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Måndagen den 25 februari 2019, kl. 16.00
Hellqvistsalen, kommunhuset

Information
16.00-16.30 Åtgärdsvalstudie sträckan Ahlberga-KungsörKolsva. Mikael Alm, Trafikverket
16.30-17 Överskottsfond (gällande beslutspunkt 6, Budget
2019 plan 2020-2021)
17-17.30 Underlag för strategisk planering,
utvecklingsstrateg Stefan Lejerdal
Ekonomisk uppföljning, ekonomichef Bo Granudd
Rapport från regionens strategiska beredning, ordförande
Mikael Peterson
Ärenden till kommunfullmäktige
Svar på motion – trafikförbättringar i centrala Kungsör
Svar på medborgarförslag – Basketkorgar på Västerskolans
skolgård
Svar på medborgarförslag – ett grafikens hus i Kungsör
Upphävning av vattenskyddsområde Torpa, Valskog
Budget 2019 plan 2020-2021
Ansökan från Köping om inträde i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
Ärenden till kommunstyrelsen
Beviljande av planbesked och ändrad detaljplan Almen 5
Antagande av ändrad detaljplan för industriområde söder om
Fabriksgatan, ÄDP 208, Skillinge 2:289 samt del av
Skillinge 2:37
Investeringsbeslut ÄDP 208
Svar på skrivning gällande tidigare svar på revisionsrapport
– Granskning avseende anläggningstillgångar
Kommunstyrelsens årsredovisning 2018
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Meddelanden delegationsbeslut
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Meddelanden

Mikael Peterson
Ordförande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-15

§
Information
Följande informationer lämnades vid sammanträdet:

a) Information kring åtgärdsvalstudie sträckan AhlbergaKungsör-Kolsva. Mikael Alm, Trafikverket
b) Överskottsfond, gällande beslutspunkt 6, Budget 2019 plan
2020-2021. Johan Tingström/Peter Söderman PWC.
c) Underlag för strategisk planering. Stefan Lejerdal,
utvecklingsstrateg.
d) Ekonomisk uppföljning.
Bo Granudd, ekonomichef.
e) Rapport från regionens strategiska beredning, Mikael
Peterson, ordförande.

Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25

§
Svar på motion – Trafikförbättringar i
centrala Kungsör (KS 2018/502)
Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson
(KD) föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som
gjorts av Drottninggatan. De föreslår att:
1. Kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör.
2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat
rörelsehindrade.
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det
är tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för
parkeringarna är att främja affärsverksamhet.
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att
hastigheten sätts till 30 km/h.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har lämnat ett förslag till svar.
Förslaget innebär att avslå motionens punkt 1 och 4, att åtgärder
redan är planerade för punkt 2 samt att punkt 3 redan är genomfört.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny
Andersson (KD)
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 § 68
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-23

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Beslut

2019-02-25
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att
• avslå motionens punkt 1 och 4
• KKTAB får i uppdrag att ta fram lämplig skylt för
information om vad gångfartsområde innebär.
• kommunikatörerna får i uppdrag att informera i
lämpliga medier om vad gångfartsområde innebär.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Förslag till
YTTRANDE

Sida 1 (4)

Datum

Vår beteckning

2019-01-23

KS 2018/502
Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl

Yttrande gällande:
Motion om trafikförbättringar i centrala
Kungsör
Inledning
Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD)
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av
Drottninggatan. De föreslår att:
1. Kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör.
2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat
rörelsehindrade.
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid
det är tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för
parkeringarna är att främja affärsverksamhet.
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och
att hastigheten sätts till 30 km/h.
Motionens fyra förslag besvaras i ordningsföljd.
1. Kommunen breddar gatan till en bredd av sex meter så busstrafiken kan
fortsätta i centrala Kungsör
En medborgardialog genomfördes under år 2010 för att få in synpunkter på hur
kommunen kan utveckla centrum. År 2016 antogs fullmäktigemålet att första
etappen av centrumutvecklingen skulle genomföras senast 2018. Målet är nu

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
Telefon, vxl
Org. nummer
www.kungsor.se
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

212000-2056

Sida 2 (4)
Datum

Vår beteckning

uppfyllt och etapp 1 invigdes under oktober månad 2018. Det har varit en lång
process från medborgardialogen 2010 till färdigställande av första etappen 2018.
Första etappen var relativt omfattande och innefattade en stor del av
Drottninggatan, torget vid Tessingatan och torget i Valskog.
För att skapa ett mer attraktivt centrum i Kungsör har flera åtgärder genomförts.
Bland annat har oskyddade trafikanter fått mer utrymme på Drottninggatan, det
har anlagts en ny cykelbana, det har blivit bredare gångytor samtidigt som
bilisterna fortfarande kan köra dubbelriktat. Vidare har det skapats flexibla ytor
på ena sidan för eventuella uteserveringar, det har planterats träd och det har
installerats ny belysning och nya bänkar. Allt i linje med medborgarnas
synpunkter.
Kollektivtrafikmyndigheten har informerat om att den regionala busstrafiken ska
flytta från Stortorget till järnvägsstationen. Efter förfrågan från kommunen
erhölls ett skriftligt beslut/meddelande under juni månad 2016. Där framgår det
att regionbussarna ska upphöra med att trafikera Stortorget under hösten 2018
och istället trafikera järnvägsstationen. Efter politiska påtryckningar från
kommunstyrelsen inväntar kommunen ett nytt beslut från myndigheten. Ärendet
bereds för närvarande hos Kollektivtrafikförvaltningen. Kommunen har påbörjat
planeringen av att anpassa järnvägsstationen för busstrafik och beviljats statlig
medfinansiering för detta.
Då det föreligger ett beslut att flytta busstrafiken från Stortorget är det inte rimligt
att gräva upp gatan och bredda den till sex meter. Om beslutet ändras och
bussarna fortsättningsvis ska trafikera Stortorget bör kommunen tillsammans med
Kollektivtrafikförvaltningen se över vilken sträckning som är lämpligast för att nå
Stortorget. Därefter vidtar kommunen i samråd med förvaltningen de
åtgärder/anpassningar som kan behövas för den nya linjedragningen.
Att bygga om Drottninggatan igen och anpassa korsningen vid Tessingatan
kommer uppskattningsvis att kosta 3-4 miljoner kronor.
2. Lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att förbättra
tillgängligheten och förenkla för bland annat rörelsehindrade
Naturligtvis ska de åtgärder som motionärerna föreslår genomföras. Kungsörs
Kommunteknik AB (KKTAB) kommer under våren 2019, när tjälen gått ur, att
genomföra åtgärder för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade.
Postadress
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Webb-plats
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Övergångar vid korsande och angörande vägar kommer att utföras. Kantsten
mellan trottoar och gatunivå justeras så att det blir lätt för rörelsehindrade att
korsa vägen. Det är av största vikt för att uppnå en god tillgänglighet för alla.
3. Kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det är tillåtet att
parkera på gatusträckningen då fokus för parkeringarna är att främja
affärsverksamhet
I enlighet med motionärernas förslag har KKTAB genomfört en tidsreglering.
Det är numera tillåtet att parkera under maximalt två timmar. Regleringen har
resulterat i att det numer är sällsynt med ”långtidsparkering” och därmed är
parkeringarna tillgängliga för affärsverksamheterna i centrum. KKTAB bevakar
att parkeringsregleringen följs genom inhyrda parkeringsvakter.
4. Området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att hastigheten
sätts till 30 km/h
Motionärerna föreslår att gångfartsområdet ska tas bort och att hastigheten höjs
från gångfart till 30 km/h. Enligt Transportstyrelsen innebär ett gångfartsområde:
•
•
•

Att du inte får köra fordonet med högre hastighet än gångfart
Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade
parkeringsplatser
Föraren har väjningsplikt mot gående

Ett av skälen till att det planerades och byggdes ett gångfartsområde var att binda
ihop torget framför Coop, ytan framför restaurangen och Drottninggatan. Därför
skapades ett område på de gåendes villkor. Gående ska kunna gå över vägytan
utan att vara hänvisad till övergångsställen vid sidan av området. På det viset
skapas en mer inbjudande miljö men även en social yta som är utformad för
centrumbesökarna.
Det viktigaste är trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Då är det inte
lämpligt att höja hastigheten i ett område med begränsad sikt, många
gångtrafikanter, en korsning som upplevs som otydlig och är ovanlig i sin
utformning.
Gångfartsområde är något nytt i Kungsör, liksom i många andra kommuner, och
behöver förmodligen förtydligas med informationstavlor för att öka kunskapen
och trafiksäkerheten.
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Förslag till beslut
Gällande motionens punkt 2 är åtgärder planerade och vad avser
motionens punkt 3 är åtgärder genomförda.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att:
1. Avslå motionens punkt 1 och 4.
2. KKTAB får i uppdrag att ta fram lämplig skylt för information om
vad gångfartsområde innebär.
3. Kommunikatörerna får i uppdrag att informera i lämpliga medier
om vad gångfartsområde innebär.

Claes-Urban Boström

Stefan Lejerdahl

Kommundirektör

Utvecklingsstrateg

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
Telefon, vxl
Org. nummer
www.kungsor.se
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2018-12-10

§ 68
Motion – Trafikförbättringar i centrala
Kungsör (KS 2018/502)
Stellan Lund (M), Madelene Fager (C) och Jenny Andersson (KD)
föreslår i en motion justeringar i den ombyggnad som gjorts av
Drottninggatan. De föreslår att
-

kommunen breddar gatan till en bredd om sex meter så att
busstrafiken kan fortsätta i centrala Kungsör

-

lämpliga justeringar görs av det ombyggda området för att
förbättra tillgängligheten och förenkla för bland annat
rörelsehindrade

-

kommunen ordnar med någon tidsreglering för hur lång tid det
är tillåtet att parkera på gatusträckningen då fokus för parkeringarna är att främja affärsverksamhet

-

området inte längre ska klassas som gångfartsområde och att
hastigheten sätts till 30 km/h.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Stellan Lund, Madelene Fager och Jenny
Andersson

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25

§
Svar på medborgarförslag – Basketkorgar på
Västerskolans skolgård (KS 2018/293)
Ille och Anders Persson föreslår i att kommunen ska sätta upp
basketkorgar på Västerskolans skolgård.
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett yttrande på
medborgarförslaget. Svaret anger att frågan behöver ses i ett
bredare perspektiv på skolan. Rektor kommer tillsammans med
elevrådet på Västerskolan inventera behov, intressen och
förslag till rastaktiviteter för att därefter återkomma med ett
samlat förslag som kommer att behandlas av barn- och
utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens förvaltning håller med barn- och
utbildningsförvaltningen om att ett större grepp i frågan och en
större delaktighet bland eleverna om fler stimulerande
aktiviteter på rasterna vore önskvärt. Det samlade förslaget får
sedan behandlas i barn- och utbildningsnämnden för
verkställighet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Ille och Anders Persson
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-12-19 § 61
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-09-17 § 82
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige instämmer i kommunstyrelsens och barnoch utbildningsnämndens svar att ett större grepp tas i frågan
gällande stimulerade rastaktiviteter på Västerskolan och att den
fortsatta hanteringen behandlas i barn- och utbildningsnämnden.
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2019-02-08

KS 2019/293

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommundirektör

Svar på remiss – Medborgarförslag om
basketkorgar på Västerskolans skolgård
Vid kommunfullmäktiges sammansträde den 17 september 2018 ställdes ett
medborgarförslag där Ille och Anders Persson föreslår att kommunen ska sätta
upp basketkorgar på Västerskolans skolgård.
Barn- och utbildningsförvaltningen har lämnat ett yttrande på medborgarförslaget
som barn- och utbildningsnämnden den 19 december 2018 antog som sitt
förslag. Svaret är enligt nedan
Kommunstyrelsens förvaltning håller med barn- och utbildningsförvaltningen om
att ett litet större grepp i frågan och en större delaktighet bland eleverna om fler
stimulerande aktiviteter på rasterna vore önskvärt. Det samlade förslaget får
sedan behandlas i barn- och utbildningsnämnden för verkställighet.
Yttrandet från barn- och utbildningsförvaltningen
Precis som Ille och Anders Persson konstaterar finns det behov för eleverna på
Västerskolan att ha stimulerande aktiviteter även på rasterna.
För att få en samlad bild av behoven och för att få en delaktighet och förankring
hos skolans övriga elever kommer skolans rektor i början av vårterminen 2019 att
tillsammans med elevrådet på Västerskolan inventera behov, intressen och
förslag till rastaktiviteter för att därefter återkomma med ett samlat förslag som
kommer att behandlas av barn- och utbildningsnämnden.
Remissen anses därmed besvarad.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Medborgarförslaget får därmed anses besvarat.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
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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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Blad

Sammanträdesdatum

Barn- och utbildningsnämnden

2018-12-19
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§ 61
Svar på remiss – Basketkorgar till
Västerskolans skolgård (BUN 2018/170)
Ett medborgarförslag om att kommunen ska sätta upp basketkorgar
på Västerskolans skolgård ställdes på kommunfullmäktige den 17
september 2018.
Som ett led i beredningen önskas Barn- och utbildningsnämndens
förvaltningens/nämndens yttrande i ärendet.
Yttrande på remissen
För att få en samlad bild av behoven och för att få en
delaktighet och förankring hos skolans elever kommer
skolans rektor i början av vårterminen 2019 att
tillsammans med elevrådet på Västerskolan inventera
behov, intressen och förslag till rastaktiviteter för att
därefter återkomma med ett samlat förslag som
kommer att behandlas av barn- och
utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag om basketkorgar till Västerskolans
skolgård, 2018-09-17
• Remiss av medborgarförslag – Basketkorgar till
Västerskolans skolgård, 2018-11-19
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-1212

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar anta förvaltningens
yttrande på remissen och överlämnar den till kommunstyrelsen för
vidare beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25

§
Svar på medborgarförslag – Ett grafikens
hus i Kungsör (KS 2018/393)
Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att ett grafikens
hus etableras i Kungsör. En mötesplats där konst- och
kulturintresserade kan träffas och gå kurser, prova på olika
tekniker, ha konstutställningar och handla grafisk konst etc.
Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på att det finns
intresse för en mötesplats där konst- och kulturintresserade kan
träffas och utveckla sina intressen inom kultur.
Vi avser att utreda behovet genom samtal med föreningslivet
och konst och konsthantverkare i kommunen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Medborgarförslag från Pamela Lundin
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-11-12 § 17
• Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-21

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag
att utreda behovet av en mötesplats för kultur och ta fram ett
kostnadsförslag samt förslag på finansiering för att tillgodose ett
eventuellt förslag.
Med detta förklaras medborgarförslaget besvarat.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Svar på medborgarförslag
Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2019-01-21

KS 2018/393

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Avdelningen för kultur, fritid m.m.

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson

Svar på medborgarförslag – Ett grafikens hus i
Kungsör
Pamela Lundin föreslår i ett medborgarförslag att ett grafikens hus etableras i
Kungsör. En mötesplats där konst- och kulturintresserade kan träffas och gå
kurser, prova på olika tekniker, ha konstutställningar och handla grafisk konst
etc.
Kommunstyrelsens förvaltning ser positivt på att det finns intresse för en
mötesplats där konst- och kulturintresserade kan träffas och utveckla sina
intressen inom kultur.
Vi avser att utreda behovet genom samtal med föreningslivet och konst och
konsthantverkare i kommunen.
Förslag till beslut
Att utreda förutsättningarna ekonomiskt samt behovet av en mötesplats för kultur
och konst.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

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

2019-02-25

§
Upphävning av vattenskyddsområde (KS
2019/44)
Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB) har vid en genomgång
av kommunens tre vattentäkter funnit att två av dessa, i Valskog
och i Torpa, inte är lämpliga att använda som vattentäkter. Detta
på grund av vattenkvalitén men också på grund av det inte finns
tillräckligt med vatten kvar. KKTAB föreslår därför att kommunen
ansöker hos länsstyrelsen om ett upphävande av dessa.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-01-25

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att skicka in en
ansökan till Länsstyrelsen i Västmanland om upphävande av
vattenskyddsområdena i Valskog och Torpa.
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Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25

§
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021 (KS
2018/205, KS 2018/471)
Utgångsläge – utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 §
61:
Beslutade ramar samt uppdrag:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finans
NETTO

Ram
2019
73,6
229,4
237,8
540,9
-546,0
5,1

Plan
2020
76,5
237,1
246,9
560,6
-560,6
0

Plan
2021
78,9
244,7
256,9
580,5
-580,5
0

Kommundirektören får dock, tillsammans med förvaltningscheferna, i
uppdrag att reducera ramarna med en procent. Resultatet av uppdraget
ska redovisas på en extra budgetberedning i februari för att sedan
redovisas för kommunfullmäktige.
Den centrala ledningsgruppen har nu diskuterat förutsättningarna.
Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär följande
budgetramar (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsens
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finans
NETTO

Beslutsunderlag

Plan
2021
79, 4
242,6
253,7
575,7
581,9
6,2

BUDGET 2019 med plan för 2020 – 2021, utkast 2019 02 04
Tjänstemännens dragning budgetberedning 2019 02 04
PWC rapport Finansiering av kommunal utbyggnad dec 2018
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Plan
2020
77, 9
237,7
246,5
562,1
567,9
5,8

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
•
•
•

Justerandes sign

Ram
2019
74, 4
233,3
240,0
547,7
551,0
3,3
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KS Budget- och bokslutsberednings förslag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande
budgetramar för 2019-2021 (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsens
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finans
NETTO

Ram
2019
74, 4
233,3
240,0
547,7
551,0
3,3

Plan
2020
77, 9
237,7
246,5
562,1
567,9
5,8

Plan
2021
79, 4
242,6
253,7
575,7
581,9
6,2

Förvaltningen får i uppdrag att se över ytterligare effektiviseringar för
återrapport i kommunstyrelsen i maj.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

BUDGET 2019
med p lan för 202 0 - 20 21
Antagen av KF 2019-02-xx, § xx
och
KS-handling nr x/xxxx
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FÖRORD BUDGET
Inför 2019 år står vi inför stora utmaningar
inom den kommunala sektorn. Ordet som
många använder inför framtiden är
kompetensförsörjning. Detta är något vi får
leva med och försöka jobba utifrån våra
förutsättningar. Vi skall sträva efter att
vara en bra arbetsgivare för våra
medarbetare.

Under detta år kommer flera
samverkansprojekt starta upp efter resultat
i och med det gemensamma arbetet i
samverkan med Köping och Arboga. Detta
kommer bli spännande att se vad detta
mynnar ut i och möjligheten till
kunskapsöverföring mellan kommunerna.
Jag hoppas och tror att vi kommer förfina
formerna i detta arbete.

Vi har blivit flera i kommunen men
skattekraften har minskat. Behovet av
bostäder är fortarande en utmaning som vi
måste hantera och försöka driva på med
den kraft som vi har. Både jobba med vårt
eget fastighetsbolag men även med andra
aktörer.

Jag hoppas och tror att genom våra
satsningar inom skola och omsorg kommer
att se nya innovativa lösningar inom IT i
skolan samt Välfärdsteknologin inom
äldreomsorgen. Detta med digitalisering
och teknologi är något vi måste följa med i
för att behålla samt utveckla kvalitén.

Under senare delen av året som varit har
det präglats av planering av utbyggnad av
barnomsorgen och detta kommer att
fortsätta under 2019 som det ser ut idag.
Med anledning av att vi är framtunga
gällande investeringar då vi startat upp
både skola och vårdboende under 2018 så
kommer denna driftskostnad märkas med
all tydlighet under detta budgetår.

Mikael Peterson
Kommunstyrelsens ordförande

Budgetförutsättningar

Totalt beräknas finansen omsluta 551
miljoner kronor.

Priser och löner
Ramarna för 2019 är beräknade utifrån ett
löneutrymme på 2,4 procent varav 0,3 %
avser en ökning av sociala avgifter för att
täcka framtida pensionskostnader.
Utrymmet för priser är uppräknat med 1 %.

Kommunalskatt
Kommunalskatten är oförändrad, 22,03
kronor. Skatteintäkterna beräknas uppgå
till cirka 382 miljoner kronor.

Kalkylräntan är oförändrat 1,7 procent.

Kommunalekonomisk utjämning
Detta sammanfattande begrepp innehåller
flera olika delar, vilka beskrivs nedan.

Organisatoriska förändringar
Ägande av det nya äldreboendet, Lärken,
har flyttats över från KKTAB till
kommunen.
Lokaler har flyttats från Vuxenutbildningen (Karlaskolan, 1 mkr) till
kommunstyrelsens förvaltning.
Kostnader för lokaler på Ulvesund har
flyttats från kommunstyrelsens förvaltning
till vuxenutbildningen (2 mkr).
Kostnader för lokaler Skogsudden har
flyttats från socialförvaltningen till
förskolan (0,8 mkr).

Inkomstutjämning har som syfte att utjämna skillnader mellan kommuners skatteinkomst per invånare. Förenklat så betalar
kommuner med hög inkomst per invånare
till kommuner med lägre inkomst per
invånare. Kungsör är mottagare i detta
system och får cirka 110 miljoner kronor.
Inkomstutjämningen har ökat jämfört med
tidigare år. Det betyder att skattekraften i
kommunen har minskat jämfört med övriga
landet.

Lån
Kommunen har inte någon låneskuld. De
lån kommunen tidigare hade avsåg i huvudsak lån till VA-verksamhet och fastigheter. Dessa verksamheter har överförts till
Kungsörs KommunTeknik AB (KKTAB)
och Kungsörs Vatten AB (KVAB) och
lånen har då också förts över till bolagen.
Borgensåtagandena har däremot ökat i
samband med låneöverföringen. Totalt
borgar kommunen för ca 565 mkr.
Kommunen tar ut en borgensavgift som
under 2019 är oförändrat 0,4 procent av
borgensåtagandet. Avgiften beräknas ge en
intäkt till kommunen på knappt två
miljoner kronor per år.
Finansiering
Finansieringen består av ett antal poster i
ett komplicerat system. Nedan beskrivs
några av de större posterna. Budgeten
bygger i huvudsak på prognoser som
Sveriges Kommuner och Landsting gör.

Kostnadsutjämning som består av tio delmodeller som lite förenklat har som syfte
att jämföra förväntade kostnader, så kallade standardkostnader med hänsyn tagen till
vilken typ av population man har, med
verkliga kostnader. De förväntade kostnaderna bedöms med hänsyn till den struktur
kommunen har i form av antal äldre, antal
yngre, antal med lägre utbildningsnivå etc.
Kungsör lämnar ifrån sig cirka 7 miljoner
kronor i detta system vilket antyder att
kommunens kostnader är lägre än väntat.
Nivån har sjunkit från föregående år vilket
betyder att kostnadsnivån i kommunens
verksamheter har ökat mer än genomsnittet
i landet.
Regleringsbidrag/regleringsavgift utgör en
avstämningspost mellan staten och hela
kommunkollektivet. Inom denna post kan
staten skjuta till pengar för särskilda satsningar eller ta tillbaka medel när man vill
minska omfattningen av kommunal verksamhet. Kungsör beräknas få 6 miljoner
kronor under 2019 som till stor del beror
på att man vävt in de så kallade
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välfärdsmiljarderna i systemet. Kungsörs
andel av välfärdsmiljarderna har sjunkit
från ursprungliga 12 miljoner till 7
miljoner kronor.
LSS-utjämning är en särskild modell för
utjämning av olika struktur när det gäller
omsorg om funktionshindrade. Kungsör
beräknas bli mottagare av 33 miljoner kronor. Bidraget är summa pengar som avsätts
gemensamt där kommuner får andelar efter
behov. Kungsörs andel är av tradition
relativt hög beroende på stora kostnader
för denna verksamhet i förhållande till
andra kommuner. Intäkterna ökar med ca
15 procent jämfört med året innan och har
på ett par år ökat med närmare 40 % vilket
antyder att kommunen fått fler invånare
med behov av LSS i förhållande till övriga
kommuner.

