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Nya skolan. Samling utanför 
matsalen. Kom i tid! 
 
OBS! Beslutsmötet kan tänkas 
börja något före 16.00. 
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§  
Svar på motion – En fri måltid per dag för 
alla pensionärer över t.ex. 80 år (KS 2017/90) 
Maivor Norgren och Ewa Granudd, båda (M) föreslår i en motion 
att Kungsörs kommun ska införa en fri måltid per dag för alla pen-
sionärer över t.ex. 80 år. Motionärerna pekar på att detta skulle 
stärka dessa pensionärer både fysiskt och psykiskt och ge dem 
sysselsättning, gemenskap och kanske lite motion. Erbjudandet 
skulle gälla en gratis måltid varje dag på t.ex. Misteln. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att 

- det är möjligt att det skulle gå att lösa tillagning, logistik och 
servering rent praktiskt med de resurser som finns i form av 
tillagningskök och matsalar 

- servering skulle få lov att ske efter ordinarie lunchtid 

- en förstärkning skulle behövas av personal och utökad budget 
för råvaror 

- behovet av ramökning beräknas till 830 000 kronor om 10 
procent av personerna över 80 år skulle nyttja möjligheten. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Maivor Norgren och Ewa Granudd 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 46 
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2017-05-17, § 26 

jämte tjänsteskrivelse 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen. 
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§  
Svar på motion – Badsjö på Söders gärde  
(KS 2017/91) 
Niklas Magnusson och Staffan Norgren, båda (M) föreslår i en 
motion att Kungsörs kommun ska anlägga en mindre, men expan-
derbar badsjö i Kungörs tätort. Motionärerna tänker sig i första 
hand en placering på Söders gärde strax sydväst om tätorten. Med 
en sådan sjö skulle det bli enklare att omvandla Gersillaområdet 
samt ytterligare delar av Söders gärde till boendeområden. 
 
Om detta skulle fungera bra vill motionärerna att en andra badsjö 
anläggs vid Valskogs tätort och en tredje i Malmberga. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har kompletterat sitt tidigare för-
slag till svar på motionen. Tidigare förslag byggde på muntligt 
information från länsstyrelsen. Nu har ett skriftligt svar begärts. 
Av det framgår: 

- ”Den ena delen rör anläggandet av badsjön, dvs grävningen 
av ’gropen’ på åkern. Den innebär inte vattenverksamhet, efter-
som man inte gräver i ett vattenområde. Gräver man under 
grundvattenytan räknas det dock som vattenverksamhet. För 
den nya badsjön kommer det inte att finnas något strandskydd, 
om platsen för anläggandet inte omfattas av strandskydd idag. 

- Den andra delen rör vattenuttaget från Arbogaån att fylla 
badsjön med. Bortledning av högst 600 kubikmeter ytvatten 
per dygn (dock högst 100 000 kubikmeter per år) från ett vat-
tendrag räknas som anmälningspliktig vattenverksamhet och 
ska anmälas till Länsstyrelsen. Större uttag är tillståndspliktiga 
och tillstånd söks i så fall hos mark- och miljödomstolen. Bero-
ende på hur vattenuttaget görs (anläggning av pumpanordning-
ar, om grävning behövs för nedläggande av ledning osv) kan 
uttaget också komma att kräva dispens från strandskyddet 
längs Arbogaån”. 

 
Svaret innebär det att det finns en öppning för en sådan åtgärd 
även om arbetet kommer att ta lång tid innan vi når fram till ett 
sådant beslut i samtliga instanser. 
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Kommunstyrelsens förvaltning noterar att det i nuläget pågår sex 
detaljplaner/ändringar och ungefär lika många ligger och väntar på 
att kunna påbörjas. I nuläget finns inte möjlighet att göra mer.  
 
Förvaltningen föreslår att frågan får prövas den dagen det är dags 
att lyfta frågan om att detaljplanelägga ytterligare ett nytt område. 
Det kan också vara så att något helt annat område ska detaljplane-
läggas först. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson och Staffan Norgren 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 47 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-22 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 74 
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-08, § 80 (återremiss) 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-27 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad. 
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Exempel på badsjö på Söders gärde. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-05-27 KS 2017/91 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kommunchef Claes-Urban Boström  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Återremitterad motion gällande badsjö på Söders 
gärde 
Moderaterna genom Niklas Magnusson och Staffan Norgren har lämnat in en 
motion gällande utredning om kommunen ska anlägga en badsjö vid Söders 
gärde. 
 
Motionärerna skriver i sin motion att det vore positivt för byggandet och för att få 
fler människor att flytta till Kungsör och detta är nog korrekt men att anlägga en 
badsjö är inte en okomplicerad historia. 
 
Om vi skulle anlägga en badsjö enligt det förslag som motionärerna föreslår med 
den tekniska lösningen att en nedgrävd ledning från Arbogaån skulle förse den 
konstgjorda sjön med vatten så skulle vi hamna i det läget att strandskyddet 
skulle gälla och man skulle inte få bygga närmre än 300 m från den konstgjorda 
sjön. Detta skulle medföra att det inte skulle kunna byggas så många hus på 
Söders gärde och möjligheten till strandtomt skulle inte finnas. 
 
Regeln som strandskydd är att om du tar vatten från ett befintligt vattendrag 
såsom en å, bäck, sjö eller likande så gäller strandskyddet på samma sätt som om 
du hade byggt i anslutning till, i detta fall, Arbogaån.  
 
Skulle vi istället säga att vi då tar vattnet från grundvattnet för att slippa strand-
skyddet så hamnar vi i ett mycket svårt läge för vår egen grundvattentäkt. Risker-
na för att vi då skulle förstöra vårt eget dricksvatten skulle öka markant. 
 
Svaret ovan byggde på det svar jag då fått från Länsstyrelsen per telefon. Under 
senaste kommunfullmäktige så hade motionären Niklas Magnusson fått ett annat 
svar från samma Länsstyrelse. 
 
Jag har därför bett om ett skriftligt svar från dem vilket nu också redovisas nedan. 
 
”Den ena delen rör anläggandet av badsjön, dvs grävningen av ”gropen” på 
åkern. Den innebär inte vattenverksamhet, eftersom man inte gräver i ett vatten-
område. Gräver man under grundvattenytan räknas det dock som vattenverksam-
het. För den nya badsjön kommer det inte att finnas något strandskydd, om plat-
sen för anläggandet inte omfattas av strandskydd idag. 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-05-27 KS 2017/91 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

 
Den andra delen rör vattenuttaget från Arbogaån att fylla badsjön med. Bort-
ledning av högst 600 kubikmeter ytvatten per dygn (dock högst 100 000 kubik-
meter per år) från ett vattendrag räknas som anmälningspliktig vattenverksamhet 
och ska anmälas till Länsstyrelsen. Större uttag är tillståndspliktiga och tillstånd 
söks i så fall hos mark- och miljödomstolen. Beroende på hur vattenuttaget görs 
(anläggning av pumpanordningar, om grävning behövs för nedläggande av led-
ning osv) kan uttaget också komma att kräva dispens från strandskyddet längs 
Arbogaån”. 

 
Som ni kan läsa så skiljer sig svaret åt markant mot det första svaret. 
 
Om nu detta skriftliga svar är det korrekta så innebär det att det finns en öppning 
för en sådan åtgärd även om det arbetet kommer att ta lång tid innan vi når fram 
till ett sådant beslut i samtliga instanser. 
 
Vi har idag sex pågående detaljplaner/ändringar och vi har ungefär lika många 
som ligger och väntar på att vi ska sätta fart med dem. Just nu hinner vi inte med 
mer än de vi arbetar med och förslaget vi vill lämna är att pröva frågan den dagen 
det är dags att lyfta frågan om att detaljplanelägga ytterligare ett nytt område 
- Är det då detta område inklusive badsjö eller är det utan badsjö?  
- Är det kanske något helt annat område som ska detaljplaneläggas först? 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
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§  
Årsredovisning 2016 – VafabMiljö kommu-
nalförbund (KS 2017/238) 
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2016 
samt revisionsberättelse och revisionsrapport. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2016 
• VafabMiljö kommunalförbunds revisorers revisionsberättelse 

för år 2016 jämte revisionsrapporten Granskning av 
årsbokslut/årsredovisning 2016 

  
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2016 för VafabMiljö 

kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2016. 

