringsorganisationen
Krisledningsnämnden bedömer om läget är sådant att dess övertagna befogenheter ska
återgå till respektive nämnd och krishanteringsorganisationen kan avvecklas.
De samhällsstörningar där krisledningsnämnden inte varit inblandad är det kommunchefen kommundirektören som beslutar om avslut.
Vid beslut om att återgå till normal organisation ansvarar krisledningsgruppen för att:
•

meddela berörda inom kommunen och samverkande organisationer att så
skett,

•

slutföra dagboken och samla in och förteckna allt underlagsmaterial,

•

göra en första preliminär analys av verksamheten.

Även kommunfullmäktige kan besluta att av krisledningsnämnden övertagna befogenheter ska återgå till respektive nämnd och att organisationen återgå till den normala.
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3.18 Utvärdering
Efter en större samhällsstörning/extraordinär händelse där kommunens krishanteringsorganisation har varit verksam ska arbetet utvärderas och granskas.
Kommunchefen Kommundirektören tillsammans med beredskapssamordnarna tar
initiativ och ansvarar för att utvärdering kommer till stånd.
Vid utvärderingen ska bland annat följande beaktas.
•

material i form av dokumentation, redovisningar, m.m. ska samlas in,

•

personal som deltagit i ledningsarbetet ska intervjuas,

•

samverkande myndigheters och organisationers synpunkter på det genomförda
arbetet ska inhämtas,

•

en analys av det genomförda arbetet ska tas fram med stöd av dagbok och insamlade uppgifter,

•

ekonomisk utvärdering av händelsen och beslutad verksamhet ska göras,

•

förslag till revideringar i organisation och planering ska tas fram,

•

genomföra beslutade ändringar i planer, åtgärdslistor, övningar m.m.
__________
Planen ersätter tidigare plan antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, § 82
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Kommunstyrelsen
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§
Kultur- och fritidspolitiskt program 20182021 (KS 2018/204)
En parlamentarisk kommitté har under vintern arbetar fram ett
förslag till uppdatering av det kultur- och fritidspolitiska program
som ska gälla 2018-2021.
Inför arbete med det nya programmet har det tidigare programmet
2014-2017 utvärderats.
Programmet är ett övergripande dokument som berättar om
inriktningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är
styrande för hela kommunkoncernen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse 2018-05-03 med bilaga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslaget kultur- och fritidspolitiskt
program 2018-2021.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att vara ansvarig för uppföljning
av programmet.

Antaget program redovisas som KS-handling nr x/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

MISSIV
Datum

Sida 1 (2)
Vår beteckning

2018-05-03
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Förslag till uppdatering av kultur- och
fritidspolitiskt program
Parlamentariska kommittén har under vintern jobbat fram ett förslag till
uppdatering av kultur- och fritidspolitiskt program för perioden 2018-2021.
Representanterna i den parlamentariska kommittén har varit följande:
Per Strengbom (S), sammankallande
Mikael Peterson (S)
Krister Henriksson (V)
Peter Åkesson (MP)
Lina Johansson (C)
Hans Carlsson (M)
Ulla Eriksson Bergh (L)
Anders Frödin (SD)
Mikael Nilsson, ansvarig tjänsteman
Processen
Processen med att ta fram det uppdaterade programmet startade under hösten
2017, då den parlamentariska kommittén hade sitt första möte. Vintern innehöll,
förutom möten i den parlamentariska kommittén, dialogmöten med föreningsliv
och andra aktörer, och även utskick och enkäter bland annat på kommunens
webbplats.
Det förslag som efter dessa dialoger arbetades fram har i mars och april varit ute
på remiss till alla föreningar och kulturaktörer, och har även legat på webben för
synpunkter från allmänheten.
Processen har hållits i en positiv anda och mycket av det som förts fram finns
med i programmet. Inga negativa synpunkter har kommit fram i
remissomgången.
En sammanställning av dialogerna har även skickats in till landstinget som
underlag i processen med att ta fram en regional kulturplan.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

2018-05-03
Ert datum

Er beteckning

Övergripande dokument för den politiska viljeinriktningen
Det kultur- och fritidspolitiska programmet är ett övergripande dokument som
berättar om inriktningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är
styrande för hela kommunkoncernen och sträcker sig till och med 2021. Som
ansvarig för uppföljningen föreslås kommunstyrelsen.

Härmed överlämnas förslaget till kultur- och fritidspolitiskt program (bilaga 1).
För den parlamentariska kommittén,

Mikael Nilsson

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

Kultur- och fritidspolitiskt program
2018 - 2021
Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv

»Öppenhet »Delaktighet »Samarbete

2

Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter och berör många olika områden inom
kultur- och fritidslivet. Det är ett sammanfattande och övergripande dokument som beskriver inriktningen
för det kultur- och fritidspolitiska arbetet fram till och med år 2021. Det är antaget av kommunfullmäktige
den xx maj 2018 och är styrande för hela kommunkoncernen.
Ansvaret för uppföljning ligger på kommunstyrelsen och ska ske våren 2020 och vid programperiodens slut.
I processen med att ta fram det kultur- och fritidspolitiska programmet har dialog förts med föreningar,
studieförbund och allmänhet. Dialogen har skett genom möten och enkäter, och förslaget till program har
skickats till aktörerna på remiss. Det har även kommunicerats på kommunens webbplats.
Med begreppet Kungsör menas hela det geografiska området Kungsörs kommun med tätorten, Valskog,
byarna och omgivande landsbygd.
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Kungsörs kultur- och fritidsliv utvecklar vi tillsammans
Kungsör har stor potential att utvecklas som plats
för fritid och kultur. Här finns runt 70 föreningar,
fina anläggningar, en fantastisk natur och historia,
och evenemang som växer. Litenheten är en styrka
tillsammans med det geografiska läget i en region
med tillväxt. Möjligheten finns att locka såväl nya
Kungsörsbor som besökare från en stor region och i
den processen är kultur- och fritidslivet centralt. Ett
rikt kultur- och fritidsliv gör en plats attraktiv och
stärker invånarnas känsla av livskvalitet.

Öppenhet och tillgänglighet

Ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse
för integrationen och för tillvaratagandet av olika
influenser och kompetenser. Kungsör blir ett allt mer
mångkulturellt samhälle och det är viktigt att alla arbetar för ett jämlikt kultur- och fritidsliv där man tar
vara på kreativitet och mångfald. Alla som vill ska
kunna vara med utifrån sina förutsättningar oberoende av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Samarbete

Ett levande kultur- och fritidsliv, där människor
upplever glädje och gemenskap, har en positiv
inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Det
ökar förståelsen mellan människor och olika grupper. Därför ska kultur- och fritidslivet vara öppet och
tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla att
vara delaktiga. Delaktighet skapar engagemang och
ökar även förutsättningarna för fler aktiva ledare och
medlemmar i föreningarna.

Nyckeln till att lyckas, i synnerhet i en liten kommun, är samarbete - samarbete mellan föreningar,
föreningar och kommunen, mellan olika aktörer.
Det är genom att träffas och samverka som vi får
möjlighet att öka kunskap, diskutera verksamheter
och idéer, aktiviteter, värderingar, samarbetsmöjligheter och utmaningar som vi står inför, och det
är i samverkan som vi fyller Kungsörs kultur- och
fritidsliv med ett bra innehåll.

Ledorden som ska prägla arbetet inom kultur- och fritidsområdet är:

»Öppenhet
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»Delaktighet

»Samarbete

Utgångspunkter i programmet
Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera
utgångspunkter:
• kommunens vision och övergripande mål som
ska genomsyra all kommunal verksamhet
• de nationella kulturpolitiska målen, där det bland
annat slås fast att kulturpolitiken ska:
- främja allas möjlighet till kulturupplevelse,		
bildning och till att utveckla sina skapande 		
förmågor
- främja ett levande kulturarv som bevaras, 		
används och utvecklas
- särskilt uppmärksamma barns och ungas 		
rätt till kultur.
• kommunens jämställdhetsplan och den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor
och män, som Kungsörs kommun skrivit under
• det övergripande målet för integrationspolitiken
som handlar om lika rättigheter, skyldigheter och
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell
bakgrund.

•

•

de nationella målen för folkhälsa, där följande
tre har speciell relevans för programmet:
- delaktighet och inflytande i samhället. 			
		 Brist på inflytande och möjlighet att påverka
		 den egna livssituationen har ett starkt sam-		
		 band med hälsa. Såväl social som kulturell 		
		 delaktighet är viktigt.
- barn och ungas uppväxtvillkor. I synnerhet 		
		 på fritiden är idrott, friluftsliv och kultur en 		
		 stor del av barns och ungas liv, och viktiga 		
		 områden för hälsa och välbefinnande.
- ökad fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk 		
		 aktivitet främjar hälsan och har en sjukdoms		 förebyggande effekt.
Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”, som beskriver idrottens värdegrund:
- glädje och gemenskap
- demokrati och delaktighet
- allas rätt att vara med
- rent spel
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Barn och unga
Idrott
Kungsörs kommuns stöd till idrotten har speciellt
fokus på barn och unga. Målet är att få så många
som möjligt att vara fysiskt aktiva för bättre hälsa
och välbefinnande med förhoppningen om att
grundlägga goda vanor som följer med genom livet.
En bredd av olika former av idrott har potentialen att
locka fler barn och unga. För att också uppnå kvalité
i idrottslivet är ledarfrågan central. Det är viktigt att
hitta personer som vill vara ledare och som är bra
förebilder med ett inkluderande förhållningssätt.
Därför ska:
- ledarskapet i barn- och ungdomsföreningar särskilt
stöttas och utvecklas genom olika samarbeten
- barn och ungdomar tilldelas träningstider före
vuxna i de kommunala anläggningarna
- hyror och avgifter vara lägre för barn och ungdomar
- barn stimuleras att prova på olika idrotter långt upp
i åldrarna, exempelvis genom att göra utrustning
tillgänglig för alla via Fritidsbanken
- kommunen utveckla samverkan mellan skolan och
idrottslivet
- möjligheterna till spontan fysisk aktivitet öka, utan
krav på prestation eller lagtillhörighet
- föreningar inom barn- och ungdomsidrotten särskilt
stimuleras så att fler startar/breddar sin verksamhet
- föreningar som får stöd arbeta enligt Riksidrottsförbundets värdegrunder
- kommunen ha en dialog med barn och ungdomar
vid nya projekt gällande idrottsanläggningar
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Kultur
Även inom kulturområdet har barn och unga särskild
fokus i enlighet med bland annat de nationella kulturpolitiska målen. Det är viktigt att ta tillvara på ungas
kreativitet, och vilja att utöva och ta del av kultur.
Därför ska:
- kulturutbudet för barn och unga stärkas i dialog och
samarbete med målgruppen
- barn och unga särskilt beaktas i planeringen av nya
och utvecklingen av befintliga evenemang
- kommunen stärka samverkan mellan skolan och
olika kulturverksamheter
- ledarskapet i barn- och ungdomsföreningar stöttas
och utvecklas genom olika samarbeten
- kunskap och intresse för teknikhistoria uppmuntras

Livskvalité och tillväxt
Ett kreativt, öppet och inkluderande kultur- och fritidsliv med musik, teater, film, konst, idrott, friluftsliv med mera har många positiva effekter. Det bidrar
till ett levande Kungsör, till livskvalitet, välbefinnande och hälsa. Det skapar mötesplatser och verkar
positivt för integration och känslan av gemenskap.
Kultur, idrott och friluftsliv skapar dessutom upplevelser som marknadsför Kungsör och bidrar till
tillväxt.
Kungsör har ett relativt bra kultur- och fritidsutbud som uppskattas av invånarna och lockar en del
besökare utifrån, men det finns också utmaningar. En
sådan utmaning är att det är få föreningar och aktörer
som står för en stor del av utbudet.
Därför ska:
- en aktiv samverkan ske för att öka utbudet, och
stärka nya och befintliga föreningar och aktörer
- forum finnas där aktörerna inom kultur- och fritidsområdet kan mötas, diskutera idéer, samarbetsmöjligheter och utmaningar
- gemensamma mötesplatser och samlingsplatser
stimuleras
- kommunen marknadsföra och på olika sätt stötta
evenemang
- samarbeten utvecklas med regionala aktörer och regionala projekt i syfte att stärka utbudet och utvecklingen i Kungsör
- mångfald och kulturella olikheter tillvaratas

7

Kulturarv
Kungsör har en lång, intressant och rik historia
som har stark koppling till varumärket Kungariket
Kungsör. Flera intressanta kulturarv finns i kommunen, exempelvis unika naturområden, Kungsudden,
vackra kyrkor, levande bygdegårdar och historiska
samlingar.

Idag är Kungsudden ett populärt besöksmål med
flera kulturevenemang, restaurang och hembygdsmuseum. Flera leder utgår också härifrån och naturen
på och runt området är speciell. Kungsudden har alla
möjligheter att fortsätta att utvecklas som central
plats för kultur och rekreation.

Historien och kulturarven har stor betydelse för förståelsen av i vilket sammanhang vi hör hemma och
för platsens identitet. De har dessutom ett marknadsföringsvärde och bidrar som inspiration och inramning till en rad arrangemang och upplevelser.

Därför ska:
- kommunen vara aktiv i samarbeten som stärker och
utvecklar Kungsudden och i marknadsföringen av
området, aktiviteter och evenemang

Därför ska:
- Kungsörs historia och kulturarv vårdas, berättas
och lyftas fram
- tillgängligheten till våra kulturhistoriska miljöer
vara god
- kommunen delta i samverkansprojekt på regional
nivå, exempelvis ”Kulturarvsportal Västmanland”
- kommunen stötta både tätorten, Valskog, Torpa,
Granhammar och omgivande landsbygd för ett levande Kungsör
- närheten till unika naturområden och Mälaren tillvaratas och vidareutvecklas
Kungsudden
Kungsudden är en mycket betydelsefull plats för berättandet och levandegörandet av Kungsörs historia.
Här köpte Gustav Vasa sig sin gård och la grunden
för dagens Kungsör, och här vistades kungligheter
när de ville njuta av livet utanför storstan.
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Det livslånga lärandet
I ett allt mer kunskapsintensivt samhälle är bildning och livslångt lärande viktigt för demokrati och
delaktighet. I detta ligger möjligheten att påverka
den egna livssituationen, något som i sin tur har stor
betydelse för hälsa och välbefinnande. Viktiga aktörer för bildning, förnyelse av kunskap, kultur och
lärande är biblioteket och studieförbunden.

- dialog föras mellan kommunen och studieförbunden om den kommunala bidragsmodellen
- samarbetet med studieförbunden stärkas för att öka
utbudet av kulturaktiviteter, och aktiviteter för bildning och lärande i Kungsör

Biblioteket
Biblioteket i Kungsör är en välbesökt kunskapsplats
med en unik roll i det livslånga lärandet. Biblioteket
är en plats där olika kulturer och åldersgrupper möts,
och där många av kommunens kulturarrangemang
äger rum.
Studieförbunden
Studieförbunden är viktiga aktörer för bildade och
aktiva kommuninvånare, för demokrati och delaktighet. Studieförbunden bidrar också genom olika
egna arrangemang och samarbeten, bland annat med
biblioteket, till ett levande kulturliv.
Därför ska:
- biblioteket erbjuda kompetens, vägledning och
service för att göra det livslånga lärandet möjligt
- biblioteket vara en attraktiv och inkluderande mötesplats, tillgänglig för alla
- biblioteket vara aktivt i samarbeten runt olika kulturarrangemang
- kommunen medverka till att öka den digitala delaktigheten
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Föreningsstöd och samverkan
En god samverkan mellan kommunen och föreningar, studieförbund, bygdegårdar, fria aktörer och
företag är nyckeln till ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv. Denna goda samverkan bör inte bara finnas
lokalt utan även gälla över kommungränserna och
med regionala aktörer.

- samarbeten sökas regionalt, exempelvis med Västmanlands Idrottsförbund, SISU och Västmanlands
Teater
- kommunen göra en aktiv marknadsföring för att
erbjuda föreningar i andra kommuner att förlägga
sina läger i Kungsör

Därför ska:
- kommunen aktivt arbeta för att aktörer möts, får
kunskaper och samverkar kring angelägna frågor
- kommunen ha en god service till föreningar, studieförbund och andra aktörer inom området
- stödet till föreningar och studieförbund vara tydligt
- kommunens förvaltningar aktivt samarbeta med
idrotten, studieförbunden och kulturlivet
- kommunen bidra till att marknadsföra kultur- och
fritidslivet, t.ex. genom att ha ett föreningsregister på
webbplatsen med länkar till föreningarnas hemsidor,
marknadsföra kommande evenemang på webben och
i media, årligen göra och dela ut Kultur- och fritidsguiden till alla hushåll och nyinflyttade, och erbjuda
föreningslivet att visa upp sig vid olika arrangemang
- kommunens anläggningar ha god standard, tillgänglighet och nyttjandegrad, och utvecklas i dialog
med föreningarna
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Uppleva och göra

I denna samverkan ska kommunen ha en aktiv roll
och det ska vara tydligt för alla vad kommunen
kan bidra med.

Kungsörs
kommun

presenterar

Kultur- och
fritidsguide
2017/2018

www.kungsor.se
www.kungsÄr.kommunguide.se

Friluftsliv
Till fritidslivet räknas även friluftslivet. Här har
Kungsör goda förutsättningar med en fantastisk natur, närheten till Mälaren och fina leder för cykling,
vandring, löpning och ridning. För det som kallas
friluftsliv eller rekreation har en särskild plan tagits
fram - Friluftsplan för Kungsörs kommun - som
detta program hänvisar till.
Kommunen har också gjort flera fina skrifter till
hjälp för den som vill upptäcka och röra sig i naturen
på egen hand, exempelvis Naturguiden och foldrarna
för cykellederna, Kungsörsleden och Drottning Kristinas ridled.
Speciellt viktigt inom detta område är skötsel och
tillgänglighet, samt att vi tillvaratar möjligheterna
och utvecklar friluftslivet med utgångspunkt i ledorden i detta program; öppenhet, delaktighet och
samarbete.

Lockmora med omgivningar är en omtyckt plats för
friluftsliv. Här finns flera motionsspår som används
för cykling, löpning, vandring, ridning och skidåkning. Här finns en ridanläggning som är bemannad
året om, en friluftsgård, en mindre golfanläggning
och kolonilotter. I området finns aktiva föreningar
och flera arrangemang anordnas under året.
Området har alla förutsättningar att utvecklas som
utflyktsmål, mötesplats och utgångspunkt för friluftsliv och olika aktiviteter.
Därför ska:
- kommunen verka för att utveckla och göra
Lockmoraområdet med omgivningar mer tillgängligt
som tränings- rekreations- och friluftsområde
- utveckling ske i dialog med föreningar
- badplatserna vid Botten och Skillinge fortsätta
utvecklas
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Ett stort tack till alla er som är delaktiga i att utveckla
Kungsörs kultur- och fritidsliv.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Policy för behandling av personuppgifter
(KS 2018/215)
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till policy
för behandling av personuppgifter. Målet med policyn är att säkerställa att Kungsör kommun och dess bolag hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.
Den förslagna policyn omfattar samtliga behandlingar där personuppgifter hanteras och avser både strukturerat och ostrukturerat
material.
Policyn kommer att kompletteras med tillämpningsanvisningar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-07
med förslag till policy

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagen Policy för behandling av
personuppgifter.

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-05-07

KS 2018/215

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Johanna Raland
Tf datsskyddsamordare

Policy för behandling av personuppgifter i
Kungsörs kommun
Målet med en policy för behandling av personuppgifter är att säkerställa att
Kungsör kommun och dess bolag hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR), dataskyddslagen samt förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning som träder i kraft 25 maj 2018. Policyn omfattar samtliga
behandlingar där personuppgifter hanteras och avser både strukturerat och
ostrukturerat material.
Kungsör kommun och dess bolag lägger stor vikt vid att den behandling av
personuppgifter som sker inom våra verksamheter utförs på ett korrekt och
rättssäkert sätt. Kommuninvånare och andra intressenter ska känna sig trygga
med hanteringen av deras personuppgifter och att hanteringen följer de lagar och
förordningar som gäller. Policyn kommer även att kompletteras med tillämpningsanvisningar.

Beslutsunderlag
Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till policy för behandling av
personuppgifter

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att policyn antas

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Johanna Raland
Kvalitetsutvecklare

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr X.x

Förslag till

Policy för behandling av personuppgifter i Kungsörs kommun
Antagna av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx

Policy för behandling av personuppgifter
Denna policy gäller för kommunens nämnder och dess helägda bolag. Policyn omfattar både anställda och förtroendevalda.
Mål
Målet med denna policy är att säkerställa att Kungsör kommun och dess bolag hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR), dataskyddslagen samt förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Policyn omfattar samtliga behandlingar
där personuppgifter hanteras och avser både strukturerat och ostrukturerat material.
Kungsörkommun och dess bolag lägger stor vikt vid att den behandling av personuppgifter som sker inom våra verksamheter utförs på ett korrekt och rättssäkert sätt.
Kommuninvånare och andra intressenter ska känna sig trygga med hanteringen av deras personuppgifter och att hanteringen följer de lagar och förordningar som gäller.
Detta innebär bland annat att personuppgifter endast behandlas för berättigat ändamål
och att endast behöriga har åtkomst till personuppgifterna. Det ställer också krav på
att personuppgifterna är korrekta och att de enbart bevaras så länge som det är nödvändigt utifrån ändamålet.
Definitioner
Med personuppgift avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn,
adresser, fastighetsbeteckningar, bild- och ljudupptagningar m.m. genom vilka en
person kan identifieras. En bedömning om det är fråga om personuppgifter måste göras i det enskilda fallet.
Med behandling av personuppgifter avses åtgärder eller serier av åtgärder som vidtas
i fråga om personuppgifter. Exempel på strukturerad behandling är insamling, registrering, lagring, bearbetning eller sammanställning. Även ostrukturerad behandling, så
som personuppgifter som skickas via e-post eller sprids på annat sätt, omfattas.
Ansvar
I kommunen är samtliga nämnder och styrelser personuppgiftsansvariga för sina respektive ansvarsområden. Det åvilar varje nämnd och styrelse att utse ett dataskydds-
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Kungsörs kommuns författningssamling

Nr X.x

ombud och att anmäla detta till Datainspektionen. Kommunstyrelsen beslutar om den
övergripande viljeinriktningen för personuppgiftsarbetet.
Förvaltningschef och verkställande direktör ansvarar för den behandling av personuppgifter som sker inom respektive förvaltning och bolag. För att säkerställa en rättssäker behandling av personuppgifter i den egna verksamheten ska förvaltningschef
och verkställande direktör utse en dataskyddshandläggare.
Organisation och roller
Dataskyddsombud har till uppgift att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska genom tillsyn bevaka att reglerna följs och är Datainspektionens kontaktperson. Kungsör kommun och dess bolag har ett gemensamt
dataskyddsombud med övriga kommuner, bolag och kommunalförbund i Västra Mälardalen.
Dataskyddssamordnare är kommunens kontaktperson gentemot dataskyddsombudet
och ansvarar för kommunövergripande styrdokument inom området. Dataskyddssamordnaren genomför utbildningsträffar för kommunens dataskyddshandläggare.
Dataskyddshandläggare ansvarar för förvaltningens/bolagets förteckning över personuppgiftbehandlingar utifrån ajourhållande och rättningar samt rapporterar personuppgiftsincidenter till dataskyddsombudet. En personuppgiftsincident kan till exempel vara att obehörig fått åtkomst till personuppgifter genom dataintrång eller felsänd
e-post. Dataskyddshandläggaren initierar upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal
om detta saknas.
Anställda och förtroendevalda ansvarar för att på dataskyddshandläggarens begäran
och på eget initiativ anmäla de personuppgiftsbehandlingar som är nödvändiga för att
genomföra sina arbetsuppgifter. Samtliga anställda och förtroendevalda har också ett
ansvar för att anmäla personuppgiftsincidenter till dataskyddshandläggaren.
Personuppgiftsbiträde är program- eller systemleverantör eller annan som på uppdrag
av personuppgiftsansvarig hanterar dennes personuppgifter. Med biträdet ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas för att säkerställa ändamålsenlig hantering av personuppgifterna.
Ytterligare anvisningar
Ytterligare anvisningar och information om tillämpningen av denna policy kommer
att utarbetas i riktlinjer och rutiner för personuppgiftsbehandling och dataskydd.
____________
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-06-04

§
Remiss – Kollektivtrafikplan för Eskilstuna
kommun (KS 2018/158)
Eskilstuna kommun har tagit fram ett förslag till kollektivtrafikplan. Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på
den.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande av vilket bl.a. framgår att kommunen anser planen välskriven
och informativ samt en önskan om fortsatt regional utveckling
över länsgränsen genom t.ex. busslinje 550 och Svealandsbanan.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Remiss från Eskilstuna kommun
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2018-0423

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över
Remiss – Kollektivtrafikplan för Eskilstuna kommun som sitt eget.

Justerandes sign
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Inledning

Bakgrund

Att arbeta för ett hållbart transportsystem är ett sätt att ta
ansvar för miljön och den värld kommande generationer
ska växa upp och leva i. I ett hållbart transportsystem är
en välfungerande kollektivtrafik en viktig byggsten för
en levande och fortsatt attraktiv stad både idag och i
framtiden. Ett väl fungerande kollektivtrafiksystem bidrar
till att skapa en god stad och en attraktiv kommun för
såväl boende och besökare som företag. I takt med
att staden utvecklas och förtätas måste därför också
kollektivtrafiken utvecklas för att förbli ett attraktivt
färdmedelsval och kunna möta de nya behov som
uppstår.

När Eskilstuna på 50-, 60- och 70 talet var en utpräglad
industristad fyllde kollektivtrafiken en stor funktion
för arbetspendlingen. Många hade inte ekonomiska
möjligheter att äga en egen bil vilket gjorde att gång,
cykel och kollektivtrafik blev de enda alternativen att ta
sig fram på. När industrin förändrades minskade resandet
med buss samtidigt som användandet av den egna bilen
ökade.

Eskilstuna kommuns översiktsplan som sträcker sig fram
till 2030 utgör basen för kommunens stadsutveckling
och den är därför också i stor utsträckning vägledande
för kollektivtrafikens utveckling. Översiktsplanen har
År
Betalande Skolelever Totalt
fokus på hållbar stadsutveckling
och förtätning i redan
2006
1523714 1754518 3278232
bebyggda områden
samt
ett
mer
2007
2013714effektivt
1710346 utnyttjande
3724060
av redan befintlig2008
infrastruktur.
Översiktsplanen
stärker
2004233 1670188 3674421
2009
2020195
1746646 framtida
3766841
därför också kollektivtrafikens
roll i stadens
2010
2141919
1819073
utveckling och i planen
framgår
också
tydligt3960992
att bilen
2011
2181928 1805261 3987189
inte längre ska vara
normen
i
samhällsplaneringen.
Detta
2012
2659252 1924970 4584222
lyfts även i Trafikplanen
där
följande
prioritering
mellan
de
2013
2667230 1964330 4631560
2014 gälla i all
2724397
1999340
olika trafikslagen ska
planering
och4723737
utformning
2015
2876951 2129485 5006436
av gatunätet:
1. Gångtrafik

2016

2937300

2449700

5387000

2. Cykeltrafik
3. Kollektivtrafik

Resandestatistik

4. Biltrafik 6000000
I samband5000000
med arbetet att ta fram kommunens
översiktsplan
togs också en avsiktsförklaring
4000000
för kollektivtrafiken fram som antogs i
3000000
stadsbyggnadsnämnden den 9 juni 2010. I den
2000000
specificeras
att en kollektivtrafikplan som är kopplad till
kommunens
översiktsplan ska tas fram. Den ska utgöra
1000000
ett underlag för kommunens kollektivtrafikplanering
0 sikt och i den ska mål, strategier
på kort och lång
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
och åtgärder konkretiseras för att skapa en attraktiv
kollektivtrafik.
Kollektivtrafikplanen består av en strategidel och
en handlingsplansdel. Utöver dessa finns det även
kompletterande bilagor.
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År 2000 genomfördes en genomgripande utredning i
syfte att åstadkomma en standardhöjning av Eskilstunas
stadstrafik. Detta resulterade i ett nytt linjenät med
två stomlinjer och ett antal lokallinjer. Förändingen av
linjenätsstrukturen bidrog till en resandeökning från
3 miljoner resor år 2002 till 4 miljoner resor år 2007.
Den stora resandeökningen utgjordes framför allt av
skolelever med elevkort samt personer 75 år och äldre
som under åren 2006-2011 hade möjlighet att resa
avgiftsfritt.
Skolelever
Totalt
I slutet År
på 2011 Betalande
infördes ett
nytt linjenät
i Eskilstuna. Det
2006
1523714 1754518
nya kollektivtrafiksystemet
innebar,3278232
förutom ett nytt
2013714 1710346 3724060
linjenät,2007
bland annat
tätare busstrafik, fler biogasbussar,
2008
2004233 1670188 3674421
genomgående
landsbygdlinjer
en subventionering
2009
2020195 1746646samt
3766841
av stadskortet.
Innan
trafikstarten
i
december
2011
2010
2141919 1819073 3960992
2011
1805261 3987189
genomfördes
flera2181928
marknadsföringskampanjer
och
2012
2659252 1924970 4584222
bemannade
utställningar.
Under 2013-2014 hade
2013
2667230 1964330 4631560
resandet
med Eskilstuna
ökat och under
2014
2724397 kollektivtrafik
1999340 4723737
2015 uppgick
antalet
påstigande
för
första
gången över
2015
2876951 2129485 5006436
2016
2937300 2449700 5387000
5 miljoner.

Resandestatistik

Resandestatistik

6000000
5000000
4000000

Betalande
Skolelever
Totalt

3000000

Betaland

Skoleleve

2000000

Totalt

2015 2016
1000000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Detta avspeglar sig i den utveckling som Eskilstuna
genomgår just nu då Eskilstuna är en av landets snabbast
växande kommuner där planering av nya bostäder
prioriteras högt då målet är att bygga minst 600 nya
bostäder varje år de kommande åren. I skapandet av
den hållbara staden är det av stor vikt att det finns en
kollektivtrafik med god kvalitet.
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Syfte
Syftet med kollektivtrafikplanen är att beskriva hur
kommunen långsiktigt ska arbeta med kollektivtrafik
för att kunna skapa ett mer hållbart och tillgängligt
transportsystem i enlighet med uppsatta mål. Planen
ska skapa en bas för den strategiska diskussionen
om kollektivtrafikens utveckling i Eskilstuna kommun
och kunna användas som ett verktyg vid dialog om
behov och prioriteringar. I kollektivtrafikplanen sätts
kollektivtrafiken in i sitt sammanhang som en del av
transportsystemet och kollektivtrafikens utveckling
kopplad till samhällsplanering, infrastrukturplanering
och näringslivsutveckling belyses. Kollektivtrafikplanen
sträcker sig fram till 2030.
Kollektivtrafikplanens syfte är att:
Skapa en samsyn kring framtidens kollektivtrafik
		 utifrån strategierna stadsmässighet, framkomlighet,
		 konkurrenskraft, tillgänglighet och trygghet, miljö.

l

Skapa planeringsprinciper för god framkomlighet
		 samt verka för samordning mellan kollektivtrafik,
		 samhällsplanering och fastslå ett linjenät med ett
		stomnät.

l

l

Ge stöd för beslut på lång och kort sikt.

Ge stöd för investeringar gällande
		kollektivtrafiksatsningar.

l

Skapa samverkan mellan aktörer för att underlätta
		 kombinationen av färdsätt som ökar kollektivtrafikens
		 flexibilitet och attraktivitet genom förbättrade
		intermodala förutsättningar.

l

Kollektivtrafikplanen ska i planering och beslutsfattande
fungera som ett verktyg för kommunens tjänstemän och
politiker för att nå uppsatta mål på såväl kommunal som
regional och nationell nivå.

Vision, mål och
avgränsningar
I detta kapitel kopplas kollektivtrafikplanen till Eskilstunas
vision. I kapitlet presenteras även de olika målen för hur
framtidens kollektivtrafik ska se ut och vilka avgränsningar
kollektivtrafikplanen har.

Vision
Kollektivtrafikplanen ska bidra till kommunens arbete
med att uppnå visionen.

Vi är modiga
Vi skapar modiga lösningar på dagens utmaningar
genom nytänkande.
Vi vågar testa nya lösningar för att skapa en attraktivare
kollektivtrafik. Vi vågar prioritera kollektivtrafiken
framför bilen för att stärka kollektivtrafikens roll i staden.
Vi arbetar mot ett kollektivtrafiksystem som är jämlikt
och främjar integration och möten mellan människor.

Vi har kunskap, jobb och är attraktiva
i en global värld
Vi skapar ett kollektivtrafiksystem både i tätorten och
på landsbygden som anpassas efter resenärernas
behov, vilket bidrar till ökad livskvalitet på individnivå i
vardagen.
Genom en bra kollektivtrafik i tätorten och
landsbygden som trafikerar viktigt målpunkter ökar vi
förutsättningarna för att fler ska börja resa kollektivt
och förutsättningarna och valfriheten för etablering av
företag ökar, vilket bidrar till ökad sysselsättning och
därmed bidrar till ekonomisk tillväxt.
En bra lokal kollektivtrafik som kopplas samman
med den regionala kollektivtrafiken skapar goda
förutsättningar för bra pendlingsmöjligheter, vilket
bidrar till att arbetsmarknaden vidgas än mer och
valmöjligheterna vad gäller val av utbildning blir större.
Det kan bidra till att fler väljer att bosätta sig i Eskilstuna
och välja Eskilstuna som arbetsort.

Vi tar ansvar för en trygg och hållbar framtid
Vi vet att en trygg stad får människor att växa, vi förstår
att en hållbar utveckling är grunden för vår fortsatta
utveckling och överlevnad och det genomsyrar allt vi
gör.
Vi arbetar för att kollektivtrafiken ska bli tillgänglig
för alla och både vara och upplevas som trygg och
trafiksäker. Kollektivtrafiken är en viktig del av den
hållbara framtiden och vi ska därför arbeta för att främja
resor med kollektivtrafiken. Vi ska också sträva efter att
kollektivtrafiken blir ett allt mer miljömässigt hållbart
trafikslag.
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Mål 2030
2015
2010
Bil
39%
63%
58%
Hållbara tra
61%
37%
42%
I kollektivtrafikplanen
lyfts ett antal mål som ska bidra till

Mål

Det övergripande målet med kollektivtrafikplanen är
att öka andelen kollektivtrafikresor i kommunen och
därmed bidra till att nå målet med att 61 % av resorna
som görs inom Eskilstuna kommun ska ske med hållbara
transporter år 2030, varav kollektivtrafiken ska stå för
en andel på 16% av alla resor. Detta enligt klimat- och
trafikplanen.

Färdmedelsfördelning
2006

39%

61%

2010

42%

58%

Kollektivtrafik
2015
Mål 2030

61%

39%
0%

0%
0

37% Bil

63%

20%
500
20%

1000
40% Bil

40%

60%

Hållbara transporter
1500
60%
2000
80%

80%
2500
100%

100%
120%

Det tidigare målet som kommunen har ställt sig bakom
om att fördubbla antalet kollektivtrafikresenärer från 2006
till 2020 ändras och istället flyttas fördubblingsmålet
till att gälla från 2015 till 2030, vilket innebär att antalet
resor i kollektivtrafiken ska ligga på 10 miljoner resenärer
år 2030. Detta grundar sig i att resandestatistiken under
de senaste åren har haft en positiv utveckling och i takt
med att Eskilstunas befolkning växer bidrar det till ett ökat
underlag att fler kommer resa kollektivt.
Denna ökning ska framförallt ske genom betalande
resenärer då fler bilister, framförallt arbetspendlare väljer
att resa mer kollektivt. Det är även viktigt att behålla de
som reser kollektivt idag. För att lyckas med detta och
samtidigt öka kollektivtrafikens andel av transporterna
krävs utökade satsningar på kollektivtrafikens attraktivitet
och framkomlighet i staden i relation till bilen.
Antalet resenärer ska fördubblas fram till 2030.
Att arbeta med antalet resenärer är ett enklare sätt
att mäta utvecklingen på i relation till andelen, då
resandestatistiken kan följas upp kontinuerligt under åren,
samtidigt som uppföljningen vad gäller andelen enbart
genomförs vid resvaneundersökningarna. Dock är det av
stor vikt att fortsätta följa upp andelen och arbeta mot
målen med färdmedelsfördelningen.
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att kollektivtrafiken ska nå det övergripande målet. Dessa
mål är:

Kollektivtrafiksystemet ska vara tillgängligt och
tryggt för alla.
Målet med en tillgänglig och trygg kollektivtrafik
är att utifrån tillgänglighetsperspektivet skapa en
kollektivtrafik som erbjuder goda resmöjligheter som
lever upp till det vardagliga behovet. Det handlar även
om att kollektivtrafiken ska vara enkel att använda och
det ska vara lätt att ta sig till och från hållplatser oavsett
ålder, funktionsnedsättning eller resor med barn.
Att resenärerna känner sig trygga är en viktig aspekt i
skapandet av en attraktiv kollektivtrafik. Faktorer som
påverkar trygghetskänslan kan vara utformningen av
bytespunkter/hållplatser, god belysning samt frånvaro
av skymda vrår.
Ett kollektivtrafiksystem där pålitligheten är hög
bidrar till en upplevd trygghet. Det är även viktigt
att hållplatser och gång- och cykelbanor till och
från hållplatser förses med belysning för att öka
trygghetskänslan. Trygghetskänslan ökar på platser
där det vistas människor vilket gör att hänsyn bör
tas till befintlig och ny bebyggelsestruktur, vad gäller
planering av nya hållplatslägen.
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Kollektivtrafiken ska stödja och möjliggöra:
Väl utvecklade stråk - För att kollektivtrafiken ska
vara konkurrenskraftig krävs resandevolymer som ger
underlag för en hög turtäthet. Stora resandevolymer
kan skapas genom att samhällsutbyggnaden planeras
i kollektivtrafikstråk och att staden förtätas i befintliga
kollektivtrafikstråk. För att skapa detta är det viktigt att
det lokaliseras boende och verksamheter som utgör
stora målpunkter, som exempelvis högskola, sjukhus,
köpcentrum och personalintensiva arbetsplatsområden
utmed kollektivtrafikstråk. Även vardagliga resmål
såsom daghem, dagligvarubutiker och skolor bör
lokaliseras i kollektivtrafiknära lägen. Det gäller även att
ta hänsyn till detta i skapandet av nya linjedragningar.
Ökad livskvalitet för människorna i staden Kollektivtrafiken kan om den är pålitlig och anpassad
efter resenärernas behov bidra till ökad livskvalitet på
individnivå i vardagen. Det innebär att kollektivtrafiken
ger mervärden jämfört med bilresor genom att de
bidrar till att skapa ett mer jämställt samhälle, goda
hälsoeffekter då resenärer rör på sig för att ta sig till och
från hållplatserna och ett rättvisare transportsystem.
Kollektivtrafiken bidrar även till att minska
luftföroreningarna från trafik, ökar yteffektiviteten
i transportsystemet och minskar trängsel och
parkeringsbehovet i staden vilket i slutändan bidrar till
att skapa en bättre livskvalitet för människorna i staden.
Lokala och regionala band – Genom att stärka
de lokala och regionala banden genom bra
pendlingsmöjligheter ges möjligheten att nå fler
arbetsplatser. Invånarna får större möjlighet att
finna arbete, samtidigt som företagen får lättare att
rekrytera personal med rätt kompetens. Genom bra
kollektivtrafik, både i tätort och på landsbygd, förbättras
förutsättningarna och ökar valfriheten för etablering
av företag. Detta bidrar till ökad sysselsättning och
ekonomisk tillväxt. Bättre pendlingsmöjligheter ger
även en större valfrihet vad gäller val av utbildning,
då det blir lättare att studera på annan ort. Det leder
bland annat till bredare anställningsbas och bättre
resursutnyttjande i utbildningssystemet.

Hög attraktivitet på stomnätet för
kollektivtrafiken
Stomnätet ska utgöra kollektivtrafikens huvudnät
i kommunen och ska utgöras av tydliga och gena
kopplingar som binder samman viktiga start- och
målpunkter inom kommunen. Utgångspunkten är
att stomnätet ska bestå av utvalda stråk som ger
underlag för tät kollektivtrafik och god framkomlighet
samt att kollektivtrafiken ska prioriteras framför bilen.
För att framkomligheten ska vara god krävs det
att kollektivtrafiken prioriteras då utrymmet ofta är
begränsat. Med en hög framkomlighet och prioritering
kan restiderana förkortas, vilket kan leda till att fler väljer
kollektivtrafiken framför bilen.
Utöver de nämnda målen finns det fler kommunala,
regionala och nationella mål som berör kollektivtrafiken.
Dessa presenteras i bilaga 1.
Ett antal strategier har arbetats fram för att bidra till att
uppnå dessa mål. Dessa strategier berör kollektivtrafikens
konkurrenskraft, framkomlighet, stadsmässighet,
tillgänglighet, trygghet och miljö och presenteras
mer i kapitlet prognoser och strategier. Mer konkreta
åtgärder som ska bidra till att uppnå målen presenteras i
handlingsplanen.

Avgränsningar
Kollektivtrafikplanen avgränsas till att ge vägledning för
utvecklingen av busstrafiken i Eskilstuna, vad gäller såväl
stads- som landsbygdstrafik. Planen behandlar således
inte tågtrafik, skolskjuts, färdtjänst och riksfärdtjänst.
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Övrigt
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Bil som pasBil som föraCykel
Till fots
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8%
1-2,99 km
1%
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4%
33%
28%
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Dock går det att se att hållbara transporter står
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1%
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1%
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10%
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0%

Nuläge och utmaningar

I detta kapitel presenteras en nulägesbild över
kollektivtrafiken utifrån olika aspekter och vilka
utmaningar kollektivtrafiken har att arbeta med.

respektive 1 %.

Bussresandet i Eskilstuna har en positiv utveckling då
resandet under ett flertal år har ökat och under 2017
reste för första gången fler än 6 miljoner resenärer med
stadstrafiken. Även resandet med landsbygdstrafiken har
ökat.

Färdmedelsfördelning uppdelat efter resans längd

Färdmedelsfördelning
uppdelat
efter
resans längd
4%
Färdmedelsfördelning
uppdelat efter2%
resans längd

120%

8%

120%
100%

29%

100%
80%

Förutsättningarna för att fler ska välja att transportera sig
med buss är goda då kollektivtrafiken når en stor andel
av befolkningen boende i Eskilstuna tätort. GIS-analyser
visar att ca 92 % av befolkningen har 400 meter eller
mindre till en busshållplats i tätorten (Eskilstuna, Torshälla,
Hällby, Skogstorp). På landsbygden är dock andelen som
har nära till busshållplats av naturliga skäl betydligt lägre,
där 40 % har 400 meter eller mindre till busshållplats
utmed landsbygdslinje. Närheten till en hållplats är
viktigt men det är av stor vikt att de linjer som trafikerar
hållplatserna har en god turtäthet för att locka resenärer.
Studier visar att 78% av tätortsbefolkningen har 400
meter eller mindre till en hållplats som trafikeras med en
turtäthet på max 15 minuter.