-

hyressänkning från KKTAB (3,5 mkr),

Pensionsavgångar och pensionskostnader
Kommunen tillämpar den så kallade blandmodellen för redovisning av pensionskostnader och pensionsåtaganden. De kommunala pensionskostnaderna består huvudsakligen av fyra delar,
- betalning av utgående pensioner till
medarbetare som gått i pension,
- betalning av avgiftsbestämd del till individuell förvaltning,
- förmånsbestämd pension som uppräkning av den senare avsätts inom balansräkningen samt
- finansiell kostnad pensionsskuld.
Därutöver tillkommer löneskatt (24,26
procent) på samtliga de ingående delarna.
KPAs (pensionsförvaltarens) prognos som
också utgör kommunens budget bygger på
befintliga pensionsutbetalningar samt att
de anställda går i pension vid 65 års ålder.

Kommunal fastighetsavgift är en avgift
som har ersatt den tidigare fastighetsskatten. Kungsör får in 17 miljoner kronor i
fastighetsavgift. Avgiften har ökat med
drygt 25 procent jämfört med för ett par år
sedan beroende på kraftigt ökade
taxeringsvärden i kommunen. Villapriserna
har de senaste åren ökat kraftigt i
kommunen.

Kommunens årliga pensionskostnad fördelar sig enligt följande enligt KPA:s
prognos. Beloppen inkluderar löneskatt
och är uttryckta i tusentals kronor.

Inom finansen finns också andra poster,
som räntekostnader och -intäkter, aktieutdelning, pensionskostnader, kostnader för
personalförsäkringar med mera.

Det är främst pensionsutbetalningarna från
den gamla icke bokförda pensionsskulden
(ansvarsförbindelsen) som ökar efterhand
som antalet pensionsavgångar ökar.

Pensioner och personalsociala kostnader
uppgår till ca 12 miljoner kronor och övriga poster utgörs av intäkter motsvarande
ca 30 miljoner kronor. Övriga intäkter
består bl.a. av

Kungsörs pensionskostnad, liksom övriga
kommuners, ökar för varje år ända in på
2020-talet i takt med kommande pensionsavgångar beroende på att en ovanligt stor
grupp föddes på 1940-talet.

-

ersättning från staten för flyktingverksamhet (2,6 miljoner kronor,
minskning med sju miljoner kronor på
ett år och 14 på två år),

-

räntor, borgensavgift, momsersättning,
internränta (4 miljoner kronor,
minskning med en miljon kronor),

Antalet pensionstagare som får någon form
av kommunal pension uppgår för närvarande till ca 400 stycken.
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Prognos pensionskostnader inklusive löneskatt (miljoner kronor)
2018
2019
2020
Pensionsutbetalningar
11 904 13 030 12 366
Avgiftsbestämd Ålderspension
15 959 16 409 17 058
Årlig avsättning balansräkningen
8 861
-463
1 170
Finansiell kostnad pensionsskuld
1 200
1 757
1 901
Summa pensionskostnad
37 924 30 733 32 495

2021
12 528
17 772
1 595
2 349
34 244

2022
12 809
18 512
1 029
2 449
34 799

Kommunens totala åtagande inklusive löneskatt enligt KPA:s prognos (miljoner
kronor)

Summa avsatt inom balansräkningen
Ansvarsförbindelse
Summa pensionsåtagande

2018
2019
2020
56 828 58 333 61 632
171 615 166 569 162 804
228 443 224 902 224 436

2021
66 075
159 599
225 674

2022
70 053
156 224
226 277
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Vision 2025
Kommunfullmäktige antog 2015 en vision
för Kungsör som sträcker sig till år 2025.
Visionen sammanfattas i tre ledord, öppenhet, kreativitet och närhet och ser ut som
följer:
Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva
Mälarkommunen, där vi med öppenhet och
kreativitet får människor och företag att
mötas och växa.
Öppenhet
Vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra med en
öppen och positiv attityd. Olikhet och
mångfald ser vi som en tillgång. Det finns
möjlighet för alla att vara delaktiga och
påverka vår framtida utveckling.
Kreativitet
I samverkan får vi saker att hända i ett
Kungsör där både människor och företag
växer. I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga lösningar, i takt med omvärldens förändring,
bidrar till kommunens hållbara utveckling.
Här tar vi tillvara idéer och kompetenser i
en innovativ miljö som skapar fördelar och
framgång.
Närhet
Vår kungliga livsmiljö är valet för den som
vill leva hållbart och tryggt i den lugna
orten eller på landsbygden. Kungsör är en
plats där man vill vara. Här är det nära till
Mälaren, natur och friluftsliv, och det är

enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt
attraktiva och variationsrika boende i
Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att ta tillvara
andra städers kvaliteter.
Kommunfullmäktige, nämnd och styrelse
tar hänsyn till visionen när de formulerar
mål.
Kommunfullmäktiges mål 2019
• Kommunen ska ha minst 9000 invånare
år 2025
• Kommunens resultat ska utgöra minst 1
procent av skatteintäkter och
statsbidrag varje år
• År 2025 ska 75 procent av kommunens
fordonsflotta vara fossilfri
• Andel elever i åk. 9 som är behöriga till
program på gymnasiet ska öka varje år
med 2017 som basår. 2017: 81,6 %
• Kommunen ska i samverkan med
Arbetsförmedlingen och näringslivet,
arbeta för att minska arbetslösheten de
närmaste två åren med två
procentenheter årligen med december
2017 som bas
Utgångsläge:
Arbetslöshet december -17, 11, 3 %
Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 %
Arbetslöshetsmål december -20, 7,3 %
Nämnd/och styrelsemål redovisas i
nämndernas budgetredovisning.
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Budgeterad resultaträkning (tusentals kronor)
Bokslut 2017
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Finansnetto
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Budget 2018

Budget 2019

124 832
-590 254
-4 352
-469 774

104 506
-609 564
-5 792
-510 850

97 492
-636 456
-7 076
-546 040

363 538
126 211
1 662
21 637

373 501
148 781
-4 532
6 900

381 700
166 613
1 027
3 300

0

0

0

21 637

6 900

3 300
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Budgeterad balansräkning (tusentals kronor)
Utfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

123 741
7 098
160 472
291 311

120 000
8 900
160 473
289 373

128 200
14 800
109 000
252 000

Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

0
51 266
131 138
182 404

0
43 313
100 000
143 313

0
60 000
189 000
249 000

SUMMA TILLGÅNGAR

473 715

432 686

501 000

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
275 719
därav årets resultat
21 638
Summa eget kapital
297 357

282 620
6 900
282 620

302 082
3 300
302 082

55 117
0
55 117

55 066
0
55 066

58 333
0
58 333

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

0
121 241
121 241

0
95 000
95 000

0
140 585
140 585

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

473 715

432 686

501 000

579 229

585 112

176 938

166 569

756 167

751 681

Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar

STÄLLDA PANTER OCH ANSVARSÅTAGANDEN
Borgensåtaganden
583 561
Pensionsförpliktelser som inte upptagits
bland skulder eller avsättningar
176 938
SUMMA STÄLLDA PANTER OCH
ANSVARSÅTAGANDEN

760 499
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Sammanställning driftbudget 2019 per nämnd (tusentals kronor), netto
Nämnd/förvaltning

Bokslut
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
SUMMA NÄMNDER/FÖRVALTNINGAR

68 363
201 431
222 679

72 455
220 365
229 910

74 400
233 300
240 000

77 900
237 700
246 500

79 400
242 600
253 700

492 473

522 730

547 700

562 100

575 700

Finansiering

514 111

529 630

551 000

567 900

581 900

21 638

6 900

3 300

5 800

6 200

TOTALT

Några interna justeringar kommer att göras för att rätta till avskrivningar och internränta samt
ersättning för administration. Innebär mindre justeringar mellan förvaltningarna, påverkar inte
totalen.

Investeringsbudget
Investeringsramen 2019 uppgår till 10
miljoner kronor plus några överföringar
från 2018 av investeringar som inte är
klara, totalt ca 80 mkr. Från 2018

nybyggnad Södergården (Lärken, 55 mkr),
inventarier till nya skolan (10 mkr),
inventarier till Lärken (5,5 mkr) och
ombyggnad av Centrum etapp I (10 mkr).
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Kommunstyrelsens förvaltning
Driftbudget (tusentals kronor)
Verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska organisationer
Revision
Övrig politisk verksamhet
Delsumma politisk verksamhet

Bokslut Budget
2017
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

%

3 242
409
564
1 115
5 330

3 842
410
573
1 141
5 966

4 027
414
611
1 222
6 274

4 080
418
588
1 209
6 295

4 206
422
596
1 247
6 472

4,8%
1,0%
6,6%
7,1%
5,2%

Fysisk och teknisk planering
Näringslivsfrämjande åtgärder
Turistverksamhet
Gator, vägar och parker
Parker
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Delsumma infrastruktur

1 660
3 166
176
9 225
2 240
3 058
5 906
25 432

2 128
2 934
295
8 811
1 931
4 242
5 820
26 161

2 063
2 990
298
9 006
1 982
4 315
5 977
26 631

2 102
2 868
302
10 488
2 043
4 792
6 168
28 764

2 143
2 928
305
10 728
2 106
4 507
6 366
29 082

-3,1%
1,9%
1,1%
2,2%
2,6%
1,7%
2,7%
1,8%

Allmän fritidsverksamhet
Allmän kulturverksamet
Bibliotek
Idrotts- och fritidsverksamhet
Kultur och fritid

1 584
1 182
4 582
10 639
17 986

1 808
1 504
4 682
11 560
19 554

1 842
1 523
4 784
12 336
20 483

1 876
1 541
4 873
12 452
20 743

1 912
1 561
4 964
12 680
21 117

1,9%
1,2%
2,2%
6,7%
4,8%

1 664

1 808

2 026

2 044

17 951

18 966

18 986

20 054

20 667

0,1%

68 363

72 455

74 400

77 900

79 400

2,7%

Kommunikationer
Övriga gemensamma
verksamheter
Summa

2 063 12,1%

Kommentar
Kommunfullmäktige beslutar att utöka kommunstyrelsens ram för 2019 för att täcka:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ändring friskvårdspolicy, fler omfattas
Arkiv i Västmanland
Tillfällig utbildningskostn vid revisorsbyte pga val
Ökad kostnad vid nytt ekonomisystem
Ökade försäkringskostnader
Konsultkostnad samverkansprojektet
Val EU 2019
Ändrade partistöd och arvoden
Ersättning Kollektivtrafikmyndigheten
Lönekostnad VMKF
Byte t Office365

100 tkr
25
30
200
150
250
50
100
200
200
470
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•
•
•

Överföring av Karlaskolans annex från VIVA till KSF
Hyreskostnader Ulvesund från KSF till VIVA
Överföring Aulan Ulvesund till KoF

1 000 tkr
-2 025
125

Kommunstyrelsens mål
Kommunfullmäktiges mål

Kommunstyrelsens mål

Kommunen ska planera för ett varierat
Kommunen ska ha minst 9000 invånare år bostadsutbud med blandade upplåtelseformer
i samspel med kommunens tillväxtambitioner.
2025
100 bostäder till 2020
Kommunens resultat ska utgöra minst en
procent av skatteintäkter och statsbidrag
varje år
Område
Kommunens som arbetsgivare

Medborgarens inflytande i Kungsör

Näringsliv-bemötande och service

Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla
sin budget
Kommunstyrelsens mål
Kommunens medarbetarengagemang ska
placera sig i den 90:e percentilen i jämförelse
med andra kommuner i SKLs medarbetarundersökning 2019
Kungsör ska placera sig över medelvärdet för
nöjd inflytandeindex i SCB:s
medborgarundersökning 2019
Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om
fem år (2021) i svenskt näringslivs ranking
Företagsklimat
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Barn- och utbildningsnämnden
Driftbudget (tusentals kronor)
Verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet

Bokslut
2016

Budget
2017

Budget
2018

Plan
2019

Plan
2020

544

919

943

976

943
2 005
2 948

1 018
2 257
3 275

1 044
2 564
3 608

1 080
2 641
3 720

43 648

44 760

48 631

50 291

52 009

8,60%

Familjedaghem 0-12 år

765

1 042

1 042

1 071

1 101

0,00%

Öppen fritidsverksamhet
Fritidshem
Delsumma fritidshem

879
5 546
6 425

1 050
4 955
6 005

1 067
5 071
6 138

1 105
5 251
6 356

1 145
5 438
6 583

1,60%
2,30%
2,20%

Förskoleklass
Grundskola
Delsumma grundskola

3 544
80 814
84 357

4 358
85 262
89 620

4 463
86 636
91 099

4 615
89 669
94 284

4 773
92 803
97 576

2,40%
1,60%
1,70%

Gymnasieskola

35 240

40 541

41 473

42 683

43 926

2,30%

Obligatorisk särskola

6 580

6 663

11 904

12 093

12 288 78,70%

Grundläggande vuxenutbildning
Gymnasial komvux utbildning
Särvux
SFI
Delsumma vuxenutbildning

3 212
858
80
285
4 435

3 755
1 524
100
298
5 677

3 830
1 586
100
305
5 820

3 943
1 681
103
316
6 042

4 060
1 779
105
326
6 271

2,00%
4,00%
0,00%
2,40%
2,50%

Mistelns kök

2 868

2 862

2 918

3 024

3 133

2,00%

340

-162

34

317

610

3 804

6 549

6 689

6 871

7 059

2,10%

191 955

207 751

220 300

227 730

235 400

6,00%

Musikskola/Kulturskola
Fritidsgårdar
Delsumma fritidsaktiviteter
Förskola

Flyktingmottagande
Övriga gemensamma verksamheter
Summa

1 009

%
2,70%

1 116 2,60%
2 720 13,60%
3 836 10,20%

121,00%
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Kommentar
Kommunfullmäktige har beslutat utöka barn- och utbildningsnämndens ram för 2019 för att
täcka:
•

Nya förskoleavdelningar, två st

•

Ökad hyra Västerskolan efter ombyggnad av matsal

•

Ökade interkommunala kostnader gymnasiet

1 140

•

Ökade interkommunala kostnader särskolan

1 750

•

Ökade hyreskostnader vuxenutbildning netto

1 025

•

Ökade behov av stödinsatser

1 000

•

Medfinansiering Yrkesvux

•

Hyresökning Valskog efter utbyggnad

•

Generellt ökade hyreshöjningar 2 % (1 % utöver ram)

200

•

Överflytt Skogsudden från socialförvaltningen

780

3 930 tkr
180

700
50

Kommunfullmäktige beslutar om en generell neddragning på 1 885 tkr som nämnden får
hantera.

15
Barn- och utbildningsnämndens mål
Beslutas i BUN i februari 2019

16
Socialnämnden
Driftbudget (tusentals kronor)
Verksamhet
Nämnd- och styrelseverksamhet

Bokslut
2017

Budget
2018

Budget
2019

Plan
2020

Plan
2021

%

338

615

629

671

676

2,3%

Gemensamt Vård o Omsorg
Hemtjänst
Korttidsvård
Daglig verksamhet
Särskilt boende
Övrig äldreomsorg
Delsumma Äldreomsorg

11 141
24 685
9 180
3 289
38 560
4 391
91 247

2 163
25 419
7 010
3 293
40 697
1 426
80 008

2 216
27 544
7 170
3 352
41 797
1 462
83 540

2 272
29 687
7 335
3 163
42 890
1 500
86 847

2 329
31 846
7 504
3 224
43 868
1 540
90 313

2,4%
8,4%
2,3%
1,8%
2,7%
2,5%
4,4%

Boende LSS
Personlig Assistans
Daglig verksamhet LSS
Övrig LSS
Delsumma LSS

38 679
10 481
8 915
2 159
60 234

35 471
10 153
8 444
2 486
56 554

36 285
11 508
8 622
2 546
58 961

37 121
11 933
8 561
2 607
60 221

37 976
12 369
8 744
2 670
61 758

2,3%
13,3%
2,1%
2,4%
4,3%

3 962
1 608

3 939
1 475

4 029
1 490

4 122
1 505

4 216
1 520

2,3%
1,0%

12 528
7 487
1 768
6 629
2 205
236
30 853

13 704
45
8 668
7 986
2 500
400
33 303

18 736
45
8 830
8 066
2 560
406
38 643

19 052
46
8 995
8 147
2 621
412
39 273

19 375
46
9 164
8 228
2 684
419
39 916

36,7%
1,0%
1,9%
1,0%
2,4%
1,5%
16,0%

7 408
14 183
3 592
9 253
222 679

8 022
14 928
4 360
26 706
229 910

8 129
14 602
4 555
25 421
240 000

8 240
15 071
4 755
25 797
246 500

8 352
15 551
4 960
26 438
253 700

1,3%
-2,2%
4,5%
-4,8%
4,4%

Funktionsnedsatta utom LSS
Färdtjänst
Gemensamt IFO
Öppna insatser
Vård vuxna
HVB barn o unga
Familjehem barn och unga
Övriga insatser
Delsumma IFO
Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärd
Övrig gemensam verksamhet
Summa
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Kommentar
Kommunfullmäktige beslutar utöka socialnämndens ram för 2019 för att täcka:
•

Bidrag till Brottsofferjouren

•

Generell ersättning hyreshöjningar, två procent

•

Överlämning Skogsudden till förskolan

- 780

•

Minskad nattbemanning Södergården

- 470

•

SAMBI, säker inloggning

•

Kostnader pga ny lag om arbetskläder

•

Server till TES, programvara

•

Minskade intäkter Personlig Assistans

•

Nya placeringar

•

Biståndshandläggare

500

•

Hyreshöjning efter ombyggnation av Medohuset

480

•

Utökningar inom Hemtjänsten pga ökade behov

1 500

•

Hyreshöjning Södergården efter etapp II

•

Tillfälliga satsningar på iPads och mobil dokumentation

30 tkr
200

60
600
20
945
3 750

200
- 100

Socialnämnden får ett uppdrag att minska verksamheten med 2 675 tkr.

18
Socialnämndens mål
Kommunfullmäktiges
Socialnämndens mål för 2019-2021
mål
Socialförvaltningens brukare ska utifrån tillgängliga resurser erbjudas bästa
möjliga livskvalitet
Välfungerande service och god tillgänglighet
Människors möjlighet till inflytande/delaktighet
Rätt personalfördelning i förhållande till arbetsmängd
Rättssäker effektiv handläggning
Integrerat, jämställt och hållbart samhälle

19
Finansverksamheten
Finansverksamheten har beräknats utifrån
SKL´s prognos i december.
Budgetberedningen har föreslagit att en
hyressänkning (-3,5 mkr) från KKTAB ska
placeras på finansen innan den läggs ut på
befintliga lokaler även detta år.
Ersättningen för ensamkommande ungdomar fortsätter att sjunka i takt med att de

inte längre kan betraktas som ungdomar.
Under 2019 beräknas nivån sjunka från
budgeterade 11 mkr år 2018 till 2,6 mkr,
sammanlagt 20 mkr på två år.
Invånarantalet är beräknat till 8 700
stycken 2019.

Kungsörs kommun
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§1
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021 (KS
2018/205, KS 2018/471)
Utgångsläge – utdrag ur kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-10 §
61:
Beslutade ramar samt uppdrag:

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finans
NETTO

Ram
2019
73,6
229,4
237,8
540,9
-546,0
5,1

Plan
2020
76,5
237,1
246,9
560,6
-560,6
0

Plan
2021
78,9
244,7
256,9
580,5
-580,5
0

Kommundirektören får dock, tillsammans med förvaltningscheferna, i
uppdrag att reducera ramarna med en procent. Resultatet av uppdraget
ska redovisas på en extra budgetberedning i februari för att sedan
redovisas för kommunfullmäktige.
Den centrala ledningsgruppen har nu diskuterat förutsättningarna.
Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär följande
budgetramar (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsens
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finans
NETTO

Beslutsunderlag

Plan
2021
79, 4
242,6
253,7
575,7
581,9
6,2

BUDGET 2019 med plan för 2020 – 2021, utkast 2019 02 04
Tjänstemännens dragning budgetberedning 2019 02 04
PWC rapport Finansiering av kommunal utbyggnad dec 2018
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Plan
2020
77, 9
237,7
246,5
562,1
567,9
5,8

Följande handlingar ligger till grund för beslutet:
•
•
•

Justerandes sign

Ram
2019
74, 4
233,3
240,0
547,7
551,0
3,3

Kungsörs kommun
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KS BB överläggning
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Mikael Peterson (S) yrkar bifall till förslag till beslut med
tilläggsyrkandet att förvaltningen får i uppdrag att se över ytterligare
effektiviseringar för återrapport i kommunstyrelsen i maj.
Madelene Fager (C) yrkar bifall till förslaget i sin helhet.