 



Årsredovisning 2016

VafabMiljö 
Kommunalförbund
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VafabMiljö Kommunalförbund bildades i 
december 2014. Vid årsskiftet 2015/2016 
övergick all verksamhet  i Vafab Miljö AB De 
flesta av medlemskommunerna har lämnat över 
sitt renhållningsansvar till kommunalförbundet. 
Heby, Fagersta, Norberg, Enköping, Västerås 
och Skinnskatteberg lämnade över under 2015.

Hallstahammars och Salas övergång till  
till kommunalförbundet skedde under 2016.  
Surahammar lämnade över den 1 januari 2017.

VafabMiljö ansvarar för den strategiska 
planeringen av frågor kring avfallshantering 
och uppgifter som rör insamling och behandling 
av avfall samt den myndighetsutövning som 
åligger medlemskommunerna enligt 15 kap 
Miljöbalken. Förbundet tar fram underlag för 
renhållningstaxa och renhållningsordning, 
besluten tas dock av respektive kommun. 

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

VERKSAMHET UNDER KONKURRENS
Förbundet har även verksamhet inom 
konkurrensutsatta delar av avfallshanteringen 
genom att samla in och behandla avfall från 
företag och andra verksamheter. 

HÅLLBAR RESURSHANTERING
VafabMiljö har resurser för miljöriktig avfalls-
hantering i form av insamling, transport,  
sortering, omlastning, biologisk behandling,  
förbränning och deponering av avfall. 

I regionen har vi fem avfallsstationer och  
18 Återbruk. Vi arbetar med att avsätta material 
för återvinning, producera avfallsbränslen och 
ta hand om farligt avfall.

ORGANISATION 2016
FR.O.M. 1 OKTOBER

VAFABMILJÖ

Vd Vd-stab

Verksamhetsstöd
Ekonomi  
& inköp

Hållbarhet &
kommunikation

Transport
& logistik

Transport
stab

Transport
hushåll

Vatten
& miljö

Transport
verksamhet

Energi- 
återvinning

Transport
service

Process &
underhållProduktion

Återvinning Gas

Farligt avfall

Återbruk

Det här är VafabMiljö
VafabMiljö är ett Kommunal- 
förbund bildat av kommunerna  
i Västmanlands län samt Heby  
och Enköpings kommuner. Vi  
arbetar med långsiktigt hållbar  
avfallshantering.

Direktion
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Carina Färm, 
vd, VafabMiljö

VAFABMILJÖ



5

hushållsavfall i Västerås i egen regi.  
I det östra samt västra insamlings- 
distriktet kommer insamlingen  
genomföras av externa entreprenörer.

Med anledning av att förbundet  
har vuxit ur nuvarande huvudkontor 
vid Grytaanläggningen i Västerås 
gjordes en utredning om framtida  
huvudkontor under våren 2016.  
Den har resulterat i ett beslut om 
samlokalisering av huvudkontoret 
med Mimer och Mälarenergi i ett  
centralt läge i Västerås. Inflyttning  
beräknas ske första kvartalet 2019. 
På Gryta kan driftorganisationen 
samordnas i en byggnad och de två 
tillfälliga modulerna monteras ned. 

EKONOMIN
Resultatet för 2016 var +5,9 mkr 
vilket är 13,4 mkr bättre jämfört med 

Jag vill tacka alla som 
varit med och byggt 
det nya VafabMiljö 
under 2016. Nu ser 
jag fram emot ett 
intensivt år med de 
utmaningar och upp-
drag som kommer 
med verksamhets
övergångarna 2017. 

Sedan 2015 är VafabMiljö ett kommu-
nalförbund. Övergångar av verksamhet 
från flera av våra medlemskommuner 
har under året medfört utökat ansvar 
och många tusen nya kunder som  
nu ska vända sig till oss istället för till 
sin hemkommun. 

Det ställer krav på organisationen 
och medarbetarna som ska hantera 
nya frågor och hitta nya rutiner och 
arbetssätt. Organisationen har därför 
vidareutvecklats och anpassats till  
det nya ansvar och de verksamhets-
övergångar som genomförts.

INVESTERINGAR OCH UTVECKLING 
AV VERKSAMHETEN
En viktig händelse under 2016 var  
invigningen av den nya reningsanlägg- 
ningen för lakvatten på Gryta avfalls-
anläggning. Det är en investering  
som medfört att vi idag kan behandla 
lakvattnet själva utan att behöva  
belasta ett externt reningsverk. 

I och med bildandet av kommunal-
förbundet har vi nu även ett ansvar 
för slam från enskilda avlopp. Det 
har under 2016 varit ett omfattande 
arbete att överta ansvaret från med-
lemskommunerna. Än återstår dock 
att hitta synergier och lösningar på 
omhändertagandet och behandlingen 
av slammet som ger ett mervärde 
både för miljön och ekonomin. 

 I början av 2016 startade vi också 
krossning av avfall i egen regi, vilket 
fungerat mycket bra. Krossningen är 
en viktig länk i kedjan för samarbetet 
med Mälarenergi och deras anlägg-
ning för avfallsförbränning. 

Under 2016 har vi tagit fram en 
långsiktig strategi för insamling av 
hushållsavfall. Strategin innebär att vi 
delat in regionen i tre delar. VafabMiljö 
kommer att utföra insamlingen av 

budget. Det fanns många osäkerheter 
när budgeten lades hösten 2015; 
bland annat var inte alla intäkter  
och kostnader som var kopplade till 
verksamhetsövergångar kända. 

Annat som hänt under året är att 
en extern entreprenör (Samtek) gick  
i konkurs. Det innebar att vi fick köpa 
bilar och anställa ny personal för att 
klara insamlingen av hushållsavfall i 
delar av Västerås. 

Det är många poster som påver- 
kas av den stora omställning som  
VafabMiljö nu går igenom, både uppåt 
och nedåt. Att förbundet VafabMiljö 
kan utföra uppdraget som innebär 
en effektivisering och rationalisering 
jämfört med om 12 kommuner gör 
det på egen hand är något som för-
väntats av medlemskommunerna.  
Vi är därför mycket nöjda med att 
kunna presentera ett resultat som  
är bättre än förväntat.

Två stora ekonomifrågor som hante-
rats under 2016 och som fortfarande 
inte är avslutade är VafabMiljös 
begäran om utökad borgen från 
medlemskommunerna samt höjning 
av renhållningsavgifterna till 2017 
för att kunna genomföra kommande 
stora investeringar. Det är känsliga 
frågor för flera av kommunerna och 
ännu är inte alla beslut tagna. 

VAD HÄNDER 2017?
2017 kommer också att bli ett år med 
stora utmaningar. Dels internt, med 
fortsatt överflyttning av ansvar från 
flera medlemskommuner till kommu-
nalförbundet, och dels genom arbetet 
att ta fram en ny gemensam avfalls-
plan för hela VafabMiljö-regionen.  
Vi har en spännande tid framför oss!

  
Carina Färm, vd, VafabMiljö

VAFABMILJÖ

När jag tittar i backspegeln och summerar 2016 kan jag konstatera att det har varit  
ännu ett intensivt år för VafabMiljö. 

Vd har ordet
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Som leverantör av samhällsnyttiga och hållbara tjänster påverkar och 
påverkas vi av vår omvärld och av våra intressenter. 

OMVÄRLD  
OCH  
INTRESSENTER
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KOMMUNERNA OCH HUSHÅLLEN
Vi har fem avfallsstationer i regionen 
som tar emot kommunernas hus- 
hållsavfall. De 18 Återbruken har  
hög tillgänglighet och på landsbygden 
turnérar vi med vårt mobila återbruk 
för att erbjuda god service och  
förutsättningar att källsortera.

Det är viktigt att hålla en hög 
kvalitet på matavfallet. Det behandlas 
och blir både biogas och biogödsel 
som används på jordbruksmark för 
ekologisk odling. 

VafabMiljö har ett aktivt kvalitets-
säkringsarbete där samarbeten med 
hushållen, fastighetsägarna, kommu-
nerna och VafabMiljö är viktigt. 

Våra taxor under medelvärdet  
för Sverige
En undersökning om kommunala  
taxor, Nils Holgersson undersökningen, 
görs varje år. Den visar att medel-
värdet på renhållningsavgifterna i 
regionen ligger under medelvärdet  
för Sverige. 