60%80%
63%
40%60%
63%
20%40%

29%

5%

8%
20%

Färdmedelsfördelning,
samtliga
resor
utan uppdelning
Diagramrubrik
Färdmedelsfördelning,
samtliga
resor
av bil- och samtliga
kollektivtrafikresor
Färdmedelsfördelning,
resor
utan uppdelning
Diagramrubrik
utan uppdelning
avCykel
bil- BilochKollektivtrafik
kollektivtrafikresor
Till fots
Övrigt

av bil- och kollektivtrafikresor
Bil

Kollektivtrafik

Övrigt
Serie1

11%

13%

71%

28%
28%

52%
52%

0%

0%

13%

20%

64%

40%

60%

80%

11%

100%

64%

120%

Kategorin kollektivtrafik omfattar resor med buss och
tåg och fördelningen mellan dessa är att 7 % har buss
20%
40%
60%
80%
100%
120%
som
huvudsakligt
färdmedel
medan
de
som har tåg som
dominerande färdsätt ligger på 4 %.
Vad gäller fördelningen mellan de olika trafikslagen
uppdelat på resans längd går det att se att avståndet
inte har någon större betydelse vad gäller valet av buss
som transportmedel, då resultatet för andelen bussresor
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Vad gäller fördmedelsfördelningen på enskilda områden
ligger andelen som reser med bussen högst i Torshälla,
landsbygdstätorter och flerbostadshusområden där
resultaten ligger mellan 12-14 %. Övriga områden som
blandad bebyggelse, centrum, landsbygd, mälarstranden
och närliggande stadsdelar ligger bussandelen mellan
4-6 %.
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Utifrån resvaneundersökningen går det att se
fördelningen av val av färdmedel. Den visar att 35 % av
resorna sker med hållbara transporter, det vill säga till
fots, cykel eller genom kollektivtrafik. 11 % av dessa resor
sker enbart med kollektivtrafik. Dessa resor omfattar
24%
både resor inom och utanför kommungränsen. Siffrorna
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indikerar på att det är en bra bit kvar till det uppsatta
målet, om att 61 % av resorna ska ske med hållbara
transporter.
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Dagens resande
I dagens kollektivtrafik finns det 30 stycken linjer varav 14
är stadstrafiklinjer, 9 landsbygdslinjer och 7 nattlinjer.
Vad gäller stadstrafiken under 2017 är det linje 1
(Torshälla-Centrum-Borsökna) som har störst resande,
där resandeantalet ligger på ca 2 miljoner resenärer
under året. Övriga linjer med stort resande är linje 2
(1,6 miljoner resenärer per år), linje 3 och linje 4 (ca 0,8
miljoner resenärer per år). Dessa är de största busslinjerna
Till fots
och står tillsammans för mer än 75 % av resandet i
Cykel
Bil
som förare
Eskilstunas
stadstrafik.
Bil som passagerare
Buss
Tåg

Andel av resandet med Eskilstuna stadstrafik, 2017

Övrigt

67%
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2%
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1
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1978069
54
Linje 2
Linje
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45
33%
33%
Linje
3
Linje
Linje 3
785465
785465
22
15%
Linje 4
902352
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23
Linje 4
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368901
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Linje 5
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4
Linje 6
Linje
Linje
65963
65963
2
13% 7
Linje 7
Linje
Övriga linjer
152187
152187
26%

26%

Övriga linjer

Vad gäller landsbygdslinjerna är de två linjer med
det högsta resandet linje 8 (Västermo-Centrum-Ärla
Eklången) och 9 (Björsund-Sundbyholm-CentrumBälgviken). Utmed linje 8 ligger resandeantalet på
ca 210 000 och 120 000 utmed linje 9 per år.
Utifrån det resandet vi har idag med den
linjenätsstrukturen är det centrum som trafikeras av flest
bussar under en högtrafiktimme. På de mest trafikerade
sträckorna Rademachergatan, Drottninggatan och
Västermarksgatan, samt Nybron och Västergatan norr
om Eskilstuna ån, rör sig åtminstone 40-44 bussar under
maxtimmen. För att kollektivtrafiken ska fungera är det
viktigt att stärka bussens prioritering och framkomlighet
utmed dessa sträckor, då linjenätsstrukturen genom
centrum kommer ligga kvar som den gör idag.
Linjesträckningen genom centrum presenteras djupare i
bilaga 2.
Bilden på nästa sida visar på hur kollektivtrafiknätet är
uppbyggt idag.
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Tillgänglighet
Det ska vara lätt och tillgängligt att ta sig till och från
hållplatserna, därför är det av stor vikt att det finns
gångbanor av god kvalitet intill hållplatserna. Vad
gäller detta så ligger majoriteten av hållplatserna inom
stadstrafiken i anslutning till en gångbana. Dock finns det
förbättringsåtgärder, exempelvis i trygghetsskapandet
och cyklisters möjlighet att cykla och parkera sin cykel i
anslutning till hållplatser. Idag finns det cykelparkeringar
intill ett fåtal hållplatser, vilket visar på att tillgängligheten
för dem som vill ta cykeln till hållplatserna är liten.
Det är även viktigt att öka tillgängligheten på hållplatserna
för att alla ska ha möjlighet att resa kollektivt. Arbetet med
att tillgänglighetsanpassa busshållplatserna i stadstrafiken
har pågått under en längre tid. Detta har lett till att vi idag
utmed linjerna 1-4 har tillgänglighetsanpassat 99,5 % av
busshållplatserna. Linje 1-6 samt servicelinjen har 89 %
tillgänglighetsanpassade hållplatser.
Många av de hållplatser som inte är tillgänglighetsanpassade har antingen väldigt lågt antal på- och
avstigande resenärer eller så finns det inte plats för en
tillgänglighetsanpassad hållplats. Däremot finns det
på landsbygden hållplatser som används av många
resenärer och som inte är tillgänglighetsanpassade.
För att öka tillgängligheten arbetas det även med att
trygghetsanpassa hållplatser med t.ex. belysning och
hantering av buskage.

Östra torget, Torshälla (Konsum)
- Eskilstuna centrum (Fristadstorget)
Färdmedel

Buss

Bil

Gångavstånd startpunkt

1

1

Väntetid

5

0

Restid

21

14

Parkering

0

5 (Vestalen)

Gångtid till målpunkt

2

4

Total restid

29

19

Restidskvot

1,5

För att förbättra restidskvoten gentemot bilen är det
viktigt att öka kollektivtrafikens prioritering genom att
bland annat förbättra bussens framkomlighet, skapa
gena stråk och att linjer och hållplatser placeras nära
målpunkter.
Restidskvot
Färdväg Östra torget- Eskilstuna centrum
Resväg Buss
Resväg Bil
!

!

'


!

Promenad
Målpunkt

Restidskvoter
Restidskvot är ett mått på hur konkurrenskraftig
kollektivtrafiken är i förhållande till bilen som färdmedel
utifrån restiden.
Restidskvoten definieras som restiden med kollektivtrafik
dividerat med restiden för biltrafik mellan samma startoch målpunkter. För att kollektivtrafiken ska vara ett
attraktivt alternativ ska kvoten inte överstiga 1,5, utan
bör istället vara ännu lägre för att fler ska välja att resa
med kollektivtrafiken än med bil. Därför är det viktigt att
beräkna restidskvoter för viktiga resrelationer i staden,
till exempel mellan bostadsområden och andra viktiga
målpunkter. Vid diskussioner gällande lokalisering av
nya bebyggelseområden bör restidskvoter beräknas för
dessa.
Här intill presenteras restidskvoten för linje 1 mellan
Torshälla och Eskilstuna centrum. Ytterliggare
restidskvoter har tagits fram och presenteras i bilaga 4.
Se kartbild för bussens respektive bilens resväg.
!
!
!

!
'
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Utmaningar
Växande befolkning
Eskilstuna har många utmaningar framför sig, både idag
och i framtiden, och många av dessa utmaningar får även
en återverkan på kollektivtrafikens utveckling. Ett av de
tydligaste exemplen är kommunens befolkningstillväxt
som är positiv för kollektivtrafiken i den bemärkelsen
att det ökar underlaget för kollektivtrafiken, vilket är
en förutsättning för att nå fördubblingsmålet 2030.
Detta skapar också en ökad efterfrågan som ibland
kan vara svår att möta. För att kollektivtrafiken, utifrån
översiktsplan och andra kommunala mål, ska kunna
prioriteras över biltrafiken måste kollektivtrafikens
utveckling också få större vikt i stadsplaneringen.
Satsningar på utökad tågtrafik ökar också kraven
på samordning med övrig kollektivtrafik för att göra
Eskilstuna till en attraktiv ut- och inpendlarkommun i
regionen.
I Eskilstuna kommun finns dock goda förutsättningar för
ett välfungerande kollektivtrafikssystem som kan försörja
en stor del av befolkningen och kommande invånare.
Kommunen har idag över 100 000 invånare och av dessa
bor cirka 82 % av befolkningen i tätorterna Eskilstuna,
Torshälla, Skogstorp och Hällby som utgör Eskilstuna/
Torshälla tätortsområde och också är det geografiska
område som trafikeras med stadstrafiken. Detta är också
de områdena som i enlighet med översiktsplanen ska
förtätas, vilket kommer innebära att allt fler människor
kommer att välja att resa kollektivt utmed dessa stråk.

och möjligheten till en god kollektivtrafik, som därmed
gynnar en hållbar utveckling. I och med att avstånden
minskar i en tätare stad förväntas antalet bilar minska
på stadens gator då det blir kortare avstånd mellan olika
verksamheter och boende, vilket bidrar till att man i
större utsträckning kommer välja att gå, cykla eller åka
kollektivt. För att detta ska bli verklighet krävs det att det
ges plats för kollektivtrafiken i staden på både kort och
lång sikt (det kan exempelvis handla om byggnationer
av fler busskörfält). Detta kan leda till konflikter i olika
projekt, men för att utveckla och skapa en mer effektiv
och attraktivare kollektivtrafik krävs det att ytor som idag
anses överflödiga inte byggs bort, då dessa ytor kan
komma att behövas av framtidens kollektivtrafik.

Glest befolkad landsbygd
Eskilstuna är en stjärnstad med sex tydliga stråk och
det är i dessa stråk som resandet med kollektivtrafiken i
huvudsak sker. I andra områden, som har en utpräglad
gles bebyggelse med huvudsakligen enfamiljshus
är biltätheten och bilanvändandet högt och
kollektivtrafikresandet lågt. Eskilstuna kommun har få
större tätorter utanför Eskilstuna/Torshälla tätortsområde
och ingen av dessa orter har en befolkning överstigande
2000 invånare. Det innebär att dessa tätorter inte
genererar ett underlag för en tät kollektivtrafik.

Cirka 82 % av kommunens invånare som bor i Eskilstuna
tätort har 400 m eller kortare till en busshållsplats
kopplad till tätortslinjerna. Därmed ligger inte heller det
största behovet i att förändra linjenätet utan snarare att
förstärka det med exempelvis högre turtäthet, attraktivare
busshållsplatser eller möjliga tvärlinjer mellan områden
och viktiga noder.

Dålig framkomlighet
Mycket trafik passerar idag genom Eskilstunas centralaste
delar och de olika genomfartgatorna kan ibland vara
hårt trafikerade under rusningstid. Eskilstuna har också
ett antal barriärer som hindrar framkomligheten,
exempelvis Eskilstunaån, järnvägen och E20, som medför
svårigheter för kollektivtrafiken och som är svåra och/
eller kostsamma att åtgärda. Eskilstuna centrum har
även begränsningar med ett system av smala sektioner,
vilket försvårar möjligheten att anlägga separata
kollektivtrafikkörfält. Det innebär att kollektivtrafiken
har samma prioritet som bilen och också fastnar i de
bilköer som uppstår. En växande stad genererar också
mer biltrafik och problemet kommer sannolikt inte att
försvinna med tiden.

Utrymme
Eskilstuna kommun arbetar med att förtäta staden, alltså
att bygga staden inåt. Detta motverkar att städerna
breder ut sig och tar värdefull mark i anspråk. En ökad
täthet bidrar till minskade utsläpp genom kortare resvägar
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Utpräglade kollektivtrafikstråk i Eskilstuna kommun.

Fokus i översiktsplanen ligger på att förtäta de
centrala delarna av staden men det är också viktigt
att ha i åtanke att en stor del av befolkningen bor på
landsbygden och att även de behöver ha tillgång till goda
kommunikationer. På landsbygden är dock invånarna
spridda över ett stort geografiskt område vilket innebär
svårigheter att bedriva en tät och konkurrenskraftig
kollektivtrafik. Däremot är det viktigt att se över
möjligheterna till en förbättrad kollektivtrafik även på
landsbygden. I översiktsplanen föreslås exempelvis
en utökad användning av anropsstyrd kollektivtrafik.
Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har fått ett uppdrag
av Eskilstuna kommun att titta närmare på möjligheterna
att införa anropsstyrd kollektivtrafik.
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Traditionellt bilburen befolkning/Resvanor
Enligt 2015 års resvaneundersökning hade 90 % av
de som svarade på enkäten tillgång till bil i hushållet
samtidigt som 26 % hade tillgång till månadseller rabattkort till kollektivtrafiken. Med aspekter
som ett relativt billigt bensinpris, tillgång till billiga
parkeringsplatser samt i övrigt god tillgänglighet med
bilen i staden har kollektivtrafiken en konkurrensutmaning
framför sig.

beror dels på möjligheten att fritt välja skola samt det för
eleven avgiftsfria busskortet. Effekten av det stora antalet
skolelever utgör delvis ett hinder att locka arbetspendlare
att välja bussen på grund av hög belastning på vissa turer
vilket ökar risken för resenärerna att blir kvarlämnade eller
får stå då det inte finns någon plats kvar på bussen. Dock
ökar chansen att fler väljer att resa kollektivt i vuxen ålder
om man i tidig ålder har introducerats och åkt kollektivt.

Andelen resor uppdelat på kön 2016
Idag kan man också se att andelen män som reser med
buss är något lägre jämfört med kvinnor, och detta kan
ha många olika orsaker.

Om bilisterna ska förmås att använda hållbara transporter
krävs att bilisten har en fördel att välja bussen eller
cykeln framför bilen; ekonomiskt, tidsmässigt och/eller 39%
61%
bekvämlighetsmässigt. För att åstadkomma detta krävs
Andelen
resor
uppdelat
på
kön 2016
Andel resor uppdelat på kön
inte bara förbättringar i kollektiv- och cykeltrafiken utan
det är också nödvändigt med restriktioner avseende
bilistens tillgänglighet i staden.
En stor del av utmaningen ligger också i att förändra
människors förhållningssätt till sitt resande genom
att satsa på olika faktorer som påverkar människors
beteende. Detta sker idag genom arbete med Mobility
Management som är ett koncept för att främja hållbara
transporter och påverka bilanvändningen genom att
förändra resenärers attityder och beteenden. Det är
viktigt att fortsätta arbeta på detta sätt även framöver
då det är en viktig del i arbetet mot en ökad andel
kollektivtrafikresor.

Ojämlikt resande
Kollektivtrafiken ska fungera som ett led mellan arbete,
fritid, studier och service för både yngre och äldre, män
och kvinnor. Cirka hälften av antalet resor i Eskilstunas
stadstrafik utgörs av skolelever. I jämförelse med andra
städer är detta en hög siffra. Det stora antalet skolresor

39%

61%

Män

Kvinnor

Skillnader i resmönster kan
Mänförklaras
Kvinnor genom att lyfta
fram dels fysiska och dels sociala aspekter. De fysiska
aspekterna kan vara: miljö, stadens vägnät, stor
landsbygd etc. De sociala aspekterna kan vara: hälsa,
status, komfort, trygghet, finansiella aspekter samt
det sociala klimatet. Kollektivtrafiken har en utmaning
framför sig genom att ständigt arbeta och belysa
förbättringsområden för att utveckla busstrafiken till
ett färdmedel som genomsyras av jämställdhet och
mångfald.
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I detta kapitel ges en bild över hur resandeantalet
kan komma att se ut i framtiden och de olika
strategierna för att nå upp till de uppsatta målen
presenteras.
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Strategier
För att nå de uppsatta målen har ett antal strategier
arbetats fram som lyfter hur arbete med kollektivtrafiken
ska se ut för att skapa en attraktiv kollektivtrafik.

Konkurrenskraft
Riktlinje - Eskilstuna kommun ska arbeta för att stärka
kollektivtrafikens konkurrenskraft gentemot bilen och
därmed öka attraktiviteten vilket leder till att allt fler väljer
att resa kollektivt framför att resa med bil.
I skapandet av en konkurrenskraftig kollektivtrafik
är det av stor vikt att kollektivtrafiken prioriteras
i den kommunala fysiska planeringen vad gäller
bebyggelsestruktur och markanvändning. En utspridd
struktur är ofta bilanpassad och ger dåliga förutsättningar
för kollektivtrafik. Det beror på att kollektivtrafiken
gynnas av en sammanhållen bebyggelsestruktur av
service, arbetsplatser och bostadsbebyggelse, då det
möjliggörs gena linjesträckningar samt en koncentration
av kollektivtrafikens kundunderlag kring kollektivtrafikens
sträckning.
Därför är det viktigt att i första hand planera kommande
verksamheter och bebyggelse utmed de utpekade
kollektivtrafikstråken enligt översiktsplanen. Då dessa
stråk trafikeras idag bidrar det till att skapa en stabilitet
i kollektivtrafiken, vilket är viktigt för att behålla
resenärernas förtroende för kollektivtrafiken. Dock
krävs det att dessa stråk får en tydligare profil som
kollektivtrafikstråk.
När utveckling sker inom dessa områden är det
viktigt att ansvariga för kollektivtrafikfrågor finns med
i ett tidigt skedde i projekten och att det finns ett
kontinuerligt samarbete mellan planhandläggare och
kollektivtrafikplanerare.
För att fler invånare ska välja att resa kollektivt till och från
arbetet/skolan är det viktigt att det finns bra kopplingar
mellan de olika kollektiva färdmedlen. Detta gäller inte
enbart resor och kopplingar för resenärer inom Eskilstuna

kommun, utan det berör även de pendlare som reser
med tåg eller buss till andra orter. För att dessa resor
ska vara konkurrenskraftiga gentemot bilen är det viktigt
att det finns en anpassning vad gäller tidtabellerna för
att väntetiderna inte ska bli allt för långa. För att öka
kombinationsresorna mellan cykel och kollektivtrafik
är det viktigt att det finns upplysta cykelparkeringar
med ramlåsningsmöjligheter och helst med tak intill
hållplatsen.
För att skapa en konkurrenskraftig kollektivtrafik
gentemot bilen är det viktigt att arbeta med att
minimera restiden för bussen jämfört med bilen
genom att främja bussens framkomlighet. Detta gäller
hela kollektivtrafiksystemet men framförallt utmed de
utpekade stråken/stomlinjerna, då dessa linjer är mer
prioriterade då majoriteten av resorna inom stadstrafiken
sker med dessa linjer och sträckor där flertalet busslinjer
trafikerar.
Genom dessa åtgärder ökar pålitligheten i
kollektivtrafiken då risken för förseningar minskar. Detta
tillsammans med ett förbättrat informationssystem
som tydligt visar bussens ankomstid och eventuella
förseningar bidrar inte bara till att locka nya resenärer,
utan även att behålla de resenärer som reser idag.
Genom att förbättra kollektivtrafikens konkurrenskraft kan
resande med kollektivtrafiken öka. Dessa åtgärder måste
kombineras med restriktioner mot biltrafiken avseende
framkomlighet och tillgänglighet. Detta kan ske genom
exempelvis en minskning av antalet parkeringsplatser,
ombyggnationer av bilvägar till busskörfält, höjning av
parkeringsavgifter, förbud mot biltrafik på utvalda gator
eller delar av trafikdygnet/året.
Det är även viktigt att arbeta med information och
beteendepåverkan för att förändra medborgarnas
resvanor. Arbetet kan bland annat handla om olika typer
av kampanjer och informationsinsatser. Detta arbetet bör
framförallt riktas mot de som idag väljer att resa med bil
till och från arbetet och till nyinflyttade invånare.
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Framkomlighet
Riktlinje - Eskilstuna kommun ska arbeta för att stärka
kollektivtrafikens framkomlighet och därmed skapa en
snabb och tillförlitlig busstrafik.
Anläggande av separata kollektivtrafikkörfält för bussar
har det huvudsakliga syftet att bussen ska komma
fram snabbt och därigenom konkurera med biltrafik.
Ytterligare en positiv effekt är känslan av prioritet när
bussresenärer ser att bussen får köra om privatbilar,
alternativt bilister som ser att bussen tar sig fram tidigare
och därigenom ser att buss är ett snabbt och smidigt
färdmedel.
För att skapa en robust och tillförlitlig kollektivtrafik är
det viktigt att körtiden är likvärdig under hela dygnet.
Även om det kan ta längre tid vissa tider på dygnet så
ska inte övrig trafik göra så att bussen får väsentligt
längre körtid. Det innebär till exempel att busskörfält
behöver skapas där bussen fördröjs delar av dygnet, det
handlar huvudsakligen om att skapa busskörfält i centrala
Eskilstuna. Det är viktigt att i alla förändringar i centrum
ta hänsyn till busstrafikens framkomlighet. Även vid
större projekt utanför centrum är bussens framkomlighet
viktig. I de reserverade kollektivtrafikkörfälten kan även
utryckningsfordon färdas i vilket gör att framkomligheten
vid nödsituationer blir bättre.
I centrum kan bussens framkomlighet lösas med separata
kollektivtrafikkörfält. Även prioritering i korsningar för
att underlätta för bussen eller att på vissa gator införa

restriktioner mot biltrafiken för att snabbt få fram
busstrafiken är möjliga lösningar.
Extra viktig är kollektivtrafikens framkomlighet på stråk
där flera linjer med högre turtäthet passerar. Detta ger
en tidsvinst för många busslinjer. Därför är det viktigt att
längs alla huvudvägar samt stomlinjesträckningar ska
utrymme där det är möjligt sparas så att busskörfält i båda
riktningar kan anläggas vid behov.
Genom att tillse god framkomlighet för kollektivtrafiken
minskar körtiden. Detta är givetvis positivt för resenärerna
som får en kortare restid. Det kan också ha en positiv
effekt i att ett mindre antal bussar kan ge samma
turtäthet och därigenom lägre kostnad. En besparing
som kan nyttjas till att utöka turtätheten eller erbjuda
nya busslinjer som också är åtgärder som gynnar
bussresandet i Eskilstuna.
Genom att tillse en god framkomlighet för
kollektivtrafiken minskar risken för förseningar. Ska en
attraktiv busstrafik uppnås är en viktig del att bussen är
tillförlitlig och kommer i tid. Därför är det viktigt att alla
åtgärder som genomförs på stomnätet ska göras på ett
sådant sätt att bussen ej påverkas negativt.
En investering i busstrafikens framkomlighet fyller
därmed flera syften: Korta restider, tillförlitlig tidtabell,
känslan av prioritering och möjlighet att omfördela
resurser för ytterligare förbättrad turtäthet. Hur dessa
fysiska åtgärder kan ta form presenteras i bilaga 3.

Högersvängfält för bussen. Torshällavägen-Västergatan.
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Stadsmässighet
Riktlinje - Eskilstuna kommun ska arbeta för att
kollektivtrafiken ska bidra till att göra det möjligt för
invånare och besökare att ta del av stadens utbud och
därmed bidra till att skapa en levande miljö i staden.
Centrala Eskilstuna har en begränsad kapacitet för
transport och rörelse. Med en växande stad ökar även
trycket på stadens gator. För att avgöra utformningen på
gator i centrum är det viktigt att hitta en mobilitetslösning
där de olika trafikslagen kan samsas. För att avgöra
platsbehov och utformning bör alla aspekter på en god
stadsmiljö tas i beaktande, inte bara människors behov
av tillgänglighet och säkerhet utan också möjligheterna
till ett socialt, aktivt och hälsofrämjande liv. Gatan är mer
än en transportkorridor, den är en plats för stadens och
medborgarnas liv och alla de aktiviteter som försiggår
där.
Stadsliv är mer än kaffe latte och parkhäng, det är också
det som händer på väg till och från skola och arbete,
spontana möten, aktiviteter och lekar på vägen, i väntan
på bussen eller tåget, arbetstid som förläggs utanför
arbetsplatsen. Stadslivet är beroende av en miljö som
stimulerar dessa aktiviteter, både med tillgänglighet,
utrymme, utformning och upplevda kvaliteter (ljudnivå,
mikroklimat, variation, visuell miljö, grönska med mera).
Ett inkluderande stadsliv definieras av öppenhet och
delaktighet av alla grupper i samhället, oberoende av
ålder, kön och andra grupperingar. En levande miljö på
stadens platser och gator är även beroende av en täthet
av funktioner och människor där kollektivtrafiken har
en viktig roll i att möjliggöra för människor att ta del av
stadens utbud.
Ett vitalt och levande Eskilstuna centrum är beroende
av en god tillgänglighet både lokalt inom stadsdelen,

till och från andra delar av Eskilstuna samt regionalt
via resecentrum och Fristadstorget. Olika trafikslag har
olika roller att spela för denna tillgänglighet, där den
lokala tillgängligheten inom centrum, samt till och
från resecentrum är beroende av en hög prioritet och
attraktiv upplevd miljö för fotgängare och cyklister.
Tillgängligheten till och från andra stadsdelar förutsätter
busshållplatser i nära anslutning till gångbanor och
centrums destinationer. Generellt för alla användare av
centrum, oavsett om de kommer på cykel, med bil eller
kollektivtrafik, är att de börjar och slutar sin resa som
fotgängare.
Bilismen bör på längre sikt, på grund av dess
utrymmeskrav och negativa effekt på säkerhet och
upplevd miljö, bara ha en begränsad roll i Eskilstuna
centrum, med angöringspunkter och parkering i
utkanten av innerstaden och utifrån fotgängares och
cyklisters villkor. Elektriska eller självkörande bilar löser
bara delar av dessa utmaningar men adresserar inte
människors behov av en aktiv vardag, möjligheter till
möten eller utrymmesbristen i centrum. Detta bidrar till
att öka kollektivtrafikens prioritering i centrum. I bilaga 2
presenteras bussens körväg genom centrum och förslag
inför framtiden.
Kollektivtrafikhållplatser i centrum och knutpunkter har
potential att utvecklas som mini-mötesplatser längs
gatan som kan ha en funktion även för andra användare
av gatan. Utställningar, mötesplatser, lekmöjligheter,
bokbyte, wi-fi hotspots, laddplatser och grönska kan
integreras i hållplatsen för att skapa mer liv på gatan
och ge en bättre upplevelse för de väntande. Även
parkeringsplatser längs gatan kan få en annan funktion,
och ge möjlighet till ett mer aktivt stråk där också
byggnadernas funktioner kan få ’spilla ut’ på gatan.
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Tillgänglighet
Riktlinje - Eskilstuna kommun ska arbeta med att
skapa en tillgänglig kollektivtrafik som möjliggör för alla
grupper av människor att resa kollektivt. Det är även av
stor vikt att arbeta med bussens tillgänglighet för att öka
attraktiviteten i kollektivtrafiksystemet.
I begreppet tillgänglighet finns flera aspekter, det handlar
dels om resenärers tillgänglighet till hållplatsen och/i
bussen, men även bussens tillgänglighet till hållplatsen.
Resenärers tillgänglighet till hållplatsen och i bussen
För att det ska vara attraktivt att åka buss behöver
det finnas en hållplats inom rimligt gångavstånd från
bostaden. Därför bör vi eftersträva att gångavståndet
ska ligga på 200-300 meter till hållplatsen från viktiga
målpunkter. I större nyexploaterade områden där
parkering samordnas i större anläggningar mellan flera
fastigheter eller verksamheter är det dessutom önskvärt
att det ska vara närmare till en hållplats med hög turtäthet
än till bilparkeringen.
I direkt anslutning till hållplatsen är det viktigt att det är
enkelt att ta sig till den. Detta innebär att gångstråk ska
vara anpassade så att det inte skapar onödiga omvägar
eller att barriärer i anslutning till hållplatsen ska hanteras
på ett sätt för att i så liten utsträckning som möjligt
påverka resenärerna negativt.
Hållplatserna ska vara användbara för alla, dvs de ska
vara tillgänglighetsanpassade för att personer med
funktionsnedsättning inte ska uppleva hinder i att
resa med kollektivtrafiken. Detta innebär bland annat

att hållplatsen ska vara tydlig, sakna höjdskillnader,
vara enkelt att kliva in i bussen och med ledstråk för
personer med synnedsättning. Dessutom bör det finnas
sittmöjlighet vid alla hållplatser. Exakt utformning och
anpassning måste dock hanteras i respektive projekt.
Det är även av stor vikt att fordonen invändigt är
utformade på ett sådant sätt att det tillgängliggör för alla
att resa kollektivt. Det innebär att det ska finnas plats för
exempelvis rullatorer, rullstolar och barnvagnar.
Bussens tillgänglighet till hållplatsen
För att det ska vara attraktivt att åka buss är det viktigt att
resan är snabb och enkel utan onödiga fördröjningar.
Detta innebär att det ska vara enkelt för bussen att köra
fram till hållplatsen, det ska inte finnas några hinder. Det
är också viktigt att chaufförerna upplever att hållplatsen
är bra utformad bland annat genom att kurvor och
liknande inte får göra det krångligt att komma fram till
hållplatsen.
När bussen sedan ska ut från hållplatsen är det viktigt
att den prioriteras och snabbt kan komma iväg. Detta
kan lösas på olika sätt på platser där det finns mycket
biltrafik. Det vanligaste sättet är genom att se till att
hållplatsens placering, och gatans utformning är sådan
att en hastighetsbegränsning kan sättas så att bilister
har väjningsplikt mot buss som ska köra från hållplatsen.
Ett ännu bättre alternativ (som dock inte alltid är
genomförbart) är att ge bussen ett eget körfält direkt efter
hållplatsen. Då kan det inte finnas några andra trafikanter
som hindrar bussens möjlighet att snabbt komma iväg.

Busshållplats Fröslunda Vårdcentral.
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Trygghet
Riktlinje - Eskilstuna kommun ska arbeta för att alla
resenärer (och personal) känner sig trygga och säkra i
kollektivtrafiken, vilket innefattar såväl närmiljöerna till
stationerna och själva resan.
Enligt brottsförebyggande rådet har cirka 10 procent
av Sveriges befolkning någon gång under det senaste
året avstått från att använda kollektivtrafiken på grund
av otrygghet eller rädsla att utsättas för brott eller
ordningsstörningar (trygghet i kollektivtrafiken). Det ställer
krav på en kollektivtrafik med god tillgänglighet och
kvalitet men också en kollektivtrafik som upplevs som
trygg. Trygghet är en viktig aspekt som kan bli avgörande
för val av färdmedel. Otryggheten kan upplevas under
hela resan vilket innefattar såväl vägen till hållplatsen, på
hållplatsen och på bussen/färdmedlet.
För att kollektivtrafiken ska bli attraktiv krävs det att
planeringen utgår från ett ”hela resan” perspektiv vilket
innefattar samtliga delar av en resenärs förflyttning
(exempelvis från bostad till arbetsplats). Det är därför
viktigt att såväl anslutande gång- och cykelvägar,
stationen och fordonet fyller kravet på trygghet för
att därmed skapa goda förutsättningar för alla att resa
kollektivt. För att nå önskade resultat krävs en bred
samverkan då ansvaret för olika delar av resan varierar
mellan olika aktörer.

Drift och underhåll är en viktig aspekt för att
kundmiljöerna som används i kollektivtrafiken ska
uppfattas trygga. Det handlar bland annat om att
belysningen vid stationer/hållplatser och anslutande
gång- och cykelbanor håller god kvalitet eller att
platserna snöröjs under vintertid. Eskilstuna kommun har
(där kommunen är markägare/väghållare) ett ansvar att
drift och underhåll i dessa miljöer håller god standard.
Ett tillförlitligt resesystem vad gäller linjesträckning,
turtäthet och punktlighet är också av stor vikt för
resenärernas trygghet. Eskilstuna kommun tillsammans
med kollektivtrafikmyndigheten och aktuell
bussentreprenör ansvarar gemensamt för att systemet
ska upplevas tryggt genom bland annat god information
vid förseningar samt vid större förändringar i systemet.
Den upplevda tryggheten beror även på om
kundmiljöerna (framför allt hållplatserna) är befolkade
eller inte. I planeringen är det därför viktigt att, i den mån
det är möjligt, skapa miljöer som inte upplevs öde. Detta
är extra viktigt under de timmar på dygnet när inte så
många människor är i rörelse (nattetid/tidig morgon).
Exempelvis kan det handla om att skapa knutpunkter för
nattbussarna som innebär att de stannar på samma ställe
i staden. På så vis minskar risken att en resenär behöver
stå själv vid en hållplats.

Belysning Årby.
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Miljö
Riktlinje - Eskilstuna ska arbeta för att skapa ett långsiktigt
hållbart transportsystem som ska bidra till att skapa en
attraktiv stad att bo och vistas i.
Ett av kollektivtrafikens syften är att skapa ett långsiktigt
hållbart transportsystem. En utvecklad kollektivtrafik är en
förutsättning för att miljömässigt och resursmässigt klara
ekonomisk tillväxt för att nå de uppsatta transportpolitiska
målen, därför är kollektivtrafiken en viktig pusselbit
i att skapa den hållbara och attraktiva staden. Ur
miljösynpunkt ska kollektivtrafiken bidra till:
Att minska utsläppen av växthusgaser – Genom att
		 resa kollektivt kan varje enskild medborgare bidra till
		 att minska trafikens miljöpåverkan och gemensamt se
		 till att vi når klimatmålen.

l

Om kollektivtrafiken ska kunna bidra till att bygga ett
långsiktig hållbart samhälle måste trafiken i sig vara
långsiktigt hållbar. Därför är det viktigt att alla fordon
inom kollektivtrafiken i framtiden ska drivas av enbart
förnybara drivmedel.
Det finns för- och nackdelar med alla bränslen, därför
är det viktigt att tänka på vilka bränslen som passar
var. Elbussar passar exempelvis bättre i stadstrafik då
bullernivåerna dämpas, vilket är positivt för de som bor
och vistas i staden. På landsbyggden och längre linjer
kan det vara lämpligare med en annan typ av fossilfria
drivmedel som exempelvis biogas.

Att minska luftföroreningar från trafik- Den
		 sammanlagda miljöpåverkan per bussresenär är bara
		 ca 65 % av bilistens på landsbygd och ca 40 procent i
		stadstrafik.

l

Energieffektiva transporter- Genom att fler åker
		 tillsammans ökar energieffektiviten.

l

Yteffektiva transporter- Genom att fler åker
		 tillsammans ökar yteffektiviteten i transportsystemet.
		 Minskat behov av vägtrafikytor kan bidra till en
		 tätare stadsmiljö med kortare avstånd, mindre
		 energiförbrukning för transporter, tidsbesparing m.m.

l

Elbuss, Sörmlandstrafiken
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Utblick i omvärlden
I detta kapitel presenteras några exempel på
kollektivtrafiksatsningar som har gjorts för att
öka kollektivtrafikens attraktivitet, identitet och
effektivitet.
Runt om i världen satsas det allt mer på spårvagn och
BRT-system för att skapa en mer effektiv och attraktiv
kollektivtrafik.
Bus Rapid Transit (BRT) är ett samlingsnamn på
högkvalitativ och kapacitetsstark kollektivtrafik med
attraktiva bussar. Vad som kännetecknar och som bidrar
till att skapa ett BRT-system är dess tydliga identitet, gena
linjeföringar, separata körfält och prioritet i korsningar.
Hållplatserna ska ha väderskydd och plattformar med
nivåfritt insteg.
I Eskilstuna skulle BRT-stråket kunna bli stommen i
kollektivtrafiken. Metz, Caen och Utrecht är några goda
exempel som visar att det går att bygga bussystem med
hög kvalitet även i städer av mindre storlekar. Planering
för liknande lösningar pågår i Karlstad och Örebro.
Många av de lösningar som kopplas samman med ett
BRT-system återfinns inom spårtrafiken, vilket möjliggör
en smidig uppgradering till spårvagn.

Att satsa på högkvalitativ kollektivtrafik bidrar till en positiv
utveckling för till exempel arbetsplatser och bostäder
utmed dessa linjer. Att satsa på BRT eller spårvagn kan
bli en del av stadens ”varumärke”, och därmed bli en
självklar och välkänd del av stadsbilden. En högkvalitativ
kollektivtrafik bidrar även till att öka fastighetsvärdena och
locka fram nya investeringar. Framförallt finns det goda
exempel på detta vad gäller effekterna av införandet av
spårväg i olika städer.
Ett exempel är Bergens spårvagnsnät som invigdes
2010, då det gick att se redan före invigningen att
projektet genererade stadsförnyelse, då bostäder och
verksamheter etablerades utmed bybanens sträckning.
En undersökning som genomfördes menar att de 6
miljarder som projektet kostade utlöste närmare det
tiodubbla i investeringar längs spårvägens sträckning och
fler områden intill har fått en positiv utveckling till följd av
utbyggnaden. I Zürich öppnade en spårvagnsutbyggnad
år 2006 och medförde investeringar utmed linjen
för omkring 16 gånger så mycket pengar som själva
spårvägen kostade. Även flertalet franska städer har valt
att satsa på spårvägssystem sedan 2010.
I skapandet av en mer effektiv och attraktiv kollektivtrafik
i Eskilstuna krävs det djupare studier av när och vilka
kollektivtrafiksystem som är bäst lämpat att införas i
Eskilstuna.

BRT Malmöexpressen, Trivector.

Spårvagn Bergen, spårvagnssällskapet.
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Ansvar och genomförande

Strategisk grupp för hållbara transporter,
stadsbyggnadsförvaltningen:

I detta kapitel beskrivs ansvarsfördelningen
och hur planen ska följas upp.

Den strategiska gruppen för hållbara transporter skall
följa upp och verka för att de åtgärder som finns
framtagna i trafikrelaterade styrdokument och årsplanen
blir genomförda, vilket innebär att kollektivtrafikplanen
kommer följas upp av denna grupp.

Som ett viktigt komplement till de mera åtgärdsinriktade
strategierna ovan behövs även en väl fungerande process
för genomförandet av åtgärder. Det är angeläget att ta ett
samlat grepp för att åstadkomma en snabbare utveckling
i riktning mot ett mer hållbart transportsystem. Ett
sådant samlat grepp berör inte enbart transportsektorn
utan även samhällsplanering, näringspolitik, forskning,
skola/utbildning. Kommunens planering behöver även
löpande utvärderas. Nedan beskrivs förslag till ansvar och
organisation samt för uppföljning och redovisning.

Ansvar och organisation
Följande ansvarsfördelning och organisation föreslås för
genomförandet:
Kommunfullmäktige:
Antar kollektivtrafikplanen som en del i Eskilstuna
		 kommuns klimatstrategi/klimatplan och övergripande
		 plan för hållbar samhällsbyggnad

l

Tar ställning till årlig redovisning av arbetet med att nå
		 mål och genomförda åtgärder.

l

Tar minst en gång per mandatperiod ställning till om
		 kollektivtrafikplanen är aktuell eller skall revideras.

l

Kommunstyrelsen:
Verkställer fullmäktiges beslut och övervakar
		 verksamheternas arbete med genomförande av
		 åtgärder och projekt enligt kollektivtrafikplanen.

l

Ansvarar för att kontroll och utvärdering av
		 genomförda projekt och åtgärder genomförs och
		 årligen redovisas för kommunfullmäktige.

l

Stadsbyggnadsförvaltningen:
Har det operativa ansvaret för att kontroll och
		 utvärdering av genomförda projekt och åtgärder
		 genomförs och årligen redovisas.

l

Ansvarar för att processen med att årligen utveckla
		 projekt och åtgärder utifrån gjorda erfarenheter
		 genomförs och att erfarenheterna används för att driva
		 utvecklingen inom målområdena framåt.

l

Har samordningsansvar för kollektivtrafikplanen och
		 för att sådana projekt eller åtgärder som involverar
		 flera aktörer initieras.

l

Gruppen ska följa upp och föreslå åtgärder utifrån
revisioner och externa rankningar av kommunens
trafikarbete. De ansvarar även för att initiera revideringar
av handlingsplaner när det är aktuellt.
Ansvar för enskilda åtgärder presenteras i
handlingsplanen.
Kommunen har det operativa ansvaret tillsammans
kollektivtrafikmyndigheten. Kollektivtrafikmyndigheten
redovisar även behovet av regional kollektivtrafik.
Den entreprenör som kollektivtrafikmyndigheten
upphandlar ansvarar för att bedriva busstrafik på
myndighetens uppdrag med egna fordon och förare.
Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland organiseras i form
av ett kommunalförbund med landstinget och länets 9
kommuner som medlemmar.

Trepartsamverkan
Eskilstuna kommun har ett nära samarbete med
kollektivtrafikmyndigheten och bussentreprenören
i form av en trepartssamverkan där parter från
alla tre verksamheter deltar i arbetet med att
utveckla kollektivtrafiken i Eskilstuna kommun. I
delar där Stadsbyggnadsförvaltningen har ansvar,
enligt ansvarsfördelningen ovan, kommer också
kollektivtrafikmyndigheten och bussentreprenören att
involveras i arbetet i den utsträckning som är nödvändig.

Uppföljning och redovisning
De åtgärder, projekt eller utredningar som föreslås i
kollektivtrafikplanen bedöms som viktiga men är ändå
inte tillräckliga för att nå uppsatta mål. Detta kräver
fortsatt identifiering och genomförande av nya projekt.
Kollektivtrafikplanen ska alltså ses som en process där
planen årligen utvecklas utifrån erfarenheter, nya projekt
och åtgärder. Detta innebär att handlingsplanen måste
kompletteras med nya åtgärder som ligger i linje med
uppfyllandet av ställda mål.
Kollektivtrafikplanen ska följas upp årsvis och mål och
åtgärder ska redovisas tillsammans med underlag som
påvisar utvecklingen för att uppnå kollektivtrafikens mål.
En stor del av genomförandet av omställningen av det
lokala trafik och transportsystemet påverkas av andra
grupper som industri och näringsliv, hushåll och enskilda
individer m fl. Det är därför viktigt att det lokala arbetet
inkluderar dessa aktörer genom samverkan och ett aktivt
kommunikations och informationsarbete.
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Organisation och projektgrupp
Arbetet med kollektivtrafikplanen har bedrivits
i projektform inom Eskilstuna kommun
stadsbyggnadsförvaltning och i dialog med Sörmlands
kollektivtrafikmyndighet och bussentreprenören
Transdev.
Styrgrupp:
Anna Ekwall, chef planavdelningen
Mats Hällnäs, chef utvecklingsenheten
Arbetsgrupp:
Linus Andersson, projektledare/planavdelningen
Lisa Eriksson, planavdelningen
Johan Örn, planavdelningen
Pernilla Lindström, utvecklingsenheten
Samuel Deivard, trafikavdelningen
Angelina Björklund, trafikavdelningen
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Inledning

Åtgärder och indikatorer

Handlingsplanen beskriver hur Eskilstuna kommun ska
arbeta med kollektivtrafiken för att långsiktigt kunna
uppnå de uppsatta målen och skapa ett mer hållbart,
tillgängligt och trafiksäkert transportsystem.

Ett övergripande mål är att antalet kollektivtrafikresenärer
i stadstrafiken ska fördubblas från 2015 till 2030. Det
innebär en ökning av resenärer från 5 miljoner till 10
miljoner. För att nå ditt presenteras nedan ett antal
åtgärder kopplat till de framtagna målen som tillsammans
ska bidra till att nå upp till detta mål. För att sedan kunna
följa upp dessa mål presenteras även ett antal indikatorer.

Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighets
medlemmar, länets nio kommuner och landsting har en
överenskommelse sedan 2011 att planeringsprocesen
för kollektivtrafiken ska byggas upp utifrån en
trafikbeställningsprocess. Trafikbeställningen innebär
formellt att kommunen skickar in ett dokument till
myndigheten där de förändringar som kommunen
önskar vidta inom ramen för det egna trafikansvaret eller
på utpekad linje definieras. Trafikbeställningen grundas på
Eskilstuna kommuns handlingsplan för kollektivtrafiken1.

Mål:
Transportsystemet ska vara lika tillgängligt och tryggt
för alla.

Strategier:
• Tillgänglighet

Planeringsperiod

• Konkurrenskraft

Handlingsplanen sträcker sig till 2025 och bygger på
förutsättningarna i kollektivtrafikplanens strategidel
och beskriver med i detalj de utredningar och
trafikförändringar som planeras fram till 2025. En
uppföljning av handlingsplanen ska påbörjas 2024 och
vara klar till 2025.

• Trygghet

Kollektivtrafikplanens strategi- och handlingsplan
bygger i sin tur på kommunens översiktsplan, trafikplan
och klimatplan samt kollektivtrafikmyndighetens
trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet
beskriver förutsättningarna för kollektivtrafiken i hela
Sörmland.

Åtgärder:
• Alla hållplatser utmed linje 1-6 och
servicelinjen ska vara tillgänglighetsanpassade till
2025 (Trafikavdelningen, Planavdelningen).
• Utred hur gång- och cykelmöjligheterna ser ut
i dagsläget till och från hållplatser och förbättra
sträckor där behov finns utifrån aspekterna
trygghet och tillgänglighet. (Planavdelningen,
Trafikavdelningen, Gatuavdelningen)
• Strategiskt viktiga hållplatser ska förses med
realtidsskyltar. (Trafikavdelningen, Planavdelningen)
• 20 % av hållplatserna som ligger mer än 3 km
från centrum ska förses med cykelparkering.
(Trafikavdelningen, Planavdelningen)
• Utreda möjlighet att införa anropstyrd kollektivtrafik.
(Kollektivtrafikmyndigheten, pågår)
• Utreda möjlig lokalisering av pendlarparkeringar
för att underlätta byten mellan bil och buss
(Planavdelningen).