Beslut

Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen:
Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2019-2021 (i
miljoner kronor):

Kommunstyrelsens
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma
Finans
NETTO

Ram
2019
74, 4
233,3
240,0
547,7
551,0
3,3

Plan
2020
77, 9
237,7
246,5
562,1
567,9
5,8

Plan
2021
79, 4
242,6
253,7
575,7
581,9
6,2

Förvaltningen får i uppdrag att se över ytterligare effektiviseringar för
återrapport i kommunstyrelsen i maj.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Förutsättningar budget 2019 – 2021
•Finansieringsprognos per december 2018
•Invånarantal
8 700 st (blev 8 654 st)
•Lönekostnader
2,4 % (3,5 % 2020, 2021)
•I lönekostnaderna ingår höjda arbetsgivaravg. m 0,3 %
•Externa int. o kostnader 1,0 % (2,6 % 2020, 2021)
•Interna int. o kostnader 2,7 % (3,2 % 2020, 2021)
•Investeringsnivå
10 mkr

Lite förutsättningar inom finansen
•Ensamkommande sänkta från 11 till 2,6 mkr
•Välfärdsmiljarder sänkta från 11 till 7,5 mkr
•Hyressänkning KKTAB
•Utdelning Kungsörs Grus
•Kostnadsutjämning
•LSS
•Ägartillskott 50 mkr t KKTAB, ”utdeln”

-8,4 mkr
-3,5 mkr
+3,5 mkr
+1,0 mkr
+11 mkr
+ 4 mkr
+ 4 mkr

Beslutade ramar Kf, juni 2018
•Kommunstyrelsens förvaltning
•Barn- o utbildningsförvaltningen
•Socialförvaltningen
•Delsumma förvaltningar

73,8 mkr
232,1 mkr
240,1 mkr
546,0 mkr

•Finansiering

551,2 mkr

•Resultat

5,1 mkr

Större förväntade investeringar
Projekt
5 st poolbilar per år ?
Toaletter badplatser
Cykelled KAK
Brygga Bottens badplats och ramp f
rörelsehindrade
Måluppföljningssystem
Välfärdsteknologi
Förlängning verksamhetssystem
Inventarier IFO
Nya larm IFO
Arbetstekniska hjälpmedel
Verksamhetssystem
Odefinierat
Summa investeringar

2019
1 400
800

2020
1 400

2021
1 400

5 000
200
100
400
250
250
100
6 500
10 000

100
250

100
1 000
2 150
10 000

250

100
8 250
10 000

Kommunstyrelsens förvaltning

Rubrik

Kommunstyrelsens förvaltning
Lönekostnader
Priser
Interna priser
Ändrad friskvårdspolicy
Arkiv i Västmanland
Tillf kostnad utbildning nya revisorer
Ökad kostnad nytt ekonomisystem
Ökade försäkringskostnader
Konsultkostnad samverkansproj
Val 2019
Ändrade partistöd och arvoden
Ersättning Kollektivtrafikmyndigh,
minskat resande
Lönekostnad VMKF

RamRamRamförändr förändr förändr
2019
2020
2021
596
378
230
100
25
30
200
150
250
50
100
200
200

575
357
402

662
360
415

-30

-250
-50

0
0

200

200

Rubrik
Kommunstyrelsens förvaltning
Byte t Office365
e-handelssystem, projektkostnader
Drift e-handelssystem
Uppföljningssystem mål, internkontroll
Ökade avskrivningskostnader
Centrumprojektet
Överföring Karlaskolans annex
Hyreskostn.Ulvesund överfört t VIVA
Prisökningar beställning, fr 2014 ->
Vägunderhåll nya gator
Förväntad effekt lokalvårdsutredning
Summa KSF

Ram
2019
470
0
0
0

Ram
2020

Ram
2021

600
0
400
330

-175
400
-365

1 000
-2 025

-135
1 820

700
550
-105
3 680

1 500

Tack för visat intresse

Barn- o utbildningsförvaltningen

Rubrik

Ram
2019

Ram
2020

Ram
2021

Barn och utbildningsförvaltningen
Lönekostnader
159 904 165 500 171 293
Priser
56 335 57 818 59 340
Interna priser
8 409
8 678
8 956
Ny förskoleavdelning
2 100
2 100
2 100
Skolsköterska
0
290
290
Västerskolans matsal
180
180
180
Interk.ers.gymn., fler elever
1 140
1 140
1 140
Interk.ers.särskola, fler elever
1 750
1 750
1 750
Hyreskostnader VIVA
1 500
1 500
1 500
Ökat stödbehov, fler elever behöver stöd
1 000
1 000
1 000
Medfinansiering Yrkesvux
700
700
700

Rubrik

Ram
2019

Ram
2020

Ram
2021

Barn och utbildningsförvaltningen
Hyresökning Valskog
Rationalisering 1 %
Summa BUF

270
270
270
-2 200
-2 200
-2 200
233 325 240 991 248 611

Tillkommande efter beslut i juni
Hyra Annexet överförd till KSF
Hyra Ulvesund överförd fr KSF
Summa BUF efter justering hyror

-1 000
-1 000
-1 000
525
525
525
231 625 239 291 246 911

Socialförvaltningen

Rubrik

Ram
2019

Ram
2020

Ram
2021

Social förvaltningen
Lönekostnader
Priser
Interna priser
Biståndshandläggare
Hyra nya Lärken (netto)
Hyra Medohusets källare
Utökning hemtjänst, volym
Södergården E II
Tillf.satsning -18, iPads
Tillf.satsning-18, mobil dokumentation
Rationalisering 1 %

215 726 223 276 231 091
10 984 11 273 11 570
9 643
9 951 10 270
500
500
500
500
500
500
480
480
480
1 500
3 000
4 500
200
1 000
1 000
-50
-50
-50
-50
-50
-50
-2 300
-2 300
-2 300

Odefinierad ramökning
Summa

3 000
3 000
3 000
240 132 249 980 259 910

Behov av resursförstärkning
Projektledare
Biståndshandläggare
Arbetsmarknadskonsulent
Arbetsledare
Administratör
Dagl verk soc psykiatri
Aktivitetssamordnare
Omställning EKB
Hyra nya Södergården
Utöka Gemenskap i Kungsör
Gå ur Ulvesund
Flytta ihop dagl verksamhet
Gå ur Skogsudden
Ny daglig verksamhet
Utökning hemtjänst
Utökat försörjningsstöd
Effektivisering nya arbetssätt
Behov nya bilar hemtjänst?
Totalt

2019
500
500
500
470
470
470
500
500
1 800
250
-240
-440
-775
1 000
1 500
?
-1 000

2020
250
500
500
470
470
470
500
250
1 800
250
-480
-440
-775
1 000
3 000
?
-1 000

2021
500
500
470
470
470
500
0
1 800
250
-480
-780
-775
1 000
4 500
?
-1 000

6 005

6 765

7 445

Förändringar sedan juni
•
•
•
•
•
•

Minskade intäkter EKB
Ökade intäkter LSS
Ökade intäkter försörjningsstöd
Ökad kostnader för placeringar LSS
Ökade kostnader för placeringar IFO
Hyra Medohuset ev. 170 tkr dyrare

Behov och vad som föreslås inför 2019

Tillfälligt behov
 Projektledare äldreplan inklusive införande av välfärdsteknologi
Från KS under 1 år
Hyror
 Nya Södergården
 Ungdomsmottagning Gemensam med Arboga och Köping
• Medohuset källarvåningen (Saknas 0 – 170 tkr, äskar utökad ram)
 Etapp 2 Södergården
• Dubbla hyror etapp 2 Södergården och gamla Tallåsgården
Volymökningar
 Biståndshandläggare Fått 500 tkr i ramförstärkning
• Heltid som norm (36,37 åa)
 ÄO – utifrån befolkningsökning ökar behovet med fyra personer/
år (demens) till SÄBO, dessutom behov av utökning i hemtjänst
3,5 åa extra 2019, fått medel för 3 åa i ramförstärkning
• Habiliteringsersättning
• Ungdomsföljare KAA
• Arbetsledare; stadsvårdslag/naturvårdslag/friluftslag
• Administratör inom IFO

Behov
• Boende på Lyktan, 5 av 6 personer, saknar arbete/sysselsättning/ daglig
verksamhet dagtid (ålder 21-50 år)
 Aktivitetssamordnare för äldre inom ordinärt boende, s.k. dagcentral, och
inom särskilt boende Omfördelat inom ram
 Kostsam placering, årskostnad ca 3 000 tkr Totalt 4 500 tkr omfördelat inom
ram samt i anspråkstagande av 3 000 tkr i ospecificerad ramförstärkning –
kostnadsökningar inom LSS och IFO
• Flera som lämnar introduktionen utan att vara självförsörjande, ökade
kostnader försörjningsstöd
• Äldre med psykisk ohälsa prognostiseras öka
Volymminskningar där omställningsarbetet inte går i takt med
intäktsminskning
 Två handläggare, 0,5 åa familjehemssekreterare och 0,5 administratör
finansieras av statsbidrag som i allt väsentligt upphör med minskat
mottagande. Förslag till snabbare personalreduceringar

Kvalitetshöjningar


•


IT- och välfärdsteknologi strateg istället för IT-samordnare
Kvalitetsutvecklare IFO till socialförvaltning gemensamt
Kvalitetsäkra inkontinensskydden
Införa välfärdsteknologi Pengar avsatta dels som investering dels
genom omfördelning inom ram

Förslag personalförändringar 2019
jfr 2018
Socialförvaltning

(Flyttat hit 2 åa från verksamheterna)

IFO (Från 1/9)

4,80

6,80

2,00

54,70 40,25 -14,45

Vård och omsorg

285,41 281,12 -4,29

Totalt SOC

344,91 328,17 -16,74

Ensamkommande flyktingbarn förändring samt
förslag till förändring
• Bemanning 2018-01-01
• Bemanning 2018-09-01
• Förslag bemanning 2019

17,5 årsarbetare
9,5 årsarbetare
4 årsarbetare

Förslag till budget samt budgetförändring 2018 jämfört med 2019
Förslag
Budget 2018 budget 2019 Differens
Nämnd
Förvaltning
IFO
VOO

606 385

656 385

50 000

4 225 568

5 744 953* 1 919 385

59 269 856

54 405 867 -6 863 989

171 887 925 176 827 323 4 939 398
44 794

* En tjänst flyttad från IFO och en från VOO och
medel för införande av välfärdsteknologi 400 tkr

Investeringar
VAD

2019

Välfärdsteknologi

100 000

Förlängning verksamhetssystem

400 000

Inventarier IFO källarvåning,
reception mm

250 000

Nya larm IFO

250 000

Arbetstekniska hjälpmedel

100 000

Verksamhetssystem

2020

2021

250 000

250 000

100 000

100 000

1 000 000

Ny finansieringsprognos (minus är positivt)

Ofinansierad budget i beslut juni
Invånarantal 8 700 -> 8 657
Förändr kostn.utjämning (LSS o inkomstutjämning)
Ny pensionsprognos
Färre ensamkommande
Summa

Ram 2019

5 000
3 000
-9 000
-1 000
7 000
5 000

Nya kostnader och intäkter sedan juni

Ensamkommande
Beslut om ny friskvårdspolicy
Arkiv i Västmanland, beslut om deltagande
Brottsofferjour, beslut om deltagande
Förändrad kalkyl ombyggnation Medohuset
Överförmyndare
Delsumma

Ram 2019

?
?
25
50
0 – 170
-300
+-0

Rubrik

Ram 2019

Nya kostnader och intäkter sedan juni
Prisökning Beställning KKTAB ca 1 %/år sedan 2014
Vägunderhåll Drottninggatan
Vägunderhåll Kungsgatan
Vägunderhåll Fiskgjusegatan, Skäggdoppingvägen,
Blåmesgatan
Hyra nya Kung Karl
Förväntade hyreshöjningar 1,5 – 2 %
Summa tillkommande kostnader
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Tack för visat intresse

www.pwc.se

Finansiering av
kommunal utbyggnad

Kungsörs Kommunteknik AB
Kungsörs Kommunteknik AB äger och förvaltar fastigheter med kommunal verksamhet.
Under des senaste åren har flera investeringar genomförts i bolaget, bl.a. en ny skola. Detta har
medfört att bolagets balansomslutning (summa tillgångar) ökat kraftigt.
Balansräkningen och nyckeltalet Soliditet visar bl.a. hur stor del av tillgångarna som är
finansierade med eget kapital.
Eget kapital

Bolagets tillgångar
är till endast 1,7%
finansierade med
eget kapital.

Tillgångar
Extern
upplåning

PwC

Bolagets utveckling av under fem år
Bolagets externa lån
uppgår till ett högre
belopp än det bokförda värdet av
bolagets fastigheter
december 2018
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Kungsörs Kommunteknik AB
Samtliga investeringar under de senaste åren har skett utan insats från bolagets ägare.
Eget kapital uppgår enligt den senaste årsredovisningen till 6,8 Mkr.
Ett alternativ till extern finansiering är att ägaren skjuter in kapital för de investeringar som genomförs.

Kungsörs kommun
Detta kan ske genom en nyemission av aktier i
koncernens moderbolag – Kungsörs Kommunföretag AB
Kungsörs
kommunföretag
AB

KFAB

PwC

KVAB

Moderbolaget genomför i sin tur en nyemission till
dotterbolag Kungsörs Kommunteknik AB.
KKTAB
december 2018
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Kungsörs Kommunteknik AB
Tillskjutet kapital kan avkastas/återbetalas – amorteras – motsvarande ett externt lån.
Återbetalningen sker genom utdelning till moderbolaget och sedan vidare till kommunen.
En utdelning genomförs från fritt eget kapital. Fritt eget kapital tillskjuts bolagen i koncernen genom att
nyemissionen sker till överkurs – en mindre del av tillskottet blir aktiekapital och resterande del en ”överkurs”.
På det sättet skapas ett fritt eget kapital i dotterbolagen som kan användas för framtida utdelningar.

Kungsörs kommun

Kungsörs
kommunföretag
AB

KFAB

PwC

KVAB

Exempelvis så tillskjuts 50 Mkr varav 0,1 Mkr i aktiekapital. Resterande del 49,9 Mkr blir en överkursfond
som redovisas i fritt eget kapital.
Beloppet kan användas för utdelningar under kommande år, förutsatt att det finns likviditet i bolaget.

KKTAB
december 2018
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Redovisning i kommunen
Vid en nyemission så tillskjuter ägaren kapital till sitt bolag.
I redovisningen så minskar kassan och andelar i dotterbolag ökar – kommunens finansiella anläggningstillgångar ökar i värde motsvarande nyemissionen.
Idag så är värdet på aktierna i Kungsörs Kommunföretag bokförda till 68,1 Mkr
Eget kapital i bolagskoncernen uppgår till 81 Mkr enlig senaste årsredovisningen för bolaget.

PwC

december 2018
5

Redovisning i Kommunföretag och i Kommunteknik
I Kommunföretag så ökar det egna kapitalet med 50 Mkr när 50 Mkr kommer in i kassan.
Dessa satsas sedan i en nyemission i dotterbolaget Kommunteknik.
I Kommunteknik så ökar det egna kapitalet med 50 Mkr när 50 Mkr kommer in i kassan.
Pengarna finansierar sedan nybyggnationsprojekt i bolaget.

PwC
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Kungsörs Kommunteknik AB
Återbetalningen i form av utdelning från bolagskoncernen
bokförs i kommunens redovisning som en finansiell intäkt.
Utdelningar kommer från fritt eget kapital i bolagen som bl.a. skapats
av ackumulerade resultat men också av genomförda emissioner.
Istället för amortering till extern finansiär så kan bolagen
återbetala finansieringen i form av utdelning till kommunen.
Utdelningen bokförs mot bolagens fria egna kapital och minskar eget kapital. Dessutom måste en
likviditet finnas i bolagen för att kunna genomföra utdelningen, vilket även är fallet vid en motsvarande amortering till bank.
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Redovisning i kommunen
Utdelningen från bolagskoncernen bokförs i kommunen som en intäkt i resultaträkningen och
likviditeten redovisas i kommunens kassa.
I takt med utdelningarna minskar bolagskoncernens egna kapital om inte resultatutvecklingen i
koncernen är positiv. En avstämning av kommunens bokförda värde på dotterbolagsaktierna mot
substansvärdet i koncernen behöver ske årligen.
Per 2017-12-31 finns ett övervärde om 13 Mkr.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25

§
Ansökan om inträde i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund från Köpings Kommun
(KS 2019/1)
Ansökan har inkommit 2019-01-02 från Köpings kommun om
inträde i Västra Mälardalens Myndighetsförbund gällande
miljökontor, med undantag miljöstrategisk funktion.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Köping Kommuns ansökan daterad 2018-12-13
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-01-24
.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige beslutar att
•

•

Kungörs kommun ställer sig positiv till inträde för Köpings
kommuns miljökontors verksamhet i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund och att frågan får utredas vidare.
Myndighetsförbundets verksamhet ska samlokaliseras i Arboga
snarast och senast under år 2021.

Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i
Arboga fattar likalydande beslut

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2019-01-24

KS 2019/1

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kommunkansliet
Kanslichef, Josephine Härdin
0227-600223
josephine.hardin@kungsor.se

Ansökan om inträde i Västra Mälardalens
Myndighetsförbund från Köpings kommun
Kommunfullmäktige i Köpings kommun beslutade vid sammanträde den 17 och 20 december 2018, §
115 i ärendet översyn av organisation – fördjupade utredningsuppdrag att miljökontoret placeras i
Västra Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF, med placeringsort Köping, med undantag av
miljöstrategisk funktion som överförs till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunchefen i Köping har därför ställt en förfrågan till kommunfullmäktige i Kungsör om inträde
för Köpings kommuns miljökontor med placeringsort Köping, undantaget är miljöstrategisk funktion
inom miljökontoret.
Västra Mälardalens myndighetsförbund bildades i januari 2011 och består av miljö- och
byggverksamheterna i Arboga och Kungsörs kommun. Verksamheterna är lokaliserade i Arboga.
Kommunalförbundet fullgör kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet,
bygglovområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av någon nämnd inom dessa
områden.
I förbundsordningen för VMMF sägs i § 20 om inträde av ny medlem att beslut om ny medlems
inträde fattas av respektive kommunfullmäktige i medlemskommunerna. Ny medlemskommun har
antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning antagits av samtliga parter.
I den utredning som krävs innan ett inträde kan beviljas så måste konsekvenserna av att
bygglovsfrågorna inte förs över belysas. Målsättningen bör vara att Köpings miljökontors inträde i
förbundet sker från 1 september 2019. Vidare ska en placering av miljökontoret i myndighetsförbundet
innebära att verksamheterna samlokaliseras i Arboga så snart som det finns tillgängliga lokaler och
senast under år 2021.

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige.
1. Kungörs kommun ställer sig positiv till inträde för Köpings kommuns miljökontors verksamhet i Västra
Mälardalens Myndighetsförbund och att frågan får utredas vidare.
2. Myndighetsförbundets verksamhet ska samlokaliseras i Arboga snarast och senast under år 2021.
3. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Arboga fattar likalydande beslut

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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Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Josephine Härdin
kanslichef

Skickas till:
Arboga kommun
Köpings kommun
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Akten

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

2019-02-25

§
Beslut om ändring av detaljplan för Almen 5 i
Kungsörs kommun (KS 2019/43)
KFAB, Kungsörs Fastighets AB har ansökt om ändring av detaljplanen
för Almen 5 i Kungsör. Ändring av detaljplanen (Dp 19) ska medföra
att garage, carportar, förråd, parkeringsplatser och parkering för
rörelsehindrade kan uppföras. Ursprunglig detaljplan för området är
från 1952 och anger att bostäder i öppet byggnadssätt får uppföras.
Ändring av befintlig detaljplan blir därför nödvändig.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-01-15
• Protokollsutdrag Plankommittén 2019-02-05

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar planbesked och beslutar att
påbörja arbetet med att ta fram en ändrad detaljplan för
Almen 5.
Ny detaljplan ska bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

2019-02-05

Blad
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§2
Beslut om ändring av detaljplan för Almen 5 i
Kungsörs kommun (KS 2019/43)
KFAB, Kungsörs Fastighets AB har ansökt om ändring av detaljplanen
för Almen 5 i Kungsör. Ändring av detaljplanen (Dp 19) ska medföra
att garage, carportar, förråd, parkeringsplatser och parkering för
rörelsehindrade kan uppföras. Ursprunglig detaljplan för området är
från 1952 och anger att bostäder i öppet byggnadssätt får uppföras.
Ändring av befintlig detaljplan blir därför nödvändig.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-01-15

Beslut

Plankommitténs förslag till beslut i Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beviljar planbesked och beslutar att
påbörja arbetet med att ta fram en ändrad detaljplan
för Almen 5.
Ny detaljplan ska bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande
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Datum

Vår beteckning

2018-01-15

KS 2019/43

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Plankommitten
Vår handläggare

Stig Tördahl
Teknisk chef
0227-600 168
stig.tordahl@kungsor.se

Beslut om ändring av detaljplan för Almen 5 i
Kungsörs kommun
KFAB, Kungsörs Fastighets AB har ansökt om ändring av detaljplanen för
Almen 5 i Kungsör. Ändring av detaljplanen (Dp 19) ska medföra att Garage /
Carportar, Förråd, Parkeringsplatser och Parkering för rörelsehindrade kan
uppföras. Ursprunglig detaljplan för området är från 1952 och anger att bostäder i
öppet byggnadssätt får uppföras. Ändring av befintlig detaljplan blir därför
nödvändig.
Befintliga träd och naturmark kommer enligt förslag att bevaras i möjligaste mån
samt att nyplantering av träd ska genomföras för att behålla karaktären i området.

Ägare till marken på området är Kungsörs Fastighets AB.
Förslag till beslut
Plankommitten föreslås besluta bevilja Planbesked och att påbörja arbetet med att
ta fram en ändrad detaljplan för Almen 5.
Ny detaljplan ska bekostas av sökande.

Stig Tördahl
Teknisk chef
Kungsörs kommun

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

2019-02-25

§
Antagande av ändrad detaljplan för
industriområde söder om Fabriksgatan, ÄDP
208, Skillinge 2:289 samt del av Skillinge
2:37 (KS 2018/501)
Kungsörs kommun har låtit arbeta fram förslag till ändrad detaljplan
för industriområde söder om Fabriksgatan Kungsör. Ändring av
detaljplanen handläggs med begränsat standardförfarande och
granskning har skett i samrådskrets med godkännande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-02-06
• Granskningsutlåtande 2019-02-11
• Antagandehandling 2019-02-01
• Plankarta 2019-02-12
• Meddelande om beslut samt besvärshänvisning 2018-02-25

Beslut

Kommunstyrelsen antar ny detaljplan för industriområde söder
om Fabriksgatan (ÄDP 208) för fastigheten Skillinge 2:289 samt
del av Skillinge 2:37 enligt bifogad Antagandehandling
upprättad 2019-02-01.
Ny detaljplan inklusive genomförd lantmäteriförrättning
bekostas av sökande.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, utvecklingsenheten Stefan Leijerdal, akten
Utdragsbestyrkande

Antagandehandling
2019-02-11
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Granskningsutlåtande
2019-02-11
Ändring av detaljplan för industriområde söder om Fabriksgatan
avseende Skillinge 2:289 och del av 2:37
Hur samrådet har bedrivits:
Ändring av detaljplan har varit ute på samråd under tiden fr.o.m. 3
december 2018 t.o.m. 31 december 2018. Samtliga handlingar och
yttranden finns i arkivet hos Kungsör kommun.
Inkomna yttranden med kommentarer:
Länsstyrelsen
Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att lokalgata kan byggas ut
inom området och att teknisk anläggning kan byggas på annan plats än
i gällande detaljplan. Bestämmelser införs gällande
dagvattenhantering och skydd vid skyfall.
Överensstämmelse med översiktsplan
Enligt 4 kap 33 § PBL ska planbeskrivningen innehålla en redovisning
om planen avviker från översiktsplanen, på vilket sätt den i så fall gör
det och skälen för avvikelsen. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen
inte avviker från översiktsplanen och är därmed i linje med
översiktsplanens intensioner och mål.
Länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Mot bakgrund av den information som framgår av samrådsförslaget
gör Länsstyrelsen bedömningen att ett antagande av planen inte
kommer att överprövas.
Rådgivning
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om nya 6 kap i
miljöbalken, vilket innebär att samtliga planer och program, nya och
ändringar, som påbörjats efter årsskiftet 2017/2018 ska
miljöbedömmas enligt lagstadgad process som bl.a. innefattar
undersökningssamråd.