Undersökningen visar också att 
avgifterna i övriga landet har ökat  
i mycket högre grad än i vår region.

Kommunikation
VafabMiljö har under 2016 arbetat 
med olika informationssatsningar. 
Syftet med informationen är att öka 
intresset och kunskapen om sortering 

Marknad och kunder
I VafabMiljös region finns det cirka 155  000 hushåll och 16  000 före tag, 
som alla producerar avfall. Genom att erbjuda många olika lösningar 
inom avfalls- och återvinningsområdet kan vi tillgodose behovet av en 
hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering.

OMVÄRLD OCH INTRESSENTER

och återvinning för att åstadkomma 
rätt beteende hos hushåll och företag. 
Som ett led i att minska vår egen  
miljöbelastning satsar vi mer på 
digital kommunikation, till exempel 
genom digitala nyhetsbrev.

Besöken på hemsidan ökade med 
drygt 20 procent under 2016. Under 
året har vi introducerat Instagram  
i våra sociala medier. Sedan tidigare 
finns vi på Facebook, LinkedIn och 
YouTube.

VafabMiljö har en omfattande  
skolinformation och har genomfört  
ett antal publika aktiviteter, läs mer 
på sid 22.

FÖRETAG OCH VERKSAMHETER
En miljöriktig avfallshantering kräver 
samarbete, delaktighet och helhets-
perspektiv. Det är viktigt med flexibla, 
miljöriktiga och kundanpassade  
lösningar som också är långsiktiga 
och håller god kvalitet. 

Företagens intresse för helhetslös-

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



8

De sålda återvinningsmaterialen 
ökade under 2016 men inte så  
markant som året innan; ökningen 
stannade på knappt 2 procent.

Biologisk behandling av matavfall  
och annat organiskt avfall genom  
VafabMiljös biogasanläggning är  
fortsatt intressant för marknaden

KUNDSERVICE
Vår kundservice tar emot frågor från 

OMVÄRLD OCH INTRESSENTER

ning och fastighetsägarnas intresse 
för fastighetsnära insamling av  
förpackningar fortsätter att öka. 

Under året ökade vi antalet 
avtalskunder med 53 stycken.

De avfalls- och återvinningstjänster 
VafabMiljö erbjuder är bland annat:

• Helhetslösningar för företag
• Återvinningslösningar för hushåll 
• Behandlingsmöjligheter
• Insamling och transport av avfall
•  Försäljning av återvinnings- 

material
• Återbrukskort för småföretag 
• Rådgivning och utbildning

Vi erbjuder också olika lösningar  
för farligt avfall. Flexisystemet är  
en lösning som passar både företag, 
bostadsrättsföreningar och samfäl-
ligheter. Med ett Återbrukskort för 
farligt avfall kan mindre företag 
lämna detta på Återbruken.

Genom extra försäljningsresurser 
av Återbrukskort har antalet avtal 
ökat. Hela 167 nya avtal om Åter-
brukskort tecknades 2016.

Företags- och verksamhetsförsälj-
ningen är självfinansierad och 
påverkar inte kostnaden för hushålls-
avfallet. 

Uppför avfallstrappan
Vi arbetar för att erbjuda lösningar 
som tar oss uppåt i avfallstrappan, 
där minimering av avfallet står högst 
upp och därefter materialåtervinning. 
Det som inte materialåtervinns kan 
ge energi. Lägst ner i trappan är 
deponi, och där handlar det om att 
förvara avfall på ett miljöriktigt och 
säkert sätt. 

 
AVSÄTTNING AV MATERIAL
Den nedåtgående trenden från 2015 
på blandskrotspriset fortsatte även 
under 2016. Priserna gick ner ytter-
ligare cirka 20 procent, dock med 
stora svängningar under året. Under 
årets sista månaderna kunde det dock 
vädras en vändning. 

Prisutvecklingen på wellpapp och 
tidningar var den motsatta med en 
uppgång på cirka 10 procent. 

Ingångs- och utgångspriserna för 
plast stod relativt stilla, men med en 
relativt stor variation under året. 

FAKTA

Nyckeltal 2016 2015

Antal skolelever som
fått information 7 327 7 123
Antal hemsidesbesök 212 101 176 381
Antal nya avtal fastighetsnära ins. 32 31
Antal nya avtal om helhetslösningar 21 33
Antal nya Återbrukskort 167 69
Antal Återbruksbesök (tusental) 1 915 1 910

våra företagskunder och från hus-
hållen i Västerås, Enköping, Heby  
och Skinnskatteberg. Under 2016 
kom även Hallstahammar och Sala  
in. Surahammar är med sedan  
1 januari 2017. 

Frågorna handlar om tömningar, 
fakturor, priser, sortering, farligt  
avfall med mera. Under 2016 har  
vi utökat antalet medarbetare för  
att kunna hålla en god servicenivå.

Avfallslösning i Saluhallen, Västerås. VafabMiljö har kärl, containrar, komprimatorer 
och annan utrustning som kan anpassas efter kundens behov och önskemål. 
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Veronica Lurbe arbetar i Kundservice och tar  
emot samtal från både hushåll och företag. 
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Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens,  
jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan 
på naturen. En miljöriktig avfallshantering är en förutsättning för det.

EKOLOGISK 
HÅLLBARHET
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VafabMiljö arbetar för att öka  
återvinningen av material, minska 
deponeringen samt att ta hand om 
farligt avfall på ett miljösäkert sätt. 
Förbättringar inom dessa områden 
ger positiva miljöeffekter. Energi-  
och resursåtgången minskar i  
samhället när avfallet återvinns.

Att ta hand om 
farligt avfall är en 
viktig miljöinsats 
– det gör stor skada 
om det hamnar  
på fel ställe. 

En fråga som står högt på agendan  
är att minska avfallet vilket bland 
annat innebär återanvändning och att 
använda saker längre innan de slängs.

NY AVFALLSPLAN PÅ GÅNG 
Under 2016 påbörjades arbetet med 
att ta fram en ny avfallsplan med 
gemensamma taxor och renhållnings-
föreskrifter för hela VafabMiljö-
regionen. Avfallsplanen är förbundets 
viktigaste styrdokument och i den 
slås fast hur avfallshanteringen ska 
utvecklas. Planen ska gälla till 2030. 

För att få en bred förankring  
påbörjades ett gediget dialogarbete 
under hösten 2016. Politiker och 
tjänstemän bjuds in till workshops. 
Företag, hushåll, barn och ungdo-
mar engageras genom workshops, 
kundfokusgrupper och information 
i skolor. Vi deltar även på ett stort 
antal publika evenemang runt om i 
medlemskommunerna Invånarnas 

synpunkter är mycket viktiga för att 
VafabMiljö ska kunna skapa förut- 
sättningar för invånarna i regionen 
att komma högre upp i avfallstrappan; 
öka återvinningen och återanvänd-
ningen samt minska avfallet.

FOSSILFRIA FORDON
Sedan 2016 är vår fordonsflotta  
med bilar och maskiner på Gryta 
avfallsstation fossilfri. Sopbilar, pool-
bilar, personalbilar, avdelningsbilar 
och förmånsbilar går alla på biogas. 
Övriga maskiner såsom lastmaskiner 
och sorteringsmaskiner tankas med 
HVO, ett bränsle som har slakteri-
produkter som ursprung. 

MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE
Vår verksamhet påverkas av ett stort 
antal lagar och bestämmelser inom 
miljöområdet. För att säkra att lagar 
och andra krav uppfylls samt för att 
få struktur i miljöarbetet, arbetar 
vi sedan länge enligt miljölednings-
systemet ISO 14001. Sedan 2013 
är ledningssystemet även certifierat 
enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. 

Betydande miljöaspekter
Varje år görs en genomgång av vår 
verksamhet för att identifiera var  

den största miljöpåverkan uppstår.  
De betydande miljöaspekterna är  
de aspekterna som ses som viktigast 
att arbeta med ur miljösynpunkt  
och de ligger till grund för vår  
verksamhetspolicy och mål. 

Under 2016 har dessa aspekter 
ansetts betydande då vi är ett  
miljöföretag:

• Historisk deponering
• Lakvattenhantering
• Deponigasuppsamling
•  Insamling och transport  

av material
•  Information om sortering  

och avfall till hushåll
• Produktion av biogas

Till dessa betydande miljöaspekter 
finns rutiner, mål och nyckeltal.