Indikatorer:
• Andelen tillgänglighetsanpassade hållplatser där
kommunen är väghållare.
• Antalet hållplatser med realtidsskyltar
• Andelen hållplatser med cykelparkeringar intill
hållplatser
• Resultat från NKI (nöjd kund index) undersökning
som genomförs av bussentreprenören. I samband
med RVU:n kan uppföljning av resenärernas
uppfattningar göras. Kan följas upp genom intervjuer.
• Resandestatistik
1 I och med att Region Sörmland kommer att bildas kan det
komma att bli förändringar vad gäller trafikbeställningen. Då
vi idag inte vet vilken form detta kommer att få fortsätter vi att
arbeta utefter hur det ser ut idag vad gäller trafikbeställningen.
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Mål:

Mål:

Kollektivtrafiken ska stödja och möjliggöra:

Hög attraktivitet på stomnätet för kollektivtrafiken.

• Väl utvecklade kollektivtrafikstråk

Strategier:

• Ökad livskvalitet för människorna i staden

• Konkurrenskraft

• Lokala och regionala band

• Framkomlighet

Strategier:

• Miljö

• Tillgänglighet

Åtgärder:

• Konkurrenskraft

• Prioritera kollektivtrafiken i den kommunala fysiska
planeringen. (Planavdelningen)

• Trygghet
• Stadsmässighet
• Framkomlighet
• Miljö

Åtgärder:
• Linjenätsanalys
Linjer och/eller turer med ett frekvent genomsnittligt
resande på max 5 resenärer per tur skall
utredas. (Eskilstuna kommun, entreprenör och
kollektivtrafikmyndigheten)
Linjer och/eller turer med hög belastning ska
tätas upp. Linjer och turer som frekvent lämnar
resenärer på hållplatser och där man ser en
hög beläggning ska utredas och tätas upp vid
behov. (Trafikavdelningen, bussentreprenör och
kollektivtrafikmyndigheten)
Identifiera linjer och/eller turer som är i
behov av utökat turutbud (Trafikavdelningen,
Kollektivtrafikmyndigheten).
• Hållplatser som har mindre än 600 meter mellan
varandra utmed samma linjesträckning ska utredas
(Trafikavdelningen).

• Införa restriktioner för biltrafiken, exempelvis
genom att minska antalet parkeringsplatser, höja
parkeringsavgifter eller begränsa biltrafiken på vissa
sträckor (Trafikavdelningen, Planavdelningen).
• Mobility managementprojekt som testresenärer,
arbetsplatsamarbeten m m ska genomföras årligen
och ha en egen budget och egna personalresurser.
Arbetet ska ske gemensamt med Sörmlandstrafiken
och den upphandlade utföraren (Trafikavdelningen).
• Ökad fokus på framkomlighet för kollektivtrafiken.
Kartlägga framkomligheten i centrala delar av
Eskilstuna och utreda möjligheter att exempelvis
införa kollektivtrafikkörfält och/eller signalprioritering.
(Planavdelningen)

Indikatorer:
• Medelhastigheten för stomlinjerna.
• Restidskvoter (se bilaga 4)
• Andelen natt/dagbefolkning inom 400 meter från
primärt kollektivtrafikstråk

• Fossilfri bussflotta 2020 (Kollektivtrafikmyndigheten,
Eskilstuna kommun)
• Fortsätta att utveckla bostäder och andra
verksamheter utmed befintliga kollektivtrafikstråk
för att skapa god tillgänglighet till kollektivtrafiken
(Stadsbyggnadsförvaltningen).
• I högre grad anpassa kollektivtrafiken i Eskilstuna till
den regionala kollektivtrafiken. (Eskilstuna kommun,
Bussentreprenör och Kollektivtrafikmyndigheten)

Indikatorer:
• Restidskvoter
• Resandestatistik
• Beläggningsgraden på bussarna
• Andelen bussar som drivs med miljövänliga
drivmedel
• Andelen natt/dagbefolkning inom 400 meter från
primärt kollektivtrafikstråk
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Förslag till trafikförändringar
De trafikförändringarna som föreslås i detta avsnitt är
förslag på större förändringar och/eller ändringar som
föranleda en kostnadsökning. Dessa trafikförändringar
ska ligga till grund för kommunens trafikbeställningar till
kollektivtrafikmyndigheten.

Förslag till utredningsbehov
Nedan presenteras ett antal förslag på utredningar
vad gäller eventuella förändringar i det befintliga
kollektivtrafiknätet. Även förslag på nya linjesträckningar
lyfts fram för att förse områden som idag endast
trafikeras med ett fåtal turer per dag eller helt saknar
kollektivtrafik.

Utredning

Effekt/Syfte

Ansvar

Förändrad trafik till Hällby/Folkesta

Nytt trafikupplägg för linje 5 och 7 i Hällby/
Folkesta

Trafikavdelningen

Förändrad trafik för linje 4 mellan
centrum och Skogstorp

Se över linje 4:as sträckning mellan
Fristadstorget och Skogstorp med syftet att
korta ner restiden

Trafikavdelningen

Förändrad trafik till Slagsta

Nytt trafikupplägg för linje 6. Förbättra bussens
körväg i Slagsta.

Trafikavdelningen

Utveckla kollektivtrafik till Trumtorp

Förse ny exploatering med kollektivtrafik

Trafikavdelningen

Utreda/utveckla kollektivtrafik till Ärna Förse Ärna och verksamheter utmed
Västerleden med kollektivtrafik

Trafikavdelningen

Utreda/utveckla kollektivtrafik till
Väster

Trafikavdelningen

Stärka upp kollektivtrafiken på Väster

Utreda förslaget att införa en ringlinje Möjliggör resandet mellan stadsdelar på ett
Trafikavdelningen
i Eskilstuna tätort
bättre sätt och underlätta byten mellan olika
linjer utmed ringlinjen, vilket innebär att man
som resenär inte alltid behöver in i centrum för
att byta buss/linje
Utreda möjligheten att införa
anropsstyrd kollektivtrafik(pågående,
kollektivtrafikmyndigheten)

Öka möjligheten till att resa kollektivt på
landsbygden

Kollektivtrafikmyndigheten,
pågående

Utreda servicelinjen

Se över servicelinjens linjesträckning.

Trafikavdelningen, pågående
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Fysiska åtgärder
Eskilstuna kommun kan genom sin roll som väghållare
påverka vilka vägar och gator som är lämpliga att trafikera
med kollektivtrafik. Detta innebär att kommunen ansvarar
över gatuutformningen och därmed är ansvarig för den
fysiska utformningen av exempelvis busshållplatser,
kollektivtrafikkörfält och signalprioritering.
Som markägare kan även kommunen påverka var
det är möjligt att etablera säkra cykelparkeringar och
pendlarparkeringar för att öka kombinationsresandet
mellan kollektivtrafiken och övriga färdmedel.

Hållplatser
Eskilstuna kommun arbetar för att alla hållplatser ska
vara tillgänglighetsanpassade på de gator och vägar
som tillhör kommunens väghållningsområde. För att en
hållplats ska ses som tillgänglighetsanpassad krävs det att
hållplatsen förses med taktil och visuell beläggning och
kantsten som innebär plant insteg i bussen.
Målet är att 100 % av de kommunala hållplatserna ska
vara tillgänglighetsanpassade. Under 2016/2017 var
89 % av hållplatserna tillgänglighetsanpassade utmed
linjerna 1-6 och servicelinjen. Att nå upp till detta mål
är problematiskt då det finns flertalet hållplatser utmed
övriga linjer som har ett lågt resande och där det är
komplext och svårt att genomföra. Därför är målet
att 100 % av hållplatserna utmed linjerna 1-6 och
servicelinjen ska vara tillgänglighetsanpassade till 2024.
Övriga hållplatser prioriteras därefter.
Tillgänglighetsanpassningen av hållplatserna är viktigt
för att öka säkerheten och tillgängligheten kring
hållplatsen och vid på och avstigning. För att minska
risken för att en olycka ska inträffa bör en hållplats, i de
allra flesta fall, placeras efter en korsning. Vid en sådan
placering uppmuntras bussresenärerna att korsa gatan

bakom bussen, siktproblem för korsande trafik minskas
och konflikter mellan buss och högersvängande bilar
elimineras.
Utformningen och formspråket är även viktigt för
tydligheten då en tydlig hållplats minskar exempelvis
risken för felparkerade bilar.
Det är även viktigt att det finns gång- och cykelbanor
av god kvalitet i anslutning till hållplatser för att öka
trafiksäkerheten och att dessa underhålls på ett bra sätt,
då statistiken visar att de oskyddade trafikanterna utgör
cirka hälften av de olyckor som sker på de kommunala
gatorna vad gäller singelolyckor.
Hållplatser med 30 påstigande eller fler per dag bör ha
väderskydd. Avsteg kan göras beroende på situationen på
platsen. Det kan vara svårt att sätta upp ett väderskydd på
vissa platser med platsbrist medan andra hållplatser, som
har ett resande understigande 30 per dag men som kan
vara utsatta för väder och vind, förses med väderskydd.
På platser med smal gångbana kan ett s.k. bakvänt
väderskydd eller ett smalt väderskydd monteras. Om
utrymmet finns ska hållplatser också ha papperskorg och
sittbänk.

Cykelparkering intill hållplats Västra Borsökna.

Tillgänglighetsanpassad hållplats, Södra Brogatan.
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Cykelparkering

Realtidsinformation

Cykelparkeringar ska vid behov finnas i anslutning till
busshållplatsen. Behovet bör bedömas för varje enskild
hållplats. Dessa ska placeras och utformas på ett sådant
sätt att personer med synnedsättning inte förhindras
eller riskerar att skadas av de parkerade cyklarna. För
att minska stöldrisken och därmed få fler att cykla till
hållplatsen är det viktigt att cykelparkeringarna erbjuder
ramfastlåsning.

Realtidsinformation är till för resenärerna då det genom
en bildskärm vid hållplatsen visar aktuell information om
kollektivtrafiken. Informationen kan gälla aktuell tidtabell,
förväntad ankomsttid, förseningar, tillfälliga ändringar
eller vägvisning.

En prioriteringslista över kommande års hållplatsprojekt
ska tas fram. Ansvariga trafikavdelningen.

Cykelparkering intill hållplatsen Hedevägen, Slagsta

Bilparkering
Där hållplatsens placering och kollektivtrafikens turutbud
förväntas medföra byte från bil till buss, krävs det att ett
antal parkeringsplatser finns att tillgå. Om parkeringarna
är väl utformade och rätt placerade, kan de utöka
upptagningsområdet för kollektivtrafiken vilket kan bidra
till att fler väljer att resa kollektivt.
Lämpliga platser för pendlarparkering ska tas fram.
Ansvariga trafikavdelningen.
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Effekter av realtidsinformaton är att resenärer upplever
att trafiken fungerar bättre, eftersom informationen
ger resenären möjlighet att agera efter rådande
trafiksituation. Studier visar att väntetiden upplevs tre
gånger så kort om man i förväg får reda på beräknad
avgångstid. Med tydlig och rätt information upplevs
kollektivtrafiken pålitligare vilket kan leda till att fler väljer
att resa kollektivt.
De större centrala hållplatserna (Fristadstorget,
Drottninggatan och resecentrum) är idag försedda
med realtidsskyltar där bussarnas ankomsttid redovisas
i realtid. På de mindre hållplatserna som har ett något
lägre antal påstigande bör mindre realtidsskyltar placeras
ut. Detta gäller framförallt hållplatser där fler linjer
trafikerar. Placeringen av dessa skyltar kan förslagsvis ske
i anslutning till ett väderskydd om det finns eller på en
stolpe på hållplatsen.
En prioriteringslista ska tas fram för kommande
satsningar på realtidsskyltning. Ansvariga
trafikavdelningen.
Realtidsellips, Drottninggatan.
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Framkomlighet
För att skapa en pålitlig och attraktiv kollektivtrafik och
säkerställa god framkomlighet för kollektivtrafiken
krävs satsningar på framkomlighetsåtgärder för bussen.
Detta bidrar till att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft
gentemot bilen. Framkomlighetsåtgärder omfattar både
punktinsatser och hela stråk. Med punktinsatser avses
exempelvis signalprioritering för buss vid utpekade
trafikljus och kortare sträckor av busskörfält.
I kartbilden på nästa sida presenteras de sträckor och
korsningspunkter där kollektivtrafiken är i behov av högre
framkomlighet och sträckor där det är viktigt att värna
om ytor för framtida behov.

Kartbilden presenterar behov på kort sikt (0-5 år)
Drottninggatan, mellanlång sikt (5-10 år) HamngatanNybron-Västergatan och lång sikt (10 år och framåt). De
gulmarkerade stråken visar på där det i framtiden kan bli
aktuellt att stärka upp och göra plats för kollektivtrafiken.
I kartan presenteras även genomförda projekt vad
gäller byggnation av busskörfält. Stråk som ligger
utanför kartbilden kan utifrån framtidens behov komma
att behövas ses över vad gäller kollektivtrafikens
framkomlighet.
Nedan presenteras ett antal utredningar som berör
bussens framkomlighet.

Utredning

Effekt/Syfte

Ansvar

Framkomlighet Drottninggatan

Ökad framkomligheten för bussen.

Planavdelningen

Busskörfält
Hamngatan-Nybron-Västergatan

Ökad framkomligheten för bussen.

Planavdelningen

Korsningspunkter

Ökad framkomligheten för bussen.

Planavdelningen

Identifiera ytterligare
framkomlighetsåtgärder.

Ökad framkomlighet för bussen.

Planavdelningen
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ÄRSTA

ÄRNA

SAL
SLAGSTA

MÅSTA

SKIFTINGE
HELGESTAHILL
E20

VALHALLA

VALLBY

NÄRJEHOLME

ÅRBY
RÖKSTA
BROTTSTA

NORR
VÄSTER
LUNDBY

ESKILSHEM

TUNA PARK

BALSTA

ÖSTERMALM
GRANGÄRDET
CENTRUM
SNÄLLTORPET
NYFORS

GAMLA STADEN

SÖDER
STENBY

ESKILSTUNA
MYRTORP

BRUNNSBACKEN
VÄSTERMALM
SNOPPTORP

RÅBERGSTORP
FRÖSLUNDA

TUNAFORS
SKOGSÄNGEN
VIPTORP

LAGERSBERG

Teckenförklaring- Behov av
framkomlighetsåtgärder
53
för kollektivtrafiken

230

VILSTA

Genomförda
Kort sikt 0-5 år
Mellanlång sikt 5-10 år

LILLA NYBY

¯

Lång sikt 10 år och framåt
Utredningsförslag- korsningspunkter
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Övriga utredningar
Utredning

Effekt/Syfte

Ansvar

Utreda framtida satsningar på en
mer kapacitetsstark kollektivtrafik på
utvalda sträckor.

För att öka kollektivtrafikens attraktionskraft
Planavdelningen
och för att klara av framtida behov krävs det en
mer kapacitetsstark och effektiv kollektivtrafik.

Utreda möjligheten att införa
påstigning i alla dörrar.

Kortare hållplatstider vilket i slutändan ger en
kortare restid.

Trafikavdelningen,
Kollektivtrafikmyndigheten

Utred tillsammans med Barn- och
utbildningsförvaltningen möjligheten
att införa differentierad skolstart.

Om differentierade skoltider införs kan
besparingar göras i både kollektivtrafiken och
skolskjutsen och belastningen på bussarna i
rusningstid minskar.

Trafikavdelningen,
Barn- och
utbildningsförvaltningen

Kartläggning och översyn av
elevkortet.

Analysera vad elevkortet har inneburit för
Trafikavdelningen
resandet i kollektivtrafiken och hur stor effekt
det har fått på ungdomarnas fortsatta resande i
vuxen ålder.

Utreda möjligheten att införa busssläp för persontransporter.

Öka kapaciteten under högtrafiktimme.

Trafikavdelningen

Uppföljning och utvärdering
Eskilstuna kommun arbetar utifrån att andelen gångcykel samt kollektivtrafikresenärer ska öka samtidigt som
resor med bil ska minska. För att kollektivtrafiken ska
kunna bli än mer konkurrenskraftigt gentemot bilen är
det viktigt att kollektivtrafiken får en framträdande roll i
stadsbyggnadsprocessen. För att detta ska bli verklighet
krävs det att arbetet sker systematiskt, långsiktigt och på
bred front.
För att kvalitetssäkra satsningarna utifrån
kollektivtrafikplanen är det viktigt att uppföljning görs
utifrån de framtagna indikatorerna. Resultatet från
uppföljningarna kan förslagsvis presenteras i den årliga
skriften ”Trafiken i Eskilstuna”.
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BILAGA 1

Mål
Kollektivtrafikplanen ska bidra till de nationella och
regionala uppställda mål samt till kommunens
övergripande mål.
Nedan presenteras ett antal olika målen som berör
kollektivtrafiken i Eskilstuna.

Kommunala mål
Översiktsplanen
Eskilstuna kommuns översiktsplan antogs av
kommunfullmäktige den 29 augusti 2013 men vann inte
laga kraft förrän den 17 maj 2016 efter en juridisk process.
Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2030 och utgör
basen för kommunens stadsutveckling och är därför
också avgörande för i vilken riktning kollektivtrafiken
utvecklas.
Översiktsplanens genomgående budskap är att trafikoch bebyggelsestrukturen ska anpassas till ett mer
långsiktigt hållbart samhälle och att staden därmed ska
växa genom förtätning och i noder längs med utpekade
kollektivtrafikstråk. Stadens utbredning ska begränsas
och den ska växa inifrån och ut. Detta skapar också
förutsättningar för att utnyttja befintlig infrastruktur och
befintligt transportsystem på ett mer kostnadseffektivt
sätt. Planeringen ska dessutom utgå från användning av
fyrstegsprincipen. Fyrstegprincipen innebär att i första
hand påverka resebeteendet och i sista hand anlägga en
ny väg. För ett välfungerande transportnät i en tät stad är
det en förutsättning att kollektivtrafiken utvecklas i takt
med att staden förändras. Översiktsplanen förespråkar en
god tillgänglighet med kollektivtrafik kombinerad med
god turtäthet för att ge förutsättningar för en ökad andel
kollektivtrafikresor i förhållande till andelen resor med
biltrafik.
Bilen ska inte längre vara normen i stadsplaneringen. Vid
ny- och ombyggnation av vägnätet ska bussen prioriteras
utifrån framkomlighet och tillgänglighet, framförallt vid
viktiga kollektivtrafikförsörjda stråk. Av den anledningen
måste också kollektivtrafikfrågor lyftas i ett tidigt skede
i stadsplaneringen. Planindikatorer som till exempel
restidskvoter mellan olika trafikslag ska användas vid
planering av tillkommande bebyggelse.
Översiktsplanen förespråkar att det skapas strategiska
noder i staden där olika funktioner i en stadsdel samlas,
såsom exempelvis samhälls- och kommersiell service
samt busshållsplatser. Det kan finnas ett behov av att
utforma dessa hållplatser på ett specifikt sätt för att
öka deras attraktivitet då de i större utsträckning får
funktionen av en lokal träffpunkt i stadsdelen.
Målsättningen är att busstrafiken år 2020 ska drivas med
100 procent fossilfria drivmedel. I framtiden kommer
troligtvis trafiken att bedrivas med såväl biogas som
elfordon. Spårbunden kollektivtrafik i form av exempelvis
spårvagn är bäst tillämplig i städer med stora reseflöden,
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men behov av spårtrafik och lämpliga linjedragningar
måste hanteras i separata utredningar.
Översiktsplanens intention är också att tillgängligheten
till attraktiva naturområden för friluftsliv och rekreation
ska förbättras genom att anpassa kollektivtrafiken på ett
bättre sätt till dessa områden.

Utbyggnadsstrategin
Eskilstuna kommuns utbyggnadsstrategi är ett
dokument som tagits fram som en komplettering
till översiktsplanen för att hitta en metod att hantera
kommunens höga mål för hållbar utveckling i relation
till den kraftiga befolkningstillväxten i kommunen.
Utbyggnadsstrategin ska vara vägledande för planering
och exploateringsarbete och den specificerar i vilka
områden bostäder främst ska byggas under perioden
fram till år 2030.
På grund av den höga befolkningstillväxten i Eskilstuna
kommun beräknas cirka 5000 bostäder behöva
byggas fram till år 2030 och det ställer krav på
bland annat tillgång till kommunikationer. Eftersom
utbyggnadsstrategin, i linje med översiktsplanen,
också fokuserar på en förtätning av staden i redan
kollektivtrafikförsörjda lägen ställs även här krav på en
effektiv och välutbyggd kollektivtrafik.
Utbyggnadsstrategin pekar ut flera områden som ska
byggas ut och förtätas, dessa är framförallt V-kvarteren
(vissa kvarter i centrum och på väster), Norr och
Munktellstaden samt Mellanstaden (exempelvis Sveaplan
och Skogsängen). Det pågår också ett projekt för
stadsläkning där målet är att höja livskvaliteten i några
stadsdelar i Eskilstuna. Det kan göras genom att koppla
ihop områden bättre med varandra och komplettera
med nya bostäder och service. Det är även viktigt att höja
standarden på gator och parker och öka tillgängligheten
till hållbara transporter. De stadsdelar projektet
fokuserar på är Lagersberg, Råbergstorp, Fröslunda,
Årby, Skogsängen och Skiftinge. Det finns även en del
pågående planer och projekt utanför centrum som vid
Orkestervägen (Ärna/Slagsta), Djursta, Trumtorp (Odlaren)
samt vid Tunaforsskolan. Även i Torshälla, Skogstorp och
Kvicksund fortsätter bostadsbyggandet.
Översiktsplanen tillsammans med utbyggnadsstrategin
sätter ramen och förutsättningarna för kollektivtrafikens
utveckling i Eskilstuna kommun. Tillsammans pekar
planerna på ett framtida behov av en utökad och
förbättrad kollektivtrafik som kan försörja invånarna i
befintliga och nya bostadsområden via de redan idag
befintliga kollektivtrafikstråken.
I den pågående revideringen av utbyggnadsstrategin har
behovet av nya bostäder omarbetats till att det kommer
behöva byggas 10000-15000 nya bostäder fram till
2030.

Klimatplan
I klimatplanen läggs kommunens mål, strategier och
åtgärder fast för vad man kan och vill åstadkomma i
klimatfrågan på kort och på lång sikt. Klimatplanen ska
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även bidra till att förverkliga och uppnå vår vision och
det strategiska målet ekologisk uthållighet. Eskilstuna
kommun ska vara en föregångare i arbetet att nå ett
hållbart samhälle.
Klimatplanen ska vara ett aktivt instrument för att påverka
användning och hushållning med energi inom Eskilstuna
kommun. Den ska också vara ett verktyg för att minska
klimatpåverkan från kommunens inköp, med fokus
på livsmedel. Planen innehåller både förebyggande
åtgärder för att Eskilstuna ska minska sin klimatpåverkan
och anpassningsåtgärder till ett förändrat klimat och
de miljömässiga, sociala, tekniska och ekonomiska
utmaningar det innebär.
Mål som lyfts i klimatplanen som berör kollektivtrafiken
är att:
l

Eskilstuna är en fossilfri kommun år 2050

senast år 2030 ska minst 61 % av de lokala resorna vara
		 hållbara (kollektivtrafik, cykel eller gång).

l

Regionens och nationens internationella
		 konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för
		 de samverkande länen i Stockholm-Mälarregionen

l

Utvecklingen är långsiktigt hållbar – ekonomiskt,
		 socialt och ekologiskt

l

Samverkan, helhetssyn och utnyttjande av alla
		 fyra trafikslagen leder till effektivitet

l

Flerkärnighet och en förstorad arbetsmarknad
		 främjar regional utveckling

l

Regionala mål
De regionala utvecklingsarbetet i Sörmland styrs
av visionen ”Leva, växa, verka”. Under visionen
anger Sörmlands regionala utvecklingsprogram,
Sörmlandsstrategin, fyra mål med tillhörande strategier.
I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och
		 vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda
		 möjligheter att rekrytera rätt kompetens.

l

personbilstransporterna ska minska med 20 %
		 till år 2020.

l

Sörmland har starka samband med omvärlden.

kommunens skolbussar och övrig beställningstrafik ska
		 minska sin klimatpåverkan med minst 15 % till år 2017
		 och 50 % till år 2020.

l

Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv.

l

Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer.

l
l

Trafikplan
I trafikplanen tas ett helhetsgrepp på trafikfrågan i
Eskilstuna kommun där utgångspunkten handlar om
att hur trafiken ska utformas för att skapa ett hållbart
samhälle där tillgängligheten är god och där människor
känner sig trygga. Målet för trafikplanen är att bidra
till ett mer attraktivt och hållbart Eskilstuna då planen
omfattar all trafik, gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik
där inriktningen är att bilberoendet ska minska och att
andelen gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer
ska öka. Denna målsättning förtydligas genom att
ange den övergripande målsättningen där andelen
busstransporter och cykeltranporter ska fördubblas från
8 % och 13 % till 16 % respektive 26 % till 2020. En större
del av denna andelsökning sker från biltransporter där
målet är att minska biltrafiken från 58 % till 39 %. Andelen
gångtrafikanter antas minska något från 21 % till 19 %.
Dessa mål har dock ändrats genom revideringen av
Eskilstuna kommuns klimatplan där målet istället är att
senast år 2030 ska minst 61 % av de lokala resorna vara
hållbara (kollektivtrafik, cykel och gång). Detta innebär
att siffrorna från de olika hållbara trafikslagen har slagits
samman och målåret har flyttats till 2030 p.g.a. att
resultaten från den senaste resevaneundersökningen
visar att målåret 2020 inte är realistiskt att nå.

Storregionala utvecklingsmål
Sju län; Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro,
Sörmland, Östergötland och Gotland samarbetar med
infrastruktur- och transportfrågor under begreppet ”En
bättre sits”. Målet för ”En bättre sitts” är att skapa ett
transportsystem där:

Nationella mål
Nationella transportpolitiska mål
Det övergripande nationella transportpolitiska målet
är att säkerställa en samhällsekonomisk effektiv och
långsiktigt hållbar transportförsörjning med medborgaren
och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet
är sedan uppdelat i två, funktionsmål som berör
tillgänglighet och ett hänsynsmål som lyfter säkerhet,
miljö och hälsa.

Funktionsmål
Transportsystemets utformning, funktion och användning
ska medverka till att ge alla en grundläggande
tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt
bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors
respektive mäns transportbehov. De delmål som berör
kollektivtrafiken inom funktionsmålet är:
Medborgarnas resor förbättras genom ökad
		 tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.

l

Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner
		 samt mellan Sverige och övriga länder.

l

Transportsystemet utvecklas så att det är användbart
		 för personer med funktionsnedsättning.

l

Barnens möjligheter att själva på ett säkert sätt
		 använda transportsystemet och vistats i trafikmiljöer
		ska öka.

l

Förutsättningar för att välja kollektivtrafik, gång och
		cykel förbättras.

l
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Hänsynsmål

Miljökvalitetsmål

Transportsystemets utformning, funktion och
användning ska anpassas så att inte någon dödas eller
skadas allvarligt. Det ska även bidra till att nationella
miljökvalitetsmål och ökad hälsa uppnås.

Miljökvalitetsmålen beskriver vilka kvaliteter det svenska
miljöarbetet ska leda till. Preciseringar av målen har tagits
fram som förtydligar målen och används i det löpande
uppföljningsarbetet. Dessa preciseringar består av:

De delmål som berör kollektivtrafiken inom
hänsynsmålet är:

l

Begränsad klimatpåverkan

l

Frisk luft

l

Bara naturlig försurning

l

Giftfri miljö

l

Skyddande ozonskikt

l

Säker strålmiljö

l

Ingen övergödning

l

Levande sjöar och vattendrag

l

Grundvatten av god kvalitet

l

Hav i balans samt levande kust och skärgård

l

Myllrande våtmarker

l

Levande skogar

l

Ett rikt odlingslandskap

Nationella miljömål

l

God bebyggd miljö

De nationella miljömålen består av miljökvalitetsmål och
generationsmål.

l

Ett rikt växt- och djurliv

Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras
		 och antalet allvarligt skadade minskas med en
		 fjärdedel mellan 2007 och 2020.

l

Antalet omkomna och allvarligt skadade inom
		 järnvägstransportområdet och luftfartsområdet
		minskar fortlöpande.

l

Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmål nås
		 och till minskad ohälsa.

l

Nollvisionen
Nollvisionen är ett långsiktigt mål om att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige.
Sveriges riksdag beslutade 1997 att Nollvisionen ska gälla
för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

Generationsmålet		
Syftet med generationsmålet är att den nationella
miljöpolitiken ska ha som mål att till nästa generation
lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser.
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Detta för att bussresenärerna ska prioriteras framför de
som väljer att resa med bil. Därför är det av stor vikt att
behålla de centrala hållplatserna och bytespunkterna
Drottninggatan och Fristadstorget. En annan viktig
målpunkt där det är viktigt att busstrafiken kommer
nära är resecentrum, då det ska vara korta avstånd
och enkelt för resenären att byta mellan de olika
kollektivtrafikslagen. Det är även viktigt att det finns en
anpassning mellan busstrafiken kopplat till tågtrafiken för
att hålla ner bytestiderna. Korta avstånd och anpassade
tider är viktiga aspekter för att behålla och locka till sig
nya resenärer. Detta blir än viktigare då det antas att
antalet arbetspendlare med tåg kommer att öka, både till
och från Eskilstuna.

BILAGA 2

Linjesträckning
genom centrum
När staden förtätas och centrum förändras får
kollektivtrafiken en viktigare roll i staden. Eskilstuna
centrum är hjärtat i kollektivtrafiksystemet då majoriteten
av alla busslinjer trafikerar de centralaste delarna av
Eskilstuna. Det innebär att ett stort antal bussar passerar
genom centrum varje dag, vilket gör att det är av stor
vikt att bussen har en gen färdväg genom centrum.
Resandestatistiken visar att centrum är en viktig målpunkt
för resenärerna i Eskilstuna då ca 20 000 resor sker till
och från centrum varje vardag.

Det finns linjer som inte trafikerar resecentrum idag,
bland annat linje 2 som är en av de 4 stomlinjerna. I
denna studie av körvägar studerades även möjligheten
för dessa linjer att trafikera resecentrum. Analysen visar
bland annat att en omläggning av dessa linjer skulle
påverka genheten och upptagningsområden negativt,
utifrån dagens linjesträckningar genom centrum. Följden
av detta skulle bland annat bli att restiden genom
centrum skulle öka, vilket missgynnar resenärerna som
inte har resecentrum eller centrum som målpunkt.

De sträckor som trafikeras av stads- respektive
landsortstrafiken presenteras i kartan nedan.
De tre centrumhållplatserna är Resecentrum,
Fristadstorget och Drottninggatan där Fristadstorget har
det högsta antalet resenärer med ca 7 500 påstigande
resenärer per dag.
Busslinjernas körväg genom centrum har analyserats
utifrån genhet, framkomlighet, kapacitet, kopplingar
till regional kollektivtrafik och prioritering gentemot
bilen. Ett antal olika förslag arbetades fram som sedan
analyserades och vägdes mot varandra.

Utifrån analyserna landande beslutet i att den
linjedragning som bussen har genom centrum idag
kommer att behållas då den anses vara den mest
optimala utifrån den struktur som finns i Eskilstunas
stadskärna idag. Detta innebär dock att ett antal linjer även
fortsättningsvis inte kommer att angöra resecentrum.
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För att skapa goda förutsättningar för de resenärer
som reser på linjer som inte trafikerar resecentrum är
det viktigt att det finns bra möjligheter att ta sig mellan
hållplatserna/bytespunkter och resecentrum. Det innebär
att det ska vara tydligt i var man som resenärer ska röra
sig för att på bästa sätt kunna ta sig till resecentrum. De
hållplatser som detta syftar främst till är Järntorget och
hållplatslägena G och H på Fristadstorget. Det är även
viktigt att bussarnas tidtabeller är anpassade på ett sätt
som möjliggör byten mellan den lokala kollektivtrafiken
och den regionala.

Centrums påverkan av
ett högre flöde av busstrafik
Om fördubblingsmålet till 2030 uppnås kommer
utvecklingen av kollektivtrafiken innebära att antalet
busspassager genom centrum kommer att öka. Detta
gäller framförallt längs stråket Rademachergatan,
Drottninggatan och Västermarksgatan samt över Nybron,
då dessa sträckor kommer att passeras av uppemot 30
bussar per riktning under en högtrafiktimme. Under
en högtrafiktimme trafikeras dessa sträckor idag med
ungefär 20 bussar per riktning.
Med en tätare busstrafik genom centrum kan
upplevelsen och viljan att vistas på vissa platser påverkas
negativt. I skapandet av Kunskapsstråket är målet att

skapa goda sociala kvaliteter och ge förutsättningar
för möten, kopplingar och interaktion genom att
synliggöra verksamheter längs stråket. I Kunskapsstråket
är Drottninggatan en viktig sträcka, vilket den även är för
kollektivtrafiken. En ökad trafik utmed Drottninggatan
går inte i linje med målet inom Kunskapsstråket. För
att minska de negativa konsekvenserna av den ökade
busstrafiken och samtidigt utveckla Drottninggatans
vistelsekvaliteter skulle kunna vara att endast medge
biltrafik för varuleveranser längs Drottninggatan, vilket
skulle minska trafiktätheten. Om detta inte skulle vara
tillräckligt kan det bli aktuellt att enstaka busslinjer
förläggs till att gå utmed Hamngatan-Tullgatan. För att
skapa en trivsammare gatumiljö är det även viktigt att
använda ljuddämpande beläggning och tystgående
bussar som minskar bullernivåerna.
Upplevelsen av miljön längs gatan bör kontinuerligt
utvärderas genom registreringar av luftkvalitet och buller
samt upplevelse av gatumiljön. Om dessa undersökningar
skulle komma fram till att busstrafikens påverkan av
gatumiljön är allt för negativ, kan det bli aktuellt med en
flytt av enstaka linjer. För att en sådan omläggning ska bli
aktuell är det viktigt att framkomligheten säkerställs för
de busslinjer som flyttas över till Hamngatan-Tullgatan
och att det görs plats för en hållplats på Tullgatan mellan
Västermarksgatan och Nygatan. Denna hållplats måste
även kopplas samman med resecentrum.

Drottninggatan
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Effekter

BILAGA 3

Hög framkomlighet
utmed stomnätet
Att skapa goda förutsättningar för en attraktiv
kollektivtrafik i Eskilstuna stomnät, där restiderna är
korta och pålitligheten är hög mellan kommunens mest
tätbefolkade områden och verksamhetsområden, är
viktigt för att kunna stå sig stark i konkurrensen med bilen
i viktiga relationer.
Stomnätet består av de utpekade stråken enligt
översiktsplanen vad gäller stadstrafiken. Det innebär att
stomlinjerna i Eskilstuna innefattar stråken BorsöknaTorshälla (linje 1), Stenby-Skiftinge (linje 2), Hällby-Viptorp
(linje 3) och Skogstorp-Mälarsjukhuset (linje 4).
Målet är att kollektivtrafikens framkomlighet ska vara
hög med fokus på stomlinjerna. Framkomligheten
ska vara så pass hög att bussar inte drabbas av
hastighetssänkningar på grund av trängsel som leder till
förseningar. För att skapa detta krävs det att prioriteringen
av kollektivtrafiken ökar i förhållande till bilen. Denna
prioritering kan ske genom signalprioritering, busskörfält
och hållplatsutformning.

Genom att planera för ett attraktivt stomnät med hög
framkomlighet för kollektivtrafiken i Eskilstuna kommun
bidrar det till att nå upp till de kommunala och regionala
målen om att andelen och antalet kollektivtrafikresor
ska öka. Ett fungerade kollektivtrafiksystem bidrar även
till att skapa en livlig och attraktiv stad för fler människor
att bo, arbeta och vistas i, där invånarna kan ta del
av de möjligheter till arbete, fritid och socialt nätverk
som erbjuds utan att ge avkall på kraven på effektiv
resursanvändning och bra luftkvalitet. Med ett attraktivt
stomnät skapas goda förutsättningar för att allt fler ska
välja att resa kollektivt.
I skapandet av ett attraktivt stomnät är det även viktigt att
det finns en anpassning till den regionala kollektivtrafiken,
som exempelvis regionaltågen, för att skapa goda
förutsättningar för att fler ska välja att ta bussen till tåget
eller andra regionalbussar.

Utformningsprinciper för stomnätet
För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv i förhållande
till bilen är det en avgörande förutsättning att tillgodose
behovet av god framkomlighet i kollektivtrafiksystemets
alla delar. I en befintlig stadsmiljö där gatuutrymmet är
begränsat betyder det i de flesta fall att kollektivtrafiken
måste prioriteras framför biltrafiken. Hög framkomlighet
för kollektivtrafiken bidrar till att skapa ett effektivt och
attraktivt kollektivtrafiksystem som ska leda till att fler
väljer att resa kollektivt. För att skapa hög framkomlighet
finns det ett antal utformningsprinciper att satsa på. Olika
lösningar på detta presenteras nedan.

2.1 Kollektivtrafikgator

Högersvängfält för bussen intill cirkulationsplats.

Hur prioriteringen ska förverkligas på sträckor, i
korsningar och intill hållplatser beskrivs genom
utformningsprinciper. Meningen med dessa principer
är att vissa på vilka ytor som busstrafiken kräver för
god framkomlighet. Dessa principer ger en uppskattad
bild över hur det kan komma att se ut då principerna
behöver anpassas till verkligheten, vilket kan leda till att
gaturummet kan komma att skifta i bredd, större eller
mindre. Exempel på vad som kan göra att bredden
varierar är att eventuell gatuplantering kan tillkomma.
Utformningsprinciperna är av stor betydelse vid
nyexploatering och om ytor för busstrafik behöver
reserveras för framtida behov.
I kommande avsnitt vad gäller utformningsprinciper avses
endast buss. På sträckor där det på sikt kan bli aktuellt
med andra typer av kollektivtrafik som exempelvis BRT
och/eller spårtrafik behövs exempelvis också utrymme
för säkerhetsavstånd, kontaktledningsstolpar, teknisk
utrustning och svep i kurvor. I eventuella korsningar kan
utrymme behövas för spårvagnssvep och signaler.

Kollektivtrafikgator är avsedda att endast användas
av fordon i linjetrafik och kan antingen vara en längre
sträcka eller en kortare förbindelse. Det innebär en
möjlighet till snabbhet, pålitlighet och en förbättrad
säkerhet i och med att kollektivtrafiken rent fysiskt
separeras från den övriga trafiken, vilket gör att
påverkan från den övriga trafiken minimeras radikalt.
Det gör att framkomligheten blir väldigt god vilket gör
att kollektivtrafikfordonen kan drivas säkert med hög
hastighet mellan hållplatserna.
Att anlägga kollektivtrafikgator kan motiveras i
samband med utbyggnad av nya bostads- och
verksamhetsområden och för att öka kollektivtrafikens
konkurrenskraft i befintliga områden, eller skapa
genvägar gentemot biltrafiken. Genom stadens centrala
delar kan kollektivtrafikgator vara ett alternativ genom
att reservera vissa stråk för kollektivtrafik. Prioriteringen
av kollektivtrafiken blir tydlig då biltrafiken hänvisas till
intilliggande gator. För att minska risken för att övrig trafik
ska trafikera den sträckan av gatan som endast är avsedd
för buss kan det vara lämpligt att placera ut någon typ av
hinder som gör det möjligt för bussen att ta sig fram men
hindrar övrig trafik.
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2.2 Kollektivtrafikkörfält

Sidoförlagda busskörfält

Reserverade körfält för buss är ett effektivt sätt att skapa
en mer pålitlig kollektivtrafik med kortare restider. Om
bredden är tillräcklig i det reserverade körfältet kan även
taxi, cykel- och mopedtrafik tillåtas.

Sidoförlagda busskörfält kan vara mer praktiskt i en del fall
i förhållande till mittförlagda busskörfält, framförallt gäller
det om utrymmet är begränsat och när det i korsningar
behövs fler körfält. Det gör att busskörfältet kan upphöra
och övergå i ett körfält som är öppet för övrig trafik.

För att i framtiden kunna anlägga busskörfält är det viktigt
att det längs alla huvudvägar samt stomlinjesträckningar
ska utrymme där det är möjligt sparas, så att busskörfält i
båda riktningar kan anläggas vid behov.
Att bygga busskörfält motiveras genom ett eller fler av
följande:
Ökar bussens framkomlighet på sträckor där risken är
		 stor att bussen fastnar i köer/trängsel. Detta bidrar till
		 att bussen kan hålla tidtabellen.

l

l

Ökar bussarnas framkomlighet i korsningar.

Tydligt sätt att visa att kollektivtrafiken är prioriterad
		i trafikplaneringen.

l

Reservera utrymme för framtida behov. Busstrafiken
		 kan flyta på bra idag men framtida förändringar i
		 staden kan leda till att framkomligheten försämras
		 genom att t.ex. biltrafiken ökar.

l

l

Visar att kollektivtrafiken är prioriterad i staden.

Genom byggnation av busskörfält skapas
		 förutsättningar för eventuella byggnationer av
		 spårbunden trafik i framtiden.

l

På sträckor där det sedan tidigare finns fler körfält är det
mer aktuellt att reservera utrymme för busstrafiken då
kostnaderna blir relativt låga i förhållande till att bygga
nya gator eller bredda befintliga.

Fördelar med placering i körbanekant:
Extra plattform behövs inte för väntande passagerare.
		 Detta innebär dock att gångbanan intill plattformen
		 kan komma att behöva breddas.

l

l

Väderskydd kan rymmas på gångbanan om plats finns.

Vissa passagerare behöver inte korsa gata med
		biltrafik.

l

Går att tidsbegränsas till högtrafik vilket möjliggör att
		 körfältet t ex kan användas för angöring.

l
l

Enkla att förverkliga i befintliga stadsmiljöer.

Nackdelar med placering i körbanekant:
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och
		 passagerare blir inte optimal då de tvingas att korsa
		fler körfält.

l

Om inte tillräckligt med utrymme finns kan det uppstå
		 konflikter mellan cyklister och passagerare intill
		hållplatsen.

l

Kan försvåra tillgängligheten till och från fastigheter
		 längst sträckan då det inte är tillåtet att angöra längst
		med kantstenen.

l

Det finns även nackdelar med busskörfält och som
framförallt är negativt för trafiksäkerheten.
l

Fler körfält för oskyddade trafikanter att passera över.

4,5

3,5

Högre hastigheter i jämförelse med om det endast
		 fanns ett körfält.

6,5

3,5

3,5

l
l

21,5

Principutformning med sidoförlagda busskörfält.

Hastighetsskillnader mellan de olika körfälten.

Skapar större korsningar vilket försämrar
		 trafiksäkerheten då korsningarna blir mer
		komplicerade.

l

Det finns olika varianter på busskörfältets placering då de
kan vara mittförlagda eller sidoförlagda.

Vad som är till fördel med sidoförlagda busskörfält är att
det är relativt enkelt att utföra i existerande stadsmiljöer.
De busshållplatser som eventuellt finns på den aktuella
sträckan kan användas vilket göra att kostnaderna blir
relativt låga och tillgängligheten hög.
4,5

3,5

6,5

3,5

3,5

21,5

Sidoförlagt busskörfält,
Västergatan.
4,5

3,5

3,5
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4,5

3,5

6,5
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21,5

Mittförlagda busskörfält

Reversibelt körfält

Med ett mittförlagt busskörfält där busskörfälten placeras
intill varandra finns möjligheten för en tydlig och
genomgående gestaltning.

Ett reversibelt busskörfält utnyttjas i båda körriktningarna
inom ett och samma körfält under olika tider på dygnet
då det anpassas efter rusningstrafikens riktning.

4,5

3,5

3,5

3,5

3,5

18,0

Principutformning med reversibelt busskörfält.

Mittförlagt busskörfält, Nantes.

Fördelar med placering i gatumitt:
l

Konflikt med parkerade fordon minimeras.

l

Ger möjlighet till fysiska avgränsningar.

l

Väntande passagerare blockerar inte gångbanan.

l

Fungerar bra för både buss- och spårvägstrafik.