Antagandehandling
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Länsstyrelsen vill vidare uppmärksamma kommunen om att ändringar i
detaljplan ska tillämpas i den ursprungliga detaljplanen. Tilläggsplaner
eller ändringsplaner gäller inte tillsammans med den ursprungliga
planen. När ändringen har vunnit laga kraft är det planen i sin ändrade
form som gäller. Enligt plan- och bygglagen (2010:900) 4 kap 30 § ska
en detaljplan bestå av en plankarta över det område som planen
omfattar. Plankartan bör således omfatta det totala planområdet, inte
bara det område som omfattas av planändringen. Länsstyrelsen
hänvisar kommunen till Boverkets hemsida för anvisningar om ändring
av detaljplaner.
Kommentar:
Startbeslut togs av kommunstyrelsen 2017-11-27. Planarbetet bedöms
ha påbörjats innan årsskiftet 2017/2018 och berörs därför inte av
ändringarna i miljöbalken. Plankartan revideras så att den omfattar
det totala planområdet.
Lantmäteriet
Lantmäteriet godkänner planförslaget 2018-01-29.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt
Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.)
Fastighetsstorlek
I planbeskrivningen står att området avses indelas i mindre enheter.
Planen saknar bestämmelser som reglerar största fastighetsstorlek så
det finns inget som hindrar att området avstyckas i exempelvis två
stora industrifastigheter. Om avsikten med planen är att mindre
enheter avstyckas rekommenderas att en planbestämmelse som
reglerar största fastighetsstorlek införs.
Genomförandetid
Noterade att genomförandetiden sätts till samma datum som gällande
detaljplan, 2022-02-14. Då planen ännu är i samrådsskede kommer det
dröja en tid innan den vinner laga kraft. Är det meningen att planen
ska en genomförandetid på 2-3 år?
Kommentar:
Angående fastighetsstorleken är avsikten att även tillåta större
fastigheter.
Vid ändring av detaljplan där genomförandetiden inte löpt ut så gäller

Antagandehandling
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den återstående genomförandetiden även för planändringen. I och
med att ändringen inte är en ny plan ligger genomförandetiden kvar.

MälarEnergi AB
Mälarenergi Värme: Inget att erinra
Mälarenergi Elnät AB: Inget att erinra. Mälarenergi Elnät är informerad
om denna plan i tidigt skede och projektering av elnät pågår.
Kommentar:
Noterat
Räddningstjänsten VMFK
Räddningstjänsten har följande synpunkter/frågeställningar
Vilka verksamheter skall/kan accepteras inom området ur ett
säkerhetsperspektiv, har hänsyn tagits till exempel skyddsavstånd från
ev verksamhet med brandfarliga eller explosiva varor.
Beroende på tillåten verksamhet så kan kapaciteten i
vattenledningarna/brandposter behöva förstärkas.
Kommentar:
Bedömning av platsens lämplighet för verksamheter har prövats
tidigare då detaljplanen togs fram. Ändringen bedöms inte påverka
frågan om skyddsavstånd. Planbeskrivningen kompletteras med
information om vattenledning/brandposter
Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB har ingen elanläggning inom för detaljplan
aktuellt område eller inom dess närområde och har därmed inget att
erinra i rubricerat ärende.
Kommentar:
Noterat
Skanova
Skanova har ledningar/kanalisation i detaljplaneområdet, se sid 2.
Ledningen skyddas av nyttjanderätt 1957-03-27, 5701134
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och
kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna
ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.

Antagandehandling
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Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar
för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som
initierar åtgärden även bekostar den.
Kommentar:
Planbeskrivningen kompletteras med information om Skanovas
ledningar/kanalisation. Plankartan kompletteras med en illustration
över ungefärligt läge för kabeln.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag
till detaljplan för Rörgränd, industriområde söder om Fabriksgatan
(ÄDP 208) i Kungsörs kommun.
Kommentar:
Noterat
Fastighetsägare
Borraren 1
Fastighetsägaren till Borraren 1 godkänner förslaget
Vi ser mycket positivt på att näringslivet i Kungsör utvecklas. Vad man i
detta fallet bör titta närmare på är den trafiksituation som uppstår i
och med etableringen. Fabriksgatan används idag som
uppställningsplats vid lastning och lossning av tyngre fordon,
vägavsnitt mellan Fabriksgatan och Rörgränd används idag som
uppställnings och tillfart till OPW industriområde. Nuvarande
industriområde trafikeras huvudsakligen tunga fordon och detta
förväntas öka. Andelen lättare fordon kommer också att öka med
tanke på ökat antal anställda. Utfart till Kungsgatan är redan idag svår
med tanke på trafikbelastningen.
Har ytterligare tillfartsvägar till området tagits i beaktande.
Kommentar:
Användningen av marken är prövad i tidigare planprocess, ändringen
innebär inte att trafikmängden påverkas. Ytterligare tillfartsvägar till
området har inte bedömts behövas för förändringen.
Fastighetsägarens synpunkter är noterade. Kommunen kommer
kontakta fastighetsägaren och behandla ärendet i särskild ordning.

Fräsaren 1
Fastighetsägaren till Fräsaren 1 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat

Antagandehandling
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Fräsaren 2
Fastighetsägaren till Fräsaren 2 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
Skillinge 2:37 inom planområde
Fastighetsägaren till Skillinge 2:37 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
Skillinge 2:37 utanför planområde
Fastighetsägaren till Skillinge 2:37 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
Skillinge 2:289 inom planområde
Fastighetsägaren till Skillinge 2:289 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
Skillinge 6:10
Fastighetsägaren till Skillinge 6:10 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
Ledningsrätt 1, 1960-394.1
Ledningsrätt 1 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat
Ledningsrätt 2, 1960-494.1
Ledningsrätt 2 godkänner förslaget
Kommentar:
Noterat

Antagandehandling
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Synpunkter inkomna under samråd
Under samrådet inkom totalt 15 yttranden, varav 9 godkännanden.
Länsstyrelsen framförde rådgivande synpunkter kring utformning av
plankarta samt om förändringar i miljöbalken. Lantmäteriet godkände
planen och framförde synpunkter på fastighetsstorlek samt
genomförandetid. Räddningstjänsten VMFK framförde synpunkter
kring förstärkning av vattenledning/brandpost samt säkerhetsfrågor.
Skanova framförde synpunkter om den telekabel som ligger i planens
sydöstra hörn. En fastighetsägare framförde frågor kring tillfartsvägar.
Resterande yttranden var upplysande eller utan erinran.
Då det är en ändring av detaljplanen och inte en ny plan bedöms att
endast redaktionella ändringar behöver göras. De redaktionella
ändringarna består av att inkludera hela planområdet i plankartan och
lägga till en illustration över ungefärligt läge för telekabel i
planområdets sydöstra hörn. I planbeskrivningen läggs en skrivning om
brandposter till samt ett förtydligande kring telekabel.
Interna synpunkter:
LOKALGATA på plankartan ändras till att markeras med röd text på
kartan istället för svart då detta är en del av ändringen.
Kommunens sammanvägda ställningstagande
Inkomna synpunkter föranleder inga ändringar av förslaget utöver
redaktionella.
Kommunen föreslår att förslag till detaljplan antas.

Stig Tördahl
Teknisk chef

Monika Stenberg / Kristofer Agdahl
Planarkitekt
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Ändring av

Detaljplan för industriområde
söder om Fabriksgatan (ÄDP
208)
Ändringen avser fastigheten Skillinge
2:289 samt del av Skillinge 2:37
(KS2017/430)
Planbeskrivning, antagandehandling

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje.
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Inledning
Planhandlingar

- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (denna handling)
- Fastighetsförteckning
Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000.
Bakgrund och syfte

Kungsörs kommun har ansökt om ändring av del av detaljplanen för
industriområde Kungsör. Ändringen av detaljplanen (EDP 195) innebär
att lokalgata kan byggas ut inom området samt teknisk anläggning
byggas på annan plats än i gällande detaljplan.
Därutöver avses området indelas i mindre enheter som kan styckas av
för försäljning. Dessa mindre industritomter svarar mer mot efterfrågan
av industrimark. Bestämmelser införs gällande dagvattenhantering och
skydd vid skyfall.
Läsanvisning och planens handlingar

Denna planbeskrivning beskriver i löpande text samt förtydligar med
illustrationer vad som föreslås genomföras, motiven för planens
utformning, vad detaljplanekartan och dess bestämmelser anger för
rättigheter och skyldigheter och vad den får för konsekvenser. Till
detaljplanen hör utöver denna planbeskrivning även en plankarta med
bestämmelser som formellt anger hur all mark inom planområdet
regleras.
I denna planbeskrivning anges ändringar i avsnittet Ändringens
omfattning. På plankartan anges de bestämmelser och gränser som
ändras med röd text, symbol eller linje.
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB

Planen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids
eller vara i konflikt med några riksintressen. Planen bedöms därför vara
förenlig med innehållet i ovan nämnda lagrum.
Förfarande

Denna ändring föreslås hanteras med så kallat begränsat
standardförfarande. Det är möjligt enligt plan- och bygglagen (PBL) att
begränsa förfarandet om samrådskretsen godkänner förslag till
detaljplan redan under samrådet om förutsättningarna i övrigt finns för
att tillämpa ett begränsat standardförfarande. Om inte samrådkretsen
godkänner hanteras detaljplanen med standardförfarande.
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Plandata

Planområdet är lokaliserat i Kungsörs östra del och gränsar i norr mot
planlagt industriområde. En mindre väg avgränsar området mot väster.
Mot söder avgränsas området av ett skogsparti och mot öster av
strandskyddsområdet längs Vilabäcken.
Planområdet berör endast fastigheten Skillinge 2:289 och en mindre del
av Skillinge 2:37, som ägs av Kungsörs kommun. Borraren 1, som ingår
i den ursprungliga detaljplanen omfattas inte av denna ändring.
Planområdet för denna ändring har en area om ca 55 600 kvadratmeter.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Planområdet omfattas inte av riksintresse.
Strandskydd

Strandskyddsbestämmelserna gäller inom en 25 meter bred zon utmed
Vilabäckens båda sidor. Planområdet ligger i sin helhet utanför
strandskyddszonen.
Översiktsplan för Kungsörs kommun

Översiktsplan för Kungsörs kommun antogs 8 december 2014 (§ 54).
Marken var då redan detaljplanelagd som industrimark och inget
särskilt anges för marken. Direkt öster om planområdet anger
översiktsplanen mark för verksamhet.
Program

Program för detaljplanen har bedömts inte behövas.
Detaljplan

Markens lämplighet för industri prövades i detaljplan ”Utvidgning av
industriområde söder om Fabriksgatan”, laga kraft 2007-05-24, som
redovisar en markanvändning för industriändamål och lokalgata samt
mindre yta för en pumpstation.
Detaljplanen från 2007 reviderades i gällande detaljplan, som vann laga
kraft 2012-02-14. Den nu gällande detaljplanen anger mark för industri
och tekniska anläggningar i samma utsträckning som den tidigare, men
med vissa justeringar av lokalgatan. Gällande detaljplan togs fram med
så kallat enkelt planförfarande då förslaget bedömdes sakna intresse för
allmänheten samt var förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande.
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Utdrag ur gällande detaljplan, EDP 195. Röd linje avser det nu aktuella planområdet.

Beslut om planläggning

Kommunstyrelsens plankommitté beslutade 2017-10-24 (§ 10) att
föreslå kommunstyrelsen att ge ett positivt planbesked i enlighet med
ansökan. Plankommitténs projektansvarige fick i uppdrag att ta fram ett
förslag till ändrad detaljplan för området söder om Fabriksgatan i
Kungsörs kommun. Ändring av detaljplan bekostas av sökande.

Förutsättningar
Gällande detaljplan

Industriområdet har vid tidigare planläggning avgränsats med hänsyn
till påtalade fornlämningsintressen, befintlig skogskant i söder samt
strandskyddsområdet längs Vilabäcken. Industriområdets lämplighet
har därmed prövats vid tidigare planläggning.
Högsta byggnadshöjd är 8,0 meter. Största byggnadsarea är 40% av
fastighetsarean (e1). Mot befintlig byggnad i väster redovisas en
byggnadsfri zon på 10 meter. I övrigt tillåts bebyggelse fram till 4,5
meter från tomtgräns (p1).
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Befintligt industriområde trafikförsörjs via Kungsgatan som utgör
allmän väg, samt Fabriksgatan. Gatornas kapacitet möjliggör ytterligare
trafikbelastning.
Området trafikförsörjs via Rörgränd från Fabriksgatan och söderut.
Terrängförhållanden och markanvändning

Området är i stort sett plant med undantag för några mindre åkerholmar
som framträder i landskapet. Huvuddelen av området utgörs av
åkermark som brukas. I söder gränsar ett skogsområde och i öster löper
Vilabäcken. En mindre del av planområdet används för uppställning av
fordon på en grusad yta.
Bebyggelse i omgivningarna

Strax utanför planområdets sydvästra del ligger ett hus som ägs av
kommunen och används för övningsändamål. De närmast belägna
bostäderna – vid Ekebyholm – ligger ca 330 m i nordostlig riktning.

Foto västerut från vändplan vid Rörgränd.

Geotekniska frågor

Översiktlig geoteknisk undersökning (SWECO VBB AB, 2006-03-17)
utfördes inför den planering av marken, som ledde fram till laga
kraftvunnen detaljplan 2007-05-24.
Av den geotekniska utredningen framgår att marken utgörs av
torrskorpelera på lös lera vilande på morän och berg.
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Markbeskaffenheten gör att några större förändringar av marknivåer ej
är lämpliga. Vid markhöjningar med ca en meter på lös lera upp till tre
meter kan sättningar med 10-15 centimeter eller mer förväntas.
Grundläggning av byggnader bör ske i huvudsak med pålar. Särskild
geoteknisk utredning rekommenderas när byggnaders lägen preciserats.
Fornlämningar

Som underlag för tidigare detaljplan ligger en arkeologisk utredning
benämnd ”Eriksson, T. 1991. Arkologisk utredning, Södermanland,
Kung-Karls socken, Skillinge 2:37 och 6:10, Fornlämning 109 och 122.
Riksantikvarieämbetet. Byrån för Arkeologiska Undersökningar”. Av
denna framgår att kända fornlämningar saknas inom planområdet. I
grannskapet finns dock två fornlämningar. Väster om planområdet
ligger således fornlämning 109 med ett gravfält, två rösen, två högar
och sex runda stensättningar. Öster om planområdet ligger fornlämning
122 med fem välbevarade högar.

Utsnitt ur Riksantikvarieämbetets Fornsök. Blått anger kända fornlämningar.

I anslutning till fornlämning 109 finns en stor naturlig platå som skulle
kunna vara lämplig för bosättning. I området söder om fornlämning 122
finns en naturlig platå där såväl överplöjda gravar som boplatser kan ha
legat.
Enligt 2 kap 12 § lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950) fordras
tillstånd från länsstyrelsen att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en
fornlämning.
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Naturvärden

Biotopskyddet för åkerholmarna inom planområdet upphävdes i
samband med upprättande av detaljplan, som vann laga kraft 2007-0524.
Söder om planområdet finns mark som är utpekat i länsstyrelsen i
Naturvårdsplan 2015, ängs- och hagmarksinventeringen och Kungsörs
naturvårsprogram. Området ”väster Ekeby” har enligt naturvårdsplanen
rik flora, är ett betydelsefullt område för friluftslivet och har vacker
hagmark. Bete är önskvärt om naturvärdena i stort ska kunna bevaras
och området har klassning 2 (mycket högt naturvärde motsvarande
objekt av regionalt intresse).

Utdrag ur Länsstyrelsens kartsystem. Strandskydd markerat med blå linje. Söder om
planområdet finns ett större område med naturvårdsplan. Området som ändringen
berör markerat med röd streckad linje.

Skogs- och hagmarksområdet är i Kungsörs kommuns översiktsplan
utpekat som friluftlivsområde: Malmberga/Västra Ekeby –
närströvområde i rikt kulturlandskap med betesmarker och
fornlämningar.
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Planområdet utgörs idag av flack åkermark.

Kulturmiljö

Söder om planområdet finns mark, som enligt Kungsörs kommuns
översiktsplan är utpekat som ”Övrig skyddsvärd miljö” där dess
centrala delar ingår i kulturminnesvårdsprogram: Malmberga/Västra
Ekeby – området är rikt på fornlämningar. Området är utpekat som
betydelsefullt i bevarandeplanen för odlingslandskapet.
Radon

Översiktlig radonutredning från juli 1985 visar att planområdet utgör
lågriskområde för radon.
Markföroreningar

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet enligt WebbGIS,
Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Hydrologiska förhållanden

Området avrinner i dag österut till Vilabäcken. Området är väldigt
flackt och vatten blir till viss del stående i nordvästra hörnet.
Skogsområdet i söder ligger högre än åkermarken och ett mindre dike
följer åkerkanten och leder vattnet till Vilabäcken.
Genom området leder ett par, numera med dräneringsslang och
betongrör, igenlagda diken i öst-västlig riktning ut mot Vilabäcken.
SMHIs skyfallskartering anger viss risk för stående vatten vid Rörgränd
(rosa i kartan).
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Skyfallskartering. Planområdet markerat med röd streckad linje.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Planområdet avrinner österut mot Vilabäcken som mynnar i Mälaren.
Planområdet ligger inom vattenförekomsten Mälaren-Galten.
Enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige) har Mälaren-Galten
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.
Miljökvalitetsnormer som ska uppnås för ytvattenförekomsten är god
ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus 2021.
Markavvattningsföretag

Markavvattningsföretag (Ekeby m fl vaf) finns söder om planområdet
med avrinning via bland annat Vilabäcken.
Vatten/avlopp

Ledningar för vatten och avlopp finns i Fabriksgatan. Väster om
planområdet finns en vattenledning som försörjer befintligt hus.
Beroende på vilken verksamhet som etableras i området kan
vattenledningarna/brandposterna behöva förstärkas.
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Markavvattningsföretagets båtnadsområde markerat med mörkblått. Planområdet
markerat med röd streckad linje.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeledningar finns utbyggda längst Kungsgatan fram till
Strängbetong. Möjlighet till fjärrvärmeanslutning finns från förlängd
ledning längs Kungsgatan via t ex Fabriksgatan och Rörgränd.
Elförsörjning

Industritomterna i kv Fräsaren och Svarvaren försörjs med el från
transformatorstationen i kv Fräsaren 4. Elledningar finns således i
Fabriksgatan.
Nätsystem för elförsörjning kommer att byggas ut alltefter behov. Nya
transformatorstationer kan placeras på tomtmark med byggrätt. El- och
teleledningar kan förläggas i den nya gatan.
Övrigt teknisk försörjning

En fd rikskabel för tele (Skanova) berör hörnet i planområdets sydöstra
del. Kabeln kan vid behov flyttas. Undanflyttningsåtgärder eller skydd
av telekablar för att möjliggöra exploatering ska bekostas av den part
som initierar åtgärden. Telekablar finns även i Fabriksgatan.
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Ändringens omfattning
Gator och trafik

Mark inom fastigheten Skillinge 2:289 avsätts som allmän plats, gata
(LOKALGATA). Ändringen medger att allmän gata byggs ut genom att
befintliga Rörgränd förlängs och avslutas med vändplan i sydost.
Vägområdets bredd är 10 meter med ytterligare 3 meter för
dagvattendike i gatans öst-västliga sträckning.
Dagvatten, skyfallshantering

Förändrad markanvändning innebär att en stor del av åkermarken, som
tar upp dagvatten, ersätts med hårdgjord tomtyta samt takytor. Större
parkeringsytor eller annan förorenande verksamhet avses förses med
oljeavskiljare.
Inför ändringen av detaljplanen har förslag på översiktlig
dagvattenlösning upprättats av kommunen, daterad 2018-01-31.
Dagvattenhanteringen föreslås utformas med öppna diken dit dagvatten
avleds ytledes. Dikena utformas med strypta utlopp som ska ge flöden
till Vilabäcken som motsvarar dagens flöden. Öppna diken ger rening
av dagvattnet och fördröjning av flöden till Vilabäcken för att inte ändra
förutsättningarna för flora och fauna i bäcken.

Delavrinningsområden efter tänkt exploatering.
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Delavrinningsområden och dagvattenavrinning redovisas i figur ovan.
Diket i södra kanten är i nuläget grovt ritad som ett rakt streck, i
verkligheten kommer detta att följa skogskanten, som i nuläget. Detta
dike ska även fortsättningsvis fylla samma funktion, vilket är att
förhindra avrinning från skogsområdet in i planområdet.
I plankartan har allmän plats (NATUR dike) lagts in för det
dagvattendike som passerar kvartersmarken i planområdets nordvästra
del. I nordost och söder avses dikena ligga utanför planområdet.
Bestämmelse (n1) har införts att avvattning från industritomter ska ske
mot dagvattendike samt att viss del av tomterna ska ha genomsläppligt
material.
Lokalgatan har höjdsatts och bestämmelse om gatans höjd (+0.00)
införts för att avrinningen ska ske i önskvärd riktning.
Bestämmelse har införts för kvartersmarken så byggnader skyddas från
eventuellt stående vatten i samband med skyfall. Färdigt golv i samtliga
byggnader ska ligga minst 0,4 meter över angränsande lokalgatas nivå
(b1).
Tekniska anläggningar

Området kan anslutas till befintliga VA-ledningar i Fabriksgatan. De
flesta fastigheterna kommer ha självfallsledning, medan de tre östligaste
kräver LTA-pumpar.
Läge för pumpstation är flyttad jämfört med gällande detaljplan.
Markområdet, som avsattes för pumpstation i gällande detaljplan,
redovisas som allmän plats (NATUR dike). Här kommer dagvattendike
anläggas, som sedan löper utanför planområdet mot Vilabäcken. Det uområde samt punktprickad mark, som avsågs för ledningar till
pumpstationen utgår eftersom placeringen av tekniska anläggningar
ändrats.
Område för teknisk anläggning (E) redovisas i anslutning till föreslagen
ny vändplan längst i öster och kan nyttjas för pumpstation, nätstation
etc.
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Konsekvenser
Behovsbedömning

I anslutning till den tidigare detaljplanen, laga kraft 2007-05-24,
upprättades en miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom föreliggande
plan i huvudsak endast skiljer sig från den tidigare i administrativt
hänseende bedöms ändringen inte innebära risk för betydande
miljöpåverkan.
Industribuller

För att begränsa bullerstörningarna från industriområdet har
planbestämmelser intagits angående ljudnivåer som ej får överskridas
(m1). Ljudnivåerna följer naturvårdsverkets förslag från 2005.
Följande ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostad får ej överskridas
Dagtid
07-18
50 dB(A)
Nattetid
22-07
40 dB(A)
Övrig tid
45 dB(A)
Följande maximala ljudnivå utomhus vid bostad får ej överskridas
Nattetid

22-07

55 dB(A)

Bestämmelserna om bullernivåer kan innebära viss begränsning av
verksamhetstyper i området.
Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning av bostäder 2015:21 har tillkommit
därefter och behandlar buller från industriell verksamhet. De i
vägledningen angivna nivåerna ligger något högre än vad som finns
som bestämmelser i gällande detaljplan. Dessutom har möjligheten med
ljuddämpad sida införts. Bestämmelserna föreslås dock kvarstå enligt
gällande detaljplan.
Areella näringar

Ett genomförande av detaljplanen innebär att brukningsbar
jordbruksmark tas i anspråk. Jordbruksintresset har, vid tidigare
planläggning för industri inom det nu aktuella markområdet, fått ge
vika för det väsentliga allmänna intresset att tillskapa industrimark.
Fornlämning

Intilliggande fornlämningsområden har beaktats vid industriområdets
avgränsning.
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Påverkan på vatten

Föreslagen åtgärd för rening av dagvatten bedöms inte innebära
negativa konsekvenser för områdena nedströms och för recipienten
Mälaren.
Landskapsbild/stadsbild

Planerat industriområde innebär en förändring av landskapsbilden från
söder. Noteras att en befintlig större åkerholme norr om industriområdet
utgör ett visst visuellt skydd från Kungsgatan och bostadsområdet vid
Ekebyholm. Avskärmande vegetation finns även mellan planerat
industriområde och bostadshuset strax väster om planområdet.
Buller från trafik

Beträffande buller från biltrafiken noterades år 2006, när första
detaljplanen för industriområde upprättades, att trafikmängderna på
Kungsgatan öster om Fabriksgatan var ca 3300 fordon/ årsmedeldygn.
Beräknade bullernivåer utomhus för husen längs gatan uppgick till ca
58 dBA ekvivalent ljudnivå och ca 73 dBA maximal ljudnivå.
Dåvarande riktvärden (55 dBA resp 70 dBA) överskreds således.
Trafikmängderna och därmed trafikbullret bedömdes endast öka
marginellt som en följd av planen. En ökning av trafikmängden med t
ex 10%, vilket bedöms vara i överkant, ökar den ekvivalenta ljudnivån
med ca 0,5 dBA. Denna ökning kan anses vara försumbar.