Arbetet med framtagandet av  
de betydande miljöaspekterna kan 
längre fram kompletteras av ett  
arbete kring väsentlighetsanalys  
som kommer att ingå i en framtida 
hållbarhetsredovisning. 

Under 2017 träffar vi många av 
våra intressenter såsom politiker, 
kommunala tjänstemän och allmän-
heten i samband med arbetet kring 
avfallsplanen. Deras synpunkter  
kan även komma att vara en del av 

Hållbar samhällsutveckling

VafabMiljö har nu ett 50-tal förmånsbilar, transportbilar, poolbilar och personalbilar. 
Samtliga drivs av biogas.

Vårt uppdrag är att arbeta för  
en långsiktigt hållbar samhälls-
utveckling inom miljö- och avfalls-
området. En avfallshantering  
som främjar resurshushållning  
ökar förutsättningarna för en  
hållbar samhällsutveckling.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
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underlaget till en intressentanalys 
som är ett av de första stegen i en 
kommande väsentlighetsanalys.

Miljömål
VafabMiljö har fem övergripande  
mål enligt styrkortets perspektiv, 
dessa är:

•  VafabMiljö ska ha nöjda kunder
•  Medarbetarna ska vara  

kompetenta och engagerade
•  Verksamheten ska bidra till  

ökad resurshushållning
•  Samhällets förtroende för  

VafabMiljö ska fortsatt öka
•  Verksamheten ska ha en  

ekonomi i balans.

Till varje mål finns ett antal delmål 
vilka mäts och följs upp under året. 
Måluppfyllelsen för 2016 har varit 
god. Det övergripande målen för  
kund och ekonomi har uppnåtts.  
Målen för medarbetarperspektivet 
och för kärnverksamheten nådde  
inte riktigt ända fram bland annat 
beroende på  förutsättningarna att  
få avsättning för olika materialflöden, 
till exempel plast och gips.

Revisioner
Ledningsarbetet följs upp via interna 
och externa revisioner samt via den 
avvikelserapportering som kommer 
från medarbetarna och personer 
utanför organisationen. De interna 
revisorerna har följt upp arbetet vid 
fyra tillfällen under året. 

I augusti genomfördes en extern 
revision som gick mycket bra. Det 
ledde till att VafabMiljö fick ett förnyat 
certifikat för kvalitetssystemet och  
en förlängning av detsamma för  
miljöledningssystemet. 

UTSLÄPPSRÄTTER 
EU:s system för handel med ut-
släppsrätter är ett styrmedel för  
att på ett kostnadseffektivt sätt 
minska utsläppen av växthusgaser. 
VafabMiljös förbränningsanläggning  
i Köping ingår i handelsperioden för  
utsläppsrätter för fossilt koldioxid.

INTERN MILJÖKONTROLL
Vid deponierna uppstår lakvatten 
som måste tas omhand. Framför  
allt handlar det om att säkerställa  

att inga föroreningar från deponierna 
sprids i omgivningen. 

Egenkontroll sker med hjälp av 
provtagningspunkter i yt- och grund-
vattnet i omgivningen runt om  
deponierna. 

Som en miljöåtgärd samlas metan-
gas upp från deponierna i Västerås 
och Enköping, eftersom den gasen är 
en kraftig växthusgas. Den återvinns 
genom el- och fjärrvärmeproduktion. 

AVFALLET ÅTERVINNS
Den största andelen av de avfalls-
mängder som kommer in till våra 
anläggningar bearbetas och behandlas 
för att sedan gå vidare till externa 
anläggningar för materialåtervinning 
eller energiåtervinning. En del avfall 
körs direkt till återvinningsföretag. 
Exempel är metallskrot samt well-
papp och kartong från Återbruken. 
Andra material som avsatts är exem-
pelvis tidningar och kontorspapper.

Av det farliga avfallet återvinns 
avfallsolja och bilbatterier.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Det är viktigt att ha god kännedom 
om kommande myndighets- och 
kundkrav inom miljöområdet så att 
beslut om investeringar och andra 
resursförstärkningar kan göras med 
god framförhållning. 

VafabMiljö utgår i detta arbete 
från den omvärldsbevakning som 
branschorganisationen Avfall Sverige 
arbetar med och det forsknings- och 
utvecklingsarbete som sker i samar-
bete med universitet och högskolor, 
bland annat Mälardalens högskola 
och Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Forskning
VafabMiljö medverkar till att stödja 
miljö- och energiteknisk forskning vid 
Mälardalens Högskola.

Ett forskningsprojekt (BioUse) om 
avfallsbaserad kompost och biogödsel 
i spannmålsodling pågår sedan 1998 
i samarbete med Sveriges lantbruks-
universitet och Hushållningssällskapet 
i Västmanland.

Sedan 2013 pågår dessutom ett 
flerårigt forskningsprogram (Future 
Energy) vid Mälardalens Högskola. 
VafabMiljö deltar i programmet i  
projekt rörande bland annat produk-
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tion av biogas. Under året startades ett 
projekt (PyrAd) där man undersöker 
hur biogasproduktion kan kombineras 
med förgasning av rötrester.

Sedan hösten 2013 finansierar vi  
en företagsdoktorand vid institutionen 
för kemi på Umeå universitet. Under 
tre års tid har utsläppsförhållanden 
undersökts vid förbränning av olika 
bränslefraktioner ur avfall. Arbetet 
har resulterat i ett flertal publice-
ringar i vetenskapliga tidsskrifter. 
Företagsdoktoranden disputerade i 
december 2016.

VafabMiljö deltar aktivt i ett flertal 
organisationer och program på natio-
nell nivå för forskning och utveckling 
på avfallsområdet, bland annat.

•  branschföreningen Avfall Sveriges 
utvecklingskommitté

•  det strategiska innovations- 
programmet RE:Source

•  RISE forskningsstyrelse  
(Research institute of Sweden) 
Jordbruk och Livsmedel

•  styrelserna för Stiftelsen  
Jordbruks- och Miljöteknisk 

Forskning och stiftelsen  
Jordbrukstekniska institutet

Försöksverksamhet
Under året har ett flertal projekt  
genomförts med syfte att öka  
materialåtervinningen vid våra  
Återbruk, utveckla fastighetsnära 
insamling av smått el-avfall från 
 hushållen, utvärdera miljömässiga 
effekter vid användande av olika  
material för sluttäckning av avfalls-
upplag med mera.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

För att uppnå bästa möjliga avfallshantering arbetar VafabMiljö enligt Avfallstrappan, ett EU-direktiv som beskriver hur avfallet  
ska tas om hand på bästa sätt för miljön. 
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INSAMLING FRÅN HUSHÅLL
Hushållsavfallet som VafabMiljö tar 
hand om kommer in via insamlingen 
av restavfall och bioavfall. Restavfallet 
ökade något från 50 000 ton till  
50 400 ton. Bioavfallet ligger på 
samma nivå som föregående år,  
drygt 17 400 ton.

Återbruken
Till Återbruken,våra återvinnings-
centraler, kan hushållen lämna  
grovavfall och farligt avfall. På  
Återbruken finns också insamling  
av tidningar och förpackningar  
som omfattas av producentansvar.

Förutom våra 18 stationära  
Återbruk driver vi ett mobilt Återbruk 
som besöker tio tätorter i Enköping, 
Sala, Surahammar och Heby. 

Avfallsmängderna som samlades 
in från Återbruken var 90 900 ton 
vilket är en minskning med knappt 
4 procent. Mängderna är tillbaka på 
samma nivåer som 2014. År 2015  

var speciellt då väldigt mycket trä  
och annat byggavfall kom in till 
Återbruken i  slutet av året. Många 
passade troligen på att renovera  
då möjligheten till ROT-avdrag  
försämrades från 2016.

Antalet besök var drygt 1,9  
miljoner i nivå med föregående år.  
Sorteringen på Återbruken gör att 
drygt 95 procent av avfallet kunde 
återvinnas. Antingen genom materia-
låtervinning eller genom förbränning 
med energiutvinning.

Småföretag med Återbrukskort  
kan använda Återbruken för att 
lämna mindre mängder affärs-  
och industriavfall. 