Nackdelar med placering i gatumitt:
Passagerare som ska till eller från hållplatsen
		 tvingas
korsa3,5
körbanan. 6,5
4,5
3,5

l
l

3,5

Hållplatserna kräver stort utrymme.

Svårt att göra det möjligt 21,5
för en buss att passera
		 en stillastående buss.

l

Svårt att kombinera med planskilt korsande
		av körbana.

l

Att gå ifrån busskörfält på enskilda sträckor i
busslinjesystemet till att istället ha helt separata körfält
längst hela sträckan ökar kollektivtrafikens framkomlighet
radikalt. Med ett sådant system skapas ett Bus Rapid
Transit-system (BRT) där bussen till stora delar avgränsas
från övrig trafik. Detta tillsammans med signalprioritering
skapar förutsättningar för en BRT-lösning vilket leder till
mycket god framkomlighet och hög kapacitet. Detta
bidrar till att tillförlitligheten till kollektivtrafiken ökar och
det framkommer tydligt att kollektivtrafiken prioriteras
högt.

Hur påverkas stadsmässigheten med busskörfält?
Utformningen av gaturummet är av stor betydelse för
hur människor upplever den. Vad gäller busskörfält är det
många som tänker att det är ytterligare en stor trafikled
som bidrar till att skapa fler barriärer i staden. För att
busskörfälten ska smälta in i stadsbilden på ett bättre
sätt går det exempelvis att arbete med grönska. Det kan
exempelvis kan det anordnas med hjälp av trädrader,
men på sträckor där det inte är möjligt på grund av
utrymmesskäl kan det bli aktuellt med mer yteffektiva
lösningar. Genom att arbeta mer med utformningen
och grönska kan busskörfält och hållplatser bidra till en
attraktivare trafikmiljö som i sin tur kan skapa en trevligare
stadsmiljö.

Hållplatser
4,5

3,5

6,5

3,5

3,5

21,5

Principutformning med mittförlagda busskörfält.

4,5

3,5

3,5

18,0

3,5

Hållplatstiden utgör en stor del av restiden för en
busslinje, vilket därmed påverkar bussens genomsnittliga
hastighet. Med en hållplatsutformning som underlättar
bussens inkörning och lämnande av hållplatsen finns det
tid att spara.
Vad gäller hållplatsers utformning är det viktigt att
hållplatserna tillgänglighetsanpassas för att underlätta
på- och avstigning för resenärerna. Detta är viktigt för att
tillgängliggöra kollektivtrafiken för alla.

3,5
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Beläggningen på plattformen har en stor betydelse för
personer med synnedsättning. Därför ska beläggningen
på alla hållplatser ha taktila markeringar och markeringar
med hög visuell kontrast som förbättrar tillgängligheten
för denna grupp och bidrar till att förenkla för alla
passagerare att uppfatta hållplatsen. Det bör finnas
sittmöjligheter och god belysning på hållplatserna och
om antalet påstigande resenärer är över 30 per dygn bör
hållplatsen utrustas med väderskydd.

Enkel stopphållplats
En enkel stopphållplats bromsar enbart upp trafiken i
bussens körriktning. Den har ungefär samma egenskaper
som den dubbla stopphållplatsen men passar bättre i
centrala tätortsmiljöer med omfattande biltrafik. Där
trafikflödena är stora måste undersökningar göras om
det finns risk för köbildning som kan påverka korsande
trafikled, vilket kan skapa problem för busstrafiken på
andra platser. Den refug som separerar körbanorna
bör vara lång och så pass hög att det inte är möjligt att
köra upp och över refugen. Det bidrar till att felaktiga
omkörningar förhindras.

Kapitel 4. Principutformning

figur 20. Enkel stopphållplats

Placering av hållplatser sker normalt på en racksträcka för
att siktförhållandena ska uppfyllas och i normalfallet efter
en gatukorsning, väganslutning eller övergångsställe.
Detta frångås vid kollektivtrafikkörfält i gatumitt och vid
bussgator. Hållplatser och reserverade körfält i gatumitt
är ofta den bästa utformningen för att skapa god
framkomlighet med minimal risk för störningar.
Vad gäller avståndet mellan hållplatserna utmed samma
linje bör avståndet inte vara för tätt då det sänker
medelhastigheten. Ett allt för glest hållplatsavstånd
ger samtidigt sämre tillgänglighet. Beroende på vilken
funktion linjen har bör hållplatsavståndet ligga mellan
400-800 meter i tätorten. På landsbygden kan tillåtas
upp till 2 000 meter avstånd mellan hållplatserna på en
linje beroende på vart målpunkter/bebyggelse finns.

Dubbel stopphållplats

heten för övriga fordonstrafikanter i lika hög grad
som dubbel stopphållplats och kapaciteten och
framkomligheten är högre. Framkomligheten för
cyklister kan ökas genom att cykelbanor byggs
förbi busshållplatserna.

med19.
enDubbel
enkelstopphållplats
stopphållplats. I integrerat frirum
figur

Det finns många olika varianter vad gäller en hållplats
utformning. Nedan presenteras ett antal förslag på olika
hållplatstyper. De förslag som presenteras kan användas
dels i anslutning till olika typer av busskörfält men även
vid smalare gaturum utan busskörfält.

är hållplatsen en ovanlig men möjlig åtgärd.
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En stopphållplats är utformad så att trafiken bromsas upp
eller stannar när en buss angör hållplatsen i och med
att bussen stannar i körfältet. Det gör att busstrafiken
prioriteras framför övrig trafik och samtidigt blir det enkelt
för bussarna att angöra hållplatsen. Stopphållplatser är ett
bra alternativ för prioriterade busslinjer i tätort eftersom
de bidrar till korta hållplatsuppehåll och minskar risken för
felparkerade bilar.
Trafiksäkerheten ökar för gående med stopphållplatser.
Därför bör stopphållplatser användas där många
oskyddade trafikanter förekommer, särskilt vid stor andel
barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Dessa hållplatstyper har även en viss hastighetsdämpande
effekt.
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En enkel stopphållplats dämpar fordonstrafikens
kapacitet och framkomlighet i bussens färdriktning,
men ger större kapacitet och framkomlighet för all
fordonstrafik än vad dubbel stopphållplats ger. Hastighetssäkring är möjlig att utföra med acceptabla
konsekvenser för alla trafikanter. Det är bra om den
refug som skiljer körbanorna åt är lång och inte går
att köra över, så att felaktiga omkörningar förhindras.
En stopphållplats i brant lutning ökar risken för att
en stillastående buss blir påkörd vid halka.

Dubbel stopphållplats, som ofta kallas timglashållplats
används i tätortsmiljöer. När en
buss står på hållplatsen
> Trafiksäkerhet
Enkel stopphållplats
kandå
ge nästan
måste övrig trafik i båda riktningarna
stanna
detlika god
trafiksäkerhet som en dubbel stopphållplats.
endast finns ett körfält genom hållplatsen.
Den
dubbla
Skillnaden ligger i att det
motriktade
fordons> Användbarhet
flödet löper utmed hållplatsläget. För god trafikstopphållplatsen
kräver
lite utrymme
prioriterar
En enkel stopphållplats är även
den kapacitetssäkerhet är och
det viktigt
att det motriktade fordonsbegränsande och kan därmed användas i hela
flödet hastighetssäkras. En lång refug behövs
bussarna.
Bussarna har lättare att
angöra hållplatsen.
transportsystemet där önskad kapacitet förbi
mellan körriktningarna för att undvika att fordon
hållplatsläget
inte
överskrider
hållplatsens
kapakör om Det
och ökarär
riskerna
gående som korsar
Trafiksäkerhetens för gående ökar.
inteförlämpligt
citet. I transportrummet är ofta önskad kapacitet
gatan.
med
en dubbel
stopphållplats
där cykeltrafiken på
och framkomlighet
större än
vad enkel stopphållplats medger. I det integrerade transportrummet
körbanan
är omfattande eller där bussen väntar in tid eller
och i mjuktransportrummet kan önskad
kapacitet
och framkomlighet
tillgodoses
står
ovanligt
längeoftapå
hållplatsen.

Hållplatstyper

Stopphållplats

Enkel stopphållplats. Trafikverket
och Sveriges kommuner och
> Framkomlighet
Enkel stopphållplats
begränsar inte framkomliglandsting, 2015. Vägar och
gators utformning
i tätort.

Enkel stopphållplats

Dubbel stopphållplats. Trafikverketintegrerade
och Sveriges
kommuner och
transportrummet då önskad kapacitet
landsting, 2015. Vägar och
gators utformning
i tätort.
och framkomlighet
behöver reduceras kan
dubbel

Dubbel stopphållplats

Dubbel stopphållplats kallas också timglashållplats.
Dubbel stopphållplats används mest i tätort. Fordon
i båda riktningarna måste stanna när en buss står på
hållplatsen. Dubbel stopphållplats kräver liten plats,
vilket gör det lättare att ge gott om plats för väntande
passagerare. Bussarna kan lätt angöra hållplatsen. Den
höga plattformen gör det också lätt för passagerarna
att stiga av och på bussen. Dubbel stopphållplats är
särskilt lämplig där många oskyddade trafikanter förekommer, särskilt vid stor andel barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Hållplatstypen har en
hastighetsdämpande effekt. Väntande passagerare
står i körbanans förlängning och en hastighetssäkring
av inkommande fordonstrafik reducerar trafiksäkerhetsrisken. Det är inte lämpligt med dubbel stopphållplats där cykeltrafiken på körbanan är omfattande eller
där bussen väntar in tid eller står länge på hållplatsen.

stopphållplats ibland användas. I mjuktrafikrummet och i integrerat frirum kan som regel önskad
kapacitet tillgodoses med dubbel stopphållplats.

> Framkomlighet
Dubbel stopphållplats ger bra framkomlighet för
busstrafiken, bussen blir dimensionerande i
transportsystemet. Om busstrafiken är omfattande kan dock utformningen hindra framför allt
mötande busstrafik att angöra så länge det finns
en buss på hållplatsen. Dubbel stopphållplats
begränsar framkomligheten för övriga trafikanter och passar därför där framkomligheten ska
begränsas eller där biltrafikflödet inte är större
än vad dubbel stopphållplats ger upphov till.
Framkomligheten för cyklister kan ökas genom
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Klackhållplats

Hållplats vid mittförlagda kollektivtrafikkörfält

Hållplatsen är utbyggd i gatan och hindrar eller stoppar
bakomvarande trafik. Den kräver lite plats och prioriterar
bussar framför övrig trafik. Det innebär att det inte är
lämpligt att bygga en klackhållplats där trafikflödet är
högt, då risken finns att det uppstår köbildning. Bussarna
har lätt att angöra hållplatsen och den höga plattformen
underlättar för passagerare att stiga på och av bussen.
Klackhållplatsen är ett bra alternativ på prioriterade linjer
i tätorter och den ger dessutom mer plats för parkerade
bilar än andra hållplatsvarianter. För att minimera risken
för olyckor mellan cyklister och passagerare bör en
figur 21. Klack och kantstenshållplats
separat
cykelbana anordnas bakom väderskyddet.

Vad gäller placering av hållplatser vid mittförlagda
busskörfält hamnar de i de flesta av fallen i gaturummet
intill biltrafikens körfält. Bredden av plattformen ska inte
understiga 3,5 meter och den ska förses med ett räcke
som avskiljare från övrig trafik.
För att skapa en sådan trafiksäker hållplats som
möjligt bör hållplatsplattformarna vara isärdragna
och placerade i ett sådant läge att hållplatsläget
och plattformen i körriktningen är placerad innan
hållplatsläget i motsatt riktning. Det ska vara möjligt
för resenärer att på ett trafiksäkert sätt gå mellan
hållplatslägena och gångbanorna utmed gatan. Därför
placeras övergångsstället mellan hållplatserna, vilket då
innebär att fotgängaran kan gå över gatan väl synligt
framför bussarna, som har låg hastighet när de passerar
övergångsstället och buss i mötande riktning skymmer
inte sikten för ankommande buss.
För att undvika att fotgängare väljer att korsa körbanan
på annan plats än den hänvisande bör ett räcke placeras
längs med plattformen för att försvåra ett sådant
beteende.

Klackhållplats. Trafikverket och Sveriges kommuner och
landsting, 2015. Vägar och
gators
utformning
i tätort.
sens kapacitet.
I transportrummet
är ofta
önskad

Klack- och kantstenshållplats

Klackhållplats kräver lite plats genom att den är utbyggd
i gatan. Hållplatsen ger god plats för väntande passagerare. Bussarna har lätt att angöra hållplatsen vilket bidrar till korta hållplatsuppehåll. Klackhållplats
med hög plattform gör det lättare för passagerarna att
stiga på och av bussen. Klackhållplatsen ger mer plats
för parkering än andra hållplatsalternativ. Den prioriterar bussarnas framkomlighet och begränsar framkomligheten för fordonstrafik i samma riktning som
busstrafiken. En separat cykelbana bör anordnas
bakom väderskyddet, annars finns en risk att cyklister väljer motsatt körfält när de ska passerar bussen.
Vid långa hållplatsuppehåll och om fordonstrafikflödet är högt, bör klackhållplats inte användas. En klackhållplats med bred klack ökar också säkerheten för
alla gående som korsar gatan.
Kantstenshållplatsen är placerad vid körbanekanten och förekommer främst i tätortsmiljö. Den har
liknande egenskaper som klackhållplatsen om den
är placerad utmed en kant där det inte förekommer
parkering. Om parkering förekommer blir det istället en glugghållplats.

kapacitet och framkomlighet större än vad klackhållplats och kantstenshållplats medger, och
dessa hållplatser kan därför sällan användas. I
det integrerade transportrummet och i mjuktrafikrummet kan önskad kapacitet och framkomlighet som regel tillgodoses med klackhållplats
och kantstenshållplats. I det integrerade frirummet är hållplatstypen inte särskilt vanlig.

Hållplats vid sidoförlagda busskörfält

Vid sidoförlagda busskörfält placeras hållplatslägena
istället på vardera sida av vägbanan, vilket innebär
> Framkomlighet
att avståndet mellan hållplatserna
ökar i bredd.
Busstrafiken angör lätt en klackhållplats och
relativt
lättta
en kantstenshållplats.
FramkomligTillgängligheten för gående som
ska
sig till hållplatsen
heten för fordonstrafiken reduceras något liksom
för cykeltrafiken därhållplats,
separat cykelbana saknas.
blir bättre i jämförelsevis med mittförlagd
då inga körfält behöver korsas>om
man som gående
Trafiksäkerhet
Busshållplatstypen är inte lika trafiksäker som
kommer från den sidan. Om det
är
så att fotgängare/
stopphållplatserna eftersom fordonstrafiken passerar den stillastående bussen där
passagerare
resenärer behöver ta sig till hållplatsplattformen
på
den kan
korsa gatan. Passager över gatan bör hastighetsandra sidan av gatan tvingas desäkras
korsa
fyra
omfördet
och läggas
förekörfält
busshållplatsläget
att
öka synbarheten och trafiksäkerheten. Om cykelär genomgående busskörfält. Det
är
något
som
bör
tas
banan kan placeras bakom väderskyddet ökar traAnvändbarhet
fiksäkerheten för gående
och cyklister. En
hastigi>beaktande
vid denna typ av utformning.
Beroende
på
Även klackhållplats och kantstenshållplats är
hetssäkring av fordonstrafiken i hållplatsläget är
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blianvänaktuelltockså
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ellerinte
signalreglering
avcyklister
övergångsstället
för att
tet förbi hållplatsläget
överskrider hållplatöka fotgängarnas trygghet.

Vid mittförlagda busskörfält finns det även en annan
hållplatstyp som är möjlig, en så kallad ö-terminal.
Vad som är fördelaktigt med en ö-terminal är att det
endast behövs anläggas en plattform då bussarna i båda
färdriktningarana kan använda samma plattform. Då
bussarna som används i trafiken idag har dörrarna på
höger sida innebär det att bussarna kommer att behöva
SIDOANLÄGGNINGAR 1 Busstrafikanläggningar
trafikera i vänstertrafik, eller så är alternativet att en
skiftning sker före och efter hållplatsen.

Hållplats vid mittförlagda körfält.
Vägverket och Svenska kommunförbundet, 2004.
och gatorstrafik
utformning,
sidoanläggningar.
I innerstadsområdenVägar
med omfattande
kan mitthållplats
vara ett alternativ.
FIGUR 1-52

Mitthållplats

Mitthållplats innebär att bussen angör en refug i mitten av gatan. Hållplatstypen
ärDet
vanlig
där ett
bussar
delar
körfält med
spårvagn.
finns
antal
nackdelar
med
att bussen växlar sida
Om
i framkant på hållplatsen och väderskydd sätts
närövergångsställe
den kör in påplaceras
hållplatsen:
upp, måste väderskyddet placeras med hänsyn till siktkravet.
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Om frekvensen av bussar är hög finns det en risk att

Istället
för refugblir
utförs
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till vänster om övergångsställe för att
		 bussarna
fördröjda
av varandra.
minska risken att gående som korsar gatan tittar åt fel håll.
l

Bussarna tvingas göra en krängande rörelse innan

Till
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då för
den står vid hållplats
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angörandet
till bussen
plattformen,
vilketannan
ökartrafik
risken
och
fartdämpande
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		 att
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sig för att åka
åt det och placerat
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i 		
ett hållet
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l

Hållplats vid sidoförlagt busskörfält
på Västergatans östra sida, Eskilstuna.

Hållplatsutformningen är ytkrävande.

Farliga situationer kan uppstå beroende på hur
		 hållplatsen utformas då det kan vara svårt för
		 fotgängare att uppfatta att bussarna byter sida.

l
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En hållplats med en utformning som denna bör
användas i undantagsfall. Ett sådant undantag kan vara
om hållplatsen är en viktig bytespunkt för resenärer där
flertalet linjer trafikerar. Med denna utformning kan då
byten ske på samma plattform utan att resenärer behöver
korsa något körfält.
Det är viktigt att ta hänsyn till hur resenärer ska kunna
förflytta sig från gång- och cykelbanan till hållplatsen
på ett säkert sätt vid denna hållplatstyp. Vid mittförlagda
busskörfält tvingas resenärerna att korsa minst ett
körfält med denna lösning. För att skapa en tryggare
trafiksituation är det viktigt att uppmärksamma övrig
motorfordonstrafik att sakta ner intill de passager som
finns till för att resenärerna ska kunna röra sig mellan
hållplatsen och gång- och cykelbanorna.
Det kan göras genom upphöjda passager/
övergångsställen vilket dämpar fordonens hastighet.
Genom denna utformning ökar tillgängligheten för
kollektivtrafikresenärerna och de prioriteras före övrig
fordonstrafik.
Om trafikflödet är högt i anslutning till hållplatsen bör
övergångsställena signalregleras för att premiera de
oskyddade trafikanterna. Räcken bör även placeras
ut på plattformen för att styra fotgängarna till
övergångsställena/passagerna.

Korsningspunkter
Korsningar kan lätt bli stora och utrymmeskrävande med
busskörfält i till- och frånfarterna. Det kan bli än mer
problematiskt om busskörfälten är mittförlagda, särskilt
om bussarna svänger i korsningen. För att undvika att
korsningen överdimensioneras krävs det noggranna
utredningar över vilken kapacitet som krävs i korsningen.
Vid användningen av bussprioriteringar finns det risk
att det uppstår köer för övrig trafik som då kan försvåra
framkomligheten även för bussen. För att detta inte ska
bli ett stort problem krävs det att det görs grundläggande
trafikanalyser och trafiksimuleringar.
Några exempel på korsningsutformningar som det går att
arbeta med för att öka kollektivtrafikens framkomlighet är
signalprioriteringar i korsningar eller cirkulationsplatser.

Signalprioritering
Genom signalprioritering kan bussar ges företräde vid
vägkorsningar och därigenom få förbättrad effektivitet,
pålitlighet och ökad hastighet på samma gång. Studier
som har gjorts i svenska städer visar att 70-80% av alla
förseningar på en resa med buss inom städer beror på
väntetiden vid trafiksignaler som saknar prioritering.
Genom att införa prioritering i trafiksignalerna kan
körtiden minskas med 10-20%. Fördelarna med
signalprioritering för kollektivtrafik blir störst när prioritet
genomförs som en del i ett paket med åtgärder för ett
stråk eller en linje.
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Signalprioritering, Careliigatan

Fördelar med trafiksignalprioritering:
För resenärer: en snabbare, mer pålitlig bussresa med
		 bättre komfort, högre turtäthet och färre förseningar.

l

För kommunen och den ansvariga
		 kollektivtrafikmyndigheten: lägre kostnader,
		 flera passager och mindre spridning i körtider.

l

För trafikföretaget: fler passagerare, lägre
		 bränsleförbrukning, mindre stress för förare, ökad
		 effektivitet och lägre driftskostnader.

l

Nackdelar med trafiksignalprioritering:
Framkomligheten för övrig trafik kan bli låg, vilket även
		 kan drabba bussarna om de hamnar i samma köer.

l

Cirkulationsplats
För att framkomligheten för busstrafiken ska öka genom
cirkulationsplatsen bör körfält för buss gå rakt genom
cirkulationen. För att detta ska fungera med övrig trafik
krävs det att cirkulationen signalregleras för att tydligt visa
att nu kommer bussen och övrig trafik måste stanna.
Korsningstypen är mest lämpad i korsningar där flödet av
fordonstrafik inte är allt för högt eftersom varje buss som
passerar stoppar all övrig trafik. Det kan leda till att även
bussarnas framkomlighet påverkas negativt. Det finns
åtgärder att vidta om trafikflödet skulle vara något högre i
någon riktning. Exempelvis fler körfält ut ur cirkulationen,
signaler inne i cirkulationen och fria högersvängar som
inte berörs av signalregleringen.
För att skapa en optimal trafiklösning krävs det djupare
studier och simuleringar som lyfter fram konsekvenserna
med införandet av en cirkulationsplats med
genomgående körfält för bussen.
Utöver att bussens prioritet och framkomlighet ökar, ökar
även bekvämligheten för resenärerna inne i bussen då
krängrörelsen blir betydligt mindre vilket är fördelaktigt
för framförallt stående passagerare.
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BILAGA 4

Restidskvot linje 1

Restidskvoter

Östra torget, Torshälla (Coop)
- Eskilstuna centrum (Fristadstorget)

Gena och raka linjedragningar är viktiga för
kollektivtrafikens ekonomi, vilket påverkar möjligheten
att erbjuda en god turtäthet. Genheten påverkar
även restidskvoten, d.v.s. hur lång tid en resa med
kollektivtrafiken tar från dörr till dörr relativt motsvarande
resa med bil, vilken i sin tur har stor påverkan på
kollektivtrafikens attraktivitet.

Färdmedel

Buss

Bil

Gångavstånd startpunkt

1

1

Väntetid

5

0

Restid

21

14

Parkering

0

5 (Vestalen)

Det finns tydliga samband mellan en god restidskvot och
kollektivtrafikens marknadsandel i olika reserelationer.

Gångtid till målpunkt

2

4

Total restid

29

19

För att färdmedelsfördelningen ska kunna uppnås krävs
det att kollektivtrafik samt gång och cykel planeras väl så
att attraktiva alternativ till biltrafiken skapas. Det viktigaste
är konkurrenskraften ur ett tidsperspektiv. Vid varje ny
planering av bostäder och andra verksamheter bör man
alltid göra en analys av hur lång tid det tar med olika
färdsätt till centrum och andra viktiga målpunkter.

Restidskvot

1,5

Borsökna (Monas Närköp) Eskilstuna centrum (Fristadstorget)
Färdmedel

Buss

Bil

Gångavstånd startpunkt

1

1

Vad gäller framtagandet av restiden för buss utgick vi från
bussens tidtabell och gångavståndet mellan hållplatsen
och start/målpunkten är en uppskattning. Detta gjordes
under hösten 2017.

Väntetid

5

0

Restid

26

13

Parkering

0

5 (Vildsvinet)

Restidskvoten definieras som restiden med kollektivtrafik
dividerat med restiden för biltrafik mellan samma startoch målpunkter. För att kollektivtrafiken ska vara ett
attraktivt alternativ ska kvoten inte överstiga 1,5, utan
bör istället vara lägre för att fler ska välja att resa med
kollektivtrafiken än med bil.

Gångtid till målpunkt

2

2

Total restid

34

21

Restidskvot

1,6

Restidskvot linje 2

Följande tabeller visar några exempel på restidskvoter för
linjerna 1-4 i Eskilstunas stadsnät.

Skiftinge (ICA Maxi)
- Eskilstuna centrum (Fristadstorget)
Färdmedel

Buss

Bil

Gångavstånd startpunkt

1

1

Väntetid

5

0

Restid

11

8

Parkering

0

5 (Vestalen)

Gångtid till målpunkt

2

4

Total restid

19

18

Restidskvot

1,05

Stenby centrum (ICA Supermarket)
- Eskilstuna centrum (Fristadstorget)
Färdmedel
Buss
Bil
Gångavstånd startpunkt

1

1

Väntetid

5

0

Restid

15

8

Parkering

0

5 (Vildsvinet)

Gångtid till målpunkt

2

2

Total restid

23

16

Restidskvot

1,4

14

Kollektivtrafikplan - Bilagor

Restidskvot linje 3

Restidskvot linje 4

Hällby (skola) - Eskilstuna centrum (Fristadstorget)

Skogstorp (Konsum)
- Eskilstuna centrum (Fristadstorget)
Färdmedel
Buss
Bil

Färdmedel

Buss

Bil

Gångavstånd startpunkt

1

1

Väntetid

5

0

Restid

21

14

Parkering

0

5 (Vildsvinet)

Gångtid till målpunkt

2

2

Total restid

29

17

Restidskvot

1,7

(Tunagården) - Eskilstuna centrum (Fristadstorget)
Färdmedel
Buss
Bil
Gångavstånd startpunkt

2

1

Väntetid

5

0

Restid

10

6

Parkering

0

5 (Vildrosen)

Gångtid till målpunkt

2

3

Total restid

19

10

Restidskvot

1,9

Gångavstånd startpunkt

1

1

Väntetid

5

0

Restid

25

10

Parkering

0

5 (Vildsvinet)

Gångtid till målpunkt

2

2

Total restid

33

13

Restidskvot

2,5

Mälarsjukhuset - Eskilstuna centrum
(Fristadstorget)
Färdmedel
Buss
Bil
Gångavstånd startpunkt

1

1

Väntetid

5

0

Restid

10

5

Parkering

0

5 (Vildrosen)

Gångtid till målpunkt

2

3

Total restid

18

14

Restidskvot

1,3

Hällby (skola)- Mälarsjukhuset, Linje 3 och 4
Färdmedel
Buss
Bil

15

Gångavstånd startpunkt

1

1

Väntetid

5

0

Restid

34

18

Parkering

0

5
(parkeringshus
Mälarsjukhuset)

Gångtid till målpunkt

1

3

Total restid

41

27

Restidskvot

1,5

Förslag till
YTTRANDE

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2018-04-23

KS 2018/185
Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl

Yttrande över Kollektivtrafikplan för Eskilstuna
kommun
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny
Kollektivtrafikplan för Eskilstuna kommun. Inledningsvis vill Kungsörs kommun
framföra att planen är välskriven och informativ.
Kungsör har omfattande arbets- och studiependling till Eskilstuna och önskar en
fortsatt regional utveckling över länsgränsen. Kungsörs kommun vill betona att
för den regionala utvecklingen är det viktigt att Kollektivtrafikplanen beaktar
resenärerna på busslinje 550 som trafikerar sträckan Köping-Kungsör-Eskilstuna
samt tågen från Örebro/Arboga/Kungsör på Svealandsbanan. För skoleleverna,
arbetspendlarna och övriga resenärer är det av största vikt att det finns
bytespunkter vid Eskilstuna central eller andra hållplatser/noder så att resenärerna
kan nå de olika arbetsplatsområdena och skolorna på ett tidseffektivt sätt.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet över Kollektivtrafikplan för Eskilstuna
kommun som sitt eget.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-05-28

§
Remiss – Samråd Miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning för Havsplan
Östersjön (KS 2018/209)
Kungsörs kommun har gett möjlighet att yttra sig i samråd kring
miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning för
Havsplan Östersjön.
En havsplan ska vara vägledande för myndigheter och kommuner
vid planläggning och prövning av anspråk på användning av havsplaneområdet. Planerna ska bidra till en hållbar utveckling och
vara förenliga med målet om en god miljöstatus i havet.
Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att
ta fram havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.
Kungsörs kommun berörs av havsplanen för Östersjön. Till varje
havsplan görs även en miljöbedömning och tillhörande
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till
yttrande. Av det framgår att Kungsörs kommun
-

inte har några synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen
och hållbarhetsbedömningen

-

ställer sig positiv till att man tydligt redovisat såväl positiva
som negativa effekter.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Inbjudan till samråd
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2018-0514

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över
Samråd Miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömning
för Havsplan Östersjön som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

havochvatten@havochvatten.se (inkl. förslag till
yttrande i wordformat, ange dnr 396-18 i mailets
ämnesrad), akten

Från: havsplanering [mailto:havsplanering.havsplanering@havochvatten.se]
Skickat: den 10 april 2018 15:36
Ämne: MKB och hållbarhetsbedömning av förslag till havsplaner – del i samrådet om statliga
havsplaner

Inbjudan till samråd om MKB och hållbarhetsbedömning
Nu finns miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och hållbarhetsbedömningar av förslagen till
havsplaner på vår webbplats. De är nu på samråd tillsammans med förslagen till statliga
havsplaner för Sverige. Samrådet pågår till 15 augusti.

Om konsekvensbedömningar
Havs- och vattenmyndigheten arbetar med konsekvensbedömning integrerat i
havsplaneringen. Utöver detta löpande arbete låter vi externa parter göra
konsekvensbedömningar kopplat till de olika faserna i dialogen, exempelvis fasen utkasten i
tidigt skede och som nu fasen samråd om förslagen till havsplaner.
Miljökonsekvensbeskrivningarna är rapporteringen från arbetet med strategisk
miljöbedömning enligt kapitel 6 i miljöbalken. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas.
Hållbarhetsbedömningarna utvärderar planförslagens bidrag till ekonomisk, social respektive
miljömässig hållbar utveckling.
Om havsplaner
Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för
Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som är den bästa användningen av
havet. Planerna ska förena näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. En havsplan är en
strategisk plan med stora drag och få detaljer.
Så går samrådet till
MKB och hållbarhetsbedömningarna är samrådshandlingar som läggs till samrådet om de
statliga havsplanerna som pågår till 15 augusti 2018. Samrådet sker nationellt, regionalt och
med grannländer.
Synpunkter lämmar ni skriftligt senast 15 augusti. Skicka dem helst i ett digitalt redigerbart
format, för då kan vi behandla dem snabbare.
Läs mer: så går samrådet till – datum, möten, lämna synpunkter
Samrådshandlingarna
Det är dessa sex pdf:er som är samrådshandlingar:
•

Miljökonsekvensbeskrivning – Bottniska viken (pdf 5 MB)

•

Miljökonsekvensbeskrivning – Västerhavet (pdf 5 MB)

•

Miljökonsekvensbeskrivning – Östersjön (pdf 10 MB)

•

Hållbarhetsbedömning – Bottniska viken (3 MB)

•

Hållbarhetsbedömning – Västerhavet (2 MB)

•

Hållbarhetsbedömning – Östersjön (4 MB)

Ni hittar handlingarna via vår webbsida Förslag till havsplaner, under Konsekvenser. På
webbsidan hittar ni förslagen till havsplaner och kan utforska förslagen som webbsidor och
klickbara kartor.
Kontakta oss
Kontakta oss gärna om ni har frågor. Ni hittar kontaktuppgifter på sidan Konsekvenser.

Vänliga hälsningar
Thomas Johansson
Havs- och vattenmyndigheten
Följ gärna havsplaneringen på www.havochvatten.se/havsplanering

Förslag till
YTTRANDE

Sida 1 (3)

Datum

Vår beteckning

2018-05-14

KS 2018/209

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Therés Andersson
Miljöstrateg

Yttrande samråd miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) och hållbarhetsbedömning för Havsplan
Östersjön
Bakgrund
Havs- och vattenmyndigheten ges i havsplaneringsförordningen ansvaret för att i
bred samverkan ta fram förslag till tre havsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). Havsplanerna ska vara vägledande för myndigheter
och kommuner vid planläggning och prövning av anspråk på användning av
havsplaneområdet. Planerna ska bidra till en hållbar utveckling och vara förenliga
med målet om en god miljöstatus i havet.
Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram havsplaner för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Kungsörs kommun berörs
av havsplanen för Östersjön.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Till varje havsplan görs även en miljöbedömning och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att integrera miljöaspekter i planeringen och beslutsfattande så att en hållbar utveckling
främjas. Med hjälp bl.a. av planeringsmetoden Symphony har den samlade miljöeffekten inom havsområdena beräknats och analyserats i syfte att bedöma resultatet av havsplanen i förhållande till nollalternativet för år 2030.
Hållbarhetsbedömning
Parallellt med miljökonsekvensbeskrivningen har också en hållbarhetsbedömning
genomförts. Hållbarhetsbedömningen utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna
Ekonomi, Ekologi och Sociala aspekter. Genom hållbarhetsbedömningen tillförs
ett vidgat perspektiv till miljöbedömningen genom att också omfatta planens
samhällsekonomiska och sociala konsekvenser.

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

2018-05-14

KS 2018/209

Ert datum

Er beteckning

Sammanfattning av resultat från MKB och hållberhetsbedömning
De flesta sektorers bedrivande och utveckling innebär en påverkan på miljön och
på biologisk mångfald. Resultatet indikerar att majoriteten av miljöpåverkan kan
härledas till landbaserade eller historiska utsläpp. Det rådande förslaget till
havsplan innebär dock inga eller mycket små förändringar av de flesta sektorers
utbredningar. Endast för energiutvinning och sandutvinning och i viss mån yrkesfiske innebär havsplanen en förändring mot nu rådande situation. Därför är det
framförallt dessa sektorers miljöpåverkan som ger upphov till miljökonsekvenser
som kan härledas till havsplanen, även om de enligt analyserna bidrar med förhållandevis små miljöeffekter
Den sammantagna bedömningen när det gäller planens effekter i förhållande till
miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård är svårbedömd. Resultatet tyder på att planen potentiellt kan medföra en positiv effekt till följd av vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden och minskad belastning från
yrkesfiske i energiområden. Samtidigt medför planens vägledning om energiutvinning en potentiell ökning av miljöbelastningen samt visuell påverkan, båda
med potentiellt negativa effekter för kulturella ekosystemtjänster. En övergripande bedömning blir att planförslaget inte har någon nettoeffekt på möjligheten att
uppnå målet.
Hållbarhetsbedömningen av den föreslagna havsplanen i Östersjön visar ett
övergripande positivt resultat jämfört med nollalternativet (utan havsplan).
Sammantaget visar analysen på ett positivt resultat för den ekonomiska hållbarhetsdimensionen. Det beror huvudsakligen på förväntat positiva ekonomiska
effekter inom energiutvinning från vindkraft, sandutvinning i havsområdena
Sydvästra Östersjön och Öresund samt Södra Östersjön och på stärkta ekosystemtjänster i planområdet Östersjön till följd av utökad naturhänsyn genom
vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden.
Också inom hållbarhetsdimensionen Ekologi uppvisar analysen av Östersjöns
planförslag ett positivt resultat. Detta beror främst på minskade klimatutsläpp till
följd av utbyggnaden av vindkraft enligt planförslagets vägledning om energiutvinning. Planförslaget bedöms medföra positiva miljöeffekter genom vägledning om särskild hänsyn till höga naturvärden i områden med generell användning, försvar och energiutvinning. Planen bedöms också kunna medföra negativa
miljöeffekter, huvudsakligen till följd av störningar i anläggningsfasen vid vindkraftsetablering i planområdet Östersjön, och till följd av vägledning om sandutvinning.
Även inom den sociala hållbarheten erhålls ett positivt resultat. Positiva effekter
av planförslaget kopplas till ökad sysselsättning från en eventuell utbyggnad av
havsbaserad vindkraft, ökade möjligheter till identitetsskapande aktiviteter som
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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yrkesfiske och rekreationsaktiviteter genom ökad miljöhänsyn, samt minskad
belastning på kulturmiljöer då bottentrålning begränsas i vissa områden. Däremot
bedöms en utbyggnad av vindkraft enligt vägledning i planförslaget kunna medföra en försämring när det gäller samexistens mellan olika sektorer och intressen
i planområdet Östersjön.
I utvärderingen av planens bidrag till måluppfyllelsen av miljömålet Hav i balans
samt levande kust och skärgård ligger fokus på preciseringen: Ekosystemtjänster
- Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. Den sammantagna effekten när det gäller planens effekter i förhållande till Hav i balans
samt levande kust och skärgård är svårbedömd. Resultatet tyder på att planen
potentiellt inte medför någon nettoeffekt på möjligheten att uppnå miljömålet.
När det gäller miljömålet Begränsad klimatpåverkan bedöms planen kunna medföra ett betydande positivt bidrag till måluppfyllelsen till följd av minskade utsläpp av växthusgaser vid en potentiell utbyggnad av vindkraft. För övriga berörda miljömål bedöms den föreslagna havsplanen inte medföra någon betydande
effekt.
Ställningstagande Kungsörs kommun
Kungsörs kommun har inga synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen och
hållbarhetsbedömningen. Kommunen ställer sig positiv till att man tydligt redovisat såväl positiva som negativa effekter.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Théres Andersson
Miljöstrateg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-06-04

§
Remiss – Föreskriftsrätt för Lantmäteriet
enligt förordningen om lägenhetsregister
(KS 2018/210, Fi2018/01891/ESA)
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget till förordning om föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt
förordningen om lägenhetsregister.
Förslaget handlar om att anpassa befintligt regelverk till EU:s
dataskyddsförordning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen ska ställa
sig positiv till förslaget och att det är rimligt att Lantmäteriet ska få
meddela föreskrifter om personuppgiftsbiträdens hantering av
personuppgifter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Remiss från Finansdepartementet
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2018-0514

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till yttrande över
Remiss – Föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt förordningen om
lägenhetsregister som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

fi.remissvar@regeringskansliet.se (i word och pdfformat inkl. förslag till yttrande), akten
Utdragsbestyrkande

Finansdepartementet
Avdelningen för offentlig förvaltning

Föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt
förordningen om lägenhetsregister

Maj 2018
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Sammanfattning
Den 25 maj 2018 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän
dataskyddsförordning) att tillämpas. Genom förordningen införs
enhetliga, generella krav på behandling av personuppgifter. I
förordningen uppställs nya krav på det avtal eller den rättsakt som
reglerar personuppgiftsbiträdens personuppgiftsbehandling. Mot denna
bakgrund föreslås i promemorian att Lantmäteriet ska få meddela
föreskrifter om personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter
enligt förordningen (2007:108) om lägenhetsregister.
Regleringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.

3

1

Förslag till förordning om ändring i
förordningen (2007:108) om
lägenhetsregister

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2007:108) om
lägenhetsregister
dels att nuvarande 10 § ska betecknas 11 §,
dels att rubriken närmast före 10 § ska sättas närmast före 11 §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 10 §, och närmast före 10 § en
ny rubrik av följande lydelse.
Föreskrifter
10 § Lantmäteriet får meddela sådana föreskrifter om personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter som avses i artikel 28.3 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2018.

4

2

Bakgrund

2.1

Dataskyddsreformen

Den nuvarande allmänna regleringen om behandling av personuppgifter
inom EU har sin grund i Europaparlamentets och rådets direktiv
95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet). Direktivet har genomförts i
svensk rätt huvudsakligen genom personuppgiftslagen (1998:204),
förkortad PUL. Denna lag är subsidiär i förhållande till andra lagar och
förordningar och kompletteras av ett stort antal s.k. registerförfattningar.
Den 25 maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att
ersätta dataskyddsdirektivet – Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
Dataskyddsförordningen kommer att utgöra grunden för den generella
personuppgiftsbehandlingen inom EU. Att det är en förordning innebär
att reglerna kommer att vara direkt tillämpliga och gälla på samma sätt i
alla EU:s medlemsstater. Detta innebär också att PUL och den
tillhörande personuppgiftsförordningen (1998:1191), samt de föreskrifter
som Datainspektionen meddelat i anslutning till denna reglering, måste
upphävas. Dataskyddsförordningen lämnar dessutom utrymme för vissa
nationella bestämmelser med ytterligare krav, undantag eller kompletteringar.

2.2

Personuppgiftsansvarigas roll

Liksom i dataskyddsdirektivet förutsätts i EU:s dataskyddsförordning att
det finns en personuppgiftsansvarig (tidigare registeransvarig) för all
personuppgiftsbehandling. Med personuppgiftsansvarig avses den som
ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och
medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen med och
medlen för behandlingen bestäms av unionsrätten eller medlemsstaternas
nationella rätt, kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda
kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i unionsrätten eller den
nationella rätten (artikel 4.7 i dataskyddsförordningen). Med uppgiften
som personuppgiftsansvarig följer vissa skyldigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa skyldigheter är i grunden desamma som i
dataskyddsdirektivet. Även dataskyddsförordningen kräver t.ex. att den
personuppgiftsansvarige ska se till att behandlingen av personuppgifter
sker på ett korrekt och säkert sätt (artikel 5.2), att oriktiga uppgifter rättas
(artikel 16) och att den registrerade ersätts för skada som en rättsstridig
behandling av personuppgifter har medfört (artikel 82). En nyhet i
dataskyddsförordningen är att den personuppgiftsansvarige (och
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personuppgiftsbiträdet, se nedan) i större utsträckning än tidigare är
skyldig att utse ett dataskyddsombud (tidigare uppgiftsskyddsombud).

2.3

Personuppgiftsbiträdenas roll

Dataskyddsförordningen medför något större förändringar för
personuppgiftsbiträdena (tidigare registerförare). Definitionen av
personuppgiftsbiträdet är densamma som för dataskyddsdirektivets
registerförare, nämligen den som behandlar personuppgifter för den
personuppgiftsansvariges räkning (artikel 4.8 i dataskyddsförordningen).
Mer långtgående skyldigheter för personuppgiftsbiträdet införs dock
genom dataskyddsförordningen. Till exempel får biträdet inte anlita
underbiträden utan tillstånd från den personuppgiftsansvarige (artikel
28.2). Av särskild betydelse är att det genom dataskyddsförordningen
införs särskilda skyldigheter för personuppgiftsbiträdena. Till exempel är
biträdet skyldigt att ha en godtagbar säkerhetsnivå (artikel 32). Vidare
kan ett biträde under vissa förutsättningar bli skyldig att betala ersättning
till den registrerade vid felaktig personuppgiftsbehandling (artikel 82).
Vidare uppställs nya krav på det avtal eller den rättsakt som reglerar
biträdets personuppgiftsbehandling (se artikel 28.3). Avtalet eller
rättsakten ska vara bindande för personuppgiftsbiträdet med avseende på
den personuppgiftsansvarige.

2.4

Lägenhetsregistret

Lägenhetsregistret är ett landsomfattande register för bostadslägenheter i
Sverige. Registret regleras i lagen (2006:378) om lägenhetsregister och
förordningen (2007:108) om lägenhetsregister. Uppgifterna i
lägenhetsregistret används för folkbokföringen, framställning av statistik,
forskning samt planering, uppföljning och utvärdering av bostadsbestånd
och byggande. Det är den statliga lantmäterimyndigheten (Lantmäteriet)
som för lägenhetsregistret. Lägenhetsregistret innehåller inte uppgifter
som direkt kan hänföras till någon fysisk person, men genom kopplingen
med bl.a. lägenhetsnummer innehåller det uppgifter som indirekt kan
göra det. Uppgifter i lägenhetsregistret kan därför utgöra
personuppgifter. Lantmäteriet är enligt 4 § lagen om lägenhetsregister
personuppgiftsansvarig för lägenhetsregistret. Uppgifter till registret får
enligt 8 § lagen om lägenhetsregister hämtas från fastighetsregistret och
från fastighetsägare. Av 9 § lagen om lägenhetsregister följer att
Lantmäteriet och den kommun i vilken en lägenhet är belägen har
behörighet att föra in, ändra och ta bort uppgifter i lägenhetsregistret.
Kommunens behörighet avser för bostadslägenheter uppgifter om
a) lägenhetsnummer,
b) antal rum,
c) kökstyp,
d) bostadsarea, och
e) lägenhetskategori.
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För byggnad gäller detta uppgifter om
b) byggnadstyp,
c) byggnadskategori,
d) nybyggnadsår, och
e) ombyggnads- eller tillbyggnadsår.
Enligt 13 § ska kommunen för varje bostadslägenhet i kommunen
löpande registrera ändringar och kompletteringar av de ovan nämnda
uppgifterna.