Ytterligare prövning
Vattenverksamhet

För att hantera dagvattnet krävs eventuellt t ex grävning i bäcken. Om
detta utförs räknas åtgärden som vattenverksamhet som är
anmälningspliktig till länsstyrelsen. Enligt 11 kap 12 § miljöbalken
behövs varken tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet om det är
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas
negativt. Det är upp till verksamhetsutövaren att göra den
bedömningen, eftersom det är verksamhetsutövaren som är ansvarig om
påverkan trots allt skulle uppstå. Kommunen bedömer att avledningen
av dagvattnet via diken till Vilabäcken innebär vattenverksamhet och en
anmälan kommer att göras.

Antagandehandling
Sida 15 (17)

Strandskydd

Att gräva inom det strandskyddade området kräver dispens från
strandskyddet, vilket Västra Mälardalens myndighetsförbud normalt
handlägger. Då det nu rör även vattenverksamhet är det länsstyrelsen
som hanterar strandskyddsdispensen. Vid behov kommer dispens från
strandskyddsbestämmelserna att sökas för avledning av dagvatten till
Vilabäcken.
Påverkan på markavvattningsföretag

Förbud mot markavvattning gäller i hela Kungsör. Att rensa och gräva
diken för avledande av dagvatten har bedömts inte handla om
markavvattning i detta fallet.
Miljöfarlig verksamhet

Att hantera dagvattnet från industriområde kan räkas som en miljöfarlig
verksamhet.

Genomförande
Ansvarsfördelning

För utbyggnad av gator, VA-ledningar samt diken för dagvatten svarar
kommunen.
Byggherren svarar för framtagande av geotekniska utredningar för
grundläggning av byggnader.
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats, dvs LOKALGATA och
NATUR.
Ekonomiska frågor

Kostnader för mark, översiktlig geoteknisk utredning, exploatering och
fastighetsbildning tas ut av kommunen i samband med tomtförsäljning.
Kommunens kostnader för planens framtagande kommer att tas ut som
planavgift i samband med bygglov.
Kostnader för anslutning till el- och telenät uttages separat av respektive
ledningshavare.

Antagandehandling
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Fastighetsrättsliga frågor

Området kan uppdelas i tomter av varierande storlek. Kommunen
ansvarar för ansökan om fastighetsbildning hos lantmäteriet.

Förslag på möjlig fastighetsindelning. Nya fastigheter i orange linje med storlek i
kvadratmeter.

Genomförandetid

Om det finns genomförandetid kvar för planen som ska ändras ska den
återstående genomförandetiden även gälla för den eller de
planbestämmelser som planändringen avser och kräver inte något
särskilt beslut. På detta sätt undviks att olika genomförandetider blir
gällande för samma område. Den kvarvarande genomförandetiden för
den ursprungliga planen ska användas, även om det återstår mindre än
fem år av genomförandetiden.
Gällande detaljplan har en genomförandetid på 10 år, som löper till
2022-02-14. Denna ändring föreslås ha samma genomförandetid, dvs
till 2022-02-14.
Tidplan

Preliminär tidplan
Planuppdrag, november 2017
Samråd, 2:a-3:e kvartalet 2018
Antagande, 1:a kvartalet 2019

Antagandehandling
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Medverkande
Planhandlingarna är upprättade av planarkitekterna Monika Stenberg
och Kristofer Agdahl, Ramböll Sverige AB på uppdrag av Kungsörs
kommun.

Stig Tördahl
Teknisk chef

Monika Stenberg / Kristofer Agdahl
Planarkitekt
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Gräns för ändringen
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP (PBL 4 kap 5 § punkt 2)
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PLATSMARK MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
+0,0

6589600

dike

Höjd över nollplanet
Dike för dagvatten

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
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Högsta byggnadshöjd i meter
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Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean
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Färdigt golvnivå i byggnad ska ligga minst 0,4 meter över
angränsande gatans nivå

p1

Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns
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Högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostad
Dagtid (vardag även lördag) 07-18 50 dB (A)
Nattetid 22-07 40 dB (A)
Övrig tid 45 dB (A)
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Ungefärligt läge för telekabe

Ändringen avser
bestämmelser med röd
text, symbol eller linje.

Högsta tillåtna maximala ljudnivåer utomhus vid bostad
Nattetid 22-07 55 dB (A)
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Grundkartans beteckningar

6:12 , 3
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Marken får inte bebyggas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Underjordiska ledningar - Område eller utrymme som ska vara
u

tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar (PBL 4 kap 6 §)

Trakt-/kvartersgräns

Byggnad, liv resp. takkontur

Körbanekant

Fastighetsgräns

Uthus, liv resp. tak

Ägoslagsgräns

Kommunen är huvudman för allmän plats.

Fastighetsgräns, osäkert läge

Skärmtak, liv resp. tak

Barr- resp. lövskog

Genomförandetiden löper till 2022-02-14.

Gräns för servitut, ledningsrätt etc.

Transformator, liv resp. tak

Äng resp. åker

Trakt-/kvartersnamn

Industribyggnad
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KUNGSÖR, ULW

Avvattning från industrifastigheter ska ske mot dagvattendike, högst
80% av varje verksamhetstomt får hårdgöras

Berg i dagen
Fornlämning
Fornlämning, begränsning

Häck
Slänt
Bäck, dike

Uppgifter om grundkartan

Grundkartan (digitalt) upprättad 2018-11-12 av
Mätningssektionen i Kungsörs kommun.
Projektionssystemet i plan: SWEREF99 16 30
Höjdsystem: Kungsörs lokala
Kartan upprättad i mätklass II

Text

Illustrationstext
Illustrationslinje
Till planen hör: Planbeskrivning, fastighetsförteckning och granskningsutlåtande

Ändring av detaljplan för

Industriområde

Antagandehandling

SÖDER OM FABRIKSGATAN
avseende SKILLINGE 2:289
och del av 2:37
Kungsörs kommun, Västmanlands län

Upprättad

Kristofer Agdahl
Planförfattare

2018-05-29

Reviderad

Beslutsdatum

Instans

2018-11-26

KS

2019-02-25

KS

Samråd

Antagande
Laga kraft

2019-02-12

Stig Tördahl
Teknisk chef

ÄDP 208
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Datum

Vår beteckning

2018-02-25

KS2018/501

Kommunstyrelsens förvaltning
Utvecklingsenheten

Meddelande om beslut samt besvärshänvisning
Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun har 2018-02-25 beslutat att anta
detaljplan: Ändring av detaljplan för Rörgränd, industriområde söder
Fabriksgatan, ÄDP 208, Skillinge 2:289 samt del av Skillinge 2:37.
Planen vinner laga kraft tre veckor från den dag då justeringen av protokollet
tillkännagetts på kommunens anslagtavla om ingen överklagar beslutet. Rätt att
överklaga har den som senast under granskningsskedet skriftligen framfört
synpunkter som inte blivit tillgodosedda.
Kommunala beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller
områdesbestämmelser får överklagas till mark- och miljödomstolen enligt 13 kap
2a § Plan- och Bygglagen. Överklagandet sker genom en så kallad
besvärshandling som lämnas till kommunen. Kommunen lämnar sedan vidare
samtliga överklaganden till mark- och miljödomstolen.
För den aktuella detaljplanen är sista dag att överklaga 2018-02-21.
Överklagande/besvär ska framföras skriftligen till:
Kungsörs kommun
Anne Pettersson
736 85 Kungsör
Följande ska vara med i besvärshandlingen:
• Vilket beslut som överklagas
• Vilken ändring av beslutet som begärs
• Adress till den som överklagar
• Underskrift och namnförtydligande.
Bifogas
• Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 2018-02-25.

Med vänlig hälsning
Kungsörs kommun

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

2019-02-25

§
Investeringsbeslut för byggnation av
infrastruktur för industritomter söder om
Fabriksgatan, ÄDP 208. (KS 2018/501)
Kungsörs kommun har låtit arbeta fram förslag till ändrad detaljplan
för industriområde söder om Fabriksgatan Kungsör.
Kungsörs KommunTeknik AB avser att efter antagande av detaljplanen och fastighetsbildning påbörja byggnation av gata, belysning
och dagvattenanläggning för att möjliggöra angöring av 8 stycken
industritomter i detaljplaneområdet. Kostnad för byggnation av
infrastruktur i området beräknas till 3 180 000 kr och KKTAB begär
ett investeringsbeslut upp till denna summa. Denna kostnad kommer
sedan att tas ut vid försäljning av dessa avstyckade och byggklara
tomter.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2019-02-07

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om ett investeringstillstånd om 3 180
000 kr för byggnation av infrastruktur för industritomter söder
om Fabriksgatan

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, akten
Utdragsbestyrkande
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Datum

Vår beteckning

2019-02-07
Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Stig Tördahl
VD / Teknisk chef

Investeringsbeslut för byggnation av infrasruktur för industritomter
söder om Fabriksgatan, ÄDP 208
Kungsörs kommun har tagit fram en ändrad detaljplan, ÄDP 208, för
industritomter för antagande.
Kungsörs KommunTeknik AB avser att efter antagande av detaljplanen och
fastighetsbildning påbörja byggnation av gata, belysning och
dagvattenanläggning för att möjliggöra angöring av 8 industritomter i
detaljplaneområdet.
Kostnad för byggnation av infrastruktur i området beräknas till 3 180 t kr och
KKTAB begär då investeringsbeslut upp till denna summa. KKTAB kommer att
fortlöpande fakturera Kungsörs kommun för byggnationskostnaderna.
Denna kostnad kommer sedan att tas ut vid försäljning av dessa avstyckade och
byggklara tomter. Detta betyder att Kungsörs kommun får täckning för denna
investeringsinsats. Tomtpriset vid försäljning kommer preliminärt att uppgå till
153 kr/m2, 80 kr/m2 enligt taxa + 73 kr/m2 för infrastruktur.
Kostnad för byggnation av VA-anläggning ska bekostas av anslutningsavgifter
enligt taxa.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta om ett investeringstillstånd om 3 180 t kr för
byggnation av infrastruktur för industritomter söder om Fabriksgatan.

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

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25

§
Ytterligare svar på revisionsrapport –
Granskning avseende kommunens rutiner
avseende hantering av anläggningsregister
för materiella anläggningstillgångar (KS
2018/344)
Ekonomienheten besvarade rubricerade revisionsrapport i augusti
2018 men revisionen var inte nöjda med svaret. Revisionen önskar
en redogörelse av vilka konkreta åtgärder som vidtas och när,
gällande förbättring av rutiner vid intern kontroll av stöldbegärlig
egendom. Svaret från kommunstyrelsen önskas senast 2019-03-31.
Ekonomienheten redogör i svaret för de kontroller som finns idag
vilket anses vara på den nivå som kan anses lönsamt, och att man
för tillfället inte har för avsikt att införa nya rutiner eller åtgärder
för att förbättra den interna kontrollen av tillgångar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse från ekonomichef 2019-01-24
• Revisionens skrivelse 2019-01-23

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta ekonomichefens förslag till
svar som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Datum

Vår beteckning

2019-01-24

KS 2018 / 344

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Ekonomichef Bo Granudd

Svar på revisionsrapport – Granskning avseende
kommunens rutiner avseende hantering av
anläggningsregister för materiella
anläggningstillgångar
Ekonomienheten besvarade rubricerade revisionsrapport i augusti 2018 men
revisionen var inte helt nöjda med svaret. Man önskar en redogörelse av vilka
konkreta åtgärder som vidtas och när, gällande förbättring av rutiner vid intern
kontroll av stöldbegärlig egendom.
Som beskrevs i det första svaret så finns en mängd register redan. De täcker in
områden som konst, datorer, telefoner, maskiner och möbler t ex. Som en del i
den interna kontrollen så görs med olika regelbundenhet inventeringar. De flesta
kontroller sker löpande men ibland görs extra insatser för att stämma av att, vi
kan kalla dem inventarier för enkelhets skull, finns där de förväntas vara. Vi
genomför årsvis t ex avstämning av datorer, inte lika frekvent men med något års
mellanrum konst. Detta ligger som en del i vår internkontrollplan.
Det är alltid en avvägning av om det finns ett mervärde av att göra kontroller,
kontroller är ofta dyra att genomföra. Mervärdet behöver inte nödvändigtvis vara
monetärt. Badwill som uppstår genom rykten om att kommunen inte har någon
kontroll på sina saker har ett svåruppskattat monetärt värde exempelvis.
Vår bedömning är att vi redan har infört kontroller på nivån av vad vi betraktar
som lönsamt. Frågan om nya rutiner hålls dock aktuell hela tiden i takt med att
nya saker dyker upp. De senaste åren har t ex ”paddor”, telefoner eller datorer
delats ut till politiker, elever och personal. Sådant har krävt nya rutiner och
uppföljningar.
Vårt svar är ändå att vi för tillfället inte har för avsikt att införa nya rutiner eller
åtgärder för att förbättra den interna kontrollen av tillgångar, särskilt när det
gäller inventarier till lägre värden.

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

2019-02-25

§
Årsredovisning 2018 för kommunstyrelsens
förvaltning (KS 2018/XX)
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en egen utförligare beskrivning av vad verksamheterna ägnat sig åt under det gångna
året i form av en verksamhetsberättelse.
Dokumentet innehåller bl.a:
- Viktigare händelser
- Framtidsperspektiv
- Ekonomi
- Personal
- Jämställdhetsarbete
- Internkontroll
- Redovisning av mål och måluppfyllelse
Endast delar av dokumentet kommer att ingå i kommunens
årsredovisning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till Årsredovisning
2018

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Årsredovisning 2018 för
kommunstyrelsens förvaltning.

Bokslutet redovisas som KS handling XX/2019

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Förslag till

Årsredovisning för
Kommunstyrelsens
förvaltning
2018-12-31
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Förvaltningsberättelse kommunstyrelsens förvaltning
Organisation dokument

Viktiga händelser
(samtliga)

Kommunen

Personal
(Anne-Britt)

Politiskt verksamhet
(Josephine)

Utvecklingsenheten
(Utv.enheten)

Ekonomienheten
(Bosse)
Befolkning
(Stefan)
Personalenheten
(Anne-Britt)
Resultatredovisning mål
(Johanna)

Nyckeltal
(Utv.enheten)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens
förvaltning
övergripande
(samtliga)

Kansliet
(Josephine)

Kultur
(Ulf)

Fritid
(Mikael N)

Kommunikation
(Christina)
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Förvaltningsberättelse kommunstyrelsens förvaltning
Organisation kommunstyrelsens förvaltning

Ekonomi

Personal

Kansli
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens
förvaltning

Kommundirektör

Kultur- o fritid

Utvecklingsenhet

Kommunikationsenhet

Ordförande
Kommunstyrelsen

Per Strengbom

Chefer
Kommundirektör
Ekonomichef
Personalchef
Kanslichef
Kultur- o fritidschef

Claes-Urban Boström
Bo Granudd
Anne-Britt Hanson Åkerblom
Josephine Härdin
Mikael Nilsson
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Kommunstyrelsens förvaltning övergripande
Viktiga händelser
Ett byte av mark med skog för att kommunen ska bli markägare och få besittningsrätt till
område för motocrossbana.
Alla födda barn från och med den 1 januari 2018 ska få en välkomstgåva av Kungsörs
kommun.
En utvärdering av digitala utskick till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och
bolag har genomförts.
Detaljplaner har skickats ut för samråd:
- Ändring av detaljplan för Jägaråsen
- Nya Kinnekulle
- Kaplanen 7-9
Val till riksdagen, landsting och kommun har genomförts
Ekonomi
Nämnd/förvaltning
(redov i tkr)

2017
Utfall

Utfall

2018
Budget

Avvik

Diff
2018-2017

Politik och revision
Kommunledning m m
Ekonomi
Personaladministration
Kansliet
Kultur,fri,bibl,info
Teknisk verksamhet

5 330
27 425
-219
-126
-436
18 163
17 553

5 327
29 850
-486
-116
-407
19 165
18 340

5 966
27 643
-4
47
-30
19 049
17 624

639
-2 207
482
163
377
-116
-716

-0,1%
8,8%
-55,0%
8,5%
7,3%
5,5%
4,5%

Resultat

67 690

71 673

70 295

-1 378

5,9%

Den gemensamma politiska verksamheten redovisar en kostnad som ligger 639 tkr under
budget. Stöd till politiska partier blev 62 tkr lägre än budget pga några tomma platser i
fullmäktige under våren.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 599 tkr dels beroende på inställda möten, dels
beroende på lägre förbrukningskostnader som budgeterats som en reserv för oförutsedda
kostnader.
Inom kommunledningen har en kostnad på 3,2 mkr för en miljöåtgärd vid Tegeludden tagits.
Personal och Kansli redovisar överskott i huvudsak på grund av vakanser och sjukskrivningar.
Kostnader för skötsel av mark, park och gata är prisuppräknade utöver budget.
Framtidsperspektiv
För att göra Kungsör mer attraktivt att bo och verka i arbetar kommunen med att ta fram
detaljplaner för nya lägenheter i hamnområdet. En vision har tagits fram som pekar ut fem
områden som ska detaljplaneläggas. Läget är centralt nära Mälaren, centrum och
järnvägsstationen.
Järnvägsstationen ska också bli resecentrum och stomlinjebussarna kommer under 2018 att
sluta trafikera busstationen och istället trafikera resecentrum. Området behöver anpassas för
5

den nya trafikeringen. Kungsör kommer att få ett modernt resecentrum med en bytespunkt för
alla busslinjer tillsammans med tågtrafiken.
Tillsammans med socialnämnden har vi påbörjat arbetet med hur äldreomsorgen ska se ut i
Kungsör de kommande 10 - 15 åren.
Fullmäktige har antagit ett mål om att vi ska sänka arbetslösheten vilket gjort att vi tagit fram
en handlingsplan för hur vi ska jobba med att lyckas nå fullmäktiges mål.
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Resultatredovisning tom december kommunstyrelsens mål med analys
KF: mål- Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025
STYRELSEMÅL
RESULTAT HELÅR
ANALYS HELÅR
tom december
Kommunen ska planera för ett 6 påbörjade detaljplaner
Vi planerar för ett varierat
varierat bostadsutbud med
2återaktualiserade
bostadsutbud.
blandade upplåtelseformer i
detaljplaner
Hög efterfrågan ger att nu
samspel med kommunens
tillväxtambitioner. 100
Utvecklingsplan för
planeras det för ungefär
ytterligare 50 hyreslägenheter,
bostäder till 2020
detaljplanering
80 bostadsrättslägenheter, 20
radhus, 20 kedjehus och 20
27 nya färdigställda bostäder
helåret 2017
villor.
9 nya färdigställda bostäder
helåret 2016

För 2018 beviljades det
bygglov för 21 bostäder.
Vi räknar med att nå målet på
100 nya bostäder till 2020

KF: mål- Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatte-intäkter
och statsbidrag varje år
STYRELSEMÅL
RESULTAT HELÅR
ANALYS HELÅR
tom december
Kommunstyrelsen och
Socialnämnden höll sin
Finansverksamhetens
nämnderna ska hålla sin
budget. Barn- och
minskade till
budget
utbildningsnämnden höll sin
ensamkommande ungdomar
budget med hjälp av beslut
(5 mkr) var känt i somras och
om ny förskola inräknad
skatteintäkterna (2 mkr)
likaså. Inom
Kommunstyrelsen tillkom en
miljöåtgärd för 3,2 mkr, inom
Barn- o utbildning tillkom en
förskoleavdelning utöver
budget och Socialnämnden
höll sin budget till stor del
med hjälp av minskad volym
ensamkommande ungdomar
KF: mål-Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under
2018
STYRELSEMÅL
RESULTAT HELÅR
ANALYS HELÅR
tom december
Miljö-, folkhälso- och
Checklistan för miljö.
Invigningen av centrum var
jämställdhetsperspektiv ska
Folkhälsa och jämställdhet har den 20 oktober 2018.
beaktas i projektets alla delar följts i projektet. Dessutom har
checklistan kompletterats med
ytterligare perspektiv bland
annat klimatanpassning,
trygghet, tillgänglighet, barnoch äldreperspektiv.
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STYRELSEMÅL
Kommunens som
arbetsgivare
Kommunens
medarbetarengage
mang ska placera
sig i den 90:e
percentilen i
jämförelse med
andra kommuner i
SKLs medarbetarundersökning

Fritid och kultur
Under 2018
kommer Kungsörs
bibliotek få ett
utökat
öppethållande i
form av meröppet
med självservice
Näringslivbemötande och
service
Kommunen har
placerat sig
tvåsiffrigt om fem
år i svenskt
näringslivs ranking
Företagsklimat

Medborgarens
inflytande i
Kungsör
Kungsör ska
placera sig över
medelvärdet för
nöjd
inflytandeindex i
SCB:s
medborgarundersö
kning 2019

Områden utöver KF mål
UTGÅNGSLÄG RESULTAT HELÅR
E
tom december
Kommunens
Mätning genomfördes i
medarbetarengage april 2017. Kungsör hade
mang totalindex - då inte nått målet.
2015-81
Kommunens totalindex
blev 80 i jämförelse med
medelindex 79 för de 58
kommuner som deltog.
De sex kommunerna som
låg i den 90:e percentilen
hade index på 82 -86
med ett medelindex på
83,3.
För övriga 52 kommuner
var medelindex 78,7 där
den som fick lägst hade
74. Nästa mätning sker
under 2019.
34 timmar per
Målet ej nått
vecka

286/290

2018: 197
2017: 265
2016: 286

ANALYS HELÅR
Analys ej möjlig till årskiftet
återkommer till delårsbokslut
2.
Det pågår arbete i kommunens
verksamheter med att bland
annat öka
medarbetarengagemanget.
Tex arbetsmiljö,
arbetsgivarvarumärke och
genom ledarskapsprogrammet

Starten fördröjd på grund av
sena leveranser och
installationer. Beräknad start
Q1 2019.
Målet utgår

Analys: Kungsör är på rätt väg
mot att nå topp 100. 2018 har
vi 98 placeringar kvar till
målet.
Dialog och relation med
företagen i Kungsör är viktigt.