Pantinsamlingen har fungerat  
bra under 2016. Pantmaskinen  
”Pantamera express” installerades  
på Återbruket Ängsgärdet i samar-
betet med Pantamera. 

Mobila Återbruket körs nu i  
egen regi med nya containrar och  
nytt utseende.

Farligt avfall från hushåll
Den insamlade mängden farligt  
avfall, inklusive elavfall samt kyl-  
och frysskåp, var drygt 8 700 ton 
2016 jämfört med 8 500 ton under 
2015.

Hushållen lämnade in nära 27 kg 
farligt avfall per invånare, vilket är 
bland de största mängderna i Sverige. 
El-avfallet utgör mer än hälften  
av mängderna.

Statistik från El-kretsen visar att 
i regionen varierade den insamlade 
mängden elektronik med produ- 
centansvar mellan 13,3 kg/invånare 
och 19,6 kg/invånare  vilket kan  
jämföras med ett medel i Sverige på 
13,3 kg/invånare. 

El-avfall kan även lämnas till 
Samlaren. Samlaren är ett skåp där 
hushållen kan lämna mindre el-avfall, 
batterier och glödlampor. Skåpet finns 
idag i två butiker i Västerås.

Hushållsentreprenader
VafabMiljö ansvarar för insamling och 
transport av hushållsavfall i samtliga 
kommuner. I Enköping, Sala och delar 
av Västerås sköts insamlingen med 
hjälp av entreprenörer.

Hushållsnära insamling
VafabMiljö jobbar med hushållsnära 
insamling av förpackningar från  
hushåll i regionen. Ett exempel är  
vårt uppdrag att hämta förpackningar 
i Mimers ca 240 miljöbodar i Västerås 
och Salabostäder i Sala. Även städ-
ning och kärltvätt ingår i uppdraget. 

Insamlingen av förpackningar  
ökade förra året med 2 700 nya 
hushåll och totalt har nära 40 000 
hushåll  fastighetsnära insamling  
av förpackningar. 

Insamlingen har betydelse för att 
mer avfall lätt ska kunna källsorteras 
till återvinning istället för att läggas  
i restavfallet.

Driftverksamheten

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Under året ökade mängden bygg- och rivningsavfall från företag  
med drygt 40 procent. Mängden avfall som samlades in på Återbruken 
sjönk något och är tillbaka på nivån för år 2014. För att minska  
koldioxidutsläppen ytterligare tankas VafabMiljös maskinpark  
numera med fossilfritt HVO-bränsle.

VERKSAMHETSPOLICY

VafabMiljö bygger det långsiktigt 
hållbara samhället och en säker och 
trygg arbetsplats genom att:

•  Vi arbetar med hushållning av resurser, 
genom effektiv material- och energiåter-
vinning, återanvändning och förebyg-
gande av avfall. 

•  Vi är experter på det vi gör och hjälper 
våra kunder och uppdragsgivare att agera 
miljöriktigt. 

•  Vi är en pålitlig samarbetspartner som 
vet vad våra kunder behöver, levererar 
rätt kvalitet och alltid lever upp till lagar 
och andra krav. 

•  Vi strävar alltid efter förbättring av 
våra arbetssätt så att de blir säkra och 
effektiva. 

•  Vi är öppna för nya idéer och engagerar 
oss för att hitta de bästa lösningarna. 

•  Vi bryr oss om varandra och samarbetar 
för att förebygga risker, föroreningar, 
olyckor och andra fel.
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INSAMLING FRÅN FÖRETAG
Vi arbetar även med insamling av 
industri- och affärsavfall. VafabMiljö 
har containrar, liftdumprar och  
komprimatorer som hyrs ut till  
kunder. Hämtning av avfall genom-
förs med egna fordon och även  
i samarbete med andra åkerier. 

Under 2016 har mängderna verk-

samhetsavfall och bygg/rivningsavfall 
ökat kraftigt. Ökningen är 41 procent 
jämfört med 2015. De avfallslag som 
ökat mest är betong, bygg- och indu-
striavfall till sortering och returträ.

Farligt avfall från företag
VafabMiljö samlar in farligt avfall från 
industrier och företag med hjälp av 

externa transportörer.
Mängden avfall från industrin är 

något större än föregående år,  
26 100 ton exklusive jordar. 

Mängderna förorenade jordar som 
togs emot var 155 000 ton. Västerås 
dominerar fortfarande bland de stora 
byggprojekt där marken varit föro-
renad. Den förorenade jorden grävs 
upp och skickas till behandling. 

Övriga transporter
Transporterna mellan de egna  
anläggningarna och till externa 
anläggningar genomförs med både 
interna och externa resurser. 

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

Även miljökraven på förbrännings-
anläggningarna har ökat. Detta 
innebär mer omfattande miljökon-
troller och att rökgasreningen på 
förbränningsanläggningarna blivit 
mer avancerad. 

För VafabMiljö har denna förändring 
haft stor betydelse för både verksam-
heten och ekonomin eftersom miljö-
kraven gör behandlingsverksamheten 
mer komplicerad och dyrare. 

För att nå miljömålen och klara 
miljökraven utvecklas behandlings-
verksamheten kontinuerligt genom 

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Antal hushåll som har fastighetsnära 
insamling av förpackningar ökade med  
2 700 hushåll förra året.

Återbruken  2016  2015
2016: 90 900 ton , 2015: 94 400 ton

Bioavfall/matavfall  2016  2015
2016: 17 400 ton, 2015: 17 400 ton 

Restavfall  2016  2015
2016: 50 400 ton, 2015: 50 000 ton 
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olika åtgärder för att utnyttja avfallet 
som en resurs. Inriktningen är att öka 
material återvinningen och att minska 
förbränningen och deponeringen.

Materialåtervinning 
Omkring 33 000 ton avfall har 
materialåtervunnits. Det är i nivå 
med föregående år. Det är framför 
allt papper, tidningar, metallskrot, 
mjukplast, wellpapp och glas som har 
materialåtervunnits. Positivt är att 
andelen återvunnet material har ökat 
med 4 procent jämfört med material 
till förbränning.

Trädgårdsavfall har komposterats. 
Jord och sten har använts som slut-
täckningsmaterial på deponierna. 

Sortering och krossning
I sorteringsanläggningen på Gryta 
finns en balpress som kan ta emot 
olika pappersslag samt mjuk-  
och hårdplast. I anläggningen har 
papper, tidningar, wellpapp och  
mjukplast balats.

På samtliga avfallsstationer finns 
det omlastnings- och sorterings-
möjligheter. På anläggningarna finns 
tillgång till materialhanterare för 
ökad återvinning av metaller, trä och 
övrigt brännbart avfall.

Under året har krossning av retur-
trä och grönflis skett i egen regi på 
alla anläggningar. Flera nya maskiner 
har köpts in. Tidigare köptes tjänsten 
in av entreprenör.

Biogasanläggning
Bioavfall/matavfall har behandlats 
tillsammans med vallgrödor och fett-
avskiljarslam i biogasanläggningen i 
Västerås. Anläggningen producerar 

biogas och biogödsel. 
Under 2016 behandlades drygt  

24  250 ton bioavfall, fettavskiljarslam  
och vallgröda. Av detta framställdes 
1,9 miljoner m³ fordonsgas och  
25 800 ton biogödsel.

I regionen finns många fordon  
som drivs av biogas. Västerås Lokal-
trafik har 154 bussar. Det finns flera 
hundra arbetsfordon, såsom taxibilar 
och transportbilar. Vår entreprenör 
i Västerås har 3 sopbilar. VafabMiljö 
har omkring 17 sopbilar, samt nära 
50 transportbilar, poolbilar och perso-
nalbilar som drivs av biogas.

VafabMiljö äger fem publika tank-
stationer och fyra tankstationer  
för bussar. 

En publik tankstation har börjat 
byggas i Fagersta. Den kommer att 
tas i drift under 2017. 

Den totala gasförsäljningen inklusive 
gas till bussar har ökat med  
nära 7 procent jämfört med 2015. 

Efterfrågan på biogas är större  
än tillgången vilket under 2016 lett 
till att en del naturgas av fossilt ur-

sprung, cirka 27 procent har blandats 
in i biogasen på årsbasis. Det  
är främst under vardagar som den 
egna gasen inte räckt till.