3

Reglering av personuppgiftsbiträdens
hantering av personuppgifter i
lägenhetsregistret

Förslag: Lantmäteriet ska få meddela föreskrifter om
personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter.
Bedömning: När kommunerna för in eller tar bort uppgifter i
lägenhetsregistret är de personuppgiftsbiträden enligt dataskyddsförordningen.
Skälen för förslaget och bedömningen: Eftersom Lantmäteriet
ensamt är personuppgiftsansvarig är kommunerna personuppgiftsbiträden
när de för in eller tar bort uppgifter i lägenhetsregistret. De får då anses
behandla personuppgifter för Lantmäteriets räkning (artikel 4.8 i
dataskyddsförordningen).
Som framgår av avsnitt 3.3 ska det finnas ett biträdesavtal eller en
rättsakt som reglerar biträdets hantering av personuppgifter (artikel 28.3 i
dataskyddsförordningen). Av författning framgår redan i vilka delar av
lägenhetsregistret som kommunerna får föra in och ta bort uppgifter samt
vilken art av uppgifter som avses (se 6 § 1 och 3 b-e lagen om lägenhetsregister). Dataskyddsförordningen ställer emellertid ytterligare krav
på avtalet eller rättsakten. Bland annat ska behandlingens varaktighet och
den personuppgiftsansvariges skyldigheter och rättigheter anges. I fråga
om lägenhetsregistret framstår det som lämpligast att dessa ytterligare
krav regleras i en författning, och inte i avtal. Eftersom det är den personuppgiftsansvarige, dvs. Lantmäteriet, som bäst känner till sin egen
verksamhet och organisation, är det lämpligast att Lantmäteriet får
meddela behövliga föreskrifter i anslutning till artikel 28.3.
Rollen som personuppgiftsbiträde medför åligganden för kommunerna.
Detta följer direkt av dataskyddsförordningen. Det hör till regeringens
restkompetens att delegera föreskriftsrätten avseende personuppgiftsbiträdenas hantering av personuppgifter till Lantmäteriet. En ny
bestämmelse bör mot denna bakgrund införas i förordningen om
lägenhetsregistret med innebörden att Lantmäteriet får meddela de
föreskrifter som krävs i fråga om lägenhetsregistret med anledning av
artikel 28.3 i dataskyddsförordningen.
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4

Ikraftträdande

Förslag: Ändringen ska träda i kraft den 1 september 2018.
Skälen för förslaget: I enlighet med vad som anförts i avsnitt 3
föranleds ändringen av att dataskyddsförordningen börjar tillämpas den
25 maj 2018. Ändringen bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

5

Konsekvenser

Bedömning: Ändringen kan medföra en tillfälligt, marginellt ökad
administrativ börda och därmed kostnader för Lantmäteriet.
Den eventuella kostnadsökningen ska finansieras inom den
nuvarande ramen för Lantmäteriets förvaltningsanslag.
Förslaget bedöms inte innebära några kostnader för kommunerna.
Skälen för bedömningen: Förslaget kan initialt förväntas leda till en
något ökad arbetsbörda för Lantmäteriet, men bör därefter inte kräva
några ökade resurser. Den eventuella kostnadsökningen bedöms kunna
finansieras inom den nuvarande ramen för Lantmäteriets förvaltningsanslag.
Det aktuella förslaget handlar om att anpassa befintligt regelverk till
EU:s dataskyddsförordning. Föreskriftsmöjligheten för Lantmäteriet
bedöms inte öka kommunernas kostnader.

8

Förslag till
YTTRANDE

Sida 1 (1)

Datum

Vår beteckning

2018-05-14

KS 2018/210
Er beteckning

Fi2018/01891/ESA
Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Finansdepartementet

Vår handläggare

Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl

Remissyttrande:
Föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt förordningen
om lägenhetsregister
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till
förordning om föreskriftsrätt för Lantmäteriet enligt förordningen om
lägenhetsregister.
Den 25 maj 2018 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) att tillämpas.
Genom förordningen införs enhetliga, generella krav på behandling av
personuppgifter. I förordningen uppställs nya krav på det avtal eller den rättsakt
som reglerar personuppgiftsbiträdens personuppgiftsbehandling. Mot denna
bakgrund föreslås i promemorian att Lantmäteriet ska få meddela föreskrifter om
personuppgiftsbiträdens hantering av personuppgifter enligt förordningen
(2007:108) om lägenhetsregister. Förslaget handlar om att anpassa befintligt
regelverk till EU:s dataskyddsförordning.
Kungsörs kommun ställer sig positiv till förslaget och anser att det är rimligt att
Lantmäteriet ska få meddela föreskrifter om personuppgiftsbiträdens hantering av
personuppgifter.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen
(KS 2018/227)
Näringslivskontoren i de tre kommunerna har, på uppdrag av
styrgruppen för Fördjupad samverkan, tagit fram ett förslag till
gemensam näringslivsstrategi.
Syftet med strategin är att tillsammans stärka det lokala/regionala
näringslivet, hitta utmaningar vi kan lösa tre kommuner tillsammans. Målet är fler invånare, fler företa och fler besökare till
region Västra Mälardalen.
Strategin har två fokusområden – kompetens och attraktivitet.
Områdena har tagits fram tillsammans med lokala näringslivet i de
tre kommunerna.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-22
med förslag till Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens antar, inom ramen för Fördjupad samverkan,
förslaget till Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen.
Beslutet gäller under förutsättning att även Köpings och Arboga
kommuner fattar motsvarande beslut.

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

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Köpings kommun, Arboga kommun,
näringslivsutvecklaren, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-05-22

KS 2018/227

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Ida-Maria Rydberg, Näringslivsutvecklare

Näringslivsstrategi för Västra Mälardalen
I Fördjupad samverkan finns ett antal fokusområden som påbörjas inledningsvis.
Ett av dessa områden är Näringsliv. Näringsliv innefattar även Besöksnäringen.
Den 15 augusti fick de tre näringslivskontoren i uppdrag av styrgruppen för Fördjupad samverkan att ta fram en gemensam näringslivsstrategi. Denna strategi
ska sedan beslutas i respektive kommunstyrelse. Syfte med den gemensamma
strategin är att tillsammans stärka det lokala/regionala näringslivet, hitta utmaningar vi kan lösa tre kommuner tillsammans (såsom kompetensförsörjning,
infrastruktur, turism, ökad inflyttning med mera) och målet är fler invånare, fler
företag och flera besökare till region Västra Mälardalen.
Den gemensamma näringslivsstrategin (bilaga 1) har två fokusområden, Kompetens och Attraktivitet. Fokusområdena har tagits fram tillsammans med lokala
näringslivet i tre kommuner.
KOMPETENS
Det lokala näringslivet, har stort behov av att hitta rätt kompetens. Köping,
Arboga och Kungsör har som region gått in i Handelskammarens projekt YH
Mälardalen.
I fokusområdet Kompetens ser vi Västra Mälardalen som ett arbetsmarknadsområde där vi hjälps åt att med en medveten strategi minska kompetensglappet,
samtidigt som vi sänker arbetslösheten. Bland annat genom att effektivisera och
utveckla kommunernas Yrkesråd.
ATTRAKTIVITET
Samhällsplanering har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva
miljöer även för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden
som skapas i den fysiska planeringen, tillgången till attraktiva boendemiljöer,
fungerande kommunikationer och offentlig service samt ett rikt föreningsliv påverkar företagens konkurrenskraft. Det påverkar även människors vilja att stanna
eller flytta till en ort. En attraktiv stad/kommun är till gagn för invånare, besökare
och företagare. Idag marknadsför varje kommun enskilt tillgängliga tomter/industrimark, lokaler och byggplaner. Detta sker mycket bättre genom samverkan i
tre kommuner eftersom det sammantagna utbudet blir så mycket större än var för
sig.

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

2018-05-22

KS 2018/227

Ert datum

Er beteckning

I fokusområdet Attraktivitet ser vi Västra Mälardalen som ett upplevelseområde
där vi hjälps åt att med en medveten strategi öka antalet invånare, företagare och
besökare. Bland annat genom att effektivisera och utveckla våra arbetssätt och
driva gemensamma projekt.
Kungsör, Arboga och Köping kommer att fatta beslut utifrån exakt samma material.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt föreslagen Näringslivsstrategi i Fördjupad
Samverkan.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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736 85 KUNGSÖR
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Näringslivsutvecklare

Webb-plats
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212000-2056
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Västra Mälardalens näringslivs- och besöksnäringsenheter har tillsammans med regionens
näringsliv tagit fram en näringslivsstrategi, som är gemensam för de tre kommunerna.

1. Nuläge
Västra Mälardalen är en del av Sveriges mest expansiva område – Stockholm-Mälardalen.
Genom sjöarna Hjälmaren och Mälaren och dess tillflöden har regionen sedan medeltiden
varit en plats för handel och annan näringsverksamhet. Även idag spelar det geografiska
läget en stor roll för näringslivet med ett stort utbud av olika logistiska alternativ för
transporter och utmärkta förutsättningar för pendling mellan orterna. I Västra Mälardalen
ligger en av Sveriges innersta kommersiella hamnar som ger ett kostnadseffektivt och
miljövänligt transportalternativ för regionens företag och här genomförs ett av de största
svenska sjöfartsprojekten i Sverige någonsin. EU har gett Mälaren status som inre vattenväg,
vilket innebär att större lastfartyg med större godsvolym kan trafikera sjöfarten till och från
Västerås och Köpings hamnar. Genom Västra Mälardalen går två järnvägslinjer – Mälarbanan
(norr om Mälaren) och Svealandsbanan (söder om Mälaren) och två Europavägar – E18 och
E20 som ger goda förutsättningar för såväl godstrafik som arbetspendling. Närliggande större
städer växer. Eskilstuna (103 000), Örebro (146 000), Västerås (150 000) har alla etableringar
som sträcker sig över till Västra Mälardalen. När de större städerna växer är det tydligt att
efterfrågan på bostäder, verksamhetsmark och lokaler ökar även här. Västra Mälardalen är
tre kommuner som tillsammans har närmare 50 000 invånare och ca 4 000 företag.

2. Utmaningar – Attraktivitet och kompetens
Attraktivitet
Samhällsplanering har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer även
för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska
planeringen, tillgången till attraktiva boendemiljöer, fungerande kommunikationer och
offentlig service samt ett rikt föreningsliv påverkar företagens konkurrenskraft. Det påverkar
även medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort. En attraktiv stad/kommun är till gagn
för invånare och besökare och företagare. Idag marknadsför varje kommun enskilt
tillgängliga tomter/industrimark, lokaler och byggplaner. Detta skulle kunna ske mycket
bättre genom samverkan i tre kommuner eftersom det sammantagna utbudet blir så mycket
större än var för sig.

Kompetens
Det lokala näringslivet, har stort behov av att hitta rätt kompetens. Västra Mälardalen har två
gymnasieskolor. Vasagymnasiet i Arboga och Ullvigymnasiet i Köping. Båda skolorna är
anslutna till Teknikcollege. I Västra Mälardalen finns ett Yrkesråd, som fokuserar på
kompetensförsörjningen i regionen. Köping, Arboga och Kungsör har som region gått in i
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Handelskammarens projekt YH Mälardalen, för att utveckla fler anpassade
yrkeshögskoleutbildningar. I Arboga finns redan ett nav för YH utbildningar med 4
utbildningar som är pågående. Vi har ett flexibelt system för kompetensförsörjningen i Västra
Mälardalen.

3. Gemensam målbild/vision
Västra Mälardalen ska bli ännu attraktivare att bo och verka i. Kommunernas stadskärnor
utvecklas och talanger lockas hit. De utbildningar som finns överensstämmer med
arbetslivets efterfrågan och samarbetet med Mälardalens högskola är starkt, men även med
andra högskolor och universitet. Köping, Arboga, och Kungsör är mindre städer som rymmer
en dynamik som annars bara finns i storstäder. I Västra Mälardalen finns mycket stor
potential - den stora världen är synlig här. Den syns i fartygen som ligger inne i hamnen, i
tågen med sina täta avgångar, och i trafiken på de stora europavägarna. Oavsett om du
uppehåller dig i Kungsör, Arboga eller Köping, är du i en del av Västra Mälardalen.

4. Strategi
Tillsammans i Västra Mälardalen, och tillsammans med andra. Hela näringslivet och tre
kommuner i samverkan. Redan idag samarbetar Västra Mälardalen med en rad aktörer som
till exempel Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv, Stockholm Business
Alliance, Region Västmanland, ALMI och Handelskammaren Mälardalen. I den Fördjupade
samverkan är det förtydligat vilka aktörer som är inblandade i olika frågor. Det finns bred
kompetens inom kommunerna och företagsnätverken vilken kommer till nytta i den
fördjupade samverkan.

5. Aktivitetsplan 2018









Startade och budgeterade aktiviteter: 487 000:Digitalisering - Naturkartan
Digitalisering - Gemensam evenemangskalender
Turistinformation - Turist i Västra Mälardalen
Nyföretagarrådgivning
Nyanlänt företagande
YHM – Handelskammarens kompetensförsörjningsprojekt
NKI Service bemötande
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6. Prioriterade aktiviteter:


Attityder/Service/Bemötande/Förhållningssätt

2018
Uppstart SKLs koncept Förenkla helt enkelt i tre kommuner
Utbildning gällande bemötande/service (intern/extern kommunikation)
Uppstart Pilotprojekt med Svenskt näringsliv – Samarbeten för ett förbättrat företagsklimat i
Västra Mälardalen (samarbete på länsnivå med Region Västmanland)
2019
E-tjänster för att underlätta för företagare



Kompetensförsörjning samordningsprojekt

2018
Yrkesrådet – Blir vårt gemensamma forum. Där alla aktörer behöver prioritera deltagande.
Representation från alla tre kommunerna. Öka nyttan med Yrkesrådet och ta en mer aktiv roll
genom teamet ovan. Uppgiften är att:
– Inventera dagsaktuellt kompetensbehov
– Samordna utbildningsinsatser som matchar behovet. Vem gör vad?
YH Mälardalen – stärka delaktigheten från Västra Mälardalens näringsliv i Handelskammarens
Kompetensnätverk.
Starta ett samarbete i form av ett VM-team med representation från alla tre kommunerna.
Teamet har kontakt med befintliga aktörer som arbetar med kompetensförsörjning.



Mötesplatser och arenor för möten mellan näringsliv och kommun

2018
Samarbeta med befintliga aktörer som arbetar med mötesplatser för att utveckla mötesplatser
mellan näringsliv, kommun.
Nyttja våra befintliga nätverksarenor i respektive kommun och hitta känslan av att vara en del av
Västra Mälardalen. Skapa ett mindset där vi tänker tre kommuner och näringslivet tillsammans.
Vara öppen med att dela med sig och bjuda in
Gemensamma punkter på Morgonsoffan, Berätta om varandra, Morgonsoffa i VIS, Gemensamt
turistforum.
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Etablering

2018
Skapa ett gemensamt etableringspaket – sammanställa ett gemensamt erbjudande från Västra
Mälardalen till nya företag
Gemensam presentation av utbudet av mark och lokaler (Objektvision) – i samarbete med andra
förvaltningar, och företag (privata uthyrare)
Fördjupat samarbete med befintliga aktörer som arbetar med etablering, tex med SBA, Business
Sweden
Använda Verksamt.se som plattform



Kompetenshöjning/affärsutveckling/Nyföretagande

2018
Digitalisering som en röd tråd genom alla projekt: Först ut är projekt för att utveckla handel och
besöksnäring.
Digitalisering av turistinformation, ”uppleva och göra”.
Hitta samarbeten med regionens aktörer. Tex Almi och Handelskammarens resurser och öppna
en plats för dessa i VM, och driva samordningsprojekt inom angelägna områden. På sikt starta
Nyföretagarcentrum i Västra Mälardalen. Inledningsvis sjösätta ”Nyföretagarcafé Västra
Mälardalen”.



Attraktivitet

Driva ett gemensamt ”Stadskärneprojekt” för alla tre kommunerna för att utveckla en mer
attraktiv och levande stad. Förbättra den fysiska miljön/gestaltning och innehåll/upplevelser.
Projektet kommer drivas genom samarbete över förvaltningsgränser i alla tre kommunerna.
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7. Metoder arbetssätt


Information/Kommunikation

Storytelling som ett redskap för att förmedla det unika i Västra Mälardalen. Gemensamt
publicera ”Goda Nyheter” på resp Webb. Gemensamt nyhetsbrev. Varje projekt har en egen
kommunikationsplan. Gemensamt lyfta fram Västra Mälardalsambassadörer & månadens
förebild.
Vi utgår från det lokala och unika i Köping Arboga Kungsör under gemensam flagg– ”en del av
Västra Mälardalen”.
Förslag att rekrytera en gemensam kommunikatör? Personen skulle vara anställd i VIS AB och
utveckla samarbetet med befintliga kommunikatörer på kommuner och företag.



Samarbeten och Partners

Identifiera vilka samarbeten som klokast används för att nå framgång, såväl regionala (ex Region
Västmanland) som nationella (ex SBA). Uppträd som ”ett samlat VM” och växla upp resurser med
hjälp av dessa.



Arbetssätt - Utveckla metoder processer
Ex: Göra -kommunicera

8. Leda och Styra
Hela utgångspunkten i samarbetet är att gå från planer till att fokusera på genomförandet
och att kommunicera konkreta resultat.







Arbetssättet för att styra och leda sker på följande sätt:
Förankra målbild och strategi i Styrgrupp utifrån vägledande principerna
Föreslå projekt, aktiviteter, finansiering för projektgrupp som gör förslag till prioritering.
Genomföra projekt och aktiviteter
Följa upp tidplan, mäta resultat och rapportera till styrgrupp
Kommunicera resultatet gemensamt, brett och tydligt.
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På så sätt får vi en helhetssyn och ett gemensamt sätt att leda och styra och skapar
delaktighet och stolthet över resultat. Projekten kan drivas i ren samverkan med fördelning
av externa kostnader och tid. Vi bör dock hela tiden överväga om den ekonomiska
föreningen eller bolaget (ViS) är lämpligare att använda för att driva det enskilda projektet. I
de fall då det är lämpligt kommer projekt eller aktiviteter kunna drivas och genomföras av
två kommuner i samarbete.
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organisationerna
•

en enklare vardag för medarbetare och en bättre ledning och
styrning av de resurser som krävs för att upprätthålla systemet

•

ansluta kommuners vision om effektivare IT och ökad samverkan kan genomföras

•

öka verksamhetsnyttan av gjorda IT-investeringar

•

all systemförvaltning ska vara verksamhetsdriven, målstyrd
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Inledning

Inledning
För att systemförvaltningsprocessen ska kunna bedrivas på ett enhetligt och standardiserat sätt
inom kommunens verksamheter behöver roller och ansvar inom systemförvaltning definieras. En
tydligt beskriven systemförvaltning innebär en enklare vardag för medarbetare och en bättre
ledning och styrning av de resurser som krävs för att upprätthålla systemet.
Systemförvaltning är också en del av informationssäkerhetsarbetet.
Denna riktlinjen definierar roller och ansvar för systemförvaltning i kommunens IT-strategi.
Genom att införa en modell för systemförvaltning får vi ett verktyg för underhåll- och
vidareutveckling av verksamheten. Systemet säkerställs med kopplingen till verksamhetens behov.

Denna riktlinje beskriver skillnader i ansvar mellan informationsägande och systemägande.
Riktlinjen beskriver samtliga roller som behövs för att upprätthålla en aktiv systemförvaltning.
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Syfte

Syfte
•

att förbättra och tydliggöra den interna beställarfunktionen i kommunerna samt att tydliggöra
roller och ansvar i verksamheten.

•

en tydligt beskriven systemförvaltning innebär en enklare vardag för medarbetare och en
bättre ledning och styrning av de resurser som krävs för att upprätthålla systemet.

•

införandet av modell för systemförvaltning kommer att innebära att anslutna kommuners
vision om effektivare IT och ökad samverkan kan genomföras.

•

En modell för systemförvaltning kommer att öka verksamhetsnyttan av gjorda ITinvesteringar.

•

Utgångspunkten för all systemförvaltning är att den ska vara verksamhetsdriven, målstyrd.
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Mål

Mål
•

Aktuella systemförvaltningsplaner ska finnas för samtliga system

•

För kommungemensamma system eller komplexa system skall det finnas fullständiga
systemförvaltningsplaner

•

För enkla och små system skall systemförvaltningsplaner innehålla minst en beskrivning på
förvaltningsorganisation och aktivitetsplan

•

För system där personuppgifter hanteras skall en informationssäkerhets klassning samt
dokument för persondataskydd och sekretess finnas.

•

Målet med att beskriva system i systemförvaltningsplaner är att tydliggöra och underlätta
tillgången till information i organisationen samt att stödja i bemanning och budgetarbeten.

•

Förbundets IT-avdelning skall alltid vid intern IT-drift skapa dokumentation för IT-drift SLA,
IT-åtagande och dokumentera systemsamband. Samt ha tillgång till all av leverantören
levererad dokumentation.

7

Typer av förvaltningsbara IT system

Typer av förvaltningsbara IT system
För att göra systemförvaltningen mindre komplicerad är det viktigt att i samband med anskaffning
av IT system förstå vilka andra IT system som behöver samverkan med varandra för samband.
Detta är speciellt viktigt vid införandet av systemförvaltarmodell.
När vi skall bygga upp och framöver införa nya IT-system för förvaltning behöver vi ta hänsyn till
de kommuner vi samverkar med och de verksamheter vi har. Vi skall alltid sträva efter att hitta
logiska grupperingar när vi bestämmer våra förvaltningsobjekt.

IT-infrastrukturobjekt
Funktionalitet som datakommunikation, operativsystem, serverplattform, katalogtjänst och
applikationer nödvändiga för att upprätthålla IT-funktionalitet.
VMKF-styrgrupp blir de som beslutar om budget och aktiviteter.

Kommungemensamma objekt
I de fall där kommunalförbundet VMKF tar ansvar för system, där flera kommuner deltar så skall
dessa kallas för kommungemensamma system.
De av kommunerna utsedda informationsägare bildar styrgrupp som beslutar om budget och
aktiviteter.
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Typer av förvaltningsbara IT system

Förvaltningsobjekt
Förvaltningsobjekt kan var ett eller flera IT system som på något sätt behövs för att ett behov skall
vara tillgodosett. Alternativ är det alla system som en verksamhet behöver för att tillgodose sina
behov av stöd via IT.
Förvaltningschef oftast den som beslutar om budget och aktiviteter.

Objektsportfölj
Ifrån den egna verksamheten samtliga förvaltningsobjekt utläser vi sedan information för ett ökat
stöd i budgetarbetet med verksamhetsplaner. Begreppet objektsportfölj användas för att
sammanfatta en organisations samtliga IT system.
Detta medför att en objektsportföljen redogör för en organisation totala kostnader för IT samt de
investeringsbehov som finns inför kommande budgetår.
KC tillsammans med respektive kommuns ledningsgrupp kan utifrån en objektfamilj diskutera
budget och prioritera aktiviteter.

Objektfamilj
Om vi slår ihop våra förvaltningsobjekt med samma verksamhet i övriga anslutna kommuner så får
vi en objektfamilj, det innebär att vi får möjlighet att över organisationsgränser sammanställa en
viss verksamhetens alla IT system. En objektfamilj synliggör de totala IT kostnaderna och vilka
resurser som går åt för att förvalta IT för flera besläktade verksamheter.
Detta medför att vi kan identifiera samverkansområden och skapa en bra förutsättning till att
minska antalet IT-system för kommunerna.
VMKF-styrgrupp tillsammans med förvaltningschefer kan initiera uppdrag för att utöka
samverkan och översyn av användning av gemensamma IT system.
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10

Roller och ansvar

Roller och ansvar
Övergripande roller i modell för systemförvaltning
För IT-infrastrukturobjekt och kommungemensamma objekt där förbundet har ökat ansvar kallas
systemförvaltare för förvaltningsledare. Förvaltningsledaren representerar kommunens
verksamhet.
Part
Verksamhet

IT

Budgetnivå

Informationsägare, styrgrupp

Systemägare

Beslutsnivå

Systemförvaltare,
(Förvaltningsledare)

Förvaltningsledare IT

Systemadministratör

Systemtekniker

Nivå

Operativ nivå

Rollernas mandat och huvuduppgifter
Godkänna systemförvaltningsplan
Budgetnivå
Besluta om utökning/indragning av resurser
Omprioritering av mål

Utforma förslag till systemförvaltningsplan
Beslutsnivå

Bereda beslutsunderlag inför förvaltningsobjektets styrgrupp
Prioritera och planera inom ramen för systemförvaltningsplanen
Följa upp utfall mot planen

Operativ nivå

Hantera systemet, administrera och kommunicera med användare. Rapporterar
brister och förbättringar till systemförvaltare, driftansvarig.
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Roller

Roller
Oaktat det operativa ansvaret så är nämnd eller styrelse för kommunalt bolag juridisk
informationsägare och juridisk ägare av systemet enligt 6 kap 7§ kommunallagen. Juridisk
systemägare.
Citat ” 7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när vården av en kommunal
angelägenhet med stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).”

Styrgrupp
Beroende på typ av förvaltningsobjekt så kan det finnas en styrgrupp. Oftast består den av
informationsägare (förvaltningschef), Systemägare (IT-chef) samt
Förvaltningsledare/Systemförvaltare. Ibland kan även kvalitets-, utvecklings- och IT strateger ingå
i styrgrupp beroende på typ av system. Max 5-6 personer bör ingår i en styrgrupp.

Informationsägare
Förvaltningschef är oftast informationsägare, det kan också förekomma att verksamhetschef får
detta ansvar. Informationsägarskapet kan också vara delat på flera ägare beroende på hur systemet
används och den informationen som lagras. Delat informationsägarskap kan även förekomma om
det finns lagar och regler för hur förvaltningsobjektet funktionalitet skall säkerställas.
(som exempel kan man se på ekonomiobjektet alla kommuner och bolag använder
ekonomisystemet, samt andra ekonomirelaterade IT-system, Varje organisation behöver prioritera
de insatser och förändringar som genomförs. Ekonomiobjektet kommer att ha flera
informationsägare formerade i styrgrupp som beslutar och stödjer förvaltaren vid behov)
Ansvarar för:
• personuppgiftsansvar inom myndighetsområdet
• att personuppgiftsombud utses enligt personuppgiftslagen samt att denne innehar
kompetens att agera som ombud
• bemyndigande att vägra lämna ut allmän handling (kan delegeras)
• riktigheten i all information som finns i systemet
• hur, var och vilken information som får lagras
• hur systemet får användas i verksamheten, av vem/vilka
• att dokumenthanteringsplan och arkivplan upprättas
• att beslutad gallring av information verkställs enligt dokumenthanteringsplan
• att definiera vilket skydd informationen ska ha med tillhörande informationsklassificering
och beslutar om acceptabel nivå(SF)
• merkostnader som kan uppstå vid förändrat skyddsbehov
• uppföljning av beslutade åtgärder och insatser utifrån styrande och stödjande dokument
inom området
• att åtgärder vidtas utifrån genomförda systemsäkerhetsanalyser
• utveckling av systemet, beslut om avveckling
• godkänner driftssupport- och serviceavtal
• utser systemförvaltare och övriga funktioner/roller som behövs för att upprätthålla god
systemförvaltning
Nedan gäller INTE för IT-infrastrukturobjekt och kommungemensamma objekt:
• teckna avtal med leverantör vid nyanskaffning
• systemförvaltning och att systemförvaltningsplan upprättas samt att planer beslutas
årligen
• att systemdesign och systemanvändning följer lagar och förordningar samt de riktlinjer
som gäller inom området följs.
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Roller

Systemägare
Systemägare är IT-chef i förbundet om systemet driftas av förbundet, i annat fall är det extern
leverantör. Oavsett en eller flera informationsägare och om det är ett kommunövergripande
system, så kan det bara finnas en namngiven systemägare.
Ansvarar för:
• genomförandet av utveckling, avveckling av systemet
• driften av systemet med betoning på god tillgänglighet samt att resurser för kontinuerlig
drift finns.
För IT-infrastrukturobjekt och kommungemensamma objekt gäller även:
• teckna avtal med leverantör vid nyanskaffning
• systemförvaltning och att systemförvaltningsplan upprättas samt att planer beslutas
årligen.
• att systemdesign och systemanvändning följer lagar och förordningar samt de riktlinjer
som gäller inom området följs.
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Roller

Systemförvaltare, Förvaltningsledare
En systemförvaltare har ansvaret för styrning och ledning av administration och drift av ett eller
flera system. Vad som ingår i rollen varierar mellan olika typer av förvaltningsobjekt. För
kommungemensamma objekt utses en systemförvaltare som får titeln Förvaltningsledare.

Ansvarar för att
•

förvaltningsorganisation upprättas och fungerar för aktuellt system alternativt
förvaltningsobjektet.

•

drifts-, support- och serviceavtal för aktuellt system upprättas och är aktuella

•

dokumentation om systemet förs, upprätthålls, aktualiseras, kompletteras med beslut samt
att komplett dokumentation är enkelt tillgänglig

•

systemsäkerhetsanalys genomförs för informationssystemet med hjälp av den metod för
säkerhetsanalys som tillämpas i kommunen

•

informationssäkerhetsklassning görs i samband med analys grundat på
informationsägarens uppfattning

•

rutiner/utbildningsprogram finns för användare med behov av kännedom om hur systemet
ska och får användas

•

utbildningsmöjligheter anordnas samt att eventuell användarhandledning eller annat
instruktionsmaterial finns och underhålls

•

tester genomförs vid nya funktioner, releaser/versioner och tillbehör som kvalitetssäkrar
systemet samt att testprotokoll upprättats och distribuerats innan driftsgodkännande
överlämnas

Säkerställer att:
•

Initiera och, inom ramen för tilldelade resurser, besluta om vidareutveckling av systemet.

•

Upprätta och löpande uppdatera systemförvaltningsplan inkluderande tidplan för nya
releaser/versioner

•

behörighetsrutiner och administrativa rutiner för beställning/borttag finns och är kända av
IT support och/eller extern driftsleverantör

•

Upprätthålla kontakter med systemleverantörer

•

Registrerar avtal, systembeskrivning och systemförvaltningsorganisation i kommunens
gemensamma förteckning för ändamålet

•

Upprätthåller aktualitet i kommunens gemensamma förteckning över system

•

Initierar och kallar aktuella representanter till systemförvaltningsträffar och
användarträffar

•

Ser till att gallringsutredningar utförs för den information som finns lagrad, att
gallringsfrister fastställs samt att systemet klarar arkiveringskrav

•

Ser till att beslutade uttag av information på papper eller på andra media verkställs i
enlighet med dokumenthanteringsplanen
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Roller

Systemadministratör
Systemadministratör ansvar för den dagliga systemdriften ur ett verksamhetsperspektiv. Inom
vissa förvaltningsobjekt kan begreppet systemspecialist användas för olika specialistområden.
Ansvarar för att:
•

dagliga operativa användandet av systemet inom en berörd verksamhet fungerar, samt att
driften upprätthålls i enlighet med driftsavtal

•

verkställa beslut om systemets innehåll som tagits av systemförvaltare eller systemägare

•

att svara för, efter uppdrag från systemförvaltare, att ändra eller avregistrera användare i
system med angivna roller och behörigheter

•

att dokumentera informationssäkerhetsincidenter så snart de blivit kända och kommit till
systemansvarigs kännedom.

•

att ge användarsupport i verksamhetsrelaterade systemfrågor

•

starta och avsluta integrationskörningar enligt driftsplanering

•

upprätthålla vardaglig kontakt med systemdriftsansvarig och i förekommande fall
direktkontakter med leverantören av systemet

•

att dokumentera ändrings- och utvecklingsförslag från verksamheten till gemensamt
tillgänglig ”förteckning”

•

att svara för registrering och bevakning av riktigheten i
systeminställningar/driftsparametrar samt viss operativ användar- och
behörighetsadministration

•

att deltar i säkerhetsarbete som rör systemet
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Roller

Förvaltningsledare IT
Utses av IT-avdelningen på funktionsnivå och namnges när driftsavtal upprättas mellan
systemförvaltare och drift.
I de fall driften av systemet helt och hållet sker utanför förbundets regi utser leverantören
systemansvarig person.
I de fall där drift sker utanför förbundets regi och systemsamband finns med andra interna system
skall en integrationsansvarig hos förbundet utses. Rollen som Integrationsansvarig innebär att
säkerställa systemsamband och upprätta/underhålla dokumentation kring In-, Ut flöden ifrån
system.
Ansvarar för:
•

att informerar systemförvaltaren om koppling till andra system samt säkerställer att dessa
blir dokumenterade. I de fall integrationsansvarig finns skall denna informeras.

•

att integrationer (systemsamband) dokumenteras och testas dessa vid förändringar i något
av beroende system

•

att rutiner för säkerhetskopiering och andra säkerhetsrelaterade delar, säkerhetskopierat
material förvaras på ett betryggande sätt och att återläsningsrutiner fungerar.

•

att åtkomst, lagring och förvaring sker under säkra former med den säkerhetsnivå som
fastställts för systemet

•

att reservrutiner, UPS, serviceavtal mm finns, så att systemförvaltarens krav på längsta
tillåtna avbrottstid kan tillgodoses

•

att beslutade och ändamålsenliga metoder, standarder och teknik används

•

att delta i genomförande tester av nya funktioner, releaser-/versioner och tillbehör

•

stödjer systemförvaltaren i avbrottsplanering och med teknisk rådgivning vid förändringar
i systemet.

Systemtekniker
Utses av IT-avdelningen på funktionsnivå och namnges när driftsavtal upprättas
mellan systemförvaltare och drift.
Ansvarar för
•

systemets tekniska säkerhet, och att drifts- och annan teknisk systemdokumentation finns
och är aktuell

•

installation, drift, underhåll, release/versionsbyte ur teknisk synvinkel för systemet

•

underhåll av databaser, följer upp driftsavbrott och rapporterar dessa till
systemförvaltaren

•

deltar i säkerhetsarbete som rör enskilt system

•

(Tillhandahåller teknisk support för användare via helpdesk eller systemsupport)
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Systemförvaltningens krav på dokumentation

Systemförvaltningens krav på dokumentation
För viktiga och prioriterade system samt de system där förvaltningsansvar ligger på förbundets ITavdelning (infrastrukturobjekt), skall all undre dokumentation finnas.
För system där personuppgifter hanteras skall en informationssäkerhets klassning samt dokument
för persondataskydd och sekretets finnas.
Alla system skall ha en förvaltningsorganisation och en systemförvaltningsplan.
Förbundets IT-avdelning skall alltid vid intern IT-drift skapa dokumentation för IT-drift SLA, ITåtagande och dokumentera systemsamband. Samt ha tillgång till all av leverantören levererad
dokumentation.
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Förklaring på innehåll i dokument

Förklaring på innehåll i dokument
En långsiktig vision är att all dokumentation skall finnas tillgänglig för alla IT system för en
välfungerande systemförvaltning. Dessa dokument beskriver hela livscykeln för ett system.
En utsedd dokumentägare behöver finnas och revidering av dokumentation är en löpande del av
systemförvaltning.
Stora kommungemensamma IT system behöver troligtvis alla undre dokument, då dessa är
komplext att styra och leda utveckling av systemen utan rätt dokumentation. Andra små IT system
kommer bara att ha de dokument man har behov av.

Upphandlingsdokumentation
Leverantörsavtal, Är en överenskommelse mellan beställaren och leverantörer som beskriver de
åtaganden leverantören har och vilka kostnader beställaren kommer att ha under avtalsperioden
Upphandlingsunderlag, Skapas i samband med avrop eller upphandling, Innehåller
kravspecifikation samt utvärderingsmodell i syfte att finna rätt system utifrån verksamhetens
behov och ekonomi.

Förvaltningens dokumentation
Kravspecifikation, Krav sammanställs i ett eller flera dokument som sammanfattar beställarens
önskemål och krav på funktionen eller produkten som skall anskaffas. Dokumentation som
framställts har i uppgift att tydligt specificera mått och övriga krav som ställs på en produkt eller
tjänst.
Systemförvaltningsplan, Beskriver övergripande syftet med objektet i form av kostnad och
resurser och planerade investeringar.
Förvaltningsorganisation, Beskriver de resurser med roller och ansvar som krävs för att förvalta
objektet.
Aktivitetsplan, Beskriver kostnader och planerade aktiviteter för kommande verksamhetsår.
Persondataskydd och Sekretess, Dessa dokument bör upprättas för att vi skall kunna säkerställa
rätt typ av skydd på data informationssäkerhet och integritetsskydd.
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Förklaring på innehåll i dokument

Gemensam dokumentation
Kommunikationsplan. Denna typ av dokumentation bör finnas tillgänglig för att synliggöra hur
kommunikation och återrapportering sker. Samt möjliggör för en tydlig planering när information
skall kommuniceras.
Supportorganisation, Dokumentation som beskriver vem som skall kontaktas när olika frågor och
problem uppstår. Oftast är det 3 parter inblandade. Extern och intern IT leverantör samt
förvaltningens administratör.
Information och systemsäkerhet KLASSA. Innan driftsättning av system skall detta verktyg
användas för att klassa systemet utifrån verksamhetens behov. Resultatet skall sedan användas för
att förbättra skyddet av information.
Tillgänglighet och servicenivå, IT och verksamheten skall komma överens om och dokumentera
detta för att bästa möjliga drift av system.

IT dokumentation
IT avtal SLA-år-löpnr. IT skall tydligt beskriva sina åtaganden och kostnader samt IT’s roll i
förvaltningen.
IT Integrationsdokumentation. Tydliga beskrivningar på detaljnivå behöver finnas för
integrationer, med syftets beskrivningar.
IT systemsambandsskiss, Helst bör varje system och förvaltningsobjekt få en schematisk bild över
hur IT-miljön och dess beroenden.
IT driftdokumentation. Dokument ifrån eller upprättas samband med installation av extern
leverantör och intern IT
IT Installationsdokumentation. Dokument ifrån eller upprättad av extern leverantör.
IT systemdokumentation. Dokument ifrån eller upprättad av extern leverantör.
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Definitioner, Ordlista

Definitioner, Ordlista
Undre lista är en förklaring på begrepp som används inom IT för att underlätta förståelse av denna
riktlinje

Förkortning

Beskrivning

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

VMKFB

Västra Mälardalens Kommunalförbund

IKT

informations- och kommunikationsteknik, allt inom teknik och kommunikation

IT-system

Sammanslaget ord för interna IT-system och externa IT-tjänster

System

IT-system som i sin helhet hanteras inom Västra Mälardalens
Kommunalförbundets IT-miljö

Molntjänst

IT-system som i sin helhet hanteras utanför Västra Mälardalens
Kommunalförbundets IT-miljö

IT-tjänst

IT-system som hanteras inom eller utanför VMKFB

Bastjänst

IT-baserad tjänst som anropas maskin-till-maskin och som tillhandahåller
information eller utför informationsbearbetning

Digital tjänst

paketerad service eller lösning som erbjuds för att tillgodose ett behov och som
förmedlas digitalt. Kallas här för IT-tjänst.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-06-04

§
Riktlinjer för anskaffning av IT
(KS 2018/xxx)
Ett förslag till riktlinjer för anskaffning av IT har tagits fram för
Köpings, Kungsör, Arboga och Surahammars kommuner. Syftet är
att öka samordningen för att styra mot gemensamma visioner och
mål inom IT.
Riktlinjerna ska bidra till att:
•

minska det totala antalet IT-system

•

skapa bättre förutsättningar för samordnade upphandlingar,
avtalskontrakt

•

underlätta hanteringen vid nyanskaffning av IT enligt gällande
rekommendationer och standarder

•

säkerställa att resurser med rätt kompetens på ett tidigt stadium
kan svara på om IT med motsvarande funktionalitet redan finns
och i de fall nyanskaffning är aktuell

•

vara ett stöd för verksamheten i anskaffning av IT

•

säkerställa att verksamheterna vid anskaffning av IT ställer
nödvändiga krav så att funktionalitet, säkerhet i IT-system

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-12
med förslag till Riktlinjer för systemförvaltning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens antar förslaget till Riktlinjer för anskaffning av
IT.
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att implementera
dessa riktlinjer hos kommunens förvaltningar, kommunala bolag
och förbund.
Beslutet gäller under förutsättning att även Köpings, Arboga och
Surahammars kommuner fattar motsvarande beslut.

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

Protokollsutdrag till

Köpings kommun, Arboga kommun, Surahannars
kommun, näringslivsutvecklaren, IT-strategen, akten
Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Sida 1 (1)

Vår beteckning

2018-04-12
Ert datum

Er beteckning

Adressat:

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Per Wadlin
0221-257 57, per.wadlin@koping.se

Riktlinjer för anskaffning av IT
Bakgrund
Dessa riktlinjer (bilaga 1) är framtagna för Köping, Kungsör, Arboga och Surahammar i syfte att öka samordning för att styra emot gemensamma visioner och
mål inom IT.
Riktlinjen ska bidra till att:
• minska det totala antalet IT-system
•

skapa bättre förutsättningar för samordnade upphandlingar, avtalskontrakt.

•

underlätta hanteringen vid nyanskaffning av IT enligt gällande rekommendationer och standarder.

•

säkerställa att resurser med rätt kompetens på ett tidigt stadium kan svara på
om IT med motsvarande funktionalitet redan finns och i de fall nyanskaffning
är aktuell.

•

vara ett stöd för verksamheten i anskaffning av IT

•

säkerställa att verksamheterna vid anskaffning av IT ställer nödvändiga krav
så att funktionalitet, säkerhet i IT-system.

IT-styrgruppens förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslagna Riktlinjer för anskaffning av IT.
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att implementera dessa riktlinjer
hos kommunens förvaltningar, kommunala bolag och förbund.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Per Wadlin
IT-strateg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Riktlinje för anskaffning av IT

Riktlinje för anskaffning av IT

Rapporten skriven av:
Per Wadlin, Lasse Väänänen, 2017-10-05

Diarienummer:

Antagen av:

Inledning

Innehåll
Inledning

5

Målgrupp

6

Syfte

7

Styrande princip för IT system

8

Styrande princip för förvaltning av IT

9

Styrande principer vid anskaffning av IT

10

Anskaffningsprocess IT

11

Definitioner, Ordlista

12

3

Inledning

Inledning
Denna riktlinje är framtagen för att stödja den beslutade policyn för inköp med avgränsning till ITsystem-, tjänster. Innefattar även det som brukar kallas molntjänster.
IT-system-, tjänster och molntjänster kommer i detta dokument benämnas som IT-system
Riktlinje är vägledande och gäller för alla VMKF:s medlemskommuners nämnder och
förvaltningar.
Riktlinjen gäller även kommunala bolag i de fall de har IT-driften förlagd hos VMKF.
I de fall där externa verksamheter ansluts till någon av medlemskommunerna via avtal eller
liknade skall även de följa krav i denna riktlinje.
Riktlinje skall även ge stöd i det fortsatta arbetet med att utveckla och förvalta IT-verksamhet ute
på förvaltningarna.

IT utgör ett samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom inom datorteknik och
telekommunikation inom en organisation så som datorer andra mobila enheter och kommunikation
mellan dessa enheter och andra system.
Med IKT menas informations- och kommunikationsteknik, vilket i ett ord sammanfattar all även
innefattar informationshantering(informatiken) inom IT.
Det är dagsläget främst inom utbildning som IKT begreppet används för att beskriva IT.

Denna riktlinje omfattar INTE mobiltelefonitjänster och produkter, och INTE heller de hårdvaror
som behövs för att upprätthålla drift av IT system och tjänster.

5

Målgrupp

Målgrupp
Inköpsansvariga och den yttersta chefen skall ansvara för att riktlinjen följs.
Alla medarbetare i kommun, bolag samt WMKF skall ha kännedom om denna riktlinje för att få
rätt stöd kommande anskaffnings uppdrag.