Sammanfattande
betygsindex 2015
blev 34 för
Kungsör.
Medelvärdet för
samtliga
kommuner blev
41

Arbetet fortsätter utifrån våra
lokala mål och Kungsörs
näringslivsprogram.
Sammanfattande
Analys ej möjlig till årskiftet
betygsindex 2017 blev 44 2018 återkommer till årskiftet
för Kungsör.
2019
Medelvärdet för samtliga
kommuner blev 40
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Kommentar till resultatredovisning tom december av
kommunstyrelsens mål
Förvaltningen har arbetat med sju mål under 2018. Målen som kommunstyrelsen antagit är i
linje med de ambitioner som kommunfullmäktige har vad gäller befolkningsutveckling, fler
bostäder, ett attraktivare centrum och en stabil ekonomi. Kommunstyrelsen har även prioriterat
och formulerat mål för nöjdare medborgare, positivare företagsklimat, mer öppet på biblioteket
och ett hållbart medarbetarengagemang.
Resultatuppföljningen för helår 2018 med analys visar en alltigenom positiv utveckling.
Detaljplaneprocessen har kommit igång och flera detaljplaner planeras bli klara under 2019,
arbetet med att uppfylla målet att nå 100 bostäder till 2020 är på god väg. Centrumprojektet
etapp 1 blev klart under 2018. En checklista har utarbetats för att säkerställa att miljö,
folkhälsa, tillsammans med fler perspektiv blir beaktade i kommunens framtida planering.
Kommunen som arbetsgivare, fick i medarbetarenkäten 2017, ett gott betyg. Tyvärr nådde vi
inte riktigt målet, som var att hamna högt upp, 90:e percentilen i sammanställningen av
”Hållbart medarbetarengagemang” i jämförelse med andra kommuner. Aktiviteter för att stärka
ledar- och medarbetarskapet pågår. Nästa medarbetarundersökning sker 2019.
Fler medborgare ska vara nöjda med sitt inflytande på kommunen. SCBs
medborgarundersökning visar att ökad nöjdheten nås genom att prioritera medborgarens
möjligheter att påverka och ett ökat förtroende till kommunen. Resultatet i
medborgarundersökningen 2017 är mycket bra och den målsättnings som sattes för 2019, har
kommunen uppnått. Ett antal aktiviteter har skett för att öka medborgarens nöjdhet; genomfört
en valfrukost; valdebatt riktad till företagen i Kungsör. Genomfört en välbesökt och uppskattad
valdebatt på Thor Modéenteatern i augusti. Debatten byggde på medborgarnas inskickade
synpunkter. Infört KS i korthet. Medborgarens synpunkter på centrumutvecklingen etapp 1 har
anammats i projektet och återkoppling har skett till medborgarna. Projekt ”Medborgardialog
kring verksamhetsresultat” pågår tillsammans med socialförvaltningen.
Näringslivsutvecklingen och arbetet med ett förbättrat företagsklimatet har intensifierats under
2018, vilket även visat sig i Svenskt näringslivs företagsklimatsranking, där Kungsör klättrade
21 placeringar 2016-2017 och sedan ytterligare 68 placeringar 2017-2018 Det är en bit kvar till
målet, som är att år 2021 placera sig under plats 100 men i 2018 års ranking ligger Kungsör på
plats 197. Meröppet på biblioteket kommer att starta 2019, vilket inte är tillräckligt för att nå
målet. Anledningen är fördröjda leveranser. Två av kommunstyrelsens mål slutredovisas i och
med helåret 2018. Det är mål gällande centrumutvecklingen etapp 1 samt meröppet på
biblioteket.

Personal
Kommunstyrelsens förvaltning har 36 tillsvidareanställda medarbetare. Könsfördelningen är 64
% kvinnor (23) och 36 % män (13). Två personer arbetar deltid varav en kvinna och en man.
Medelåldern är 49,9 år; 48 år för kvinnor och 51 år för män.
Den totala sjukfrånvaron för 2018 var 5 % varav 7 % för kvinnor och 0,6 % för män. Det
innebär en ökning från totalen 2017 (1,4 %). Ökningen beror på långtidssjukfrånvaro.
Inga arbetsskador och tillbud har rapporterats för 2018.
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Politisk verksamhet
Viktiga händelser
Styrande dokument som ändrats/antagits är:
- Avfallstaxa 2018
- Policy vid sjukfrånvaro
- Komplettering av arbetsmiljöpolicy
- Instruktion för kommunens högsta tjänsteman
- Allmänna ordningsföreskrifterna för Kungsörs kommun (ett beslut Länsstyrelsen
framfört synpunkter på och revideras 2019)
- Reglemente för intern kontroll
- Revidering av detaljplaneprocessen
- Nya regler för arrenden
- Brandskyddspolicy för Kungsörs kommun
- Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-2021
- Policy för behandling av personuppgifter
- Riktlinjer för systemförvaltning
- Riktlinjer för anskaffning av IT
- Upphandlings- och inköpspolicy
- Arvodesreglemente
- Avgifter inom socialtjänsten
- Regler för utbetalning av partistöd
Högkostnadsskyddet för äldre- och handikappomsorgen har ändrats efter socialstyrelsens
rekommendationer.
Ett byte av mark med skog för att kommunen ska bli markägare och få besittningsrätt till
område för motocrossbana.
Kommunfullmäktige har fattat ett principbeslut som innebär att hyror i särskilda boenden ska
baseras på de faktiska kostnaderna för respektive lägenhet och förhandlas i gängse ordning.
Hundlekgård har uppförts vid Runevallen.
Kommunfullmäktige har beslutat godkänna att den gemensamma överförmyndarnämnden
kompletteras med Hallstahammars och Surahammars kommuner.
Kommunstyrelsen har antagit detaljplan för del av Kungsör 3:1 och 3:2 f.d. Folkets Park
(Roberts auktioner).
Barn- och utbildningsnämnden har fått utökad ram 2018 för hyra av modul som omlokaliseras
till Valskog för fritidsgård och drift av en förskoleavdelning vid Ulvesund under året. Till
inventarier för förskoleavdelningen har investeringsmedel beviljats.
Framtidsperspektiv
Antalet ledamöter i kommunfullmäktige minskar den kommande mandatperioden från 39 till
31. Mandatfördelningen är jämn den kommande perioden och kommer att innebära att besluten
behöver vara brett förankrade om den politiska verksamheten ska fungera smidigt.
Nya parlamentariska grupper har skapats för att diskutera kultur- och fritidsfrågor, jämställdhet
och miljö. Grupperna ska träffas fyra gånger per år för att fokusera på dessa frågor.
Ekonomi
Den gemensamma politiska verksamheten redovisar en kostnad som ligger 639 tkr under
budget. Kommunfullmäktige håller budget, revisionen redovisar 37 tkr i överskott, lika mycket
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som valet gjort i överdrag. Stöd till partierna blev 62 tkr lägre än budget pga några tomma
platser i fullmäktige under våren.
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 599 tkr dels beroende på inställda möten, dels
beroende på lägre förbrukningskostnader som budgeterats som en reserv för oförutsedda
kostnader.
Personal
Ingen personal finns anställd. Kommunen arvoderar politiker motsvarande 3 årsarbetare i något
som kan likna anställningar.
Jämställdhetsarbete
De politiska uppdragen i fullmäktige är mindre jämnt fördelade denna mandatperiod, 23/28
män/kvinnor inklusive ersättare. Kommunstyrelsen har en fördelning på 12/10 till männens
fördel inklusive ersättare. Det är en jämnare balans än förra mandatperioden.
Revisionen fördelar sig efter valet på 4/1 till männens fördel.

Internkontrollplan
Revisionen har gjort en undersökning av utbetalningar av arvoden. Resultatet är inte redovisat
ännu. Granskningar har genomförts gällande anläggningstillgångar och införande av nytt
ekonomisystem.
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Utvecklingsenheten (UE)
Enheten leds av kommundirektören och består av följande tjänster; Utvecklingsstrateg,
Miljöstrateg, Kvalitetsutvecklare och Näringslivsutvecklare. Enheten utreder, samordnar och
leder kvalitets- och processutveckling och är även stödfunktion till de övriga förvaltningarna
och de kommunala bolagen. Verksamheten bedrivs i ett kontorslandskap med tillhörande
projektrum. I händelse av kris kommer krisledningsgruppen att använda projektrummet som
utrustats enligt MSB: s riktlinjer.
Viktiga händelser
Den sista mars 2018 noterades det högsta befolkningsantalet någonsin i Kungsörs kommun
8 614 invånare vilket slår det gamla rekordet på 8 613 invånare år 1992
Ökat bostadsbyggande
⋅ Utvecklingsenheten har haft en praktikant från samhällsplanerareprogrammet vid Lunds
universitet som bland annat har:
 utvecklat detaljplaneprocessen
 kompletterat checklistan för miljö, folkhälsa och jämställdhetsperspektiv
med ytterligare perspektiv
 utarbetat kartmaterial
⋅ Utvecklingsenheten har haft en timanställd resurs, för att bistå i att utarbeta kartmaterial
⋅ Byggföretag har visat ett ökat intresse för Kungsör, varav en del redan har börjat bygga
bostäder
⋅ En detaljplan har vunnit laga kraft
⋅ Invigning av nya centrumprojektet etapp 1
⋅ Deltagit på Bomässan i Eskilstuna
Dialog, information och utbildning
⋅ Framtidens äldreomsorg uppföljningsdag i januari
⋅ Utbildningsdag med politiker om Framtidens förskola genomfördes den18 april
⋅ Framtidsdag Arbetsmarknad, vuxenutbildning och näringsliv 19 november
⋅ Beslutade om gemensam näringslivsstrategi Köping, Arboga, Kungsör
⋅ Genomfört 5 temautbildningar på kommunstyrelsens sammanträden
⋅ Genomfört valfrukost med företagen, 31 maj
⋅ Genomfört valdebatt för medborgare 30 augusti
⋅ Infört kommunstyrelsen i korthet, kort information på hemsidan om beslut i senaste
kommunstyrelse
⋅ Workshop ”Regional utvecklingsstrategi” 9 november
Näringslivsutveckling
⋅ Klättrat 17 placeringar i NKI-Nöjd Kund Index, servicemätning av vår myndighetsutövning
⋅ Infört och genomfört tre tillfällen av ”Företagsservice”
⋅ Årets tillväxtkommun 2018 i Västmanland
⋅ Klättrat 68 placeringar i Svenskt näringslivs ranking ”Företagsklimat”
⋅ 18 december första mötet för Kungsörs Näringslivsgrupp
⋅ Seminarium om upphandling för företagen 5 november
Miljö
⋅ Earth hour aktiviteter genomfördes under vecka 12
⋅ Världsmiljövecka vecka 23
⋅ Fem av sex poolbilar är utbytta till el-hybridbilar, fem nya bilar inköpta
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Utveckling och förbättringsarbete
⋅ Första utdelningen av ”Välkomstgåva till nyfödda” genomfördes i april
⋅ Studiebesök i Töreboda
⋅ Haft en dag tillsammans med Arboga för ökat samarbete inom valda områden
⋅ En organisation och struktur är skapad lokalt inför att GDPR-dataskyddförordningen trädde
i kraft 25 maj 2018. Policy för behandling av personuppgifter antagen av
Kommunfullmäktige i juni.
Genomfört en lokalvårdutredning

Framtidsperspektiv
Globaliseringen, urbaniseringen, konkurrensen, individualiseringen, teknikutvecklingen och
klimatpåverkan är några av de globala trender som påverkar världen, Sverige och självklart
också Kungsör. Kungsörs kommun står som alla kommuner inför stora förändringar,
befolkningen åldras, näringslivet struktureras om och omvärlden ställer nya krav. Här redogörs
för några trender och förändringar som bedöms ha stor betydelse för Kungsörs utveckling.
Kungsörs befolkning har ökat kraftigt sedan år 2012. Det har resulterat i att kommunen fått
bostadsbrist och att det behövs byggas fler bostäder. Kommunen har detaljplanelagt ett flertal
nya småhustomter, en stor del är redan sålda. Under de närmsta åren kommer antalet äldre att
öka vilket innebär att det behövs nya boendeformer för denna grupp.
Kungsör kommer att få fler invånare i arbetsför ålder och fler barn i skolåldern. Det betyder att
kommunen måsta planera för fler barn i förskola och grundskola men även för övriga aktiviteter
som barn och ungdomar behöver. Befolkningsökningen kommer att ställa krav på olika
boendeformer. Det kommer att behövas för att öka rörligheten på bostadsmarknaden och få
igång flyttkedjor så medborgarna kan bo i kommunen under livets alla faser.
Kollektivtrafik och infrastruktur
Elcyklar som möjliggör längre arbetspendling, eldrivna bussar och inomhusbusshållplatser
kommer påverka resandet framöver. När kommunen växer ökar efterfrågan på kollektivtrafik
och en god infrastruktur. För att Kungsör ska vara attraktivt att bo i och för att näringslivet ska
kunna rekrytera rätt kompetens behövs det bra kommunikationer till Eskilstuna, Stockholm,
Köping, Västerås och Örebro men även cykelvägar till Köping och Arboga. Även frågan om
kollektivtrafiklösningar inom kommunen kan behöva ses över.
Näringslivet i Kungsör breddas på sikt, det ger ökad efterfrågan på god infrastruktur (bredband
och logistik) och nya kompetenser. Kompetensförsörjningen är en direkt avgörande fråga för
näringslivets förutsättningar att växa. I den fördjupade samverkan med Arboga och Köping är
kompetensförsörjningen ett av två prioriterade områden, attraktivitet är den andra.
Det strategiska läget med bland annat de större städerna Eskilstuna, Västerås och Örebro inom
en timme gynnar företagande här. Efterfrågan på mark och lokaler ökar, likväl som boenden. Vi
ser en växande tjänstesektor, vilket ställer krav på flexibilitet i vårt utbud av verksamhetslokaler
Miljö och klimat
Koldioxid och andra så kallade växthusgaser som vi människor släpper ut i atmosfären från
olika verksamheter gör att det globala klimatet blir varmare. Förbränning av fossila bränslen
som till exempel olja, kol och naturgas för el- och värme, i industriprocesser och för transporter
svarar för det största bidraget till klimatförändringen både i Sverige och världen i stort.
Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordens medeltemperatur stiger. För att minska
riskerna för farlig påverkan på klimatsystemet bedöms det vara nödvändigt att begränsa
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ökningen av den globala medeltemperaturen till väl under två grader jämfört med den
förindustriella nivån, med ansträngningar för att hålla ökningen under 1,5 grader jämfört med
förindustriell nivå.
Förändringarna i klimatet riskerar att bli större vid våra nordliga breddgrader än i världen i
genomsnitt. Effekterna kan till exempel bli omfattande för jord- och skogsbruket, liksom för
naturliga ekosystem. Känsliga miljöer i fjällen och Östersjön kan skadas eller helt försvinna.
Klimatförändringarna påverkar Sverige både genom direkta, lokala effekter, och indirekta
effekter av förändringar i omvärlden. De kommunala utmaningarna består dels av att på olika
sätt minska utsläpp av de klimatpåverkande gaserna och dels i att göra anpassningar till följd av
de klimatförändringar som redan har skett.
Folkhälsan i Sverige utvecklas överlag positivt. Hälsan och förutsättningarna för att ha en god
hälsa är dock inte jämnt fördelade, det finns skillnader mellan olika grupper i samhället och
skillnaderna ökar dessutom för vissa indikatorer. När befolkningen tillexempel delas in efter
utbildningsnivå är det i stort sett alltid de med lägst nivå som har sämst hälsa. Den sociala
gradienten, mätt i utbildningsnivå, är alltså tydlig. I Kungsör är andelen högutbildade låg 14,6
%, sverigemedel 26,6 % år 2016.
Medellivslängden fortsätter att öka och skillnaden mellan könen minskar. Det är nu större
skillnad i medellivslängd mellan personer med låg respektive hög utbildningsnivå än vad det är
mellan kvinnor och män. Den psykiska ohälsan ökar bland yngre, samtidigt som den minskar
för äldre. Personer med lägre utbildningsnivå löper större risk att såväl insjukna som dö i hjärtkärlsjukdomar och cancer, jämfört med de med högre utbildningsnivå.
Hälsan och skillnaderna i hälsa påverkas av människors livsvillkor och levnadsförhållanden.
Inkomstspridningen fortsätter att öka och ökade skillnader mellan olika utbildningsgrupper ses
också när det gäller ekonomisk standard. Lågutbildade kvinnor har en särskilt svag utveckling.
Kommunen har en hög arbetslöshet 11,8 %, sverigemedel 7,6 % 2016. Befolkningens utövande
av friluftsliv är relativt konstant över tid förutom bland äldre där man ser en ökning. Även här
finns det skillnader mellan olika grupper i befolkningen; yngre och utrikesfödda har en låg
andel friluftsaktiva jämfört med tillexempel medelålders.
Den upplevda otryggheten tenderar att öka i samhället. Allt fler människor anger att de inte
känner sig trygga i sin vardag, detta oavsett ålder och kön. Tendensen är tydlig på ett nationellt
plan men även lokalt kan man påvisa att den upplevda otryggheten har ökat.
Dialog och intern utveckling
Ett utvecklat kvalitetsarbetet kommer att behövas allt mer i kommunen. Det är kopplat till att
möta den digitala omvandlingen och ha ett fungerande förändringsarbete. Teknikbaserade
trender som digitalisering av kommunens tjänster, ger möjligheter som inte funnits tidigare och
för att kunna använda detta i våra verksamheter behöver vi förstå vilka de är och hur vi ska
använda dem på bästa sätt för att möta medborgarnas behov.
Behov, krav och önskemål på tjänster och kvalitet på dessa tjänster är ytterligare en trend som
kommer att förändras. Ökad efterfrågan på god kvalitet ställer nya krav på kommunen att
leverera tjänster som skapar nytta för medborgaren. Medborgare kommer allt mer att ha en
central roll när det handlar om att utveckla våra tjänster. Vi kommer att behöva leda
tillsammans med våra kunder och användare istället för åt. Använda användaren och ta reda på,
på riktigt vad privatpersonen vill och behöver. Utveckling i dialog möjliggör att hitta
framgångsfaktorer och goda exempel men kräver mer tillit till medborgarens kompetens
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Utvecklingsenheten arbetar både externt och internt på övergripande nivå med olika
utvecklingsprojekt för att kunna följa de trender och förändringar som bedöms ha stor betydelse
för Kungsörs utveckling.
Politikerutbildning är ett prioriterat område för 2019. Syftet är att förbreda våra förtroendevalda
på bästa sett inför en ny mandatperiod. Utbildningsplanen för kommunstyrelsen innehåller
bland annat; lagstiftning, kontroll och revision, ekonomi samt regelbunden information om de
verksamheter som finns på kommunstyrelsens förvaltning. Utbildningsplan för våren 2019
finns också för Kommunfullmäktige.
Principer för medborgardialog saknas i Kungsör samtidigt som behovet av regelbunden dialog
och möjligheter till delaktighet för medborgarna är viktigt. Medborgardialog är i Kungsör, ett
område i behov av utveckling

Ekonomi
Ansvar(4)
1120 Utveckling
1121 Utredning
1122 Näringsliv
1123 Bilpool
1124 Miljö

Utfall

Budget
570
2 376
1 455
71
516

Avvikelse
720
2 684
1 537
-184
747

150
308
82
-255
231

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

Internkontrollplan
Rapporteras enligt plan till helår 2018. Utvecklingsenheten har ansvar för kontrollmoment som
på grund av långvarig sjukdom ej kunnat utföras.

Rutin
- kontrollmoment
(Vad?)

Risk- Metod
värde (Hur?)

Uppföljning Ansvarig
(När?)
(Vem?)

Rapport till

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

4

Stickprov

1 gång/år

Miljöstrateg Kommunchef
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Ekonomienheten
Viktiga händelser
Hela 2018 har för ekonomienheten präglats av ett omfattande arbete med att byta
ekonomisystem. Ett stort ansvar har legat på några få medarbetare när frånvaron var stor vid
införandet av det nya systemet. Frånvaron bestod i föräldraledighet och långtidssjukskrivning
plus att en medarbetare på KKTAB slutade. Det första bokslutet i det nya systemet gjordes per
april medan anpassning av systemet fortfarande pågick. Spännande var det och ett bokslut blev
det.
En förhoppning ekonomienheten hade var att trycket skulle minska från halvårsskiftet. Så blev
det också och bokslutet per augusti gick relativt bra. En del avstämningar av balanskonton fick
dock förskjutas eftersom det inte hanns med.
Under våren modifierades måltidsstatistiken som restaurangverksamheten efterfrågat till att
utöver grundskolan också omfatta antal ätande förskolebarn per dag.
Framtidsperspektiv
Ekonomisystemet innebär nya arbetssätt. Den närmaste tiden ska nya arbetssätt hittas och
testas, därefter ska de dokumenteras. Ekonomienheten planerar också att utbilda chefer och
attestanter i ekonomirutiner och sannolikt också att utbilda nya politiker efter valet 2018.

Ekonomi
En anställd har varit sjukskriven en stor del av våren och en har varit föräldraledig. Under
hösten togs en vikarie in på timme för att stödja socialförvaltningen, under våren togs ingen
vikarie in. Det har sänkt personalkostnaderna under 2018 ca 280 tkr.
Förutom detta finns ett överskott för att täcka IT-kostnader. Inga kostnader för investeringen i
nytt ekonomisystem har debiterats eftersom investeringen inte är avklarad än.
Investeringskostnaden är beräknad till totalt ca 2,7 mkr för Kungsörs kommun med bolag
fördelat på 12 år. Cirka 225 tkr kan förväntas landa årligen på kommunkoncernen, det finns inte
någon beslutad fördelning på hur mycket som ska falla på kommunen och hur mycket på
bolagen.
Totalt redovisar ekonomienheten ett positivt resultat på 479 tkr.