Övrig biologisk behandling
I Fagersta, Sala och Västerås finns 
resurser för biologisk behandling. 
En utsorterad organisk fraktion ur 
restavfall, trädgårdsavfall från bland 
annat Återbruken samt slam från 
avloppsreningsverk komposteras på 
anläggningen i Sala. Tekniken bygger 
på en forcerad kompostering i boxar 
med tak av GoreTex-duk. 

Behandling av farligt avfall
Det finns behandlingsresurser för 
farligt avfall på Gryta avfallsstation. 

För att ta hand om oljehaltigt vatten 
finns det en oljestation. Här kan oljan 
återvinnas och det utgående vattnet 
renas. Slam från oljestationen och 
oljeförorenade massor behandlas  
genom kompostering. Detta arbete 
drivs i samarbete med entreprenör. 

Avfallsolja tas emot och mellan-
lagras i tankar. Oljan kvalitetssäkras 
innan den skickas till återvinning. 

På Gryta avfallsstation finns en 
klass 1-deponi för farligt avfall,  
såsom förorenade jordar och massor. 
Massorna kan  exempelvis vara 
förorenad betong, gjuterisand och 
asbesthaltiga material. 

Det finns även ett mellanlager,  
där farligt avfall från företagskunder 
och Återbruken lagras för att sedan 
skickas till olika behandlingsanlägg-
ningar.

Avfallsstationerna i regionen har 
tagit emot förorenade jordar, kyl-  
och frysskåp, elektronik och tryck- 
impregnerat trä. 

VafabMiljö har även avtal med  
externa behandlingsanläggningar 
som kan ta hand om farligt avfall.

Säkerhetsrådgivning
VafabMiljös säkerhetsrådgivare  
har kontakt med företagskunder för 
att informera om rätt hantering av 
farligt gods.

Energiproduktion
I Norsa avfallsvärmeverk i Köping tas 
avfall emot för förbränning med en-
ergiutvinning. Anläggningen har tagit 

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Materialåtervinning  2016  2015
2016: 32 800 ton, 2015: 33 000 ton

Förbränning   2016  2015
2016:144 000 ton, 2015:145 000 ton 

En större investering har gjorts i krossut-
rustning; två krossmaskiner, två lastma-
skiner och en materialhanterarmaskin. 
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emot 22 100 ton avfall. Värmeleve-
ransen till fjärrvärmenätet har varit 
64 300 MWh. Byte av ekonomiser  
har gjorts under året för att öka  
tillgänglighet och höja effekten  
på förbränningsanläggningen.  
Anläggningen i Köping ingår i  
handelsperioden för utsläppsrätter  
för fossilt koldioxid, som för 2016 
uppgick till cirka 8 900 ton och för 
2015 uppgick till cirka 7 900 ton. 
Ökningen beror på en ändring i  
Naturvårdsverkets schablon där  
andelen fossilt koldioxid i avfall höjts.

VafabMiljö är beroende av externa 
förbränningsanläggningar för  
avsättning av brännbart avfall och 
avfallsbränslen. Mängden avfall  
till förbränningsanläggningar har 
minskat jämfört med föregående år.

Under året har en stor del av  
leveranserna av avfallsbränsle gått  
till Mälarenergis panna 6. Ett avtal 
har tecknats med Mälarenergi om 
bränsleleveranser för säsongen 
2016/17. I övrigt har avfallsbränsle 
levererats till Fortum Värmes anlägg-
ningar i Sigtuna.

VafabMiljö jobbar med att förbättra 
utsortering av olika bränslekvaliteter. 

Det har varit svårt att hitta avsättning 
för den sorterade plasten i form av 
grovavfall från Återbruken. Ambitio-
nen är att den ska materialåtervinnas 
men under 2016 har har den skickats 
till energiutvinning. 

Restavfall, trä, ris och grenar, plast 
i form av grovavfall har skickats till 
energiutvinning. Totalt cirka 144 000 
ton under 2016, vilket är en minsk-
ning mot föregående år. 

Deponering och sluttäckning
De gamla deponierna i Enköping, 
Fagersta, Köping, Sala och Västerås 
ersattes år 2009 med en ny deponi  
på Gryta. Deponin var anpassad till 
de nya EU-kraven. 

Under 2016 deponerades gips, 
isolering, PVC-rör och andra mate-
rial som är svåra att återvinna eller 
förbränna med energiutvinning.

Under 2016 har inga sluttäckningar 
gjorts på Gryta. Däremot har arbete 
genomförts för att klarlägga strategin 
för den fortsatta utbyggnaden av 
deponierna. Nya deponiytor för farligt 
och icke farligt avfall har byggts och 
tagits i drift 2016.

Sluttäckningen vid Sänkmossens 

avfallsstation i Fagersta påbörjades 
2012 då deponin terrasserades och 
tätskikt installerades. Under 2016  
har resterande delar i sluttäcknings-
konstruktionen, dränerings- och 
skyddsskikt, upphandlats och utförts.

På Isätra utanför Sala ska anlägg-
ningen vara sluttäckt senast 2020. 
Sluttäckning av en första etapp och 
ledningssystem för avledning av  
dagvatten har projekterats. 

På Annelund i Enköping har  
sluttäckningsetapp 2 (3,5–4 hektar  
av totalt 11 hektar) tidigare färdig-
ställts med tätskikt. Under året har 
arbete fortsatt med installation av 
dräneringsmatta samt påläggning  
av skyddsskikt.

På Norsa färdigställdes sluttäck-
ningen av slaggdeponin – farligt avfall 
deponi – 2013.

Sluttäckning av deponin för icke 
farligt avfall och som påbörjades 
2014, har under 2016 fortsatt med 
påläggning av skyddsskikt. Slut-
täckningen planeras vara klar vid 
utgången av 2017. 

Totalt har 241 000 ton massor  
använts i olika sluttäckningsarbeten 
och konstruktioner.

Biogasanläggningen på Gryta. Till vänster i bild ses uppgraderingsanläggningen för 
biogas. Till höger syns den runda rötkammaren.

Kjell Henriksson tar prov på yt- och grund-
vatten enligt programmet för egenkontroll
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Undantag
På grund av begränsade möjligheter 
att ta hand om materialet har  
VafabMiljö tvingats söka undantag 
från förbuden att deponera brännbart 
och organiskt avfall.

För 2016 har två ansökningar 
gjorts som omfattar totalt 1 400 ton 
sådant material. Under 2016 har 
knappt 1 030 ton avfall deponerats  
på undantag, till exempel gjuteri- 
sand och brandrester, förorenade 
massor, visst organiskt slam, och 
andra specialavfall.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

De 18 Återbruken hade drygt 1,9 miljoner besökare som lämnade nära 91 000 ton avfall. På bilden Natalie Lindkvist.

GASUTVINNING
Som en miljöåtgärd samlas metangas 
upp från deponier. 

På Gryta och Annelund har den 
totala energiutvinningen 2016 varit 
11 500 MWh. 

På Isätra har provborrningar och 
provpumpning av gas genomförts.  
Ett gasutvinningssystem har upp-
handlats 2016 och kommer att byggas 
under 2017.

LAKVATTENRENING
En viktig del i miljöarbetet är att ta 

hand om det lakvatten som uppstår vid 
deponierna. Lakvattnet tas om hand 
via kommunernas reningsverk eller 
lokalt på avfallsstationerna. 

Totalt pumpades cirka 300 000 m³ 
lakvatten till de kommunala renings-
verken under 2016.

SBR-anläggningar för lakvatten
Byggandet av en SBR-anläggning,  
en lokal anläggning för rening av  
lakvatten, startades 2015 på Gryta  
i Västerås. Anläggningen togs i drift 
under 2016. SBR står för satsvis  
biologisk rening. Lakvattnet behandlas 
i anläggningen och leds sedan genom 
ett sandfilter. Det renade vattnet  
pumpades till avloppsreningsverket 
under en försöksperiod men leds 
sedan december till Svartån.

Lakvattnet från Isätra behandlas  
i en SBR-anläggning där vattnet luftas 
och leds till en våtmark innan det leds 
till reningsverket för fortsatt rening.

På Norsa behandlas allt lakvatten  
i en SBR-anläggning med ett filter 
som avslutande steg innan det leds  
till recipient. Under året har 26 000 m³ 
vatten behandlats.

Farligt avfall hushåll  2016  2015
2016: 8 710 ton, 2015: 8 550 ton.