6

Syfte

Syfte
Denna riktlinje skall:
•

Underlätta hanteringen för anskaffning av IT system. Där IT ska ses ur ett
helhetsperspektiv för kommunen med en gemensam inriktning på IT-användandet för att
uppnå bästa möjliga stöd åt invånare, företagare och medarbetare i
informationsinhämtning och i användning IT.

•

Säkerställa att resurser med rätt kompetens på ett tidigt stadium kan svara på om IT
system med motsvarande funktionalitet redan finns och, i de fall nyanskaffning är aktuell.

•

vara ett stöd för verksamheten och berörda bolag så att anskaffning av IT system, sker på
ett sätt så att IT fungera tillsammans med övrig IT, avsikten är att samma principer för IT
krav ställas för all IT framöver.

•

säkerställa att verksamheterna vid anskaffning av IT ställer nödvändiga krav så att
informationshanteringen i IT system sker på ett rättssäkert och kontrollerat sätt
anskaffning (d vs att vi kan upprätthålla informationssäkerheten kring IT)

7

Styrande princip för IT system

Styrande princip för IT system
Nationella riktlinjer och rekommendation inom varje verksamhet skall användas där det är möjligt.
Sträva alltid att förenkla och effektivisera verksamheten med hjälp av digitala tjänster med
automatisk informationsöverföring mellan IT-tjänster, system.
Vid köp av IT som inte installeras i VMKF’s driftmiljö skall särskilda minimikrav tillämpas för att
säkerställa funktion i den tekniska infrastrukturen. Samråd med IT-avdelningen/IT-strateg behövs i
varje enskilt fall innan avtal tecknas.
Viktiga aspekter att tänka på vid anskaffning av nytt IT system:
•

skall stödja så att tjänster är väl anpassade till den enskilda verksamhetens krav och
behov som leder till direkt nytta.

•

om alternativa IT-system finns så skall den som är mest anpassad till nuvarande IT
infrastruktur och SKL’s rekommendationer väljas. Detta för att våra val alltid skall bidra
till visionen om ökad samverkan nationellt.

•

tjänster som funktionsmoduler skall bidra till ökad standardisering och användning.

•

teknisk infrastruktur och kommunikationslösningar skall samverka och tillsammans bilda
en sammanhållen gemensam teknisk plattform för anslutna kommuner.

•

hanteringen av information(data) inom IT skall ske så att information kan återanvändas
där det är möjligt. Detta innebär att IT system skall kunna ta emot och ge ifrån sig
information(data) via standardiserade tekniskgränssnitt och på ett kvalitetssäkrat sätt som
uppfylla de lagkrav vi skall förhålla oss till.

•

All kommunikation mellan system skall göras via etablerade kanaler i den tekniska
infrastrukturen. (teknisk integrations modul skall användas för att säkra tillgänglighet,
spårbarhet och kvalitet i informationsöverföringar)

8

Styrande princip för förvaltning av IT

Styrande princip för förvaltning av IT
Varje IT system behöver vara förvaltningsbar. Det innebär att det finns en beskriven
organisation som äger och förvaltar IT systemet. (Ett införande och tillämpning av modell
för förvaltningsstyrning av IT kommer snart att genomföras. Dessa delar återspeglas
sedan i varje verksamhetsplan rörande IT.)

9

Styrande principer vid anskaffning av IT

Styrande principer vid anskaffning av IT
Aktiviteter innan anskaffning av IT system
•

All anskaffning skall påbörjas med en effekt och behovsanalys för att avgöra om behovet
kan uppfyllas i andra befintliga IT system.

•

Om anskaffning avser kritiskt system skall systemsäkerhetsanalys genomföras.
Minimikrav är att genomföra en riskanalys för informationshantering

•

Om IT system hanterar personinformation, skall det innan anskaffning säkerställas att all
behandling utförs enligt dataskyddsförordningen (personuppgiftslagen).

•

IT system skall uppfylla de rättsligt-, säkerhetskrav som följer med
informationsklassificeringen

•

Andra beslutade styrande, stödjande dokument rörande IT gäller. I syfte att säkerställa
full funktionalitet och tillgänglighet vid ny anskaffning.

•

Vid avtalsskrivande så skall avtalsperiod tecknas så att slutdatum motsvara andra
befintliga avtal, gäller i de fall där man kan tänka sig att samverkande kommuner kan
teckna gemensamt avtal om system framöver.

Prioriteringsordning vid anskaffning av nya IT system
1

Bedöm om IT system rekommenderas av SKL bör användas för ökad nationell samverkan
och standardisering.

2

Välj IT system som redan finns inom Västra Mälardalens Kommunalförbund.

3

Välj standardiserat IT system.

4

Beställ och utveckla IT tillsammans med andra kommuner/regioner eller andra lämpliga
samverkanspartners

5

Invänta tills lämplig IT finns på marknaden

6

Utveckla eget IT system

Aktiviteter efter anskaffning av IT system
• IT system skall ingå i en förvaltningsorganisation och beskrivas enligt den modell för
systemförvaltning som är beslutad

10

Anskaffningsprocess IT

Anskaffningsprocess IT

Identifiera behov

Genomför förarbeten: Effekt och behovsanalys, systemsäkerhetsanalys.
Personinformation analys. Kravsammanställning.

Inventera nuläge

Finns uppkommit behov redan avtalat inom nuvarande IT eller tillgängligt
i befintliga avtal, ramupphandlingar

Genomför
anskaffning

Påbörja inköpsprocessen och säkerställ kravspecificeringen utifrån rådande
styrande och stödjande dokument.

Etablera
förvaltning

Skapa förutsättningar för vidareutveckling och förvaltning av anskaffat IT
system.
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Definitioner, Ordlista

Definitioner, Ordlista
Undre lista är en förklaring på begrepp som används inom IT för att underlätta förståelse av denna
riktlinje
Förkortning

Beskrivning

SKL

Sveriges Kommuner och Landsting

VMKFB

Västra Mälardalens Kommunalförbund

IKT

informations- och kommunikationsteknik, allt inom teknik och kommunikation

IT-system

Sammanslaget ord för interna IT-system och externa IT-tjänster

System

IT-system som i sin helhet hanteras inom Västra Mälardalens
Kommunalförbundets IT-miljö

Molntjänst

IT-system som i sin helhet hanteras utanför Västra Mälardalens
Kommunalförbundets IT-miljö

IT-tjänst

IT-system som hanteras inom eller utanför VMKFB

Bastjänst

IT-baserad tjänst som anropas maskin-till-maskin och som tillhandahåller
information eller utför informationsbearbetning

Digital tjänst

paketerad service eller lösning som erbjuds för att tillgodose ett behov och som
förmedlas digitalt. Kallas här för IT-tjänst.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Svar på revisionsrapport – Grundläggande
granskning 2017 (KS 2018/134)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en
grundläggande granskning enligt kommunallagens 9 kap. 9 §.
Revisorerna skriver bl.a. att:
-

Viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende utvecklingen av
näringslivsarbetet

-

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

-

Socialnämnden har många stora utmaningar framför sig, inte
minst vad gäller den demografiska utvecklingen. Revisorerna
understryker vikten av att det finns en plan för att möta detta
och att den kopplas till kommunens lokalförsörjningsplanering

-

Barn- och utbildningsnämndens uppföljning av arbetsmiljön
bör stärkas

-

De ser med oro på att meritvärdena i skolan sjunker.

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar
för det som gäller kommunstyrelsen:

Justerandes sign

-

Det är glädjande att revisorerna uppmärksammat det omfattande arbete som lagts ner inom näringslivsområdet och de
förbättringar som där skett på mycket kort tid. Vi ser väldigt
mycket fram emot fortsättningen och det fortsatta resultatet av
det förbättringsarbete som genomförs tillsammans med företagarna och våra grannkommuner i form av fördjupad samverkan.

-

När det gäller IT-utvecklingen så är det väldigt mycket på gång
även där. Det grundläggande som vi måste göra och som pågår
för fullt är en kartläggning över hur det ser ut idag. Hur många
system det finns och hur kan vi samordna så mycket som möjligt så att vi kan samverka på ett effektivare sätt och även få
ner våra kostnader kring system och administrationen för alla
dessa system.

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04
-

En IT-policy är på väg fram tillsammans med riktlinjer för ITinköp. Dessa beräknas antas av kommunstyrelsen den 4 juni
och i nästkommande kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2018-03-27 och
Revisionsrapporten Grundläggande granskning 2017
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-19

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Grundläggande granskning 2017 som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

2018-03-27
Till
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
För kännedom
Kommunfullmäktige

Grundläggande granskning
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all verksamhet
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas styrning,
uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att
kunna uttala sig i ansvarsfrågan.
Under 2017 har vi genomfört separata fördjupade granskningar avseende intern kontroll och
målstyrning vilket gör att dessa frågor inte behandlas i denna granskning.
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2017.
Vid våra möten med kommunstyrelse och nämnder har vi haft givande samtal som, tillsammans
med de skriftliga svaren och övrig dokumentation, gett revisorerna en bra information om
verksamheten samt svar på frågorna.
Vi kan konstatera att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende utvecklingen av
näringslivsarbetet.
Vi menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att klara kommunens framtida
utmaningar och anser att en IT-utvecklingsplan bör tas fram för kommunen.
Vi uppfattar att socialnämnden har många stora utmaningar framför sig inte minst avseende den
demografiska utvecklingen. Vi vill här understryka vikten av att det finns en plan för att möta denna
utmaning samt att planen är kopplad till kommunens lokalförsörjningsplanering.
Från de svar som lämnas av Barn- och utbildningsnämnden uppfattar vi att nämndens uppföljning
av arbetsmiljön bör stärkas.
Vi ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker.

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

För kommunrevisionen i Kungsörs kommun 2018-03-27

Håkan Sundström
revisionsordförande

Grundläggande granskning
2017
Rapport
Kungsör kommun

KPMG AB
2018-03-27
Antal sidor 20
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Sammanfattning
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i
ansvarsfrågan.
Under 2017 har vi genomfört separata fördjupade granskningar avseende intern
kontroll och målstyrning vilket gör att dessa frågor inte behandlas i denna granskning.
Vid våra möten med kommunstyrelse och nämnder har vi haft givande samtal som,
tillsammans med de skriftliga svaren och övrig dokumentation, gett revisorerna en bra
information om verksamheten samt svar på frågorna.
Vi kan konstatera att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende utvecklingen av
näringslivsarbetet.
Vi menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att klara kommunens
framtida utmaningar och anser att en IT-utvecklingsplan bör tas fram för kommunen.
Vi uppfattar att socialnämnden har många stora utmaningar framför sig inte minst
avseende den demografiska utvecklingen. Vi vill här understryka vikten av att det finns
en plan för att möta denna utmaning samt att planen är kopplad till kommunens
lokalförsörjningsplanering.
Från de svar som lämnas av Barn- och utbildningsnämnden uppfattar vi att nämndens
uppföljning av arbetsmiljön bör stärkas.
Vi ser också med oro på att meritvärdena i skolan sjunker.
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Inledning/bakgrund
Kommunallagen (KL 9 kap 9§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende
styrelse och nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande
insamling av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma
styrelsens och nämndernas styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i
redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i
ansvarsfrågan.

3

Syfte och revisionsfråga
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om
styrelse och nämnder har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och
kontroll av verksamheten.
Revisorerna har inför träff med presidiet för respektive styrelse och nämnd översänt
frågor som besvarats skriftligt. Vid mötet har revisorerna också ställt kompletterande
frågor.
Informationen från träffar med respektive presidie beaktas även vid revisionernas
riskanalys inför år 2018.

4

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

5

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— kommunallagen

6

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

7

Projektorganisation/granskningsansvarig
Granskningen har utförts av Karin Helin Lindkvist kundansvarig och certifierad
kommunal revisor.
Kommunens revisorer har deltagit i träffar med presidiet.
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Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Intervjuer med presidiet
— Dokumentstudier av underlag erhållits av styrelsen/nämnden.

9

Resultat av möten med kommunstyrelsen och
nämndernas presidium

9.1

Kommunstyrelsen
Vid möte med kommunstyrelsens presidium samt i de skriftliga svaren framkommer
följande uppgifter:
1. Hur arbetar nämnden/styrelsen för att säkerställa
kompetensförsörjningen?
Följande områden lyftes fram som viktiga för att säkerställa kompetensförsörjningen:
arbetsgivarvarumärket, ledarskapet, goda arbetsmarknadsvillkor och
marknadsmässiga löner, behålla svårrekryterade grupper, kompetensförsörjningsplan,
workshop för politiker och chefer, rekryteringsmässor på högskolor, länets och loka
chefsaspirantutbildning, rekryteringsnätverk i KAK, kompetensbaserad rekrytering,
målgruppsstyrd annonsering på sociala medier.
Ledarskapet är centralt i kommunen. Kommunen har ett fyraårigt steg för
ledarutveckling/utbildning. Det finns också en satsning på utbildning/utveckling av
ledningsgrupper. Det är också viktigt att kommunen kan erbjuda goda arbetsvillkor för
att kunna rekrytera. Kommunen har lagt fokus på att kunna bibehålla personal inom
svårrekryterade grupper. Exempel på kategorier av yrkesgrupper där kommunen
erbjudit extra förmåner är barn- och ungdomshandläggare inom IFO och vissa
kategorier av lärare.
Workshop har anordnats mellan politiker och tjänstemän för att ta fram idéer på hur
man ska kunna locka anställda.
Chefsaspirantutbildning kommer att anordnas för kommunens anställda. Det finns
också ett arbete för att säkerställa kompetensförsörjningen inom fördjupad samverkan
med Arboga och Köpings kommun.
En kompetensförsörjningsplan för kommunen har presenterats för kommunstyrelsen.
2.

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

Chefer tilldelas och accepterar arbetsmiljöansvaret vid anställning. Det är också
tydliggjort i arbetsmiljöpolicyn. Alla nya chefer får introduktion i samverkansavtalet
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arbetsmiljöansvaret. Uppföljning arbetsmiljöfrågorna görs bland annat i
medarbetarenkäterna. Arbetsmiljöutbildningar genomförs för chefer och skyddsombud.
Internkontroll av arbetsmiljön görs årligen och vid brister ska dokumenteras vilka
åtgärder som ska vidtas.
3.

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

Den handlingsplan för förbättrad IT som revisorerna hänvisade till i sina frågor är inte
beslutad utan IT-samordnarens egna plan vilket gör att kommunstyrelsens presidium
inte kan svara på denna fråga.
Vid mötet menar dock Ks presidium att det är viktigt att arbeta med IT-utvecklingen
samt ta fram en plan för det. För närvarande görs en genomlysning av vilka IT-system
som finns i Arboga, Kungsör och Köpings kommun. Inom kommunalförbundet finns i
dag ett antal olika system vilket ska samordnas.
4. Vad ser nämnden/styrelsen som den största utmaningen/risken för 2018
och på femårssikt?
Kommunstyrelsen lyfter fram bristen på bostäder, mark, arbetslösheten, integrationen,
demografiska bekymmer, bristen på rätt kompetens vid rekryteringar.
Kommunen har stora utmaningar när det gäller arbetslösheten, integrationen m.m.
Det är redan i dag svårigheter att rekrytera vissa yrkeskategorier och med tanke på
åldersstrukturen på de anställda kommer det att uppstå stora rekryteringsbehov. En
yrkesgrupp som kommer att bli svårt att rekrytera är undersköterskor.
5. På vilket sätt har nämnden/styrelsen för avsikt att möta denna utmaning?
Nya detaljplaner, ny industrimark, fullmäktigemål att sänka arbetslösheten och,
integrationsplan är exempel på åtgärder för att möta utmaningarna. Fullmäktige har
gett uppdrag till socialnämnden att arbeta med framtidens äldreomsorg, en framtidsdag
genomförs om barnomsorgen.
För närvarande arbetar kommunen med åtta detaljplaner. På kortast möjliga tid kan
Kungsör få fram en detaljplan på 6 månader.
Kommunen arbetar väldigt intensivt för kontakter med byggföretag. Det är just nu stort
intresse för att bygga i kommunen.
Ledningsgruppen har tagit fram en plan för att uppnå målet att sänka arbetslösheten.
Arbetet med integrationsplanen har blivit försenad men den ska nu redovisas i april
2018. Politiken har haft två dagar med diskussioner om äldreomsorgen.
Socialnämnden har ett uppdrag att ta fram ett förslag till hur de vill att äldreomsorgen
ska utvecklas i kommunen. Socialnämndens förslag ska lyftas till Ks och KF. I april ska
politiken har framtidsdag om barnomsorgen.
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Kungsörs kommun växer snabbt vilket gör att kommunen måste komma i kapp
planeringsmässigt för skola och barnomsorg.
6. Vilka åtgärder har vidtagits för att stärka lokalförsörjningsplaneringen?
Vilken dokumentation finns?
Det finns en lokalplaneringsgrupp och det förs minnesanteckningar. Allt som ska
behandlas politiskt lyft för beslut. I och med den starka tillväxten i kommunen kommer
det att behövas fler lokaler. Lokalförsörjningsgruppen arbetar med verksamhetslokaler.
7. Beskriv hur arbetet fortgår med att utveckla näringslivsfrågorna?
Det finns ett gemensamt näringslivsprogram i KAK, fempunktsprogram, 5 inplanerade
företagsfrukostar varav en valfrukost. Kommunen har klättrat i rankingen avseende
näringslivsfrågorna. Det ska tas fram ett nytt program för Kungsör under våren.
Industrimark, bredband och livsmedelsstrategi är också områden som är viktiga för
näringslivet.
Företrädare för kommunen har träffat fem olika kommuner för att få veta hur de arbetat
med näringslivsfrågorna då de gjort stora framsteg avseende näringslivsfrågorna.
I mars kommer en näringslivsstrategi presenteras som är gemensam med Arboga och
Köpings kommun.
En fråga som tas upp när kommunen träffar företagen är att de upplever att det kan
vara svårt att veta till vem de ska vända sig i kommunen eller dess förbund.
Kommunens näringslivsstrateg ska därför fungera som ”en dörr in” för företagarna.
Kommunen kommer att bjuda in företagen till ett möte där både kommunens
representanter men även externa t.ex. skatteverket finns med för att kunna svara på
företagarnas frågor.
8. Beskriv hur KS utövar och utvärderar sin uppsikt över de kommunala
bolagen?
Uppsikten utövas genom ägardialogmöten, ägardirektiv, protokoll och mycket
diskussioner med bolagen.
Alla styrelseprotokoll skickas till alla KS-ledamöter.
9. Vilka åtgärder har vidtagits för att stärka den interna kontrollen avseende
förtroendevaldas arvoden och ersättningar?
Politiker godkänner arvodeslistorna, blanketterna har kompletterats, det har gjorts
uppdateringar av rutiner och checklista. Påminnelser görs om intyg. Det har inte gjorts
några justeringar i arvodesreglementet.
10. Vilka riskanalyser har ni gjort inför kommande demografiska
förändringar?
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Det finns ett gemensamt planeringsdokument. Kommunfullmäktige har gett uppdrag till
socialnämnden om framtidens äldreomsorg. En framtidsdag har genomförts om
barnomsorgen.
Kungsörs kommun har växt snabbast i länet procentuellt sett under 2017.
Den strategiska planeringen ligger till grund för beslut om vilka åtgärder som ska vidtas
utifrån hur man tror att den demografiska förändringen kommer att ske.
11. Vilka risker ser kommunstyrelsen som kan påverka den kommunala
ekonomin negativt
Risker som kan påverka den kommunala ekonomin negativt är att vårdbehoven ökar
snabbt då det blir många äldre som behöver vård, mycket mer vård än idag.
En annan risk är ökade lönekostnader pga. svårigheter att rekrytera inom större
yrkesgrupper. Försämrad ersättning via skatteutjämningssystemet, fortsatt hög
arbetslöshet samt ökade räntekostnader är ytterligare risker som lyfts fram.
Vid mötet framförs att det finns förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina
budgetar 2018.
Den ökande inflyttningen bör påverka positivt på kommunens ekonomi även om det
också kommer att medföra ökande kostnader t.ex. inom skola och förskola.

9.1.1

Kommentarer
Vi kan konstatera att viktiga åtgärder har vidtagits t.ex. avseende utvecklingen av
näringslivsarbetet.
Vi menar att IT-utvecklingen är en av förutsättningarna för att klara kommunens
framtida utmaningar och anser att en IT-utvecklingsplan bör tas fram för kommunen.

9.2

Barn- och utbildningsnämnden
Vid möte med Barn- och utbildningsnämnden samt i de skriftliga svaren framkommer
följande uppgifter:
1. Hur arbetar nämnden/styrelsen för att säkerställa
kompetensförsörjningen?
Nämnden får regelbundet rapporter i samband med delårsbokslut och bokslut om
rekryteringsläget. Förvaltningen deltar på rekryteringsmässor som arrangeras av olika
universitet och högskolor.
Inom förvaltningen har de arbetat med att samverka mellan olika verksamheter vid
rekrytering för att klara kompetensförsörjningen. Vid mötet framförs att grunden för att
göra bra rekrytering är att kunna erbjuda en bra verksamhet och att Barn- och
Grundläggande granskning rapport.docx
© 2018 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

7

Kungsör kommun
Grundläggande granskning 2017
2018-03-27

utbildningsnämnden ”är på god väg” att kunna göra det. Nämndens ordförande framför
att det är viktigt att kunna erbjuda bra kompetensutveckling, löneutveckling och
karriärmöjligheter. Nämnden menar att de har ökat förutsättningarna för rektorerna att
kunna vara pedagogiska ledare.
Det finns generellt en lärarbrist i Sverige men vid mötet framförs att Kungsörs kommun
har bra förutsättningar för att kunna rekrytera.
Inom skolan är det en hög andel av lärarna som är behöriga. Inom förskolan är målet
att andelen förskollärare bör vara 67 %. Vid senaste mätningen var andelen
förskollärare 73 %. Kommunen går inte ut och annonserar efter barnskötare men det
förekommer att barnskötare som är visstidsanställda blir tillsvidareanställda.
2. Hur arbetar nämnden för att säkerställa att arbetsmiljöansvaret utövas i
enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter?
Uppföljningen görs genom samtal med förvaltningschef och rektorer.
Sjukfrånvaron ligger ungefär på samma nivå 2015, 2016 och 2017.
Personalavdelningen har jobbat mycket med korttidsfrånvaron under senaste året vilket
man ser har gett resultat.
3. Hur fortgår arbetet för att följa ”Handlingsplan för förbättrad IT”?
Arbetet med IKT följs upp i delårsrapporter, årsbokslut och i samtal med
förvaltningschef och rektorer.
Den handlingsplan för förbättrad IT som revisorerna hänvisade till i sina frågor är inte
beslutad utan IT-samordnarens egna plan vilket gör att nämnden inte kan svara på
denna fråga.
4. Vad ser nämnden/styrelsen som den största utmaningen/risken för 2018
och på femårssikt?
Snabba förändringar i antalet elever, till exempel av den art som skedde 2015. Att
snabbt kunna mobilisera resurser i form av både lokaler och personal.
5. På vilket sätt har nämnden/styrelsen för avsikt att möta denna utmaning?
Inget svar.
6. Vilka åtgärder görs för att höja resultaten i skolan samt ge eleverna en
god grund inför gymnasieskolan?
Den stora förändring som gjorts är nybyggnation av ny skola och den
organisationsförändring som skett under läsåret 2017/2018. Den innebär förbättrade
förutsättningar för samtliga rektorsområden inom grundskolan.
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Måluppfyllelsen inom förskolan mäts genom självskattning och enkäter till föräldrarna.
På frågan om föräldrarna känner sig trygga att lämna sina barn på förskolan och på
frågan om förändrarna upplever att de får ett gott bemötanden instämmer nästan 100
% av de svarande.
Inom skolan mäts måluppfyllelsen genom nationella databaser t.ex. SALSA-värden och
KKIK (kommunens kvalitet i korthet). Eleverna i Kungsörs kommun har höga resultat i
förhållande till kostnaden. Enkät till eleverna visar att andel elever som känner sig
trygga i skolan har minskat mellan 2015 och 2017.
När det gäller måluppfyllelsen avseende kunskapsresultaten har det ökat inom vissa
ämnen och minskat inom andra. Det genomsnittliga meritvärdet har gått ner mellan
2015 och 2017.
7. Hur bedömer nämnden volymerna inom förskolans verksamhet dvs.
barngrupper och personaltäthet?
Nivåerna inom Kungsör kommun ligger väl till jämfört med ett nationellt perspektiv.
De kommer att öppna fler förskoleavdelningar. I dag används lokaler som inte är
ändamålsenliga. Det finns planer på att bygga ny förskola men det kommer att dröja.
8. Hur arbetar nämnden med flyktingmottagande och integration?
Flyktingmottagande sker inom barn- och utbildningsförvaltningens integrationsenhet.
Utbildning i form av svenska för invandrare, SFI, sker inom vuxenutbildningen i
Kungsör. En utmaning för både Kungsörs kommun och hela samhället är den fortsatta
integrationen när kurserna i SFI och eventuella kurser inom Komvux är avslutade. Här
krävs det ett fortsatt övergripande samarbete både inom den kommunala
verksamheten och tillsammans med det omgivande samhället.
Inflödet av nyanlända är just nu begränsat. De som i dag bor i kommunen kommer att
för kommunen medföra extra insatser under flera år framöver t.ex. svenska för
invandrare.
9. Hur möter KOMVUX arbetsmarknadens kompetensbehov
Komvux tillhandahåller kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Det finns mycket
begränsade möjligheter att tillgodose andra specifika kompetenser som kan finnas på
arbetsmarknaden.
10. Övrigt
Den stora händelsen under 2017 var inflyttning i den nya skolan. Kostnaden för den
nya skolan har hållits inom budgeten. Skolan är snart fylld då elevökningen är större än
vad de hade förväntat sig och planerat. Det finns dock en plan för att kunna bygga ut
skolan om det skulle behövas.
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Nämnden har följt upp sin internkontrollplan. Kontroller har gjorts av, registerkontroll,
delegation, styrdokument, anmälan och rapportering av kränkningar, riskanalys vid
förändringar, elevers frånvaro och interkommunala ersättningar.
Nämnden har ett positivt resultat 2017 på 3 160 tkr som till stor del beror på pengar
från migrationsverket. Det är ett underskott på 3 042 tkr inom särskolan till följd av ökat
elevantal.
Ekonomstödet har varit sämre än normalt då införandet av nytt ekonomisystem gjort att
ekonomerna varit hårt belastade.

9.2.1

Kommentarer

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

9.3

Socialnämnden
Vid möte med Socialnämnden samt i de skriftliga svaren framkommer följande
uppgifter:
1. Hur arbetar nämnden för att säkerställa kompetensförsörjningen?
En kompetensförsörjningsplan finns för 2017-2021. Inom fem år förväntas 50
pensionsavgångar inom socialförvaltningen. De flesta av dessa, ca 75 %, återfinns
inom vård och omsorg och av dessa är det flest pensionsavgångar bland
undersköterskor, ca 32 %.
Socialförvaltningen har flera bristyrken som tillsammans med rörlighet på
arbetsmarknaden ställer stora krav på insatser, att nyrekrytera, att kartlägga
kompetensbrister och att se över möjligheten att kompetensutveckla befintlig personal.
Det är också allmänt svårigheter att rekrytera utbildad personal inom flera
yrkeskategorier.
I landet är det svårt är det att rekrytera socionomer men för närvarande gäller inte detta
förhållande i Kungsörs kommun.
Det är också en påtaglig brist av sjuksköterskor. Inga prognoser tyder på att det bir
bättre i framtiden. Även efterfrågan på undersköterskor förväntas öka de närmsta åren
och tillgången på undersköterskor ökar inte i samma takt som efterfrågan. Det är även
brist på kompetens inom psykiatri.
Nämnden ser också ökat behov av kompetens inom demensområdet. Inom LSSomsorgen finns behov av att anställa fler stödpedagoger som vägleder personalen att
arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Det finns också ett ökat behov av
boendestödjare då behoven förväntas öka. Slutligen är det dessutom svårare att
rekrytera chefer inom området.
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Ett sätt att möta framtida behov av undersköterskor är bl.a. det arbete som pågår inom
ramen för ”Heltid som norm”.
En handlingsplan är under upprättande, gemensamt för hela kommunen. Planen är att
kunna erbjuda alla heltid till 2021-05-30. Fr.o.m. 2018 fram till 2021-05-31 ska
eftersträvas att vakanta tillsvidaretjänster omvandlas till heltidstjänster.
Kommunstyrelsens personalutskott kommer att fatta beslut under första kvartalet 2018
om takten av införandet fram till år 2021. Innan beslut fattas ska en kartläggning göras
av intresset för att arbeta heltid hos dem som idag arbetar deltid.
Att bredda rekryteringen innebär också att verka för en jämnare könsfördelning och
bredda mångfalden. Det är bl.a. viktigt att ta emot nyanlända personer genom att
anställa i s.k. extratjänster i välfärden som en inslussning i verksamheterna.
Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och effektivast samhällsservice. När
verksamheterna utvecklas måste yrkesrollen hänga med. Genom att organisera
annorlunda kan både personal och verksamheter utvecklas. T.ex. kan
undersköterskans uppgifter delas in i två roller, en som kräver
undersköterskeutbildning och som inriktas på vården samt en inte kräver samma
kompentens och inriktas på omsorgen, så att undersköterskan gör rätt saker utifrån sin
utbildning. Dessutom kan samverkan ske med intilliggande kommuner för att dela på
spetskompetenser och korttidsvikarier. Arrangerande av studiecirklar för att
kompetensutveckla befintlig personal är en annan insats som kan användas.
Det finns behov av effektiviseringar i bemanningsprocessen och resursutnyttjande av
befintlig personal. Nämnden planerar ett införande av TES, ett system för planeringen
utförandet av insatser och personalen får färdiga scheman för vad som ska göras, när
det ska göras och hos vem. Detta gör hemtjänsten mycket mer effektiv och underlättar
uppföljningen av beslut. Systemet gör även färdig gå-, cykel, -och körscheman med
karta för att rutterna ska planeras så effektivt som möjligt. Systemet kan också
användas av alla verksamheter.
Mer kunskaper behövs inom olika tekniska verktyg för att i vissa situationen övergå till
välfärdsteknologi och e-hälsa, t.ex. nyckelfri hemtjänst, nattvakt och digitala
signeringslistor.
En ytterligare utmaning är att fortsätta arbetet med att utveckla arbetsmiljö och
arbetsorganisation för att främja ett hälsosamt arbetsliv, för att öka frisknärvaron och
minska sjukfrånvaron. En sådan satsning är avgörande för om medarbetare ska hålla
ett helt arbetsliv och för att möjliggöra att fler arbetar kvar efter 65 års ålder.
Verksamheterna tar idag in pensionärer som vikarier i olika verksamheter och även
periodvis i specialistfunktioner.
Kommunen visar på bredare karriärmöjligheter och ger medarbetare möjlighet att
utveckla både sig själva och verksamheten genom ett traineeprogram,
aspirantprogram, för potentiella chefer.
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Det pågår även ett ledarskapsprogram inom kommunen i syfte att stärka ledarskapet
för att skapa engagemang hos medarbetarna.
Under 2017 har kommunen satsat på att sprida information om alla jobbmöjligheter via
målgruppsanpassade annonser. Kommunen har också deltagit på
arbetsmarknadsdagar och rekryteringsmässor.
Flera insatser på en rad olika områden pågår för att säkerställa
kompetensförsörjningen. En ytterligare insats är att arbeta fram en plan för framtida
äldreomsorg. Möten är inplanerade med kommunens högst politiska och
tjänstemannaledning.
2. Hur arbetar nämnden för att säkerställa att arbetsmiljöansvaret utövas i
enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter?
Det finns en arbetsmiljöpolicy, samverkansavtal samt intern kontrollplan.
Varje förvaltning är knuten till en skyddskommitté/samverkansgrupp med företrädare
för arbetsgivare och fackliga organisationer. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i huvudsak på
fyra nivåer i organisationen.
•

Centrala samverkansgruppen är även skyddskommitté

•

Lokala samverkansgruppen är även lokal skyddskommitté inom varje
förvaltning

•

Arbetsplats

•

Arbetstagare

Centrala samverkansgruppen ansvarar för utveckling, planering, samordning,
information och övervakning av arbetsmiljöfrågor. Skyddskommittéerna samordnar
arbetsmiljöarbetet inom varje förvaltning. Arbetsplatsen har ansvar för
arbetsmiljöarbetet inom enheten och arbetstagaren har ansvar för att följa regler och
anvisningar.
Det är nämndens ansvar att se till att chefer med personalansvar som får
arbetsmiljöuppgifter har resurser, befogenheter och nödvändiga kunskaper för sitt
uppdrag. Nämnden uppgiftsfördelar till förvaltningschefen som ser till att underställd
chef har den utbildning som krävs för att klara uppdraget.
Personalavdelningen och företagshälsovård är interna och externa resurser som kan
vara behjälpliga när uppgifter ska genomföras.
Om befogenheter och resurser saknas för uppdraget kan chefen skriftligen lämna
tillbaka uppgiftsfördelningen till närmsta chef.
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Arbetsmiljöarbetet följs årligen upp av nämnden. Kommunstyrelsen ansvarar för den
kommunövergripande uppföljningen.
Detta redovisas i verksamhetsberättelse för respektive avdelning inom
socialförvaltningen. Inom verksamheten finns ett årshjul där tidpunkt för fysisk
arbetsmiljörond och psykosocial miljörond framgår. Resultatet sammanställs och
redovisas på nämnd.
Egenkontroller genomförs på vår och på höst. Sammanställs och redovisas på nämnd.
Varje socialnämnd lämnar verksamheten en redogörelse för vad har hänt sedan
senaste nämnd.
3. Hur fortgår arbetet för att följa ”handlingsplan för förbättrad it?”
Plan för IT är under upprättande.
4. Vad ser nämnden som den största utmaningen/risken för 2018 och på fem
års sikt?
Gruppen äldre ökar och det kommer med stor sannolikhet att innebära framtida
utmaningar för vård och omsorg. Som det framgår av tabellerna är det gruppen 80-100
år som står för den största ökningen med 218 personer till år 2026.
Källa: Statisticon.
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Personer över 80 år löper en ökad risk (ca en femtedel) att utveckla demenssjukdom.
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Behov av demensplatser inom äldreomsorgen
Tabellen visar en prognos över antal personer som har eller kommer att ha behov av
att bo på ett särskilt boende anpassat för personer med demenssjukdom. Kommunen
har idag 16 platser för denna kategori och 25 personer utöver detta med
demensproblematik i övriga boenden. Nämnden kan också se en ökning av personer
med demensdiagnos på vårt korttidsboende samt växelvårdsplatser de senaste
månaderna.
Vård och omsorg behöver fler demensplatser och demensboende Tallåsgården är en
ej anpassad verksamhet. En utökad bemanning behövs i verksamheten bara på grund
av lokalerna. Optimalt vore om nybyggnationen på södergården blev demensplatser,
eftersom lokalerna är anpassade för målgruppen. Och då kan bemanning minskas.
Verksamheten skulle också kunna ha mer flexibla gränser över antal demensplatser då
de även kan använda platser på närliggande avdelning, men med samma
personalgrupp som har demenskompetens. Detta skulle påverka kvaliteten positivt.
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Differens mellan kapacitet och behov inom äldreomsorgen
Behovet av äldreomsorg ökar i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar. Misteln
ska avvecklas, enligt beslut i KF, med fem platser per år som är medräknat i tabellen.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

…

2026

Antal
platser

109

104

119

114

109

104

…

84

Behov

101

103

113

119

125

126

…

144

Skillnad

8

1

5

-5

-16

-22

…

-60

Nybyggnationen av 20 platser är medräknad år 2019, kvar att avveckla år 2026 är
Tallåsgården. Det innebär att den totala skillnaden blir minus 76 boendeplatser. Som
tabellen ovan visar är brytpunkten år 2020.
I nuläget har vård och omsorg kö bestående av 12 personer med beslut till särskilt
boende/ servicebostad, två till korttidsboendet samt 15 personer utan beslut. Tydligt är
att kommunen redan nu behöver fler seniorbostäder utan biståndsbeslut. En trend är
att de äldre som ansöker om särskilt boende, korttidsboende och växelvård har ett
mycket mer omfattande behov än innan. Det är tydligt att korttidsboendet har personer
som stannar länge beroende på att de väntar på plats på särskilt boende. Det innebär
svårigheter att verkställa mer akuta ärenden på korttidsboendet. Det är en prioriterad
fråga att se över användningen av korttidsplatser.
Farhågan är att brytpunkten då behovet överskrider antal platser redan är här.
Nämnden står inför ett val av riktning, antingen utökat särskilt boendeplatser eller möta
behoven i det egna hemmet. Behovet behöver mötas skyndsamt. En ny lag och en
överenskommelse mellan kommunerna och region Västmanland innebär att tiden
minskar för vård och omsorg att ta emot en brukare som bedöms utskrivningsklar från
fem vardagar till tre dagar. Detta innebär ett nytt arbetssätt både för sjukhus och
kommunen.
Hemtjänst och hemsjukvård
Hemtjänstens beslut har ökat med 1700 timmar sen försommaren 2017. Trenden är
att ärenden, både för hemtjänsten och hemsjukvården, kommer fortsätta att öka
kraftigt. Fler och fler personer väljer att bo kvar hemma och när våra köer dessutom
växer, så kommer vi behöva verkställa ännu fler brukare i ordinärt boende. Om denna
trend håller i sig kan det innebära att vård och omsorg behöva utöka personal och bilar
inom hemtjänst och hemsjukvård.
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Personer med intellektuell funktionsnedsättning
Brukare inom LSS har idag en hög medelålder, 53 år och det framtida behovet av
traditionella gruppbostäder minskar och behov av fler servicebostäder (ordinärt boende
i trappuppgång) ökar. Det behövs ett utvecklingsarbete för att genomföra ”Rätt brukare
på rätt boendeplats” inom området.
Inom daglig verksamhet behöver verksamheten anpassas utifrån brukarens mål och
möjligheter att närma sig den öppna arbetsmarknaden. Det innebär också ”Rätt
brukare på rätt plats” som kräver ett motivationsarbete i likhet med det för Bostad med
särskild service. Därför bör dessa båda förändringar samordnas.
När den äldre befolkningen öka är det rimligt att anta att antalet äldre med psykisk
ohälsa också ökar. Samverkan behöver utvecklas både internt inom vård och omsorg
och externt. Prognosen är att antal boendestödsärenden kommer att öka. Det gäller
även yngre personer.
Inom personlig assistans pågår ett förbättringsarbete rörande kvalitetsledning som
kommer att pågå hela 2018. Verksamheten kommer att börja använda sig av
bemanningssystemet time care.
Biståndshandläggning
Ett ökat ”tryck” på biståndshandläggning utifrån nya krav och allt fler äldre. Den nya
lagen om utskrivning från slutenvården genererar en risk att behöva erbjuda
biståndshandläggning sju dagar i veckan. Detta skulle kunna verkställas i samverkan.
Utredningar inför beslut kräver mer tid eftersom vi utreder utifrån Individens Behov I
Centrum (IBIC).
Ytterligare utmaningar
Integrera ungdomarna på HVB och stödboende ut i samhället till egen försörjning
Rekrytering av USK, socialsekreterare, enhetschefer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter
m.m.
Arbetsmarknadsverksamheten behöver ha en lugnare takt i sin tillväxt.
Utveckla samverkan med skolan ytterligare.
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5. På vilket sätt har nämnden för avsikt att möta denna utmaning?
Äldre:
Vid framtidsdagar diskuteras: Hur går vi vidare och vilka politiska beslut krävs. Hur gör
vi med etapp 2 (renovering av Södergården) och behövs etapp 3 (nybyggnation). Vård
och omsorg håller på att ställa om till att kunna erbjuda ”SäBo i hemmet” för att inte
vara beroende av platser och för att fler äldre vill bo hemma så länge som möjligt. För
detta krävs mer personal hemtjänst och hemsjukvård, där vi för 2018 fått ca 700 tkr till
detta. Se även fråga 4.
Integrera ungdomar:
I februari kommer nämnden ha ett fördjupat tillfälle där förvaltningen ska ha en
fördjupad redovisning av läget. Se även fråga 8.
Rekrytering:
Specialist på HR hjälper förvaltningen ”att sticka ut” när det gäller annonser. Vid
annonseringen inriktar man sig mer mot sociala medier.
6. Hur planerar nämnden för att kunna möta upp nuvarande och framtida
behov av trygghetsboenden samt vård- och omsorgsboenden?
Kommunen arrangerade en framtidsdag den 18/9-2017 och planerar en halvdag 25/12018 vars syfte är att staka ut den framtida inriktningen för äldreomsorgen. I denna
planering ingår att ta ställning till hur nuvarande och framtida behov inom
äldreomsorgen ska mötas. Det finns tre olika vägar att går: fler platser i särskilda
boendeformer, mer insatser i hemtjänsten/hemvården eller ett boende mittemellan.
7. Hur arbetar nämnden med flyktingmottagande och integration?
Detta uppdrag ligger på barn- och ungdomsnämnden. Socialnämnden samarbetar och
ett nytt styrdokument är upprättat.
8. Vilka åtgärder planerar nämnden att ta för att klara behoven av
stödboenden för de som inte får bo kvar på HVB-hem när de är 18 år?
Nämnden klarar behovet av stödboende givet förutsättningen att det finns lägenheter
att erbjuda i kommunen. Det finns planer för ombyggnad av våra verksamheter men
det behovet finns inte längre. Enligt nämndens bedömningar kommer det att finns
behov av 4 lägenheter 2018, ytterligare två under 2019 och fem under 2020.
Vid tidpunkten för mötet med revisorerna fanns ett förslag från förvaltningen som skulle
presenteras för nämnden som innebar att HVB Skogsudden läggs ner under 2018.
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9. Beskriv hur kommunen har en sammanhållande kontroll av vilka projekt
som pågår i förvaltningen?
Projekten finns i IT-systemet QlickView. Nämnden har dock inte till gång till detta
system. När det t.ex. startas ett projekt meddelar förvaltningen nämnden att det startar
och resultat redovisas oftast via rapporter på nämndsammanträdet. Vi mötet framförs
att kontroll på projekt borde finnas med i internkontrollplanen för 2018.
10. Har nämnden en upprättad personalförsörjningsplan?
Nämnden har en kompetensförsörjningsplan.

9.3.1

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

9.4

Kommungemensam Överförmyndarnämnd
Överförmyndarnämnden är gemensam med Köpings kommun och Arboga kommun.
Inget möte har genomförts med Överförmyndarnämnden under 2017. Revisorerna har
vid protokollsläsningen noterat att nämndens protokoll är mycket knapphändiga. Detta
har framförts till chef för överförmyndarverksamheten.
Överförmyndarnämnden har tre områden i internkontrollplanen för 2017. Samtliga
kontroller har genomförts och inga avvikelser har funnits.
Överförmyndarnämnden uppvisar för 2017 ett underskott om – 1 460 tkr.
Överförmyndarnämnd

Målet
uppfyllt
(Ja, Nej,
Delvis

Utveckling
Bättre, Lika,
Sämre

En kommun med hög kvalitet

D

B

Trygghet i livets alla skeenden

J

B
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-04-19

KS 2018/134

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kommundirektör Claes-Urban Boström

Svar på revisionens rapport gällande grundläggande granskning
Revisionen har gjort en grundläggande granskning gällande kommunens verksamheter och för det som gäller kommunstyrelsen så har man i kommentarerna
nämnd följande:
•

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

•

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

Det är glädjande att revisorerna uppmärksammat det omfattande arbete som lagts ner
inom näringslivsområdet och de förbättringar som där skett på mycket kort tid. Vi ser
väldigt mycket fram emot fortsättningen och det fortsatta resultatet av det förbättringsarbete som genomförs tillsammans med företagarna och våra grannkommuner i
form av fördjupad samverkan.
När det gäller IT-utvecklingen så är det väldigt mycket på gång även där. Det grundläggande som vi måste göra och som pågår för fullt är en kartläggning över hur det ser ut
idag. Hur många system det finns och hur kan vi samordna så mycket som möjligt så att
vi kan samverka på ett effektivare sätt och även få ner våra kostnader kring system och
administrationen för alla dessa system.
En IT-policy är på väg fram tillsammans med riktlinjer för IT-inköp. Dessa beräknas
antas av kommunstyrelsen den 4 juni och i nästkommande kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta anta svaret från förvaltningen som sitt eget

Claes-Urban Boström
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Svar på revisionsrapport – Uppföljning intern
kontroll (KS 2018/135)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en
uppföljning av tidigare genomförda granskningar 2013-2016 kring
kommunens arbete med intern kontroll.
Revisorerna konstaterar att det skett viktiga åtgärder för att stärka
kommunens internkontrollarbete och att tillämpningsanvisningar
fastställts som tydliggör hur arbetet med planering och upprättande
och internkontrollplan ska genomföras och hur uppföljning ska
ske. De konstaterar dock att det fortfarande finns brister och
rekommenderar att:
-

Kommunstyrelsens ledamöter ges större delaktighet i risk- och
västlighetsanalysen

-

Barn- och utbildningsnämnden lyfter ur uppföljningen av den
interna kontrollen från bokslutsärendet till ett eget ärende för
att gör det tydligare

-

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

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar av
vilket framgår bl.a.