Personal
Ekonomienheten har sex anställda fördelade på en chef, en controller, tre ekonomer och en
assistent. Av de anställda är en man och fem kvinnor, samtliga arbetar heltid.
En ekonom har under 2018 varit ledig för att ta hand om sitt nyfödda barn och väntas
återkomma i april 2019. En medarbetare har varit helt eller delvis sjukskriven under våren och
försommaren.
Sjukfrånvaron har i genomsnitt varit 3,21 procent, den högsta på många år, beroende på en
längre sjukskrivning. Sedan augusti finns ingen sjukskrivning.

Jämställdhetsarbete
Jämställdhetsarbetet har inte prioriterats inom enheten.

Internkontrollplan
Kommunen har en årlig kontroll av att rätt moms betalas. Uppdraget genomförs av ett
utomstående bolag som är experter på moms och det har gett stora summor pengar tillbaka till
kommunen. Den största felorsaken brukar vara att fakturor skannas fel.
Ekonomienheten har ett självpåtaget uppdrag att stämma av att det nya ekonomisystemet
fungerar. Detta arbete fortsätter ett tag till. Antalet fel i systemet har minskat och är nästan nere
på noll men fortfarande dyker det upp saker som är svårförklarliga så kontroller och
avstämningar måste fortsätta.
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HR-avdelningen
HR-avdelningen består av HR-chef och två HR-specialister.
HR-avdelningens uppdrag är att utifrån kommunstyrelsens uppgift att leda, samordna och
ansvara för kommunens personal- och lönepolitik med tillhörande processer. Som ett led i detta
utgör en stor del att stödja cheferna i organisationen i deras roller som arbetsgivarföreträdare.
Verksamhetsområdet innefattar det som rör chef- och ledarskap, rekrytering,
kompetensförsörjning, arbetsrätt, tolkning av lagar och avtal, förhandlingar med
arbetstagarparter, lönebildning; löneöversynsarbete, lönesättning, löne- och
pensionsadministration, personalsociala frågor, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.
Beteckningen HR härstammar från engelskans Human Resources vilket relateras till hur en
organisation hanterar olika processer kopplade till personalresursen i organisationen. Begreppet
innefattar ett mer omfattande och tydligare strategiskt arbete än personaladministration.
Årets viktigaste händelser
En policy togs fram som tydliggör hur arbetsgivare och medarbetare ska agera vid sjukfrånvaro
och vid tecken på ohälsa.
Riktlinjer och rutin för hantering vid kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och
trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna beslutades om i februari.
Riktlinjerna och rutinen gör det tydligt för alla medarbetare hur kränkningar och trakasserier
ska hanteras om det trots allt inträffar.
Löneöversyn för alla avtalsområdena exklusive för lärare, förskollärare och övriga pedagoger
genomfördes under våren. Det centrala löneavtalet för Lärarnas samverkansråd blev färdigt i
slutet på september och därefter genomfördes även löneöversynen för pedagoggrupperna.
För alla kommuner i länet genomförs ett chefsaspirantprogram för potentiella
chefer. Programmet vänder sig till medarbetare med ett intresse för ett framtida
arbete som chef och ledare och genomförs under ett år. Från Kungsör deltog två
medarbetare.
Eftersom det fanns ett stort intresse i organsationen att delta i länets program
genomfördes ett lokalt chefsaspirantprogram i kommunen med liknande upplägg i
egen regi. Vi kommer att behöva rekrytera många chefer de kommande åren så det
är angeläget att ge medarbetare som är intresserade och nyfikna på ett vad ett
ledaruppdrag kan innebära insikter kring detta och väcka ytterligare intresse för
ledarskap. Deltagandet i det lokala programmet ger ingen garanti för att få ett
chefsuppdrag och inget förbindande till att söka en chefstjänst efter programmet. 14
personer deltog i det lokala programmet.
Ledarutvecklingen och ledarträningen har fortsatt under året. Alla ledningsgrupper
gör ett eget utvecklingsarbete vilket varvas med utvecklingsinsatser för alla chefer i
samband med de återkommande chefsdagarna. Även individuellt ledarstöd ingår.
Chefsdagarna genomfördes vid fyra tillfällen under året och innehåller förutom
ledarträning även information som rör alla chefer samt ger möjlighet till att
nätverka och byta erfarenheter.
Flera enheter har tillsammans med HR-avdelningen arbetat med medarbetarskap d v s
medarbetares delaktighet, engagemang, ansvarstagande och samspel.
För att uppmuntra arbetsplatser som insett värdet av en god kultur och ett gott arbetsmiljöarbete
har ett arbetsmiljöpris instiftats och även utdelats i maj. I fokus var arbete om utvecklande
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ledarskap, bemötande och värdeskapande kultur, aktivt arbetsmiljöarbete som är förebyggande
och hälsofrämjande, engagerade och delaktiga medarbetare, samverkan och samarbete på
arbetsplatsen, mellan arbetsplatser och i kommunen som helhet. Kinnekulle förskola vann
vandringspriset i år genom sitt engagerade arbete inom dessa områden
Vi ser nu ett resultat med arbetet att sänka och förbygga sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron
är lägre under 2018 jämfört med åren innan. Det är långtidssjukfrånvaron som minskat
betydligt där flera medarbetare som varit långtidssjukrivna är tillbaka i tjänst helt eller på
deltid. Ett antal medarbetare har via samarbetet med försäkringskassan och arbetsförmedlingen
fått stöd att gå vidare med annan sysselsättning utanför kommunen. Korttidssjukfrånvaron var
något högre under 2018 jämfört med 2017.
Under våren har vi haft ytterligare en samtalsgrupp likt den som genomfördes under
2017 då vi medverkade i ett forskningsprojekt. Personer i riskzonen för utmattning
och utbrändhet skulle genom deltagande i samtalsgrupper hitta strategier för att
förebygga stress och utmattningssyndrom.
Resultatet i den övergripande studien har visat på positiva effekter. Berörda
medarbetare hos oss har upplevt deltagandet mycket positivt utifrån upplägget och
de ”verktyg” man fått med sig. Ingen av deltagarna har varit sjukskriven efter
deltagandet i samtalsgrupperna.
Två introduktionsträffar har genomförts under året, i mars och i september. Nya
medarbetare välkomnas och ges information om organisationen, orten och
kommunen/bolagen som arbetsgivare. Chefstjänstemännen med flera presenterar
sina olika verksamheter samt berättar om viktiga delar som rör anställningen.
Ett permanent lokalt kollektivavtal för schemahantering med timbank för verksamheter inom
vård och omsorg slöts med Kommunal efter att ha varit på prov sedan 2017. Avtalet innebär i
korthet att medarbetare kan lägga sina egna scheman och för att det ska fungera praktiskt över
tid så finns möjlighet att ha ett plus- och minussaldo av timmar.
Övergripande lönekriterier för kommunen och bolagen har tagits fram under vintern
och våren. Lönekriterierna ska ligga till grund för den individuella lönesättningen.
HR-avdelningen har haft introduktion för nya chefer i arbetet som rör chefs- och
ledarskapet. Nio nya chefer har fått introduktion under 2018.
Kommunerna inklusive kommunala bolag och kommunalförbund i Västra
Mälardalen har tillsammans gjort en upphandling av företagshälsovård. Nuvarande
avtal löper ut i mars 2019.
HR-avdelningens stöd till kommunens och bolagens chefer i olika frågor är ett
ständigt pågående och viktigt arbete.
Arbete med kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket fortsätter genom
olika aktiviteter. I mars medverkade kommunen på en karriärdag för lärare och
förskollärare på Mälardalens högskola.
Under 2018 slutade 81 tillsvidareanställda medarbetare och 105 medarbetare
anställdes tillsvidare i kommunen.
HR-avdelningen samordnar och stödjer cheferna i rekryteringsprocesserna. I och
med den stora rörligheteten på arbetsmarknaden och ökad kompetensbrist är
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rekryteringsarbetet ständigt pågående. Mycket tid ägnas åt rekryteringar både för
HR-avdelningen och för cheferna.
I april bjöds alla medarbetare in till inspirationsföreläsningar om arbetsglädje och
personligt ledarskap och förändringsvilja. Torkild Sköld höll fyra uppskattade
föreläsningar om detta.
HR-avdelningen har genomfört grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och
skyddsombud i kommunen och bolagen. Arbetsgivaren ska säkerställa att chefer
och skyddsombud har de kunskaper som krävs utifrån sina roller. När chefer och
skyddsombud får samma kunskap samtidigt skapas en gemensam bas som ger
förutsättningar för samverkan i vardagen kring arbetsmiljöfrågorna. Utbildningen
omfattar tre dagar och under 2018 genomfördes två utbildningsomgångar. Fler
chefer och skyddsombud utbildas under 2019.
Kommunen erbjuder medarbetare en friskvårdspeng. Bidraget kan användas för
olika friskvårdsaktiviteter enligt Skatteverkets regler. Antalet nyttjade
friskvårdspengar har ökat sedan 2017. Under 2018 fick 278 medarbetare
friskvårdspeng.
Under våren arbetades med förberedelser inför att den nya dataskyddsförordningen;
GDPR, trädde i kraft i maj. GDPR reglerar hur man får behandla personuppgifter
vilket i stor omfattning berör HR-avdelningen som hanterar mycket
personuppgifter.
Framtidsperspektiv
Kompetensförsörjningen kommer att vara avgörande för att vi ska klara våra åtaganden som
kommun de kommande åren. För att klara kompetensförsörjningen behöver vi fortsätta arbeta
med arbetsgivarvarumärket d v s allt det som bidrar till att medarbetare trivs och vill fortsätta
arbeta hos oss och för att kunna rekrytera på en allt mindre ”marknad”. Sammanfattningsvis
handlar det om att ha goda arbetsvillkor, bra arbetsmiljö och bra ledarskap.
Insatserna för att sänka och förebygga sjukfrånvaro fortsätter.
Under 2019 planeras olika hälso- och friskvårdsinsatser.
Vi kommer att fortsätta uppmuntra och lyfta fram förebilder för framåtsträvande och
hälsosamma arbetsplatser som i sin tur kan inspirera andra arbetsplatser genom
arbetsmiljöpriset Kultureken.
Arbetet med att öka andelen heltidsanställda fortsätter utifrån överenskommelsen med
fackförbundet Kommunal.
Då kommunens medarbetare till största delen består av kvinnor är alla ovan nämnda områden
viktiga att fortsätta arbeta med ur jämställdhetsperspektiv.
Ekonomi
Det blev ett totalt överskott på ca 220 tkr. Kostnaderna för företagshälsovård har varit ca.100
tkr lägre än budget. Kostnaderna för facklig verksamhet/ fackliga företrädare medförde ett lite
överskott underskott på närmare 150 tkr. Friskvårdsbidragen kostade drygt 17 tkr mer än
budgeten på 250 tkr.
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Personal
HR-avdelningen har tre medarbetare, två kvinnor och en man som samtliga arbetar heltid.
Medelåldern är 45,3 år.
Jämställdhet
Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare arbeta främjande och förebyggande och med
aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter och
möjligheter. Detta gäller samtliga diskrimineringsgrunder d v s inte bara utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.
Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden:
• arbetsförhållanden
• bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
• rekrytering och befordran
• utbildning och övrig kompetensutveckling
• möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.
HR-avdelningen arbetar kontinuerligt med åtgärder inom dessa områden som avser
alla medarbetare både förebyggande och med att bevaka att inte diskriminering
förekommer. På övergripande nivå följs dessa frågor upp i samband med
medarbetarenkäten och genom lönekartläggning.
Då kommunens medarbetare till största delen består av kvinnor är alla ovan nämnda områden
viktiga att fortsätta arbeta med ur jämställdhetsperspektiv.
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Kansliet
Viktiga händelser
Året präglades av valet. Stort arbete har lagts ner för att bemanna valdistrikt, ordna
förtidsröstning m.m.
Ny kanslichef tillträdde 15 oktober.
Lagen om GDPR har aktualiserat arbete kring hur vi hanterar personuppgifter i kommunen och
detta arbete kommer fortsätta under 2019.
Framtidsperspektiv
Den nya politiska organisationen ska nu sjösättas med tillhörande utbildningsinsatser och
ändrade rutiner. Ärendehanteringsprocessen planeras att digitaliseras fullt ut under 2019.
Kommunen behöver aktualisera sitt säkerhetsarbete med anledning av den pågående nationella
satsningen på att rusta totalförsvaret och övningar kommer genomföras under 2019.

Ekonomi
Totalt redovisar kansliet inklusive vaktmästeriet ett positivt resultat med 377 000 kronor. Att
man inte nått upp till budget beror på vakanser och sjukskrivningar under året.

Personal
Kansliavdelningen har fyra anställda fördelade på en chef, en nämndsekreterare/registrator för
socialnämnden, en arkivassistent/administratör och en kontorsvaktmästare. Till kansliet räknas
även 0,5 tjänst som nämndsekreterare/registrator för barn- och utbildningsnämnden även om
tjänsten formellt hör hemma under barn- och utbildningsnämnden.
Enheten har under året dragits med vakant tjänst som sekreterare för socialnämnden där resurs
hyrts in i perioder. Sjukskrivningar som påverkat arbetsbelastningen negativt. I slutet på året
var fortfarande inte kansliet fullt bemannat men det går åt rätt håll.
Alla anställda är kvinnor, samtliga arbetar heltid.
Vid planerad frånvaro på vaktmästeriet har vikarie börjat användas. Detta har uppfattats positivt
men resursen har slutat under hösten och ny lösning måste fram.
Under det första halvåret har kansliet tagit emot en feriearbetare.

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

Internkontrollplan
Fyra punkter inom internkontrollplanen gäller kansliet specifikt:
-

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

-

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

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

-

Personuppgiftslagen (PuL) från 25 maj 2018 General data protection regulation (GDPR) –
Komplett genomläsning och diskussion i förvaltningens ledningsgrupp
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Bibliotek
Viktiga händelser
Under våren avslutades arbetet med att utrusta alla medier med RFID-taggar för utlåning med
automater. Det betyder att integriteten och förutsättningarna för att genomföra ett Meröppetbibliotek ökar. Låntagarna själva utför utlån och återlämning av medier.
Samarbete med Kung Karls skola kring läsfrämjande. ”Läsboost” för lässvaga elever som tränat
högläsning på biblioteket.(14 ggr)
Upphandlingen av nytt bibliotekssystem för tio kommunbibliotek i Västmanland genomfördes
under våren 2018. Bibliotekscheferna beslutade att göra en ny upphandling senare under året
eftersom resultatet av upphandlingen inte klarade kvalitetskraven.
Under året har biblioteket haft 129 aktiviteter. Av dessa har 91 riktat sig mot barn, ungdom och
unga vuxna. De har exempelvis erbjudits, teater, musik, sago- och berättarstunder, bokcirklar,
bokprat, filmvisningar, pyssel, slöjd och föreläsningar. Bibliotekspersonalen har utvecklat
några läsfrämjande aktiviteter, ”Språka mera-påsar”, ”Bokfrukost”som rönt stor uppskattning
och bidragit till ökat läsintresse.
Konsumentvägledningen har under året registrerat 40 äreneden, 58 kontakt, 23 telefon, 12 epost och 23 besök.
Arbetet med att utrusta biblioteket för ”Meröppet bibliotek” har pågått under hösten 2018.
Beräknas färdigt under mars 2019.
Antalet utlån av barn och ungdomslitteratur har glädjande ökat något. Däremot har utlånen av
vuxenlitteratur sjunkit. Under 2018 har vi haft färre besökande. En av orsakerna till sjunkande
besökssiffror är ändrade öppettider på sommaren.
Biblioteket sökte under 2018 medel från Statens Kulturråd ”Stärkta bibliotek” för att utveckla
och stärka biblioteksverksamheten. Ansökan är beviljad och biblioteket får 350 000 kr att
användas under 2019.
Kulturnämnden i Västerås har beslutat tilldela Kungsörs bibliotek 25 000 kr ur
Stadsbibliotekarie Jan Nilssons folkbiblioteksfond.
Framtidsperspektiv
RFID-konverteringen är färdig och biblioteket har två automater för utlåning och återlämning.
Förberedelser och möten med kommunens tekniska verksamhet KKTAB, Västra Mälardalens
IT-avdelning och Bibliotheca som ska leverera Meröppet-systemet har genomförts under våren
2018. Under hösten 2018 startar arbetet med att utrusta biblioteket för ”Meröppet bibliotek” dvs
att biblioteket utrustas med teknik som gör att biblioteket kan nyttjas även när det inte finns
personal i biblioteket.
Ny biblioteksplan för Kungsörs kommun färdigställs under hösten 2018
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i Uppdrag från kommunstyrelsen att i samarbete med
barn- och utbildningsförvaltningen titta på skolbiblioteksfrågan avseende den nya skolan
färdigställs under hösten 2018. Uppdraget redovisas till kommunstyrelsen.
Våren 2018 finns det utlåningsautomater på biblioteket. Det blir en anpassning till bibliotekets
ökade öppethållande ”Meröppet”. Invånarna i Kungsör kan utnyttja det fysiska rummet och
bibliotekets faciliteter även då personalen inte är på plats. Öppettiderna kan ökas till glädje för
besökarna som kan komma när det passar dem. Mycket kommer också att ändras i verksamhet
och arbetssätt under de närmaste åren i och med det regionala bibliotekssamverkansprojektet i
Västmanland.
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen titta på skolbiblioteksfrågan avseende den nya skolan.
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Kungsörs ”Meröppna bibliotek” öppnar under mars månad 2019.
Biblioteket startar under våren 2019 ett projekt med medel från Statens Kulturråd ”Stärkta
bibliotek” för att utöka programverksamheten på biblioteket genom att arrangera fler
utställningar, föreläsningar, läsecirklar. Projektet kommer att ha arbetsnamnet ”Kungsörstuben”
Det ska skapas nya ingångar till läsfrämjande insatser för barn- och ungdomar och utvecklas
nya metoder så att de kan bli mer delaktiga i Kungsörs kulturliv. Kungsörs identitet ska stärkas
och den vanliga människans historia ska förmedlas via ny teknik och nya medier på biblioteket.
En eller flera poddar/vloggar på biblioteket ska startas för att sprida Kungsörs kultur och göra
invånarna till medskapare.
Under 2019 skapas ett Makerspace (en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av
kunskap, verktyg och idéer) i samarbete med föreningen LIST.

Ekonomi
Det blev ett överskott budgetåret 2018. Det beror främst på förändrade inköpsrutiner och under
en period färre inköp av medier i avvaktan på nytt upphandlat medieavtal.

Personal
Biblioteket: 5 st personal.
Biblioteket har haft en språkvärd som praktiserat och jobbat med allehanda biblioteksuppgifter
såsom: hylluppsättning, språkhjälp, RFID-konvertering av medier och hyllstädning.
Under 2019 kommer bibliotekspersonalen att studera folkbibliotek där man har en väl
utvecklad samverkan mellan folkbibliotek i en region, Bibliotekspersonalen vill undersöka
vilka framgångsfaktorerna har varit, om samverkan har förändrat bibliotekspersonalens
arbetssätt och arbetsmiljö och hur man ser på vilka utmaningar som finns i framtiden.
I badhuset har en extra resurs jobbat som timvikarie även i år, främst på fredagkvällar då det
har varit en kraftig ökning av antalet besökare, mestadels nyanlända. Resursen är flerspråkig
och har kunnat prata med alla om regler m.m, något som bidragit positivt till ordningen.
Ny kommunikatör/administratör Christina Emilsson började sin tjänst i slutet av januari.
Ellinor Gustafsson som studerar till affärsutvecklare inom turismnäringen - praktiserar på
turismfunktionen hos Lina Ekdahl mellan den 12 mars t.o.m. den 20 april.