Farligt avfall totalt  2016  2015
2016: 191 900 ton, 2015: 234 500 ton.
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Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där 
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
För VafabMiljö handlar det bland annat om mångfald, utbildning och  
ett stort samhällsansvar.

SOCIAL  
HÅLLBARHET
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Under året har arbetet med kom- 
munalförbundet fortsatt vilket  
inneburit övergång av medarbetare 
från Hallstahammar och Sala. Vi  
har också rekryterat nya medarbetare 
i takt med att verksamheten ökat.

En mångfalds- och jämlikhetsplan 
har tagits fram under 2016. Den 
innehåller mål och aktiviteter  
för 2016–2018. Mångfalds- och  
jämställdhetsperspektivet ska vara  
en naturlig del av vår verksamhet.  
I planen ingår delar som arbets- 
förhållanden, hur föräldraskap  
förenas med arbetet, kränkande  
särbehandling, rekrytering, löner  
och kompetensutveckling.

ARBETSMILJÖ
Vi arbetar ständigt för en trygg och
säker arbetsplats genom ett systema-
tiska arbetsmiljöarbete till exempel 
genom företagssamverkan mellan 
arbetsgivare och fackliga parter  
och skyddskommittémöten samt  
kontinuerlig utbildning. Samtliga  
chefer har under året gått en  
heldagsutbildning om den nya före-
skriften AFS 2015:4 Organisatorisk 
och social arbetsmiljö.

100 medarbetare har deltagit i en 
intern utbildning kring materialkun-
skap. Viktigt för en god arbetsmiljö 
för medarbetarna på Återbruken och 
kompetenshöjande för samtliga.

HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE
VafabMiljö har ett aktivt hälsoarbete. 
Många medarbetare tränar regel- 

bundet i vårt eget gym eller nyttjar 
möjligheten att få träningskort hos 
extern arrangör sponsrat. Våra  
medarbetare erbjuds hälsounder- 
sökning hos Företagshälsovården 
samt subventionerad massage. 

Under 2016 anordnades ett stort 
antal aktiviteter av trivsel- och frisk-
vårdsgruppen. 

Medarbetare
VafabMiljö fortsätter växa. Vid årsskiftet var vi 238 medarbetare, 36 fler än 2015. Anledningen  
är övergången till kommunalförbundet som innebär såväl större ansvar som en utökad verksamhet.

Kompetensutveckling är viktigt. 100 miljöarbetare har fått utbildning i materialkunskap och samtliga chefer har  
utbildats i nya arbetsmiljöföreskrifter.

SOCIAL HÅLLBARHET

FAKTA

Nyckeltal 2016 2015

Antal tillsvidareanställda 238 202
Antal män 166 141
Antal kvinnor 72 61

Sjukfrånvaro 2016
Total sjukfrånvarotid i %
  Totalt  Kvinnor  Män
–29 år 1,7 2,2 1,5
30–49 år 4,1 6,0 2,9
>50 7,3 7,8 7,2
Totalt 5,3 6,3 4,9
Totalt 2015 4,5 4,1 4,7
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VÄLGÖRENHET
Under 2016 har VafabMiljö fortsatt 
samarbetet med olika organisationer 
för insamling av föremål till återan-
vändning. På Återbruket Trångfors 
startade insamling av föremål till 
återanvändning i maj i samarbete 
med Jobbcentrum i Hallstahammars 
kommun. Denna insamling finns nu 
på 12 av våra 18 Återbruk.

Hushållen kan lämna pantflaskor 
och burkar till välgörenhet på  
samtliga 18 Återbruk.

Vissa Återbruk har även en insam-
ling av textilier. 

FÅTT-PROJEKTET
På Återbruket Gryta finns en särskild 
box där återanvändbart trä kan  
lämnas. Detta återanvänds sedan  
av Bjurhovdaskolans träslöjd.

FÅTT-projektet  
– Från Återbruk  
Till Träslöjd – har 
startats i Västerås. 

SKOLINFORMATION  
OCH STUDIEBESÖK
VafabMiljö har sedan länge träffat 
skolelever och studenter för att  
berätta om avfall och miljö. Informa-
törerna träffade 7 300 elever, vilket  
är en ökning sedan 2015. Elever  
inom SFI, Svenska för invandrare,  
är en allt större målgrupp som vill  
ha avfallsinformation. 

Under 2016 fick VafabMiljö möjlig-
heten att starta en Bo-skola i Västerås 
i ett samarbete med Mälarenergi och 
Mimer. I en lokal som Mälarenergi 
äger har vi på ett enkelt sätt byggt 
upp en hemliknande miljö dit ny-
svenskar får komma och lära sig mer 
om det egna boendet. Allt från el-avtal 
och att hushålla med dricksvatten till 
hur källsortering av avfall går till.

Intresset för studiebesök från kom-
muner i andra delar av Sverige och 
utomlands fortsatte att stiga. Framför 
allt är det information om källsor-
tering av bioavfall och studiebesök 
på biogasanläggningen som lockar. 
Drygt 940 personer togs emot på 
studiebesök (utom skolbesök) under 
2016, vilket var 300 fler personer än 
föregående år. 

PUBLIKA AKTIVITETER
VafabMiljö har tillsammans genom-
fört ett antal informationsträffar med 
nya och befintliga kunder samt delta-
git i 6 publika aktiviteter och mässor 
under 2016. En av aktiviteterna var 
VafabMiljö-dagen som anordnades  
på Gryta i Västerås med aktiviteter  
för båda vuxna och barn. 

Förutom att Biogasanläggningen, 
fordon och maskiner visades upp så 
invigdes den nya SBR-anläggningen, 
där lakvatten från avfallsstationen 
renas. Under dagen var det föredrag 
om kemikalier, tävlingar med mera.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Samarbetet med Botswanas  

huvudstad Gaborone fortsätter.  
Under 2016 påbörjades ett nytt  
projekt, ett försök med källsortering  
i ett bostadsområde i Gaborone.  
Projektet syftar till att ordna insam-
lingsplatser i området men framför 
allt att arbeta med beteende- och  
attitydfrågor för att få människor  
att sortera ut det återvinningsbara  
ur soporna. 

Lärdomar från detta projekt ska 
sedan användas för att vi i Västerås 
ska bli bättre på att nå ut med in-
formation till invånare med annan 
bakgrund och andra vanor. Förutom 
Västerås stad och VafabMiljö deltar 
Bostads AB Mimer och Bjurhovda- 
skolan i projektet, som liksom tidigare 
finansieras av Sida/ICLD.

VafabMiljö fortsätter också att  
delta i den nationella satsning som 
syftar till att öka exporten av svenskt 
avfallskunnande. Efterfrågan är stor 
och genom samarbete med andra  
aktörer ökar våra möjligheter att 
bidra till det hållbara samhället  
globalt. Under 2016 beviljades  
initiativet medel från RE:Source för  
att utveckla en nationell samordning.

Samarbeten och påverkan

Under VafabMiljö-dagen på Gryta avfallsstation roade Vattenmannen och  
Speed både stora och små.

SOCIAL HÅLLBARHET
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Informatörerna träffade 7 300 elever under 2016. Bland 
annat elever som studerar svenska för invandrare.

SOCIAL HÅLLBARHET
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En god ekonomi är en förutsättning för att ta ekologisk och  
social hänsyn. Den tryggar också nödvändiga investeringar för 
en hållbar avfallshantering.

EKONOMISK 
HÅLLBARHET



25

Affärsmässig samhällsnytta

VafabMiljö deltar i utvecklingen av den cirkulära ekonomin, till exempel genom den nya avfallsplanen.  
Under året har ett antal miljöinvesteringar gjorts för att fortsätta utveckla miljöarbetet.

I den nya SBR-anläggningen renas lakvatten. Det renade vattnet leds sedan ut i Svartån.

MILJÖINVESTERINGAR
Ekonomisk hållbarhet innebär  
långsiktig lönsamhet som kan bland 
annat kan trygga investeringar.  
Under 2016 gjordes flera viktiga  
miljöinvesteringar: 

• Lakvattenrening SBR 60 mkr
• Renhållningsfordon med biogas-

drift eller HVO-bränsle cirka 15 
mkr  

•  Lastmaskiner på avfallsanlägg-
ningar cirka 5 mkr. Drivs av  
miljövänligt HVO-bränsle.