Justerandes sign

-

Punkt 1 – Respektive verksamhet tar fram en risk- och sannolikhetsanalys som går vidare till kommunstyrelsen. När den
redovisas har kommunstyrelsen full kontroll över om de vill
lägga till eller ta bort delar ur analysen och det går även att
diskutera andra områden som kommunstyrelsen vill ha med i
analysen. Något särskilt möte för kommunstyrelsen för detta
arbete avsätts inte

-

Punkt 2 – besvaras av barn- och utbildningsnämnden

-

Punkt 3 – Samtliga internkontroller lyfts idag till kommunstyrelsen där kommunstyrelsen har möjligheten att lämna
synpunkter och göra en bedömning av hur arbetet bedrivits
under föregående år.
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2018-03-27 och
Revisionsrapporten Uppföljning av intern kontroll
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Uppföljning av intern kontroll som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-04-26

KS 2018/135

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kommundirektör Claes-Urban Boström

Svar på revisionens rapport gällande uppföljning
internkontroll
Revisionen har gjort en granskning gällande vårt arbete med internkontrollen och
kan konstatera att flera förbättringar har skett sedan förra granskningen inom
samma område men att det fortfarande finns förbättringsområden. Revisionen har
lämnat följande rekommendationer:
•

Kommunstyrelsen ges större delaktighet i risk- och väsentlighetsanalysen.

Respektive verksamhet tar fram en risk- och sannolikhetsanalys som går vidare
till kommunstyrelsen. När den redovisas har kommunstyrelsen full kontroll över
om de vill lägga till eller ta bort delar ur analysen och det går även att diskutera
andra områden som kommunstyrelsen vill ha med i analysen. Detta är inte något
som på något sätt avhålls kommunstyrelsen. Det avsätts inte något särskilt möte
för kommunstyrelsen för detta arbete utan den handeras som alla andra ärendet.
Det passerar kommunstyrelsens presidieberedning där första diskussionen och
arbetet kan ske för att sedan hanteras i hela kommunstyrelsen.
•

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

Denna punkt kommer Barn- och utbildningsnämnden att lämna svar på.
•

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

Samtliga internkontroller lyfts idag till kommunstyrelsen där kommunstyrelsen
har möjligheten att lämna synpunkter och göra en bedömning av hur arbetet bedrivits under föregående år.
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svaret på revisionens rapport
gällande uppföljning interkontroll som sitt eget.

Claes-Urban Boström
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§
Svar på revisionsrapport – Uppföljning av
kommunens modell för målstyrning
(KS 2018/136)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en uppföljning av tidigare genomförda granskningar 2014-2016 kring kommunens modell för målstyrning och hur dem implementerats i
kommunstyrelse och nämnder.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att det skett positiv
utveckling i kommunens modell. Genom tydligare modell och
redovisning av mål och måluppfyllelse bedömer de att styrning
stärkts och att det blivit lättare att se kopplingen från fullmäktiges
mål till nämnderna. De konstaterar dock att det fortfarande finns
behov av utveckling och rekommenderar att:
-

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

-

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

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar av
vilket framgår bl.a.

Justerandes sign

-

Vi fortsätter att jobba med tydligheten i våra målformuleringar
och ska bli bra på det inom alla områden.

-

För bättre uppföljning hoppas vi på ett gemensamt system för
detta tillsammans med Arboga och Köping vilket skulle underlätta ett gemensamt arbete för utveckling av mål och målstyrning i hela KAK.

-

Vi kallar aktivitetsplanerna för verksamhetsplaner. Verksamhetsplaner är ett dokument för verksamheten att knyta ihop vad
man ska göra för verksamhet utifrån vilka mål nämnden/styrelsen satt för verksamheten. Just nu pågår ett försök med utveckling av verksamhetsplaner för Kungsörs kommun inom äldreomsorgen. Slår det väl ut så kommer vi att genomföra samma
modell i hela kommunen.
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2018-03-27 och Revisionsrapporten Uppföljning av kommunens målstyrning
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-09

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Uppföljning av kommunens modell för målstyrning
som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-05-09

KS 2018/136

Ert datum

Er beteckning
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Svar på revisionsrapport gällande Kungsörs kommuns målstyrning
Glädjande konstaterar revisorerna att det skett en positiv utveckling av vår målstyrningsmodell. Genom att modellen och målen blivit tydligare har även uppföljningen blivit bättre vilket leder till att det blir lättare se kopplingen mellan
fullmäktiges mål och nämndernas mål.
Dock finns det fortsatta förbättringsområden enligt nedan och jag svarar efter
synpunkterna från revisorerna:
•

Kommunstyrelsen och nämnderna fortsätter arbetet med utvecklingen av målstyrningen genom att vara tydliga i sina målformuleringar samt beslut om hur
måluppfyllelsen ska mätas.
Vi fortsätter att jobba med tydligheten i våra målformuleringar och ska bli bra
på det inom alla områden. Det är enkelt att vilja för mycket i målsättningarna
vilket oftast leder till en otydlighet och mål som blir svåra att mäta men det är
glädjande med den höga ambitionen.
För bättre uppföljning hoppas vi på ett gemensamt system för detta tillsammans med Arboga och Köping vilket skulle underlätta ett gemensamt arbete
för utveckling av mål och målstyrning i hela KAK.

•

Kommunstyrelsen säkerställer att det i målen för 2019 finns en gemensam
modell i kommunen för hur aktivitetsplaner ska utformas.
Vi kallar det för verksamhetsplaner men jag förmodar att vi menar samma
sak. Just nu pågår ett försök med utveckling av verksamhetsplaner för
Kungsörs kommun inom äldreomsorgen. Verksamhetsplaner är ett dokument
för verksamheten att knyta ihop vad man ska göra för verksamhet utifrån
vilka mål nämnden/styrelsen satt för verksamheten. Så i kommunens ledningsgrupp beslöt vi prova en modell för verksamhetsplaner inom äldreomsorgen som kommer att utvärderas efter ett genomfört verksamhetsår. Slår det
väl ut så kommer vi att genomföra samma modell i hela kommunen.
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta anta svaret som sitt eget.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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§
Svar på revisionsrapport – Kommunens förberedelse inför införandet av Dataskyddsförordningen (KS 2018/137)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat
Kungsörs, Arbogas, Köpings och Surahammars kommun samt
Västra Mälardalens Kommunalförbunds förberedelser inför
införandet av Dataskyddsförordningen.
Revisorerna bedömer att Kungsörs kommun har en relativt god
kontroll över förberedelserna. Kommunens arbetsgrupp har
identifierat åtgärder som måste vidtas och tilldelat dessa en
ansvarig. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna
kommunstyrelsen att:
-

klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de
identifierade åtgärderna

-

klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västra
Mälardalens Kommunalförförbund avseende arbetsuppgifter i
samband med införandet av dataskyddsförordningen

-

säkerställa att styrelsen håller sig informerad rörande det
pågående arabetet kring införandeprocessen

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar av
vilket framgår bl.a.

Justerandes sign

-

Det går inte att klargöra resursåtgången då vi inte vet exakt vad
skillnaden blir mot tidigare lagstiftning. En organisation med
elva dataskyddshandläggare i kommunens verksamheter har
utsetts. Hur mycket tid de måste avsätta för arbetet vet vi inte
idag.

-

Ansvarsfördelningen är klargjord, där Västra Mälardalens
Kommunalförbund inte kommer att ha någon roll som dataskyddsombud. Detta uppdrag kommer istället att gå till
Kungsörs, Arboga och Köpings gemensamma IT-strateg.

-

Dataskyddssamordnaren informerar nu i samtliga nämnder och
styrelsen om vad som görs och vad som förväntas av kommunen. Information kommer att ske löpande när det finns något
att informera om.
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-05-28

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2018-02-21 och
Revisionsrapporten Granskning av förberedelser inför
införandet av GDPR
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-23

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av förberedelser inför införandet av
GDPR som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-04-23

KS 2018/

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (3)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommunchef

Svar på revisionens granskning av kommunens
förberedelse inför införandet av
Dataskyddsförordningen
Revisionen har granskat Kungsörs, Arbogas, Köpings och Surahammars
kommun samt Västra Mälardalens Kommunalförbunds förberedelser inför
införandet av Dataskyddsförordningen.
I den granskningen så kan vi konstatera att Kungsörs kommun kommit en bra bit
på väg och har tillsatt en organisation för att klargöra och tydliggöra
rollfördelningen och det arbete som vi inom kommunen måste göra. Det arbetet
fortlöper väl och vi ser ut att idag ligga i fas med vad vi tror förväntas av oss.
Osäkerheten är dock stor från myndigheten om exakt vad vi förväntas göra så det
är idag många kommuner som osäkert trevar sig fram vilket vi också gör till vissa
delar. Kungsör arbetar utifrån en handlingsplan för införandet av GDPR. Denna
plan kommer löpande att uppdateras utifrån behov. I och med beslutet om
gemensamt dataskyddsombud tillkommer områden i planen som är gemensamma
för Kungsör, Arboga och Köping. Dessa områden ansvarar dataskyddsombudet
för men i samverkan med Kungsörs lokala GDPR- organisation.
Revisionen har lämnat tre rekommendationer som jag kommer att kommentera
efter varje rekommendation.
•

Klargöra resursåtgång, personell och ekonomisk, för de identifierade
områdena.
Vi är i det läget att det inte går att klargöra resursåtgången då vi inte vet exakt
vad skillnaden är och blir mot PUL som vi tidigare arbetade mot. Vi har gjort ett
antagande och tillsatt en organisation bestående av 11 tjänstepersoner från
kommunens verksamheter. Dessa är kommunens dataskyddshandläggare och
exakt hur mycket tid de måste avsätta för arbetet med GDPR vet vi inte idag. Vi
vet att det inledningsvis kommer att gå åt mer tid än om ett eller två år. Just nu
försöker vi se till att klara detta inom befintliga ramar och ansvarsområden.
Dataskyddshanläggarna har gjort en gemensam prioritering och kommer
inledningsvis att fokusera på upprättandet av registerförteckning. Kommunen har
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inhandlat Draft-IT Records, ett IT- stöd för ändamålet. Bedömningen rent
generellt är att GDPR är till 85% samma som det tidigare PUL men det innebär
inte per automatik att det blir 15% mer arbete med GDPR.
•

Klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västra Mälardalens
Kommunalförbund (VMKF) avseende arbetsuppgifter i samband med
införandet av dataskyddsförordningen.
Ansvarfördelningen är klargjord och VMKF kommer inte att ha någon roll som
dataskyddsombud utan kommer att ha ansvar för säkerhetsfrågor för våra
kommungemensamma IT-system. De medel vi tidigare avsatte för PUL till
VMKF återförs till kommunerna och vi själva sköter GDPR. Kungsörs, Arbogas
och Köpings gemensamma IT-strateg kommer vara Dataskyddsombud för våra
tre kommuner men också för våra två förbund. Fördelen med ett gemensamt
dataskyddsombud är att allt som tas fram för en organisation i form av mallar och
instruktioner kan då med fördel användas i övriga organisationer.
•

Säkerställa att styrelsen håller sig informerad rörande det pågående
arbetet kring införandeprocessen.
Dataskyddsamordnaren är nu runt till samtliga nämnder och styrelser för att
informera om vad som görs och vad som förväntas av oss. Vi kommer
fortlöpande, då det finns något att informera om, se till så respektive styrelse och
nämnd får den information de ska ha för att kunna ta det ansvar som förväntas av
dem. I samband med att lagen träder i kraft kommer samtliga nämnder och
styrelser att behöva fatta beslut om dataskyddsombud och gemensam
dataskyddspolicy. Dataskyddspolicyn kommer, ledd av dataskyddsombudet att
utarbetas gemensamt i KAK.
Som jag tidigare skrivit så är skillnaden mellan PUL och GDPR ca 15% så det är
inte den gigantiska förändring som man ibland kan tro utan det gäller för oss att i
lugn och god ordning se till så vi gör rätt saker och ser till att hålla ordning på
våra register. Den 26 april genomförde vi en utbildning för samtliga nämnders
och styrelsers presidieberedningar, ansvariga tjänstemän samt de som ingår i vår
organisation för hanteringen av GDPR. En informationsyta till stöd för alla
chefer har upprättats på kommunens intranät.
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige föreslås besluta anta yttrandet till
revisionen som sitt eget.

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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§
Svar på revisionsrapport – Kommunstyrelsens uppsikt över räddningstjänsten och hur
kommunstyrelsen utövar sitt ansvar som
krisledningsnämnd (KS 2018/138)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning i Västra Mälardalens Kommunalförbund, Köpings kommun, Arboga kommun
och Kungörs kommun.
Revisorerna bedömer att
-

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

-

det ges goda förutsättningar för ett ändamålsenligt arbete inom
krishantering för såväl förtroendevalda som förvaltning

-

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

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
För de iakttagelser i KPMG: rapport som kan besvaras av kommun
framgår bl.a. följande:
-

Kring styrning: Idag har vi på tjänstemannanivå upprättat en
ledningsgrupp med respektive kommunchef/direktör och administrativa chefen samt räddningschefen på Västra Mälardalens
kommunalförbund (VMKF).
Vi har även regelbundna träffar inom lönefrågor, HR, ekonomi
och IT. Dialogen på tjänstemannanivån fungerar mycket bra
idag. Inför budget och bokslut sker också dragningar från
VMKF till kommunstyrelsen samt att det rapporteras från direktionsledamöter i kommunstyrelsen om det är särskilda händelser.

-

Justerandes sign

Kommunstyrelsens uppsikt: Direktionen består av politiker
från respektive kommun och i Kungsör fungerar det så att
direktionens representanter rapporterar i kommunstyrelsen om
det är några avvikelser. VMKF kommer till kommunstyrelsen
om så önskas för information.
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04
-

Krisberedskap: Kommunen bedriver det systematiska krishanteringsarbete precis som de kriterier som anges i rapporten från
KPMG.
Kommunen har en antagen risk -och sårbarhetsanalys med förslag till åtgärder. Analysen följs upp årligen. Här finns en tydlig röd tråd mellan RSA, styrdokument och det kontinuitetsarbete som vi genomför löpande sedan i höstas över våra samhällsviktiga verksamheter i kommunen.
I Kungsör är inte kommunstyrelsen krisledningsnämnd utan
det är en utsedd krisledningsnämnd än så länge. Det finns ett
förslag att göra om detta så att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd men då detta granskades så var det inte så.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2018-03-27 och Revisionsrapporten Översiktlig granskning räddningstjänst och krisledning
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Översiktig granskning räddningstjänst och krisledning som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-04-26

KS 2018/138

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (4)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Svar på revision, översiktlig granskning av räddningstjänst och krisledning
Revisionen har genomfört en översiktlig granskning om direktionen inom Västra
Mälardalens Kommunal Förbund (VMKF) utövar en tillfredställande styrning
och intern kontroll avseende räddningstjänsten och krisledning.
I granskningen har också ingått att bedöma om kommunstyrelserna i Arboga,
Kungsör och Köpings kommun utövar uppsikt över räddningstjänst inom VMKF
på ett ändamålsenligt sätt samt hur respektive kommunstyrelse utövar sitt ansvar
som krisledningsnämnd. Jag lämnar svar på revisorernas kommentarer direkt efter varje kommentar.
Utifrån revisionsfrågorna och revisionens iakttagelser görs följande bedömningar
avseende Västra Mälardalens kommunalförbund:
•

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

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

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

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

Svar: Lämnas av VMKF.
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Vilka riskinventeringar genomförs och hur bedöms och kommuniceras detta till
förtroendevalda för eventuell prioritering?

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

Svar: Lämnas av VMKF.
•

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

Revisorernas bedömning: Vår bedömning är att räddningstjänsten sköts i enlighet
med upprättade handlingsprogram men att uppföljningen är svag.

Svar: Lämnas av VMKF.
•

Är räddningstjänstens interna kontroll tillräcklig?

Revisorernas bedömning: Vår bedömning är att det pågår en positiv reformering
av intern kontrollarbetet i förbundet. Redovisat kontrollmoment för räddningstjänsten ”Personalkapacitet, deltid” är en avsevärd risk med stor sannolikhet och stora
konsekvenser.
Vi anser att ytterligare kontrollmoment bör upprättas för räddningstjänstens dagliga
insatser/uppdrag som en komplettering av den befintliga egna kontrollen

Svar: Lämnas av VMKF.
•

Fullgör direktionen sin roll och sitt ansvar som politisk nämnd på ett tillfredsställande sätt?
a) Revisorernas bedömning: Vår bedömning är att direktionen utövar en svag
politisk styrning av förbundets räddningstjänst. Fungerar dialogen med medlemskommuner på ett tillfredsställande sätt?

Svar: Idag har vi på tjänstemannanivå upprättat en ledningsgrupp med respektive Kommunchef/direktör och administrativa chefen samt räddningschefen på VMKF. Vi har även regelbundna träffar inom lönefrågor,
HR, ekonomi och IT. Tycker dialogen på tjänstemannanivån fungerar
mycket bra idag. Inför budget och bokslut sker också dragningar från
VMKF till kommunstyrelsen samt att det rapporteras från direktionsledamöter i kommunstyrelsen om det är särskilda händelser.
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b) Revisorernas bedömning: Vår bedömning är att dialogen mellan förbundet
och medlemskommunerna måste förändras och tydliggöras. Finns en tillfredställande ledning och styrning av organisationen?

Svar: Vi har som jag skrev ovan en starkare och tydligare medverkan i
styrningen från medlemskommunerna vilket jag tror underlättar styrningen totalt sätt.
c) Revisorernas bedömning: Vår bedömning är att personalen inom räddningstjänsten driver verksamheten ändamålsenligt i förhållande till tilldelade medel
men uppföljningen är svag. Sker arbetet för att säkerställa personalförsörjningen på ett tillfredsställande sätt?

Svar: Lämnas av VMKF.
d) Revisorernas bedömning: Vår bedömning är att förbundet arbetar löpande
med att försöka rekrytera deltidsbrandmän till de olika stationerna. Enligt uppgift har det över tid inte varit svårt att rekrytera heltidsbrandmän.

Svar: Lämnas av VMKF.
•

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

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

Svar: Direktionen består av politiker från respektive kommun och i
Kungsör fungerar det så att direktionens representanter rapporterar i KS
om det är några avvikelser. VMKF kommer till kommunstyrelsen om så
önskas för information till KS.
•

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

Revisorernas bedömning: Genom förbundets skriftliga överenskommelse avseende vilka tjänster beredskapssamordnarna tillhandahåller tillsammans med
granskade kommuners krishanteringsplaner och kriskommunikationsplaner bedömer vi att det ges goda förutsättningar för ett ändamålsenligt arbete inom
krishantering för såväl förtroendevalda som förvaltning i respektive kommun.
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Vi bedömer att kommunerna bör arbeta för att uppnå ett systematiskt krisberedskapsarbete i kommunens alla verksamheter.

Svar: Min bedömning är att vi i Kungsör har ett mycket bra krisberedskapsarbete i våra verksamheter. Kommunen bedriver det systematiska
krishanteringsarbete precis som de kriterier som anges i rapporten från
KPMG:
- Identifiering av risker och brister i förmågor samt behov av åtgärder.
- Planera och fatta beslut om åtgärder
- Genomföra åtgärder
- Följa upp genomförd verksamhet och utveckling av förmågor.
Kommunen har en antagen risk -och sårbarhetsanalys med förslag till åtgärder. Analysen följs upp årligen. Här finns en tydlig röd tråd mellan
RSA, styrdokument och det kontinuitetsarbete som vi genomför löpande
sedan i höstas över våra Samhällsviktiga verksamheter i kommunen.
Ska också poängteras att revisionen har ett fel i själva frågan. Man frågar
om kommunstyrelsen utövar sitt ansvar som krisledningsnämnd på ett
ändamålsenligt sätt? I Kungsör så är inte kommunstyrelsen krisledningsnämnd utan det är en utsedd krisledningsnämnd än så länge. Det finns ett
förslag att göra om detta så att kommunstyrelsen är krisledningsnämnd
men då detta granskades så var det inte så.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta anta svaret på revisionsrapporten som sitt
eget.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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§
Svar på revisionsrapport – Granskning av
bokslut och årsredovisning 2017
(KS 2017/478)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av bokslut och årsredovisning 2017.
Revisorerna bedömer sammantaget att resultatet i årsredovisningen
är förenligt med de av fullmäktige fastställda finansiella målen för
god ekonomisk hushållning. De anser att
-

redogörelsen i årsredovisningen av den verksamhetsmässiga
måluppfyllelsen fortfarande inte är tillfredsställande

-

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

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar av
vilket framgår bl.a. att
-

Det är en något kort kommentar från revisionen till redovisning
av verksamhetsmässig måluppfyllelse och därför lite svårt att
veta vad som saknas. Vi är medvetna om att vissa mål fortfarande är lite trubbiga och svåra att mäta av. Detta arbetar vi
på och t.ex. socialnämnden kommer att arbeta fram nya mål

-

Styrmodellen är helt riktigt inte beskriven i förvaltningsberättelsen. En mer detaljerad beskrivning finns under varje del i
verksamhetsberättelserna. Detta är ett medvetet val vi gjort för
att inte ha samma beskrivningar på flera ställen och för att försöka minska omfattningen på bokslutet som tidigare kritiserats
för att vara för stor.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse daterad 2018-03-27 och
Revisionsrapporten Granskning av bokslut och årsredovisning
per 2017-12-31
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av bokslut och årsredovisning per
2017-12-31som sitt eget.
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Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ekonomichef Bo Granudd

Svar på revisionsrapport granskning av bokslut och
årsredovisning 2017
I revisionsrapporten till årsbokslutet 2017 gör de förtroendevalda revisorerna
följande sammanfattning:
-

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

-

Den verksamhetsmässiga redovisningen av måluppfyllelsen är inte
tillfredsställande

-

Balanskravsresultatet uppgår till 4,8 mkr efter justering med realisationsvinster
på 0,1 mkr och avsättning till RUR gjorts med 16,7 mkr

-

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

Vi är överens om resultatkommentarerna och lämnar följande kommentarer till de
andra två punkterna:
•

Det är en något kort kommentar från revisionen till redovisning av verksamhetsmässig måluppfyllelse och därför lite svårt att veta vad som saknas. Vi är
medvetna om att vissa mål fortfarande är lite trubbiga och svåra att mäta av.
Detta arbetar vi på och t ex socialnämnden kommer att arbeta fram nya mål

•

Styrmodellen är helt riktigt inte beskriven i förvaltningsberättelsen. Bakgrunden
till kommunens resultat finns beskrivet i förvaltningsberättelsen men inte så
detaljerat. En mer detaljerad beskrivning finns under varje del i verksamhetsberättelserna. Detta är ett medvetet val vi gjort för att inte ha samma beskrivningar
på flera ställen och för att försöka minska omfattningen på bokslutet som tidigare
kritiserats för att vara för stor. Vi ser fram emot en diskussion med revisorerna
om upplägget under 2018 så vi kan få till stånd ett bra upplägg

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Bo Granudd
Ekonomichef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-06-04

§
Förordnande av dataskyddsombud
(KS 2018/137)
I gällande förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund ska förbundet tillhandahålla en för förbundsmedlemmarna
gemensam specialistfunktion som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL).
Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen och ersätts av dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att uppdraget som personuppgiftsombud upphör och att respektive personuppgiftsansvarig myndighet (nämnd, bolag, förbund) ska utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppgifter är mer omfattande än personuppgiftsombudets, bland annat ställs större krav på kontroll av dataskyddsförordningens efterlevnad. Initialt krävs också stora insatser
för att säkerställa att samtliga personuppgiftsansvariga anmäler
sina personuppgiftsbehandlingar till dataskyddsombudet.
Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt förbundschef har enats om att föreslå kommunernas gemensamma ITstrateg Per Wadlin som dataskyddsombud för Köpings, Arbogas
och Kungsörs nämnder, bolag och förbund.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltning tjänsteskrivelse 2018-04-17

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:
-

entlediga Ann Karlsson, Västra Mälardalens Kommunalförbund, som personuppgiftsombud och

-

förordna Per Wadlin, Köpings kommun som dataskyddsombud

Beslutet anmäls till Dataskyddsinspektionen.
Besluten gäller från och med den 25 maj 2018 då dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Dataskyddsinspektionen, dataskyddssamordnaren och
akten
Utdragsbestyrkande

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2018-04-17
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsen
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Johanna Raland

Förordande av dataskyddsombud
I gällande förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund ska
förbundet tillhandahålla en för förbundsmedlemmarna gemensam
specialistfunktion som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (PuL).
Den 25 maj 2018 upphör personuppgiftslagen och ersätts av
dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att uppdraget som
personuppgiftsombud upphör och att respektive personuppgiftsansvarig
myndighet (nämnd, bolag, förbund) ska utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudets uppgifter är mer omfattande än personuppgiftsombudets,
bland annat ställs större krav på kontroll av dataskyddsförordningens efterlevnad.
Initialt krävs också stora insatser för att säkerställa att samtliga
personuppgiftsansvariga anmäler sina personuppgiftsbehandlingar till
dataskyddsombudet.
Kommuncheferna i Köping, Arboga och Kungsör samt förbundschef har enats
om att föreslå kommunernas gemensamma IT-strateg Per Wadlin som
dataskyddsombud för Köpings, Arbogas och Kungsörs nämnder, bolag och
förbund.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunstyrelsen besluta
att entlediga Ann Karlsson, Västra Mälardalens Kommunalförbund, som
personuppgiftsombud,
att förordna Per Wadlin, Köpings kommun, som dataskyddsombud,
att anmäla beslutet till Dataskyddsinspektionen,
samt att besluten gäller från 2018-05-25 då dataskyddsförordningen ersätter
personuppgiftslagen.

Claes-Urban Boström
kommundirektör
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§
EU-handslag för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang om EU (KS 2018/214)
I december 2016 meddelade EU- och handelsminister Ann Linde
att hon skulle ingå handslag med parter på lokal och regional nivå
för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang i Sverige när
det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.
Den 24 januari 2018 genomfördes ett handslag med EU-ministern
tillsammans med Region Västmanland och SKL. Insatsen var ett
steg i att stärka Kungsörs arbete med EU-frågor och riktas till
förtroendevalda och tjänstepersoner i samverkan med regeringen,
SKL och Region Västmanland.
I tjänsteskrivelse beskrivs bl.a. bakgrund och förslag till
åtaganden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-04

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ingår EU-handslag för ökad delaktighet med
åtaganden enligt redovisat förslag.
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Näringslivsutvecklaren, akten
Utdragsbestyrkande
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Näringslivsutvecklare Ida-Maria Rydberg

EU-handslag för att stärka delaktighet, kunskap och engagemang om EU
Ärendebeskrivning
I december 2016 meddelade EU- och handelsminister Ann Linde att hon skulle
ingå handslag med parter på lokal och regional nivå för att stärka delaktighet,
kunskap och engagemang i Sverige när det gäller frågor som beslutas på EUnivå. Sveriges kommuner och landsting (SKL) samordnar handslagen. 24januari
2018 genomfördes ett handslag med EU-ministern tillsammans med Region
Västmanland och SKL.
Insatsen var ett steg i att stärka Kungsörs arbete med EU-frågor och riktas till
förtroendevalda och tjänstepersoner i samverkan med regeringen, SKL och
Region Västmanland.
Bakgrund
Utredningen EU på hemmaplan redovisades för regeringen i februari 2016. Utredningen påvisar omfattande kunskapsbrist hos grupper som står för kunskapsförmedling om demokrati och politik. Det minskar svenskarnas möjligheter att
påverka EU-beslut. Flera åtgärder föreslås för att höja kunskapen, främja insyn
och delaktighet samt förbättra informationstillgången i EU-relaterade frågor.
Bland annat föreslås bättre samrådsformer, ökad transparens i det EU-relaterade
arbetet och utbildningsinsatser för lokalpolitiker, tjänstemän, och yrkesverksamma journalister. Diskussioner pågår också med SIEPS (Svenska institutet för
Europapolitiska studier) om en utbildningssatsning om EU i skolan.
I december 2016 meddelade EU- och handelsminister Ann Linde att hon skulle
ingå handslag med bland annat parter på lokal och regional nivå för att stärka
delaktighet, kunskap och engagemang i Sverige när det gäller frågor som beslutas
på EU-nivå. SKL samordnade handslagen med EU-ministern och tog fram stöd
för genomförande.
Flera regioner, kommuner och andra lokala aktörer runtom i Sverige har nu ingått
handslag med EU-ministern för att genomföra kunskapshöjande insatser och påverka EU utifrån lokala behov.
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Förslag till åtaganden
Västmanland är Sveriges näst bästa exportlän, sett till befolkningsmängden. Exportens betydelse för länets välfärd är stor. Största andelen export står de stora
företagen för. De är också stora arbetsgivare i kommunen. En stor del av exporten sker på den inre marknaden och andra delar styrs av handelsavtal mellan EU:s
inre marknad och övriga länder. Via Affärsplan Västmanland samverkar Kungsörs kommun med övriga aktörer i länet för att gemensamt stärka positionen i en
global kontext. Tillsammans skapar aktörerna långsiktig tillväxt, höjd innovationskraft och ett effektivt samhällsstöd till näringslivsutveckling i länet. Endast
en liten del av de närmare 700 företagen i Kungsör exporterar. Förhoppningen är
att ökad information och kunskap om EU kan stärka företagens intresse i att titta
på möjligheter med export för dem. Det kan handla om export av varor såväl som
av tjänster.
Vid handslaget åtar sig Kungsörs kommun att i den mån vi kan, stödja internationaliseringen av näringslivet kopplat till EU. Det kan innebära att delta i utveckling av de regionala EU-programmen där så är möjligt och bidra till påverkan på
den nya programperioden efter 2020. Kungsör åtar sig att bidra med att öka kunskapsnivån i kommunen om EU och dess påverkan på samhällsutvecklingen i
stort men också kopplat till näringslivsutveckling och arbetar aktivt för att riva
hinder på lokal nivå för ett attraktivt näringsliv.
Ökad kunskap, delaktighet och engagemang för ökad demokrati
2018 och 2019 är två valår. Under 2018 sker val till kommun, landsting och riksdag och under 2019 sker val till EU-parlamentet. Inför valen åtar sig Kungsörs
kommun att jobba för ökad omvärldsspaning om EU hos förtroendevalda och
tjänstemän. Vidare avser kommunen öka kunskapen internt i organisationen och
förbereda de förtroendevalda och tjänstemän inför valen 2018 och 2019 så att beredskap finns att föra in EU-dimensionen i valdebatten.
Gemensamt åtagande med Region Västmanland
Handslaget med EU-ministern var ett första gemensamt steg för ökad dialog om
EU-frågor mellan regionen och kommunen, genom att gemensamt öka dialogen
om EU i frågor av särskilt intresse för Kungsör och region Västmanland.
Ytterligare ett gemensamt åtagande avser genomförande av lokala insatser för att
gemensamt öka kunskap, delaktighet och engagemang om EU i Västerås och i
länet.
Ekonomi
Insatserna sker inom ramen för beslutad budget under 2018.
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kungsörs kommun ingår EU-handslag för ökad delaktighet med åtaganden enligt
redovisat förslag.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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§
Projektanställningar som utvecklare av
digital teknik (KS 2018/231)
Beslutsunderlag

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2018-05-21, § 6 med skriftlig reservation

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden att inom befintlig budget projektanställa utvecklare
av digital teknik. Anställningarna görs för ett år.

usterandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-05-21

§6
Projektanställningar som utvecklare av
digital teknik (KS 2018/231)
KS BB överläggning

Under budget- och bokslutsberedningens överläggning framförs
följande yrkanden:
-

ordföranden Per Strengbom (S) framför ett yrkande om att
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden snarast, och
redan i år, ska projektanställa utvecklare av digital teknik.
Anställningarna görs under ett år och ska rymmas inom
befintlig budget.

-

Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) yrkar avslag på
förslaget

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen
mot varandra och finner att beredningen beslutat enligt
majoritetens förslag.
Beslut

Budget- och bokslutsberedningens förslag:
Kommunstyrelsen uppdrar åt barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden att inom befintlig budget projektanställa utvecklare
av digital teknik. Anställningarna görs för ett år.

Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings beslut
reserverar sig Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) skriftligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

6

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§
Omprövning av avtal med Galtens Fiskevårdsförening kring båtplatser vid Tegeludden, del av Kungsör 3:1 (KS 2017/152)
Kommunstyrelsen beslutade i april 2017 att tillstyrka Galtens
Fiskevårdsförening önskan om att
- behålla möjligheten att ha sina mindre båtar (ekor) förtöjda
under sommaren och upplagda på land under vintern vid Åparken, Tegeludden
- ha möjlighet att anlägga mindre bryggor för båtplats
Föreningen skulle ansvara för att parkområdet i strandlinjen hålls
städad och välvårdad. Ingen vinterförvaring i Å-parken.
I samband med detta fick Kungsörs KommunTeknikAB i uppdrag
att teckna ett skriftligt avtal med Galtens fiskevårsföreningen.
Avtalet skulle omprövas efter ett år.
Kungsörs KommunTeknik AB anser att avtalet fungerar bra och
finner inte anledning att ompröva det. Avtalet bör förlängas med
ett år i taget med tre månaders ömsesidig uppsägning. Om kommunstyrelsen ställer sig bakom detta kontaktar bolaget föreningen
och meddelar dem detta.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 89
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2018-05-25

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner att avtalet med Galtens Fiskevårdsförening kring båtplatser vid Tegeludden kan förlängas med ett år
i taget med tre månaders ömsesidig uppsägning.
Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att meddela föreningen detta och eventuellt teckna kompletternade skrifltigt avtal
med föreningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Galtens Fiskevårdsförening, Kungsörs KommunTeknik
AB, akten
Utdragsbestyrkande

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2018-05-25

KKTAB 2017/13

Ert datum

Er beteckning

KS 2017/152
Adressat
Vår handläggare

Kommunstyrelsen

Stig Tördahl
VD/Teknisk chef
0227-600168

Omprövning av avtal med Galtens Fiskevårdsförening
Kommunstyrelsens beslutade i april 2017 att tillstyrka Galtens Fiskevårdsförenings önskan om att få behålla möjligheten att ha sina mindre båtar (ekor)
förtöjda under sommaren och upplagda på land under vintern vid Å-parken,
Tegeludden samt ha möjlighet att anlägga mindre bryggor för båtplats.
I samband med detta fick Kungsörs KommunTeknikAB i uppdrag att teckna ett
skriftligt avtal med Galtens fiskevårsföreningen om detta mot att föreningen
skulle ansvara för parkområdet i strandlinjen hålls städad och välvårdad, dock ej
vinterförvaring i Å-parken. Avtalet skulle omprövas efter ett år.
Jag anser att avtalet fungerar bra och finner inte anledning att ompröva det.
Avtalet bör förlängas med ett år i taget med tre månaders ömsesidig uppsägning.
Om kommunstyrelsen ställer sig bakom detta kontaktar vi föreningen och
meddelar dem detta.

Kungsörs KommunTeknik AB

___________________________
Stig Tördahl
VD/Teknisk chef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001
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Kommunstyrelsen
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§
Investering – Renovering av gamla Södergården, etapp 2 (KS 2018/71)
Socialförvaltningen har inhämtat två förslag till renovering av
Södergården för nämnden att ta ställning till:
- Alternativ 1 - innebär bara ett stambyte och ytskiktsrenovering
- Alternativ 2 - innebär dessutom att smärre justeringar av
boendet görs för att minska en av boendeenheterna till att vara
anpassade efter dagens krav på småskalighet.
Socialnämnden har tagit ett principbeslut enligt alternativ 2. Det
innebär att den ena boendeenheten delas till två enheter vilket ger
ca 10 lägenheter per boendeenhet. En korridor sätts upp. I och med
detta delas det nuvarande matrummet av och ett personalrum
behöver flyttas för att möjliggöra en tillräckligt stor matsal i den
ena boendeenheten.
Alternativet har kostnadsberäknats till 27 853 000 kronor. Nämnden önskar att kommunstyrelsen fattar beslut om att Kungsörs
KommunTeknik AB (KKTAB) kan göra den investering som behövs för att iordningsställa etapp II.
Nämnden återremitterade ärendet i den del som gäller hyreshöjning, i syfte att förvaltningen tillsammans med KKTAB redovisar
en specificerad kalkyl för höjningen till nämndens sammanträde i
juni.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2018-05-24, § 67 inklusive
socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-17, reviderad
2018-05-24

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger klartecken till att påbörja renoveringen av
Södergården och beviljar investeringen ”Renovering av Södergården, etapp II”. Investeringen får ianspråkta maximalt 28
miljoner kronor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24

§ 67
Etapp 2, renovering av gamla Södergården
(SN 2018/71)
Socialförvaltningen har inhämtat två förslag till renovering av
Södergården för nämnden att ta ställning till. Det ena förslaget
innebär bara ett stambyte och ytskiktsrenovering medan det andra
dessutom innebär att smärre justeringar av boendet görs för att
minska en av boendeenheterna till att vara anpassade efter dagens
krav på småskalighet.
Socialförvaltningen förordar det senare förslaget som innehåller
smärre förbättringar, genom att den ena boendeenheten delas till
två enheter vilket innebär ca 10 lägenheter per boendeenhet. En
korridor sätts upp, i och med detta delas det nuvarande matrummet
av varför ett personalrum behöver flyttas för att möjliggöra en
tillräckligt stor matsal i den ena boendeenheten.

Underlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-17, reviderad
2018-05-24

SN överläggning

Under överläggningen föreslår Socialnämndens ordförande Linda
Söder Jonsson att nämnden dels fattar ett principbeslut att
godkänna etapp II enligt förvaltningens alternativ 2 och översända
beslutet till kommunstyrelsen för vidare handläggning i ärendet,
samt att återremittera frågan om hyreshöjningen i syfte att
förvaltningen tillsammans med KKTAB till nämndens
nästkommande sammanträde redovisar en kalkyl för höjningen.
Ordföranden ställer frågan om nämnden ställer sig bakom
socialförvaltningens förslag eller om man antar Linda Söder
Jonssons förslag och finner att nämnden antar det senare förslaget.