Jämställdhetsarbete
Kvalitet, miljö, jämställdhet
Biblioteket har som mål att erbjuda en hög kvalité bland annat i form av hög kompetens och
gott bemötande vilket ska visa sig i brukarenkäter. SCB:s medborgarundersökning visar att
biblioteket ligger i topp ”Högt betyg för VA och bibliotek i Kungsörs kommun. Verksamheter
som får ett särskilt högt betyg är vatten och avlopp, biblioteket och räddningstjänsten.”
Biblioteket arbetar ständigt med återvinning av returpapper, lampor, tonerkassetter och övrig
elektronik.
Biblioteket är en garant för en levande demokrati och det märks tydligt på alla som kommer till
biblioteket för att få hjälp att hantera och orientera sig i det digitala samhället. Dagligen får
bibliotekspersonalen hjälpa till med att ansluta besökarna till Internet eller visa på olika digitala
samhällstjänster.
En enkätundersökning om biblioteksverksamheten genomfördes under november månad,
enkäten fanns både som tryckt pappersversion på biblioteket och som webbversion på Kungsörs
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webbplats. Sammanlagt 34 svar. Toppbetyg för bemötande (4,9), personalens kunnande (4,7)
och bokutbud (4,3) 5=maximalt värde. Något sämre resultat kring bibliotekets öppettider (3,3)
Biblioteket har alltid med jämställdhetsarbetet i planeringen för programverksamheten.
Internkontrollplan
Inget område inom bibliotekets verksamhet fanns med i internkontrollplanen.
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Kultur, fritid och turism
Viktiga händelser
Knutsdans genomfördes på Stora torget lockade ca 35 barn och ca 30 vuxna.
Invigning av Kung Karlsskola ca 1500 besökare, tal och bandklippning utanför skolans östra
entré varpå besökarna fick titta runt samt gå en tipspromenad. Elever agerade guider och visade
vägen. Det bjöds på fika.
Under våren har vi jobbat med att uppdatera Kultur- och fritidspolitiska programmet för period
2018-2021. Programmet är nu färdigställt.
Ett antal aktivitetsgruppsmöten (mellan föreningar, ABF, Svenska kyrkan och kommunen) med
fokus på årets evenemang har hållits.
Fritidsenheten har deltagit i ett antal möten med skolornas kommungemensamma elevråd för
ökad dialog med barn och unga i kommunen.
Valborgsmässoafton firades genom eldar och fyrverkeri på Kungsudden i Kungsör och vid
Björlidens IP i Valskog. I Kungsör på Kungsudden underhöll Carolus Rex Mannar med
körsång och vårtalare var Tomas Olsson, prisbelönt lammproducent. I år delades det ut kultur-,
idrotts- och hedersstipendium för första gången i samband med firandet. I Valskog ersatte
”Gycklaren Zack” vårtalet även i år. Nytt för i år var att det bjöds på tysta fyrverkerier.
Evenemangen var välbesökta.
I samarbete med Kungsörs Återvinning & Secondhand, Arbetsmarknad och försörjning
invigdes Fritidsbanken i Kungsör 19 maj.
Arbetsmarknad och försörjning har även varit behjälpliga när det gäller att bygga nya
avbytarbås till Runevallen och Centralvallen.
Lockmora-dagen som är ett samarbete med en rad olika föreningar gick av stapeln söndagen
den 27 maj.
Lördag den 16 juni arrangerades Allsång på Ekudden för första gången, årets uppsättning av
artister var Patrik Isaksson, Hasse Jerner, Michael Crimson, Malin Willén och allsångsledare
Johan Ljungkvist samt kompbandet Wretling All Stars. Arrangemanget blev mycket uppskattat.
Kultur & evenemangssamordnaren och barn- och ungdomsbibliotekarien träffade Riksteaterns
distriktsansvige.
Konsert: Opera byrån gav Mystikens systrar på Kungsudden 12 besökare EKFA
Kultur och evenemangssamordnaren har deltagit i föreläsningen det goda värdskapet som
arrangerades på Västerås konserthus, av bland annat Visit Västerås.
Ung kultur möts på Kulturhuset Folkets Park i Köping, arrangeraders tillsammans med Köping
och Arboga kommun. En möjlighet för ungdomar att visa upp sig med sina talanger på en scen
samt i en utställning. Detta år var det --- bidrag på scenen, 1 konstnär och ca 50 personer i
publiken.
Med anledning av Earth hour arrangerades filmen ”en obekväm uppföljare” av Al Gore för 90
skolelever på dagtid och för allmänheten på kvällstid 14 st. i publiken. På kvällen var det även
tipspromenad och möjlighet att träffa energirådgivaren.
Snicksnack-kväll på Biblioteket, där fyra föreläsare höll korta presentationer med hjälp av 20
bilder.
Träffat Kungsörs konstförenings styrelse för att nätverka och samtala om vårt gemensamma
engagemang i Konst och hantverkssafarin, samt Ett kulturliv för alla konst.
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Träffat representanter för Kungsörs film och teaterförening. För att utveckla samarbetet och få
möjlighet att arrangera dansföreställningar i Kungsör. Första föreställningen är planerad under
hösten 2018. Genom att även samverka med Västmanlandsmusiken kan vi till viss del få
tillgång till Dansnät Sveriges turnéer.
Under maj har Kultur och evenemangssamordnaren träffat Västmanlandsmusiken i ett
planeringmöte för Ett Kulturliv för alla - musik. Folkmusikgruppen Spelstinor gästade Torpa
bygdegård med stöd av Ett kulturliv för alla – musik. Fantastiskt duktiga folkmusiker (två av
dem riksspelmän)som bjöd på konsert för både unga och gamla.
Ett kulturliv för alla – konst har haft möte i Hallstahammar, där mötet inleddes med
rundvandring i deras kulturhus, samt en visning av den aktuella utställningen på
Naturfotografiska. Mötet var en avstämning för halva projektperioden, och de deltagande
kommunerna rapporterade om aktiviteter och utmaningar. (Ett Kulturliv föra alla - konsts
projektperiod är 1 okt – 30 sep.) Vi fick även besked att Kulturrådet har beviljat medel för ett
projektår 2.
Konst och hantverkssafarin 12 – 13 maj
Årets konst och hantverkssafari överträffade de senaste årens besöks antal med drygt hundra.
2018 kom vi upp i 2739 stycken besök, hos de olika utställarna och på Kungsudden.
Dem allra flesta konstnärerna och hantverkarna var mycket nöjda med helgen, som generellt
var lugnare på söndagen än lördagen. Även detta år hade vi ett samarbete med Sörmlands
konstsafari.
Drakbyggarverkstaden var ett trevligt inslag på Kungsudden, där folk i olika åldrar byggde
drakar. Den yngsta deltagaren var 3 år och den äldsta var 80 år. Ett mycket uppskattat inslag
som kunde genomföras med hjälp av medel från satsningen Ett kulturliv för alla – konst!
Det är mycket jobb både inför och under safarin, men det är roligt samarbete mellan
konstnärerna som även kom med en rad förbättringsförslag på utvärderingsmötet.
I juni firades Världsmiljöveckan med teater med miljötema för barn i förskola och skola,
infotorg med Vafab miljö, Klimat och energirådgivaren m.fl. på Nytorget. Kayakutflykt i
Mälaren samt Kungsörs kommuns miljöpris som delades ut till Eva Nelson med kollegor på
driftenheten samt Eriksbo plantskola på kommungullmäktiges junimöte.
I juli uppträdde Cirkusdemokrati, en föreställning för barn och familjer 50 st i publiken varav
30 st. barn. Vi har även haft Cirkusskola 20 st deltog. Både Cirkusdemokrati och Cirkusskola
kunde genomföras med dem statliga sommarlovsmedlen.
I augusti hade vi tre handbollsläger i sporthallarna, Sollentuna HK 120 deltagare, Stockholms
polisen 86 deltagare och AIK Handboll 220 deltagare. Övernattning skedde i nya skolan samt
så samarbetade vi med skolköket på skolan. Alla deltagare var mycket nöjda med vistelsen i
Kungsör.
Sista helgen i augusti arrangerades Kungsörs dagarna. Lördagen var en familjedag med massor
av aktiviteter, bland annat ankrace, familjedag i Pinnparken med föreningar politiska partier,
räddningstjänst och teater. På Centralvallen arrangerade Event ung en rad olika aktiviteter för
ungdomarna. På fredagen och lördagen erbjöd Nellys musik underhållning i serveringstältet.
Inför valet 9 september arrangerades det en valdebatt på Thor Modéen-teatern, välbesökt med
en engagerad publik på omkring 130 personer. Arbetet inför samt under valdebatten sköttes av
kultur & evenemangssamordnaren och utvecklingsenheten.
Vi har deltagit i ett antal nätverksmöten gällande Kultur- och fritids samt driftsfrågor i Västra
Mälardalen. Satt igång Basetool som nytt program och utseende för kommunens
evenemangskalender på hemsidan.
Utställningen ORDSAKER av Magnus Lönn i samarbete med konstföreningen samt Ett
kulturliv för alla konst.
Utställningen Ordsaker: 110 besök. Platsen var bibliotekets utställningshall.
Föreläsning om Graffiti och Streetart i samarbete med konstföreningen samt Ett kulturliv för
alla konst 5 personer
Graffitiworkshop:träff 1: 6 pers, träff 2: 8 pers, träff 3: 8 personer, träff 4 : 10 personer.
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60% tjejer och 40 % killar mellan 9 – 74 år.
Företagsfrukost Nellys 50 deltagare, vi hyllade bland annat våra lokala företagare.
Prova på-dagen –kultur: Likt den som finns för föreningslivet sedan tidigare, men nu inriktat på
kultur. Tillsammans med biblioteket, musikskolan, och föreningslivet testade vi konceptet för
en årskurs, det blev åk. 5 ca 100 elever från fem klasser. Dem fick under en dag besöka olika
stationer. Vissa av dem med mer inspiration och andra där de fick testa själva. Det blev en
lyckad dag där eleverna fick prova på dans, trummor, bli inspirerad av musik och film, testa
scrappoetry och skapande.
Kulturveckan anordnades v. 40 där bland annat kulturföreningar samlas under en vecka och
visar sina verksamheter, fick uppmärksamhet i Sveriges Radio Västmanland.
Flamencoföreställningen PulSo avslutade kulturveckan - samarbete med Kungsörs film och
teaterförening och Västmanlandsmusiken. 42 personer i publiken
Invigning av Drottninggatan och torget vid Tessingatan. En efterlängtad dag när Kungsör fick
fira sitt upprustade centrum. Flera föreningar och företag ställde upp med programpunkter och
aktiviteter. Många passade på att besöka centrum för att se på dansuppvisning, gå på en guidad
tur längs Drottninggatan, titta på bilder från förr, lyssna på musik och se veteranbilar.
Hiphopsagor en familjeförställning i Björskogsskolans gympasal. Valskog. Ett samarr. mellan
Björskogs föräldraförening samt Ett kulturliv för alla. 9 barn och 11 vuxna besökte
föreställningen.
Höstlovsprogram: med bidrag från Socialstyrelsen kunde höstlovsprogrammet bli mer varierat
än tidigare. Dagläger på ridskolan och LAN är exempel på föreningsaktiviteter som
anordnades. Actionbana i badhuset, Ritskola på biblioteket och resor och aktiviteter med
Fritidsgården är exempel på aktiviteter som anordnades inom kommunens egna verksamheter.
Laura Cortese and the dance cards, Laura och hennes band spelar amerikansk folkmusik.
Konserten möjliggjordes inom Ett kulturliv för alla. Torpa bygdegårdsförening stod som
värd och ett 40-tal personer tog del av konserten denna torsdagskväll.
Bomässan i Eskilstuna
Företagsfrukost 50- talet företagare möttes på Kungsörs torp.
Kultur och evenemangssamordnare och näringslivsutvecklare deltog i SKLs konferens
Besöksnäringen på agendan.
Julmarknad, 2018 års julmarknad arrangerades av föreningslivet tillsammans med kommunen.
Tack vare många engagerade så kunde julmarkaden bli av inne i centrala Kungsör.
Marknadsstånd, musik och trolleriföreställningar från scen, ponnyridning och karuseller för de
minsta och den traditionsenliga luciakröningen.
Gästhamnsstatistik: Totalt betalande båtplats/ställplats för husbil: 380 st. jämfört med 2017:
223 st.
Kommunen har fått bidrag från Socialstyrelsen för att erbjuda avgiftsfri simskola för elever i
förskoleklass. Nu i höst startade vi upp simskola för alla förskoleelever på våra skolor och det
är 53 killar och 45 tjejer som deltar på simundervisningen under skoltid. Simskolan kommer att
fortgå även under vårterminen 2019. Vi har gjort ett flertal föreningsbesök under året för att
lyssna av och se hur behovet ser ut i föreningarna.
Framtidsperspektiv
Att under våren 2019 utreda möjligheten att titta på en mötesplats för kulturen i kommunen.
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Ekonomi
Kultur- o fritids budget gör ett underskott på grund av fel i budgeten för personalen och hyror
för anläggningar.

Personal
Kultur- och fritid: 9 st personal
I badhuset har en extra resurs jobbat som timvikarie även i år, främst på fredagkvällar då det
har varit en kraftig ökning av antalet besökare, mestadels nyanlända. Resursen är flerspråkig
och har kunnat prata med alla om regler m.m, något som bidragit positivt till ordningen.
Ny kommunikatör/administratör Christina Emilsson började sin tjänst i slutet av januari.

Kvalitet, miljö, jämställdhet
I badhuset finns två bastun, en liten och en stor. Tisdag och fredag nyttjar herrar den stora
bastun. Torsdag, lördag och morgonsim nyttjar damer den stora bastun.
Tysta fyrverkerier avslutade valborgsmässofirandet vid Kungsudden och Björliden med hänsyn
till djurlivet.

Nyckeltal
Ishallen: 1162 h
Sporthallen: 7132 h
Badhuset: 10 372 st besökare 52 uthyrningar
Centralvallen: 727 h
Kung Karls matsal: 30 ggr
Björskogsskolans matsal: 8 st (+ fritidsgården 3 dagar /v tom november)
Ulvesunds aula: 34 ggr
Biblioteket: 57 312 st besökare
Turism
Deltagit i Cykla runt Mälarens monter på cykelmässan. Den sista aktiviteten som Föreningen
Mälaren utfört tillsammans. Härefter fortsätter samarbetet som ett nätverk där kommunerna
runt Mälarens turismavdelningar utbyter erfarenheter.
Ellinor Gustafsson som studerar till affärsutvecklare inom turismnäringen - praktiserar på
turismfunktionen hos Lina Ekdahl mellan den 12 mars t.o.m. den 20 april. Inför turistsäsongen
tog vår praktikant fram en promenadkarta enkel att använda för värdar och smidig för
besökarna. Den var uppskattad av besökare.
Färdigställt Turistmagasinet Turist i Västra Mälardalen, tillsammans med Turisbyråerna i
Köping och Arboga samt företaget 365 publishing. I samband med att magasinet delades ut
besöktes många av Kungsörs besöksmål: Miniature Kingdom, Kungsörs Torp, Ekuddens
camping, Ljungs Goa, Undegårds konst och presenter, Johannes bergsmode, Kungsörs
Återvinning & Secondhand mm.
Samsyn Västmanland turism. En start för att turismenheterna i länet och Region Västmanlands
Turismavdelning ska samlas och driva Västmanland som destination till en ytterligare nivå,
genom samarbete. En dag i augusti hade Samsyn Västmanland nätverket för turismansvariga i
länet en heldagsworkshop.
Deltagit i Föreningen Sveriges gästhamnars möte i Sundbyholm, där vi fick med oss mycket
information och kunskap inför årets båtsäsong/gästhamnssäsong.
Naturkartan, Västra Mälardalens flera friluftsleder och platser är nu digitaliserade och finns på
appen Naturkartan.
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Under fyra semesterveckor har turistinformationens telefon och mail varit omkopplade till
Köpings Turistbyrå som svarat på dem frågor som inkommit. Broschyrer har funnits vid olika
besöksmål, såsom gästhamnen, caféer, Ekuddens camping och Miniature Kingdom, samt i
kommunhusets reception och Kungsörs bibliotek.

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

Internkontrollplan
-

Skadegörelse och tekniska fel vid anläggningar t.ex. räddningsmaterial och redskap.
Personal på plats vid anläggningarna genomför regelbundna kontroller av
anläggningarna genom en checklista, vid eventuella fel görs en felanmälan till Kungsörs
kommun teknik AB varvid felen åtgärdas.
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Kommunikation
Viktiga händelser
Två nya kommunikatörer började under året, i januari och oktober. Under året har flera större
händelser kommunicerats, till exempel invigningen av nytt centrum, nya Kung Karls skola och
nya äldreboendet Södergården.
Externwebben
Kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret för webben. Till hjälp för att hålla alla
sidor uppdaterade finns ett webbredaktörsnätverk. Webbredaktörernas uppgift är att berätta om
respektive verksamhet, skriva enklare nyheter inom verksamheten och uppdatera sidor när
förändringar sker. Kommunikationsenheten har förankrat webbredaktörernas rollbeskrivning i
ledningsgruppen. Under hösten har en översyn gjorts av webbredaktörsnätverket. Fler
webbredaktörer behövs och uppdraget har getts till förvaltningscheferna. När nya
webbredaktörer kommer på plats erbjuds de utbildning och support inom nätverket.
Ett nytt verktyg för webben är på plats, Vizzit, med funktioner för att enklare hålla webben
uppdaterad, se till att länkar fungerar och se statistik. Utbildning och implementering sker
kontinuerligt för webbredaktörer.
Kungsör medverkar i Köpings projekt för att designa om sin webb. När Köpings projekt är klart
kan delar av resultatet införas även på Kungsörs webb. Fokus är att underlätta för medborgarna
att hitta rätt och relevant information.
Sociala medier
Kungsörs Facebook-sida fungerar som ett bra komplement till webben. Andelen som följer
kommunens sida på Facebook har ökat stadigt under året. Från 1293 i januari till 1725 i
december, en ökning med 432 personer. Eftersom en större räckvidd ses som positivt har
kommunikationsenheten arbetat aktivt med att bjuda in till att följa sidan bland de personer som
är aktiva på Kungsörs sida. Sidans följare är engagerade och hjälper gärna till att dela
information vidare. Inläggen har varit av blandad karaktär och bygger bilden av Kungsör, med
allt från samhällsviktig information till evenemang, pågående händelser och aktiviteter i
verksamheterna.
Kommunkontakt
Under året har tre nummer av Kommunkontakt producerats och delats ut till boende och företag
i kommunen. Med förstärkta resurser och kompetens inom grafisk layout har enheten valt att
själva layouta Kommunkontakt istället för att fortsätta anlita en reklambyrå. Kommunkontakt
har fått en ny, mer tilltalande grafisk form.
Intranätet
Diskussioner om att byta till ett nytt intranätverktyg pågår tillsammans med Köping, Arboga
och Surahammar. I Arboga finns ett pågående intranätprojekt och Kungsör deltar i
referensgruppen. Målsättningen är att alla kommunerna på sikt ska ha samma
publiceringsverktyg för intranätet, samma som vi idag använder för våra webbar – SiteVision.
Fördjupad samverkan
Samarbetet inom kommunikationsområdet mellan Kungsör, Arboga och Köping har hållits
levande under året. Alla tre kommuner ser stora fördelar med att samarbeta och samordna
verktyg och system. Bland annat samordnas webbredaktörsträffar så att redaktörerna i alla tre
kommuner får likvärdig utbildning och information inom samma temaområden.
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Bomässan 2018
Kommunen deltog på Bomässan 2018 i Eskilstuna. Kungsör är inne i en expansiv fas och
Bomässan är en bra plats för att lyfta fram fördelarna med att bo och leva i kommunen.
Mässdeltagandet kan ses som ett led i att stärka kommunens varumärke.
Kriskommunikation
Kommunikationsenheten medverkade på olika sätt i att uppmärksamma krisberedskapsveckan
under vecka 19. Under sommaren kommunicerades eldningsförbud flertalet gånger i samverkan
med Västra Mälardalens Räddningstjänst och Länsstyrelsen. Under hösten deltog en av
kommunikatörerna i en tre dagar lång utbildning i kriskommunikation som anordnades av
MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Kultur och turism
Under 2018 har enheten i samråd med kultur- och evenemangssamordnaren marknadsfört
kommunens evenemang och besöksmål både via webb, sociala medier, annonser och
trycksaker.
Framtidsperspektiv
Kommunikationsenhetens satsningar för det kommande året är att utveckla och stärka
kommunens varumärke. Kungsörs kommun är inne i en mycket positiv och expansiv
utvecklingsfas just nu. Enheten arbetar med att sätta Kungsör på kartan och förstärka den
positiva bilden av Kungsör både externt och internt. Som ett led i det kommer enheten även att
utveckla samverkan med webbredaktörerna i de lokala verksamheterna.
Personal
Enheten består av två nya kommunikatörer, Christina Emilsson och Jennie Carsten. Cecilia
Palmblad slutade sin tjänst i oktober 2018.
Jämställdhetsarbete
Enheten har jämställdhet, inkludering och mångfaldsperspektiv i ständig åtanke i allt
kommunikationsarbete och har under året medverkat på SKLs utbildning inom området.
Internkontrollplan
I internkontrollplanen för kommunstyrelsen för 2018 finns inga punkter som gäller
kommunikationsenheten.
Ekonomi
Kommunikationsenheten håller budget.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25

§
Meddelanden
Underrättelse om lagfart i försäljning av fastigheten Skillinge
2:250. Dnr KS 2018/56
Länsstyrelsen i Stockholm har den 28 december 2018 beslutat
förordna Lars Wigström som begravningsombud i Kungsör till och
med den 31 december 2022. Dnr KS 2018/423
Samverkansavtal Arboga Kommun och Kungsör kommun
avseende gymnaiseutbildning 20190701 tom 20200630 är
undertecknad
Björskogs kyrka - Antikvarisk rapport. Dnr KS 2019/20
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl har svarat på en
miljömålsenkät från Boverket. Dnr KS 2019/30
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB Anvisningar för användning av statlig ersättning för kommunernas
arbete med krisberedskap och civilt försvar. Dnr KS 2019/37
Beredskapssamordnare Lena Mäenpää har skickat till
Länsstyrelsen i Västmanland en årlig uppföljning av krisberedskap
och civilt försvar 2018. Dnr KS 2019/46.
Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap - Rapport om ”Trygghet och
säkerhet 2018”. Dnr KS 2019/50
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län:
•

Kungsörs torp Hotell & Konferens AB - hotell- och
pensionatsrörelse. Dnr KS 2019/48

Beviljade schakttillstånd till:

Justerandes sign

•

AG Consulting för grävning för fiber i befintliga rör,
Drottninggatan mellan den 26/11 och 19/12 2018.
Dnr KS 2019/13

•

AG Consulting för grävning av nytt schakt från nod till
husvägg, fibernedläggning, på Ängsvägen mellan
12/2 – 3/3 2019. Dnr KS 2019/13

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-25
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna om
största tillåtna bredd för transport:
•

mellan Kungsör och Stockholm den 14 februari – 13 maj 2019
för M4 Gruppen AB för transport av husmoduler.
Dnr KS 2019/12

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2019-01-24, §§ 1-11 Dnr KS 2018/440

Undertecknade avtal:
•

Ekonomichef Bo Granudd har tecknat Skafferiavtal med ICA
Torghallen Kungsör och COOP Kungsör från 2019-01-01.
Dnr KS 2018/472

•

Samverkan för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd inom
Köping, Arboga, Kungsör, Surahammar och Hallstahammars
kommuner. Dnr KS 2018/277

Tekniska chefen Stig Tördahl har tecknat markupplåtelseavtal med
Mälarenergi Elnät AB gällande ledningar i mark och vatten, tätort
och landsbygd- Kungsör 2:37 och Skillinge 2:289 i Kungsörs
kommun. Dnr KS 2019/51, KS 2019/52
Skrifter:
•

Nyckeltalsstyrning –Q4-Rapport 2018

Kommuner och Landstings cirkulär:

Beslut

Justerandes sign

•

19:01 Prolongering av notkopieringsavtal 2019

•

19:04 Kombinationsanställningar - ett sätt att möta
rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten

•

19:05 Internränta för år 2020

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Perspektiv
Medborgare
Befolkningsutveckling, antal
Väntar särskilt boende, antal

Väntar LSS-bostad, antal vuxna
Väntar seniorboende (utan beslut), antal
Önskar plats på förskolan (inom 6 mån), antal
Besök biblioteket, antal
Försörjningsstöd, kr
Öppna insatser vuxna, kr
Institutionsvård barn och unga, kr
Medarbetare
Sjukfrånvaro, totalt %
Kvinnor, %
Män, %
Miljö
Energiförbrukning KKTAB fastigheter, kWh/m2
Kostnad drift och underhåll per m2, gata kr/m2
Kostnad drift och underhåll per m2, park kr/m2
Inköp av ekologiska livsmedel, andel %
Bilpoolen- andel förnybart bränsle %
Tjänsteresor med egen bil, kr
Ekonomi
Resultat, % av skatter och bidrag

Q1

Q-Rapport nyckeltal 2018
Q2
Q3

Q4

Mål/Budget

Dec -17

9 000 år 2025
0
0

8603
9,5
17, 3

0

15
25

60 000

Totalt 68235

6 000 000
1 500 000
6 606 000

5 590 721
1 813 07
5 866 871

8 614
11
1

8 608
8,5
1

8 623
8
1

18
69
14 464

18
85
12 788

36
41
14 714

1 208 733
225 117
1 122 295

2 953 702
572 367
3 092 044

4 502 697
962 221
5 250 651

7
1 (erbjuden
men har
tackat nej)
44
51
21 878/
Totalt 57 312
6 737 024
1 231 008
6 737 024

7,69
8,11
6,01

7,24
7,63
5,65

6,65
7,09
4,94

6,53
7,01
4,68

< 7,89

7,34
7,96
4,77

40,2

39,95
7,95
3,26
39,4

63,26
15,34
6,63
36 ,2

84,51
13,43
6,27
34,3
96
154 956
4,4

28,54
1,75
0,34
41,4
97
25 569

54 949

63 565

103 240

99,86
11,99
4,94
30
100 år 2030
Minskning

-1,8

9,7

0,9

1,0

*Ej relevant pga nya bilar i bilpoolen from juni

23,6

– ingen uppgift * byte av bilar i bilpoolen från etanol till elhybrid
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