Beslut

Socialnämnden beslutar:
– om ett principbeslut som innebär att godkänna etapp II,
renovering av Södergården enligt förvaltningens alternativ 2, till
en total kostnad av 27 853 tkr så att kommunstyrelsen kan fatta

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-05-24
beslut om att KKTAB kan göra den investering som behövs för att
iordningställa etapp II,
– att översända detta beslut till kommunstyrelsen för deras vidare
handläggning i ärendet, samt
– att återremittera ärendet i den del som gäller hyreshöjningen, i
syfte att förvaltningen tillsammans med KKTAB till nämndens
sammanträde i juni redovisar en specificerad kalkyl för höjningen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

18-05-17
Reviderat 18-05-24
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Socialnämnden
Vår handläggare

Lena Dibbern
Socialchef

Etapp 2, renovering av gamla Södergården
Vi har inhämtat två förslag till renovering av Södergården för nämnden att ta
ställning till. Förslag 1) innebär bara ett stambyte och ytskiktsrenovering medan
förslag 2) dessutom innebär att smärre justeringar av boendet görs för att minska
en av boendeenheterna till att vara anpassade efter dagens krav på småskalighet.
Det förslag som förvaltningen förslår är det som innehåller smärre förbättringar. I
detta förslag är den ena boendeenheten delad till två enheter vilket innebär ca 10
lägenheter per boendeenhet. Det innebär att en korridor sätts upp. I och med detta
delas det nuvarande matrummet av varför ett personalrum behöver flyttas för att
möjliggöra en tillräckligt stor matsal i den ena boendeenheten. Dessutom ingår en
mindre summa till att sätta upp solskydd på innergårdarna för att möjliggöra
utevistelse även soliga dagar.
Båda förslagen innebär att man går in under fastigheten och gör stambytet, s.k.
gruvdrift. Det finns säkerställt att det finns både företag och rörmontör med
erfarenhet av sådant arbete. Stambytet kan ske med start i september, givet
förutsättningen att socialnämnden kan fatta beslut på sammanträdet i maj.
Stambytet kommer att ta mellan 9-12 månader. Stabytet finansieras av KKTAB
och kommer inte att påverka hyresnivån i fastigheten.
Ytskiktsrenoveringen inklusive smärre förändring kan ske parallellt med att
stambytet sker. Eftersom KKTAB valt denna metod för stambytet innebär det låg
påverkan på de boende varför evakuering inte behöver ske p.g.a. stambytet. Dock
innebär ytskiktsrenoveringen att ett flertal hantverkare vistas i lokalen varför vi
p.g.a. detta behöver evakuera delar av lägenheterna under renoveringen. Vi
kommer att använda korttidsavdelningen som evakuering och flytta
korrtidsavdelningen till Tallåsgården.
Prisförslag på etapp 2 ser ut som följer
Alternativ 1) 26 269 tkr, se bilaga kalkylrapport 4.
Alternativ 2) 27 853 tkr, se bilaga kalkylrapport 3

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Förvaltningen förslår som ovan nämnts alternativ 2). Den totala prisskillnaden uppgår
till 1 688 tkr vilket bedöms som litet i förhållande till de mervärden denna prisskillnad
ger för de boende.
Beslutsförslag inklusive uträknad hyreshöjningsnivå skulle ha meddelas på
sammanträde idag, 18-05-24, men eftersom kalkylen inkom så sent som under
gårdags kvällen har en exakt hyresnivå inte kunnat fastställas till dagens
sammanträde.
En preliminär kalkyl innebär att alternativ två, med dagens räntenivå, kommer att
innebära en ökad hyra med 900 tkr/år. Givet förutsättningen att hyreshöjningen
kan fördelas på samma sätt som på Nya Södergården, Lärken, så belastar 2/3
hyresgästerna och 1/3 förvaltningen. Det finns osäkerhetsfaktorer i detta
antagande, dels kan räntan komma att öka dels kan det i förhandlingar med
hyresgästföreningen komma en annan fördelning mellan hyresgäster och
förvaltningen.
Socialnämnden föreslås besluta
att utifrån ovan angivna antaganden acceptera en hyreshöjning på maximalt 400
tkr/år för socialförvaltningen vilket möjliggör för kommunstyrelsen att fatta
beslut om att KKTAB kan göra den investering som behövs för att iordningställa
etapp 2, renovering av gamla Södergården samt
att översända detta beslut till kommunstyrelsen för deras vidare handläggning i
ärendet

Lena Dibbern
Socialchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-06-04

§
Firmateckning i Kungsörs kommun 2018,
revidering (KS 2018/11)
Kommunstyrelsen beslutade i januari 2018 om att kommunchefen
och ekonomichefen 2018 får teckna Kungsörs kommun firma var
för sig eller i förening. Detta kan vara på t.ex. köpekontrakt,
köpebrev, skuldförbindelser och affärsavtal.
Förvaltningen har konstaterat att detta bör utökas med tekniska
chefen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsen protokoll 2018-01-29, § 30

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen kompletterar sitt beslut från den 29 januari
2018, § 30 så att följande personer är kommunens firmatecknare
var för sig eller i förening 2018:
-

Justerandes sign

Kommundirektören,
Ekonomichefen och
Tekniska chefen

Protokollsutdrag till

Kommundirektören, ekonomichefen, tekniska chefen,
akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04

§
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 29 mars 2018, § 3,
beslutat betala ut aktivitetsbidrag om sammantaget 46 440 kronor
för andra halvåret 2017. Bidragen fördelas på 12 föreningar.
Dnr KS 2018/31.
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 9 april 2018, § 4,
beviljat Kung Karls Bygdegårdsförening ett arrangemangsbidrag
med 5 000 kronor för öppet hus i Granhammars bygdegård den 26
maj 2018. Dnr KS 2018/144
Kommundirektör Claes-Urban Boström har den 20 april 2018, § 8,
gett Örebro kommuns ekonomidirektör Johanna Larsson fullmakt
att utföra och bevaka Kungsörs kommuns (212000-2056) talan i
mål hos förvaltningsdomstol i överprövning av upphandling av
Vård och behandling för barn och unga. Dnr KS 2018/175
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 15 maj
2018, § 9, antagit förvaltningens förslag som kommens yttrande
över remissen Ökad styrning av myndigheters lokalisering.
Dnr KS 2018/68
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§
Meddelanden
Beviljade schakttillstånd till:
•

Mälarenergi Elnät AB schaktar på Bältgatan 5 i Kungsör för ny
servis samt kabelskåpsbyte under perioden 2018-04-23 –
2018-06-30. Dnr KS 2018/167

•

Mälarenergi Elnät AB schaktar på Skolgatan/Torggatan i Valskog för förläggning av fjärrvärme under perioden 2018-05-14
– 2018-05-25. Dnr KS 2018/170

•

Mälarenergi Elnät AB schaktar på Tessingatan/Drottninggatan
i Kungsör för att byta ut defekta ventiler på fjärrvärmeledningar innan ombyggnad av Drottninggatan under perioden 201805-21 - 2018-06-08. Dnr KS 2018/171

•

Mälarenergi Elnät AB schaktar på cykelbanan vid Trädgårdsgatan 16 - utbyte av defekt fjärrvärmeservis till Hagaskolan
under perioden 2018-06-11 - 2018-06-21. Dnr KS 2018/172

•

Mälarenergi AB schaktar på Drottning Kristinas väg – anslutning av fjärrvärme under perioden 2018-06-04 - 2018-06-22.
Dnr KS 2018/228

•

Mälarenergi AB schaktar på Källgatan – anslutning av fjärrvärme under perioden 2018-06-04 - 2018-06-22.
Dnr KS 2018/229

Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län till

Justerandes sign

•

Perssons Delikatesshandel AB för traditionell marknad med
knallar och karuseller i Valskog den 21 april 2018.
Dnr KS 2018/168

•

Kungsörs Socialdemokratiska Arbetarekommun - 1:a maj
firande med aktiviteter och tal i Pinnparken samt en marsch.
Dnr KS 2018/166

•

Uteservering på Nellies under perioden 2018-05-01 –
2018-09-16. Dnr KS 2018/163

•

Kungsörs Bollklubb – marknad och tivoli 2018-04-27 –
2018-04-28. Dnr KS 2018/162
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-04
•

AB Strängbetong – avser skyddsjakt kråkfåglar inom inhägnat
område på AB Strängbetong, Kungsgatan 2 i Kungsör.
Dnr KS 2018/45

•

Nationaldagsfirande med marsch – offentlig tillställning. Dnr
KS 2018/200

•

Sörmlands travsällskap – Uppställning av lastbil som scen på
torget för marknadsföring av Sundbyholmstravets
travarrangemang – Kungsörsdagen 2018-05-12.
Dnr KS 2018/207

Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet
använts 2017: Centerpartiet. Dnr KS 2018/70
Ekonomisk flerårsplan 2019-2021 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Dnr KS 2018/192
Länsstyrelsen har besluta 2018-04-30 om tillstånd till skyddsjakt
efter storskarv i Mälaren för yrkesfiskare i Mälaren till och med
den 31 december 2018. Dnr KS 2018/198
Länsstyrelsen har den 2 maj 2018 beslutat bevilja Kungsörs kommuns ansökan om stöd till bostäder för äldre (Södergården) om
3 960 000 kronor. Dnr KS 2018/131
Mälarens vattenvårdsförbund har skickat en inbjudan till föreningsstämma den 16 maj 2018. Dnr KS 2018/199
Skrivelse från Astma- och allergiförbundet – Prioritera upprustning av skollokaler. Dnr KS 2018/208
Kallelse till årsstämma och styrelsemöte 2018-05-18 - Arbogaåns
rensning- och vattenavledningsföretag, År 1983-84 Samfällighetsförening. Dnr KS 2018/211

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Kallelse till Hedströmmens Vattenförbund - Ordinarie stämma
2018-05-25. Dnr KS 2018/212
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna vikt och bredd för transport mellan Kungsör –
Västerås och omvänt den 11 maj – 10 november 2018.
Dnr KS 2018/79
Protokollsutdrag från:
•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2018-04-19 § 49 Revisionsrapport, Granskning av bokslut och
årsredovisning 2017. Dnr KS 2018/85

•

Strategisk regional beredning 2018-04-06 § 21 Genomförande
av regional transportinfrastrukturplan. KS 2017/404

•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-16 § 29 Svar på
revisionsrapport – Grundläggande granskning. KS 2018/134

•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-16 § 27 Svar på
revisionsrapport – Uppföljning av intern kontroll. KS 2018/135

•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-05-16 § 87 Svar på
revisionsrapport – Uppföljning av kommunens modell för
målstyrning. KS 2018/136

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör 2018-04-10 § 44-56

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2018-04-19, § 41-56

•

Region Västmanland, strategisk beredning 2018-02-02 § 1-14

•

Region Västmanland, strategisk beredning 2018-04-06 § 15-31

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida

Justerandes sign

•

Öppna upp Kungsörsleden längs Mälaren. Dnr KS 2018/165

•

Sopning av gator i Valskog. Dnr KS 2018/173
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Tekniska chefen Stig Tördahl och kommundirektören Claes-Urban
Boström har undertecknat
•

Köpebrev och köpekontrakt i samband med försäljning av fastigheten Skillinge 2:259 (Skäggdoppingevägen 8).
Dnr KS 2018/202

•

Köpebrev och köpekontrakt i samband med försäljning av fastigheten Skillinge 2:247 (Sandviksvägen 1). Dnr KS 2017/203

Socialchefen i Arboga Marjo Savelius och ekonomichefen i
Kungsör Bo Granudd har gjort en framställan om överenskommelse om förtida upphörande av avtal om leverans av arbetskläder
till kök, vård, städ och labb. Dnr KS 2018/196
Skrifter:
•

En hållbar berättelse – Riksbyggens hållbarhetsredovisning
2017

Kommuner och Landstings cirkulär:

Förslag till beslut

Justerandes sign

•

18:09 – Information om överenskommelse om Särskild AGSKL-förmån som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9
och överenskommelse om tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen

•

18:15 – Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid
trafikskador på kommunala anläggningar

•

18:17 – Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2018

•

18:18 – Budgetförutsättningar för åren 2018–2021

•

18:19 – Politiska partier inom vård och äldreomsorg

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2018-04-19

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 – 15.30

Beslutande

Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Åke Rosendahl (S), Arboga
Bert Elisson (S), Arboga
Owe Nyberg (L), Arboga
Ronny Moström (S), Kungsör
Gunnar Karlsson (C), Kungsör §§ 41-55
Stellan Lund (M), Kungsör

Övriga deltagare

Karl-Bertil Eklund (S), Arboga §§ 41, 43, 45-56
Sven Nilsson (MP), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Enhetssamordnare bygg, Jonas Jansson
Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl
Assistent Maria Bengtsson

Utses att justera

Bert Elisson med Gunnar Karlsson som ersättare

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 23 april 2018
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

............................................................
Lotta Alm

§ 41 - 56

Ordförande

...........................................................................................................................
Dan Avdic Karlsson

Justerande

............................................................
Bert Elisson

...........................................................

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2018-04-19

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift

..............................................................................
Utdragsbestyrkande

...............................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

Blad 1

Innehåll
Information

2

Ansökan om bygglov för nybyggnad av LSS-boende på Marknaden 1 i
Arboga kommun

3

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri på Ratten 6 i Arboga
kommun

4

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola på Marknaden 1 i
Arboga kommun

5

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tankstation på
Västersäby 4:1 i Kungsörs kommun

6

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på Östersäby
6:2 i Kungsörs kommun

8

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på Brattberget
2:48 i Arboga kommun

10

Ekonomisk flerårsplan, EFP 2019-2021

12

Revisionsrapport, Granskning av bokslut och årsredovisning 2017

13

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Björskogs-Sorby 3:11,
hus nr 3, i Kungsörs kommun

14

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Björskogs-Sorby 3:11,
hus nr 4, i Kungsörs kommun

16

Finansrapport mars 2018

18

Måluppföljning till och med 31 mars 2018

19

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

20

Handlingar för kännedom

21

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på Granhammar 8:1 i Kungsörs
kommun
22

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 41

Information
Enhetssamordnare på bygglovenheten, XXX, informerar om plan- och
bygglagen.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 42

Änr BLOV 2018-67

Ansökan om bygglov för nybyggnad av LSS-boende på
XXX i Arboga kommun
Karl-Bertil Eklund, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sökande: XXX
Ansökan avser nybyggnad av ett LSS- boende på del av fastigheten XXX i
Arboga kommun.
Fastigheten omfattas av detaljplan där kvartersmark får användas för bostäder och förskola. Det föreslagna LSS-boendet är förenligt med gällande
detaljplan avseende användningssätt. Byggnaden hamnar delvis på angränsande fastighet, XXX.
Sökanden har ansökt hos Lantmäteriet om fastighetsreglering för att reglera in del av XXX i fastigheten XXX.
Då byggnaden är placerad över tomtgräns kan beslut i ärendet inte fattas i
nuläget.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 12 mars 2018
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 3 april 2018

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund delegerar rätten att fatta beslut
om bygglov för nybyggnation av LSS-boende på fastigheten XXX i Arboga
kommun till enhetssamordnare på bygglovenheten.

Skickas till
XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 43

Änr BLOV 2018-96

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri på XXX i
Arboga kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser tillbyggnad av industri om 708 m² på fastigheten XXX i
Arboga kommun. Befintlig kontorsbyggnad kommer att byggas till med
en ny industribyggnad innehållande laboratorium/mätrum.
Fastigheten omfattas av detaljplan där kvartersmark får användas för
industriändamål. Den planerade tillbyggnaden är förenlig med gällande
detaljplan.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX, utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 5 april 2018
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 9 april 2018
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 30 § bygglov för tillbyggnad av industri på fastigheten XXX i Arboga kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.

2

Avgift, 51 389:50 kronor, tas ut för bygglov, startbesked, expediering
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2018. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till sökanden och akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 44

Änr BLOV 2018-68

Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola på XXX i
Arboga kommun
Karl-Bertil Eklund, S, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sökande: XXX
Ansökan avser nybyggnation av förskola på 2 500 m2 på fastigheten XXX1
i Arboga kommun.
Fastigheten omfattas av detaljplan som anger bostäder och förskola.
Byggnationen stämmer väl in med detaljplanens syfte.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX, utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen 10 kap 9 §.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 12 mars 2018
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 3 april 2018
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap 30 § bygglov för nybyggnation av förskola på XXX i
Arboga kommun.
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två
år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga
kraft.
b) Åtgärden får inte påbörjas förrän Västra Mälardalens Myndighetsförbund har gett startbesked.
c) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt samråd
skickas separat.

2

Avgift, 117 826:50 kronor, tas ut för bygglov, startbesked, expediering
och underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2018. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 45

Änr BLOV 2018-6

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tankstation
på XXX i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tankstation för biodrivmedel, på del av fastigheten XXX i Kungsörs kommun.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser. Inga
kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i
närområde. Inga hinder föreligger enligt Kungsörs kommuns översiktsplan.
Den tilltänkta platsen utgörs av brukningsbar jordbruksmark.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och grannar.
Länsstyrelsen upplyser om att närbelägna träd eventuellt kan betraktas
som allé. Alléer är enligt miljöbalken skyddade, vilket kan kräva dispens
ifrån länsstyrelsen om risk för skada på allén föreligger.
Räddningstjänsten, Västra Mälardalens Kommunalförbund har inga synpunkter, men upplyser om att tillstånd kan krävas för hantering av brandfarlig och explosiv vara.
Skanova upplyser om att de har kablar i området och att dessa måste flytttas vid en etablering på platsen, vilket bekostas av byggherren.
Mälarenergi upplyser om att en ledningsvisning i ledningskollen ska utföras för exakt kabelplacering inom aktuellt område.
Trafikverket upplyser om att tillstånd krävs för breddning av väg, om så
skulle krävas för anslutning från fastigheteten till väg 511. Tillstånd krävs
även för skyltar och belysning. Placeras skyltar utanför vägområdet ska
tillstånd sökas hos länsstyrelsen.
Grannar på fastigheterna XXX och XXX påtalar ökade trafikflöden och
därmed ökad risk för olyckor vid yterliggare tillfart vid en redan trång
trafiksituation. De påtalar även ökat buller, lukt, försämrad utsikt och hantering av hälsofarliga/explosiva medel i närheten av bostäder.
Miljö- och hälsoskyddsenheten upplyser om att verksamheten är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen, om mer än 1 000 m3
drivmedel/år hanteras.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 45 forts
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 11 januari 2018
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 4 april 2018

Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann
laga kraft.

2

Avgift, 9 128:50 kronor, tas ut för förhandsbesked, expediering och
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2018. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 46

Änr BLOV 2018-15

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på
XXX i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus på del av fastigheten XXX Kungsörs kommun.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser.
Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i närområdet. Inga hinder föreligger enligt Kungsör kommuns översiktsplan.
De tilltänkta bostadstomterna ligger i naturlig anslutning till befintlig bebyggelse och byggnationen bedöms inte påverka den lantliga karaktären
av området.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och grannar.
Fastighetsägare till XXX önskar information om byggnationens storlek,
utseende samt vilka markåtgärder som kommer att genomföras.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljöenheten
innan avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen.
En ny byggnad bör utformas så att den passar in i lanskapet och anpassas
till den omgivande bebyggelsen. Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 29 januari 2018
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 3 april 2018

Beslut
1

Ordförandes sign.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 46 forts
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann
laga kraft.
2

Avgift, 7 163:50 kronor, tas ut för förhandsbesked, expediering och
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2018. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 47

Änr BLOV 2017-310

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på
XXX i Arboga kommun
Sökande: XXX
Förbundsdirektionen beslutade den 14 december 2017, § 143, att meddela
som förhandsbesked att åtgärden (nybyggnad av småhus) inte kan tillåtas
på XXX i Arboga kommun.
Sökanden överklagade beslutet till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslutade den 16 mars 2018 att upphäva det överklagade
beslutet och återvisade ärendet till Västra Mälardalens Myndighetsförbund för utfärdande av förhandsbesked.
Ärendet har remitterats till berörda myndigheter och grannar.
Arbogabygdens församling lämnar följande erinran:
”Att in/utfarten till fastigheten ur trafiksäkerhetssynpunkt inte förläggs
mitt emot in/utfart till begravningsplatsen.
En granne anser det olämpligt att bygga bostadshus intill infarten/entrén
till kyrkogården.
En granne påtalar att de har en hästhage som angränsar till planerad tomt
vilket kan medföra olika former för besvär.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljöenheten
innan avlopp inrättas. En ny avloppsanläggning får inte påverka grundvattnet negativt, vilket ställer krav på utformningen.
Med beaktande av länsstyrelsens beslut bedömer bygglovenheten att den
föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 3 oktober 2017
• Förbundsdirektionens beslut den 14 december 2017, § 143, avslag
• Länsstyrelsens beslut den 16 mars 2018
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 4 april 2018

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 47 forts

Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.
a) Ett förhandsbesked som innebär att en åtgärd kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann
laga kraft.

2

Avgift, 6 988:50 kronor, tas ut för förhandsbesked, expediering och
underrättelse enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbund taxa 2017.
Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 48

Dnr 18/2018-041

Ekonomisk flerårsplan, EFP 2019-2021
Från förbundschefen föreligger upprättat förslag i rubricerat ärende den
18 april 2018.
Information enligt MBL § 19 har skett den 19 april 2018. Arbetstagarparterna har inget att erinra.
Beslutsunderlag
• Ekonomisk flerårsplan 2019-2021 den 18 april 2018

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner ekonomisk flerårsplan 2019-2021.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 49

Dnr 53/2017-007

Revisionsrapport, Granskning av bokslut och årsredovisning 2017
Från revisorerna har inkommit revisionsrapport i rubricerat ärende med
begäran om yttrande.
Beslutsunderlag
• Revisionsrapport den 3 april 2018
• Revisionsberättelse från revisorerna den 3 april 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit del av revisionsrapporten ”Granskning av bokslut och årsredovisning 2017-12-31”och har inget
att tillägga.

Skickas till
Förbundmedlemmarna + handling
XXX + handling
XXX + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 50

Änr MI 2016-14

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på XXX 3:11,
hus nr 3, i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på XXX hus nr 3 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas
för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 20 december 2013
• Delegationsbeslut, förbud den 9 februari 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 29 mars 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1

Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX att släppa ut avloppsvatten
till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 3 på fastigheten
XXX i Kungsörs kommun. Förbudet gäller från och med den dag som
infaller nio månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

3

Avgift, 2 790 kronor, tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i
ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2018. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 50 forts

4

Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 51

Änr MI 2016-15

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på XXX, hus nr
4, i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på XXX hus nr 4, i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas
för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 20 december 2013
• Delegationsbeslut, förbud den 9 februari 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 29 mars 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1

Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX att släppa ut avloppsvatten
till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 4 på fastigheten
XXX i Kungsörs kommun. Förbudet gäller från och med den dag som
infaller nio månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

2

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

3

Avgift, 2 790 kronor, tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i
ärendet enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2018. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 51 forts

4

Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 52

Dnr 13/2018-042

Finansrapport mars 2018
Redovisning av finansen mars 2018.
Beslutsunderlag
• Finansrapport den 6 april 2018
Beslut
Västra Mälardalens myndighetsförbund lägger rapporten till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 53

Dnr 24/2017-041

Måluppföljning till och med 31 mars 2018
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 april 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 54

Dnr 14/2018-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

Central administrations delegationslista för perioden 1 mars till den 31
mars 2018.

2

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 mars
till den 31 mars 2018.

3

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 mars till den 31 mars
2018.

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 55

Handlingar för kännedom
1

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 15 mars 2018, § 27. Framtidens Arboga, översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot
2030, antagandehandling.
Dnr 30/2017-212

2

Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande XXXsamt ledningsrättsåtgärd i Arboga
kommun.
Dnr 3/2018-245

3

Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning avseende avstyckning från XXX i Arboga kommun.
Dnr 3/2018-245

4

Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning avseende
klyvning av XXX i Kungsörs kommun.
Dnr 3/2018-245

5

Underrättelse från Lantmäteriet om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande XXX i Kungsörs kommun.
Dnr 3/2018-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

§ 56

Änr MI 2016-599

Föreläggande med vite att vidta åtgärder på XXX i Kungsörs kommun
Gunnar Karlsson, C, anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Vid miljötillsyn för lantbruk på XXX i Kungsörs kommun den 25 oktober
2016, konstaterades brister.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelade den 19 oktober 2017 (delegationsbeslut) verksamhetsutövaren att vidta åtgärder och redovisa
dessa senast den 31 december 2017.
Ingen redovisning har inkommit från verksamhetsutövaren. Miljö- och
hälsoskyddsenheten konstaterar att föreläggandet inte följs och bedömer
att föreläggande med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 26 oktober 2016
• Delegationsbeslut den 19 oktober 2017, föreläggande
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 19 april 2018
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund upphäver tidigare fattat beslut den 22 mars 2018, § 32, gällande föreläggande med vite att vidta
åtgärder på XXX i Kungsörs kommun.

2

Västra Mälardalens Myndighetsförbund förelägger med stöd av miljöbalken 2 kap 3 §, 26 kap 9 och 14 §§ samt med hänvisning till SJVFS 20
§, NFS 9 kap 1 § samt avfallsförordning 42 §, XXX med verksamhet på
fastigheten XXX enligt nedan:
a) Med vite om 5 000 kronor ta fram en växtodlingsplan eller motsvarande. Denna punkt ska vara åtgärdad och redovisad till Västra
Mälardalens Myndighetsförbund senast den 30 juni 2018.
b) Med vite om 1 000 kronor ordna en tät förvaring för flytande kemikalier och flytande farligt avfall. Denna punkt ska vara åtgärdad
och redovisad till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast
den 30 juni 2018.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 22
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Datum

Förbundsdirektion

2018-04-19

c) Med vite om 1 000 kronor ta cistern som inte används ur bruk, alternativt omgående kontrollbesiktiga den. Denna punkt ska vara
åtgärdad och redovisad till Västra Mälardalens Myndighetsförbund
senast den 30 juni 2018.
d) Med vite om 1 000 kronor anmäla egen transport av farligt avfall till
länsstyrelsen i Västmanland. Denna punkt ska vara åtgärdad och
redovisad till Västra Mälardalens Myndighetsförbund senast den
30 juni 2018.
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 23

PROTOKOLL

1

SRB
2018-02-02

Organ

Strategisk regional beredning

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

Tidpunkt

Fredagen den 2 februari 2018

Ledamöter

Denise Norström (S), Ordförande
Lena Johansson (S)
Tommy Levinsson (S)
Hans Jansson (V)
Andreas Porswald (MP)
Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande
Maria Dellham (M)
Malin Gabrielsson (KD)
Maria Liljedahl (SD)

t o m sid 5

Anders Röhfors (M) Arboga
Marino Wallsten (S) Fagersta
Teemu Sulin (V) Fagersta
Catarina Pettersson (S) Hallstahammar
Elizabeth Salomonsson (S) Köping
Johanna Odö (S) Norberg
Carola Gunnarsson (C) Sala
Ulrika Spårebo (S) Sala
Carina Sandor (L) Skinnskatteberg
Tobias Nordlander (S) Surahammar
Lise-Lott Johansson (M) Surahammar
Anders Teljebäck (S) Västerås, 1:e vice ordförande
Elisabeth Unell (M) Västerås
Övriga

Anders Åhlund, regiondirektör
Maria Linder, regional utvecklingsdirektör
Christina Ersson, mötessekreterare
Kent Johansson, vice ordförande i Indelningskommittén
Roland Lexén, Public Partner
Lars-Erik Wige, ordförande för Industriföreningen Västra Mälardalen
Sara Schelin, kommunchef i Köping
Claes-Urban Boström, kommunchef i Kungsör
Åsa Öberg Thorstenson, förvaltningschef Västra Mälardalens Kommunalförbund
Sverker Lindblad, huvudsekreterare i Kommunutredningen
Åsa Eriksson, ledamot i Kommunutredningen
Ann-Margreth Hammar, förvaltningsledare Regionkontoret
Lena Karlström, verksamhetschef Kultur och ideell sektor, Centrum för regional
utveckling
Maria Ek, chef Avdelningen för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen Västmanlands
län
Emma Svensson, Avdelningen för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen
Västmanlands län
Josefin Eriksson, Avdelningen för landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen
Västmanlands län
Simona Hef, Nyföretagarcentrum
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§1

t o m sid 5

Fastställande av föredragningslista
Beredningens beslut
1.

§2

Den preliminära föredragningslistan fastställs.

Föregående protokoll
Anmäls att beredningens protokoll från sammanträdet 2017-12-01 justerats i
föreskriven ordning.

§3

Justering
Beredningens beslut
1.

§4

Carina Sandor utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Beredningens beslut
1.

§5

Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 6 april 2018 kl. 10.00.

Indelningskommittén
Kent Johansson, vice ordförande i Indelningskommittén, informerar om kommitténs
uppdrag och arbete och i vissa delar preliminära resultat. Slutbetänkande ska lämnas
till ansvarigt statsråd den 28 februari. Han tar bland annat upp uppdraget: att föreslå
en samordnad indelning av staten med utgångspunkt i statens förvaltningspolitiska
mål, går igenom vilka myndigheter som berörs av indelningen och diskuterar olika
alternativ för hur de geografiska gränserna ska dras samt frågan om beteckning för
de nya geografiska enheterna. Han tar också upp hur synpunkter från kommuner och
landsting respektive befolkningen ska inhämtas i indelningsfrågor, diskuterar olika
typer av samverkan mellan landstingen i landet och berör slutligen finansiering av
förvaltningsutgifter.
Under diskussionen tas bland annat upp att det är positivt med en sammanhållen
indelning för statliga myndigheter, för- och nackdelar med olika myndigheters
geografiska indelning och storstadsområdenas förhållande till omgivande områden.

§6

Fördjupad samverkan i Västra Mälardalen utifrån Kommunutredningen
Roland Lexén för en dialog med Elizabeth Salomonsson, Anders Röhfors, Lars-Erik
Wige, Sara Schelin, Claes-Urban Boström och Åsa Öberg Thorstenson om den
fördjupade samverkan mellan Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. De tar bland
annat upp vision och verksamhetsidé, hur man valt vilka områden som är aktuella för
samarbete, samt diskuterar möjligheter och utmaningar för näringslivet i regionen,
som i stor utsträckning sammanfaller med kommunernas utmaningar. De berättar
också om hur man arbetar praktiskt, med till exempel gemensam styrgrupp och olika
arbetsgrupper, samt poängterar förankring och dialog.
Sverker Lindblad och Åsa Eriksson informerar om Kommunutredningens arbete. De
tar bland annat upp utredningens uppdrag och olika möjliga strukturella åtgärder, till
exempel kommunal samverkan, eventuella förändringar av kommunernas uppdrag
och uppgifter och digitaliseringens möjligheter. De poängterar att olika lösningar
kommer att passa olika kommuner och diskuterar frågan om det är dags för en ny
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kommunsammanslagning och för- och nackdelar med det. De berör också
utredningens delbetänkande från oktober 2017 om rätt till samverkan mellan
kommuner och framhåller förhållandet till lagen om upphandling, LOU.
Anders Åhlund tar upp att det under Almedalsveckan 2017 var ett seminarium om
samarbetet i Västra Mälardalen samt berättar att något liknande planeras i sommar
under Region Västmanlands ”paraply”. Arrangemanget blir den 4 juli.
§7

Handlingsplan regional digital agenda
Anders Åhlund inleder med att redogöra för arbetsgången med agendan och
informerar om att en handlingsplan har tagits fram och beslutats av regionala
ledningsgruppen, som också är styrgrupp i arbetet.
Ann-Margreth Hammar informerar om den regionala digitala agendan och tar upp
målsättning, hur arbetet har gått till och frågor som har hanterats under arbetet. Hon
diskuterar strategi och förutsättningar för det kommande arbetet. Därefter går hon
igenom ett antal aktiviteter under 2018, till exempel utvärdering av nuläget för digital
service i kommunerna och erfarenhetsutbyte mellan länets aktörer.
Under diskussionen tas bland annat upp att arbetet bör omdefinieras från projekt till
verksamhet samt att en uppföljning ska göras under hösten.

§8

Status regional kulturplan
Lena Karlström informerar om den regionala kulturplanen. Hon tar bland annat upp
samverkan på nationell, regional och kommunal nivå, den regionala kulturplanens
funktion och syfte och kulturen som en del av regional utveckling. Hon berättar om
de lokala samråd som genomförts under slutet av hösten 2017 där stor vikt lades vid
bland annat samverkan och lokal kultur. Hon går sedan igenom tidplanen för arbetet
med kulturplanen. Beslut i regionfullmäktige planeras till 19 juni 2018.

§9

Gemensam studie- och yrkesvägledarfunktion
Det utsända förslaget till inrättande av en stödfunktion för studie- och
yrkesvägledning i Region Västmanland diskuteras. Frågetecken finns kring bland
annat aktiviteter i projektet och förankringen i kommunerna av förslaget.
Anders Teljebäck yrkar på återremiss och efterlyser mer underlag och möjlighet till
djupare förankring. Yrkandet stöds av beredningen.
Beredningens beslut
1.

§ 10

Ärendet återremitteras.

Status regional livsmedelsstrategi
Maria Ek, Emma Svensson och Josefin Eriksson, Länsstyrelsen, informerar om den
regionala livsmedelsstrategin för Västmanland. Strategin har fyra fokusområden:
viltmat, krismat, länets mat och upplevelsemat. De går igenom organisation för
arbetet, tidplan för de olika stegen i arbetet med strategin, olika arenor för
samarbete och den workshop som kommer att genomföras under våren. De går
sedan djupare in på identifierade styrkor och utmaningar för respektive fokusområde
och berör ett antal frågeställningar.
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Under diskussionen tas bland annat upp upphandlingens roll för livsmedelsförsörjningen, frågan om uppdraget bara gäller hur man på regional nivå ska anpassa sig till
nationella regler eller om det också inbegriper att identifiera nationella regler som
behöver ändras, behovet av en distributionscentral för lokalproducerade livsmedel
samt hur den lokala marknaden kan främjas så att produkterna också konsumeras
lokalt.
§ 11

Nyföretagande
Christer Alzén inleder och tar upp att etableringsfrekvensen är lägre i Västmanland
än i riksgenomsnittet samt att nyföretagandet i Västmanland minskade mellan 2015
och 2016. Simona Hef, Nyföretagarcentrum, informerar om Nyföretagarcentrum och
dess uppdrag som gäller främjande av nyföretagande genom rådgivning från
etablerade företagare till blivande företagare, samt diskuterar verksamheten i länet.
Christer Alzén går igenom förväntade effekter av att arbeta med Nyföretagarcentrum
och tar också upp hur finansiering av ett sådant arbete skulle kunna fungera och hur
arbetet kan gå vidare.
Under diskussionen tas bland annat upp att samarbete med Nyföretagarcentrum
fungerar bra i Västerås, skillnader i arbetssätt och inriktning mellan Nyföretagarcentrums verksamhet och exempelvis Företagarna, finansiering, mätbarhet och
utvärdering av projektet. Upplägget behöver diskuteras vidare och frågan tas därför
upp igen vid kommande sammanträde.
Beredningens beslut
1.

§ 12

Ärendet återremitteras för vidare beredning till kommande sammanträde.

Fastläggande av årsplan för SRB
Ett förslag till årsplan för SRB redovisas.
Beredningens beslut
1.

§ 13

Det redovisade förslaget till årsplan för SRB fastställs.

Övriga frågor
a) Statsbidrag psykiatri
Frågan bör sättas i sitt sammanhang. Samarbete i frågan sker i Chefsforum
mellan regionen och kommunerna, men den kan tas upp i beredningen vid ett
kommande sammanträde för information och beskrivning av nuläget.
b) Samordningsfunktion för elevhälsa
Frågan behandlas i samordningsgruppen och tas upp i beredningen vid nästa
sammanträde.

§ 14

Kommande möte
Vid nästa sammanträde den 6 april 2018 planeras följande frågor:





Trafikrambudget kollektivtrafik
Regional Kulturplan
Status RUS-processen
Agenda 2030-delegationen
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Handlingsplan Affärsplan Västmanland
EU-frågor (besök av Brysselkontoret)
Status bredbandsläget i länet
Process och aktiviteter kring gemensamt bussbolag med Örebro,
Svealandstrafiken
Samordningsfunktion för elevhälsa

Vid protokollet

Christina Ersson, mötessekreterare

Justerat 2018-02-

Denise Norström

Carina Sandor

Ordförande

Justerare

t o m sid 5
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Organ

Strategisk regional beredning

Plats

Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås

Tidpunkt

Fredagen den 6 april 2018

Ledamöter

Denise Norström (S), Ordförande
Lena Johansson (S)
Tommy Levinsson (S)
Hans Jansson (V)
Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande, t o m del av § 19
Maria Liljedahl (SD)

t o m sid 11

Anders Röhfors (M) Arboga
Teemu Sulin (V) Fagersta
Catarina Pettersson (S) Hallstahammar
Jenny Landernäs (M) Hallstahammar, 3:e vice ordförande
Pelle Strengbom (S) Kungsör
Madelene Fager (C) Kungsör
Elizabeth Salomonsson (S) Köping
Johanna Odö (S) Norberg
Anders Wigelsbo (C) Sala
Ulrika Spårebo (S) Sala
Carina Sandor (L) Skinnskatteberg
Tobias Nordlander (S) Surahammar
Lise-Lott Johansson (M) Surahammar
Anders Teljebäck (S) Västerås, 1:e vice ordförande
Elisabeth Unell (M) Västerås
Övriga

§ 15

Anders Åhlund, regiondirektör
Maria Linder, regional utvecklingsdirektör
Christina Ersson, mötessekreterare
Jenny Nolhage, kommunchef Sala kommun
Ida Texell, Agenda 2030-delegationen
Mohammad Sabet, verksamhetschef Kollektivtrafikförvaltningen
Peter Liss, vd Svealandstrafiken AB
Jessica Cedergren, infrastrukturstrateg
Maarit Nurkkala, bredbandskoordinator
Lars Eriksson, bredbandskoordinator
Per Spolander, Stockholmsregionens Europakontor, Bryssel
Christer Alzén, verksamhetschef Centrum för regional utveckling
Nils-Eric Gustavsson, ekonomidirektör Region Västmanland
Fastställande av föredragningslista
Beredningens beslut
1.

Den preliminära föredragningslistan fastställs med undantag av punkt 15 Nära
vård, som lyfts ut.
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Föregående protokoll
Anmäls att beredningens protokoll från sammanträdet 2018-02-02 justerats i
föreskriven ordning.

§ 17

Justering
Beredningens beslut
1.

§ 18

Tobias Nordlander utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Nästa sammanträde
Beredningens beslut
1.

§ 19

Nästa sammanträde ska äga rum fredagen den 8 juni 2018 kl. 14.00.

Agenda 2030-delegationen
Information från Agenda 2030-delegationen om det pågående nationella arbetet. Ida
Texell från delegationen deltar. Hennes föredragning innehåller tre delar: Vad
innebär de globala målen? Vad gör delegationen? Vad vill jag att mitt ledarskap ska
stå för?
Hon går igenom FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som grund för en
diskussion i beredningen. Beredningen diskuterar vilka av målen som är viktigast i
olika sammanhang och framhåller att alla målen hänger ihop även om inte alla mål är
applicerbara vid varje givet tillfälle.
Ida Texell går över till att presentera Agenda 2030-delegationen och dess arbete. Hon
går bland annat igenom prioriterade områden och förslag på åtgärder, samt
framhåller vikten av det regionala och lokala genomförandet. Hon lyfter frågan om
utbildning och perspektivet framtida generationer, samt diskuterar delegationens
fortsatta arbete. Därefter går hon över till ledarskapsfrågor och diskuterar vikten av
mod i ledarskap. Hon avslutar med att tipsa om agenda 2030-delegationens hemsida
https://agenda2030delegationen.se/

§ 20

Trafikrambudget kollektivtrafik
Mohammad Sabet presenterar förslag till rambudget för 2019. Han börjar med att gå
igenom förutsättningar och tidslinje för arbetet samt olika faktorer som påverkat det.
Peter Liss diskuterar förutsättningarna för rambudgeten från Svealandstrafiken AB:s
perspektiv. Diskussionen rör bland annat processen för framtagande av rambudgeten, trafikering med elbuss samt för- och nackdelar med att Svealandstrafiken
numera ägs gemensamt av Region Västmanland och Region Örebro. Mohammad
Sabet går därefter igenom utvecklingen av bland annat bruttokostnader och antal
körda kilometer. Till slut går han igenom förslaget till rambudget per kommun och för
regionen, samt budgetramen för den särskilda kollektivtrafiken. Från Sala och
Skinnskatteberg framförs att man önskar förtydligande om respektive kommuns
kostnadsökningar. Mohammad Sabet lovar att förvaltningen ska återkomma direkt
till kommunerna om detta.
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t o m sid 11

Genomförande av regional transportinfrastrukturplan
RV 170724

Vid beredningens sammanträde 2017-10-27 § 56 konstaterades att ett förslag på
genomförandeplan kommer att presenteras för den strategiska regionala beredningen vid mötet under våren 2018. Förslaget är förankrat hos Trafikverket.
Jessica Cedergren föredrar. Hon går igenom planeringsförutsättningar, genomförandeplan för 2018 och 2019, fördelning av medel på projekt och kommande år
enligt plan samt åtgärder som genomförs under 2018. Hon går också igenom ett
antal åtgärder i samband med nationella projekt samt diskuterar ett antal andra
projekt och utredningar gällande olika väg- och järnvägssträckor. Hon tar dessutom
upp ett antal planerade åtgärder under 2019.
Beredningens beslut
1.

§ 22

Beredningen rekommenderar regionen och respektive kommun att godkänna
Genomförandeplan för regional transportinfrastrukturplan för Västmanlands län
2018-2019 med utblick till 2024.

Status bredbandsläget i länet
Ny statistik från PTS redovisas. Maarit Nurkkala och Lasse Eriksson föredrar. Den
årliga bredbandskartläggningen har kommit. I länet har 78,27 % av befolkningen
tillgång till uppkoppling via fiber eller 100 Mbit/s vilket är sjunde plats i landet. De går
igenom regeringens bredbandsmål och visar hur länet ligger till i förhållande till
målen, totalt och uppdelat på tätort och glesbygd.
De informerar kort om uppdraget som bredbadskoordinator som bland annat
handlar om att främja utbyggnaden av bredband i länet, bland annat genom att
samla kommunernas bredbandssamordnare och vara en länk till departementen
samt att föra dialog med bredbandsleverantörer.
De presenterar siffror över andelen hushåll med tillgång till minst 100 Mbit/s per
kommun för 2016 och 2017 och tittar särskilt på utvecklingen på landsbygden 2015 –
2017. De gör en sammanfattning och diskuterar sedan kort bredbandsutbyggnaden
som en förutsättning för digitalisering som en del av regional utveckling och hållbar
tillväxt. De tar också upp olika hinder för fortsatt utbyggnad samt utvecklingen
framåt.

§ 23

EU-frågor - besök av Brysselkontoret
Brysselkontorets Per Spolander presenterar verksamheten och aktuella frågor. Han
inleder med en politisk omvärldsspaning och diskuterar den närmaste framtiden för
EU med parlamentsval 2019 samt den kommande budgeten efter 2020. Han berättar
också om själva kontoret och vad man arbetar med. Prioriterade politikområden rör
bland annat miljö-, energi- och klimatpolitik, digitalisering samt forskning, innovation
och sammanhållningspolitik.
Den efterföljande diskussionen rör bland annat strukturfondsmedel och de projekt
som finansieras genom dem, energifrågor och hur kontoret kan hjälpa till om man är
intresserad av en viss fråga.
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Handlingsplan Affärsplan Västmanland
Handlingsplanen uppdateras för närvarande. Beskrivning av pågående arbete och
inriktning. Christer Alzén informerar och tar inledningsvis upp syftet med affärsplanen och diskuterar de tre delarna i den: stärkt regionalt ledarskap, utveckling och
attraktion av tillväxtföretag och arbete med utmaningsdriven utveckling. Han går
sedan över till handlingsprogrammet framåt i tiden och går närmare in på aktiviteter
inom de tre delarna i affärsplanen.

§ 25

Utveckling av tillnyktrings- och abstinensvård i Västmanland
RV170882

Regionstyrelsen beslutade 2018-03-07 § 48 att återremittera ärendet om utveckling
av tillnyktrings- och abstinensvård i Västmanland för behandling i strategisk regional
beredning och inriktningsbeslut om bland annat finansiering, och därefter ny
behandling i regionstyrelsen.
Under 2018 finansieras verksamheten med 2,0 miljoner kronor av regionen enligt
beslut av regionstyrelsen i samband med att förvaltningsplan för Primärvård,
psykiatri och habiliteringsverksamhet antogs, RS 2017-11-29 § 350. För 2019 och
framåt är 10,8 miljoner kronor avsatta årligen från regionen enligt Regionplan 20182020, reviderad av regionfullmäktige 2018-02-21 § 11.
Kommunernas totalkostnader för tillnyktringsenheten beräknas till 8,2 miljoner
kronor för budgetåret 2019. Den totala helårskostnaden för verksamheten beräknas
alltså till 19 miljoner kronor.
Under beredningens behandling av ärendet diskuteras bland annat behovet av
utvärdering och uppföljning, samt att detta bör regleras i det kommande avtalet om
platserna.
I ärendet yrkar
Anders Wigelsbo och Carina Sandor yrkar på tillägg om att utvärdering och uppföljning ska regleras i det kommande avtalet om platserna. Yrkandet vinner stöd i
beredningen.
Beredningens beslut
1.

§ 26

Beredningen rekommenderar regionen och respektive kommun att godkänna
redovisat upplägg för utveckling av tillnyktrings- och abstinensvård i
Västmanland inklusive förslag till finansiering. Utvärdering och uppföljning ska
regleras i det kommande avtalet om platserna.

Information om förlängning av överenskommelser mellan regionen och kommunerna
Maria Linder informerar. Fyra av de överenskommelser som finns mellan regionen
och länets kommuner har sista giltighetsdatum 2018-03-31. Föreslås att redaktionella
ändringar görs, exempelvis så att ”Landsting” ändras till ”Region” samt att
giltighetstiden förlängs i avvaktan på en större översyn.
Revideringen gäller nedanstående överenskommelser:
•

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget Västmanland och
kommunerna i Västmanlands län avseende äldre.
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•

Överenskommelse om samverkan kring vuxna personer med psykisk
sjukdom/funktionsnedsättning.

•

Överenskommelse om samverkan kring barn och unga med psykisk
funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik.

•

Överenskommelse om samverkan kring personer med missbruk eller beroende
av alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller
dopningsmedel.
Beredningens beslut
1.

§ 27

Beredningen godkänner att redaktionella ändringar görs i de redovisade
överenskommelserna samt att giltighetstiden förlängs i avvaktan på en större
översyn.

Verksamhetsplanering inför 2019-2021 gällande regional utveckling
Dialog kring inriktning av verksamheten. Vad önskar kommunerna prioritera?
Information om ianspråktagande av medel för projekt från tidigare Västmanlands
kommuner och landsting, VKL (RS 2018-03-07 § 57).
Maria Linder informerar kort om styr- och planeringsprocessen och går sedan in på
frågeställningar om önskemål kring verksamheten.
Under diskussionen föreslås att frågan diskuteras i Västmanlands kommuner, VK,
samt att VK återkommer till regionen med eventuella synpunkter eller förslag till
förändrad verksamhetsinriktning.

§ 28

Process och aktiviteter kring gemensamt bussbolag med Örebro, Svealandstrafiken
Nils-Eric Gustavsson och Peter Liss informerar. Nils-Eric Gustavsson inleder med
syftet med det gemensamma ägandet av bolaget och tar sedan upp förutsättningar
och avgränsningar, delprojekt och projektgrupp samt redogör för arbetet med att få
ihop verksamhet i två regioner i ett bolag.
Peter Liss går igenom utmaningar under perioden 2018 – 2020 och tar också upp
bussanskaffning och ansökan om EU-bidrag.
Nils-Eric Gustavsson går till sist igenom styrelsens sammansättning.

§ 29

Gemensam studie- och yrkesvägledarfunktion
Vid beredningens sammanträde 2018-02-02 § 11 återremitterades ärendet om
gemensam studie- och yrkesvägledarfunktion, som tagits upp bland annat med
anledning av att det i länets Regionala utvecklingsprogram, RUP, står att länet ska
inrätta en länsgemensam stödfunktion för studie- och yrkesvägledning. Funktionen är
tänkt som ett sätt att öka utbildningsnivån i länet och underlätta för företagen att
hitta rätt kompetens.
Inför dagens sammanträde har frågan diskuterats av regiondirektören och
kommuncheferna i länet, som funnit att intresset för en gemensam studie- och
yrkesvägledarfunktion är svagt. Förslag till beslut i den strategiska regionala
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beredningen blir därför att rekommendera regionen och länets kommuner att en
sådan funktion inte införs.
Beredningens beslut
1.

§ 30

Övriga frågor
a)

§ 31

Beredningen rekommenderar regionen och länets kommuner att en gemensam
studie- och yrkesvägledarfunktion inte införs.

Förslag från regeringen om fria sommarlovsresor för ungdomar
Tommy Levinsson informerar om regeringens förslag. Förslaget har diskuterats
på länsdelsträff. Trafikverket har ännu inte gett besked om hur regelverket ska
se ut.

Kommande möte
Vid nästa sammanträde den 8 juni 2018 planeras enligt årsplanen följande frågor:
•

Status RUS och uppföljning av RUP

•

Kompetensförsörjning (systembild, Mälardalsrådet)

•

Folkhälsofrågor

•

Framtidens kollektivtrafik

Samt
•

Strategi för hälsa

•

Trafikplan 2030

•

Samordningsfunktion för elevhälsan

Vid protokollet
Christina Ersson, mötessekreterare
Justerat 2018-04-20
Denise Norström

Tobias Nordlander

Ordförande

Justerare