•  Nyanläggning av deponi på  
Gryta (1B) cirka 30 mkr.

•  Sluttäckning av deponier cirka  
10 mkr. Mest Sänkmossen  
och Isätra.

CIRKULÄR EKONOMI  
PÅ FRAMMARSCH
Med Cirkulär ekonomi menas en  
hållbar och miljövänlig ekonomi  
där produkter tillverkas med hög  
kvalitet för att kunna återanvändas 
eller lagas. Materialet som används 
vid tillverkning är förnyelsebara. 
Transporter sker på ett miljövänligt 
sätt med förnyelsebara bränslen. 
Avfallet betraktas som en resurs,  

där det går tillbaka till producenten 
eller tillbaka till naturen utan att  
göra skada. 

Genom cirkulär ekonomi minskar 
negativa effekter på miljön, hälsan 
och klimatet. Cirkulär ekonomi är 
inspirerat av naturens kretslopp.

Sedan 2015 har EU en handlings-
plan för cirkulär ekonomi och den 
svenska regeringen har cirkulär 
ekonomi som en prioriterad fråga för 
att öka resurseffektivitet och minska 
miljö- och klimatpåverkan samtidigt 
som det gynnar näringslivsutveckling 
och nya jobb.

Nya verksamheter växer fram där 
bland annat byggmaterial, möbler 
och elektronik återanvänds. Allt fler 
företag erbjuder utlåning, uthyrning 
och delning av olika produkter, såsom 
gräsklippare och symaskin. 

Ett politiskt beslut i den riktningen 
är det nya RUT-avdraget som började 
gälla den 1 januari 2017. Avdraget 
gäller reparation och underhåll i 
hemmet av vitvaror och utrustning 
för elektronisk kommunikation till  
exempel dator, surfplatta, tv och 
smarta telefoner.

För att gå över i en cirkulär  

ekonomi måste vi tänka om kring 
hur produkter designas och hur vårt 
ägande ser ut. Produkterna behöver 
kunna lagas och materialen återvin-
nas. Det skulle minska utvinning av 
material, bearbetning i fabriker och 
långa transporter. På så sätt skulle vi 
spara på jordens resurser och minska 
utsläppen av koldioxid. 

Det skulle också skapas nya arbets-
tillfällen genom förarbetning av  
material, sortering, inhämtning  
och återproduktion. Genom att dela 
på produkter sparar vi på både  
materiella och ekonomiska resurser.

VafabMiljös bidrag
VafabMiljö ska vara med i utveck-
lingen av den cirkulära ekonomin. 
Den nya avfallsplanen, som planeras 
ska gälla från 2019, är en del av  
det arbetet. 

Avfall är en resurs. Genom att ge 
rätt förutsättningar, kunskap och 
inspiration ska vi arbeta för att 
invånarna i våra medlemskommuner 
kommer högre upp i avfallstrappan 
och på så sätt bidra till en cirkulär 
ekonomi. Återvinn, återanvänd och 
minimera är honnörsord.

EKONOMISK HÅLLBARHET



Om inte särskilt anges redovisas samtliga belopp i tusentals kronor och inom parentes anges motsvarande 
värde föregående år. Jämförelsetal för föregående år avser koncernen om inget anges.

Förvaltningsberättelse 

Förbundsdirektionen och verkstäl-
lande direktören för VafabMiljö Kom-
munalförbund (organisationsnummer 
222000-3129) får härmed avge föl-
jande redovisning för verksamheten 
under räkenskapsåret 2016. 

Förbundets verksamhet
VafabMiljö Kommunalförbund är 
bildat av medlemskommunerna i 
Västmanlands län (Arboga, Fagersta, 
Hallstahammar, Kungsör, Köping, 
Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Sura-
hammar och Västerås kommun) samt 
Heby och Enköpings kommun. 

VafabMiljö har i uppdrag att 
behandla medlemskommunernas 
hushållsavfall och att göra det med 
stor miljöhänsyn, god affärsmässig-
het och kostnadseffektivitet samt med 
hög service och kvalitet gentemot av-
fallslämnarna. Vidare har Kommunal-
förbundet ett grundläggande ansvar 
enligt Miljöbalken att utöva tillsyn, 
ta fram renhållningsordningar med 
avfallsplaner, besluta om taxor och 
avgifter, vara beställare alternativt 
utförare av insamling och transport 
av hushållsavfall samt att informera 
och utveckla verksamheten. 

Förbundet ska medverka till att 
skapa en långsiktigt hållbar avfalls-
hantering i regionen med utgångs-
punkt från nationella, regionala och 
lokala miljömål. Förbundet arbetar 
även med att avsätta material för 
återvinning, producera avfalls-
bränslen, ta hand om farligt avfall 
på våra samtliga 5 avfallsstationer, 
18 återbruk samt förbrännings- och 
biogasanläggningar. Förbundet 
har även avfallsverksamhet på den 
konkurrensutsatta marknaden, bl. a. 
genom att samla in, transportera och 
behandla avfall från företag.

Omvärldsanalys
Den allt högre importen av avfall till 
förbränning gör att marknadspri-
serna för avfallsförbränning ökar. En 
skatt på avfall till förbränning kan 

komma att införas med syfte att styra 
mot ökad materialåtervinning. Både 
marknadspriserna och skattefrågan 
påverkar kostnaderna för avfalls-
hanteringen och gör alternativen till 
avfallsförbränning mer ekonomiskt 
intressanta.

Regeringen tillsatte under 2015 en 
utredning om hur handel med begag-
nat, reparationer och uppgradering 
av olika produkter kan öka. Målet är 
att nå en mer resurseffektiv ekonomi 
och att minska miljöpåverkan. Utred-
ningen ska redovisas tidigast under 
våren 2017. 

Branschen väntar fortfarande på 
regeringens beslut i frågan om var 
ansvaret för insamlingen av förpack-
ningar och returpapper från hushål-
len skall ligga. Om beslutet blir att 
kommunerna får ansvaret kommer 
det att påverka VafabMiljös verksam-
het genom ett utökat ansvar från 
medlemskommunerna. 

Under 2016 har den svenska bio-
gasmarknaden börjat få en hårdare 
konkurrens från importerad biogas. 
Den importerade biogasen har helt 
andra ekonomiska förutsättningar 
genom statliga produktionsstöd, något 
som inte finns i Sverige i dagsläget. 
Detta snedvrider konkurrensen vilket 
kan hota avsättningen av svensk bio-
gas och därmed dess framtid.

I samband med starten av det stra-
tegiska arbetet, hösten 2016, att ta 
fram en ny gemensam avfallsplan för 
samtliga kommuner inom Förbundet 
har ett omfattande arbete gjorts för 
att ta fram underlag som beskriver 
omvärldens krav och regelverk samt 
omvärldsanalys och trendspaning. 
Framtaget underlag belyser de stora 
megatrenderna såsom digitalisering, 
globalisering och urbaniseringens på-
verkan och möjligheter på VafabMiljö 
i framtiden.

Koncernen
Under juni 2015 köpte VafabMiljö 
Kommunalförbund aktierna i Vafab 

Miljö AB (556191-4200) från med-
lemskommunerna och verksamhetsö-
verlåtelse skedde per den 1 januari 
2016. Dotterbolaget Vafab Miljö AB är 
därefter vilande förutom en kvarva-
rande tvist som drivs och kommer att 
avslutas i bolaget. Förbundet har en 
långfristig skuld i balansräkningen på 
64,2 mkr till medlemskommunerna 
avseende förvärvet av aktierna av i 
Vafab Miljö AB. Lånet är belagt med 
ränta.  

Vafab Miljö AB (556191-4200), Tkr
Ägd andel  100%
Bokfört värde  64 200
Eget kapital  60 982

Förbundet har en skuld på 64,2 mkr 
till Vafab Miljö AB avseende för värvet 
av inkråmet från dotterbolaget. Till-
gångar till ett värde av 578,8 mkr och 
skulder till ett värde av 514,7 mkr.

Endast ett fåtal transaktioner har 
skett mellan koncernföretagen under 
2016. 

Utvärdering av god ekonomisk hus-
hållning och ekonomisk analys
VafabMiljö Kommunalförbund har 
bedrivit sitt andra år. I diagrammet 
på sidan 27 visas koncernens siffror, 
då största delen av all verksamhet 
föregående år bedrevs i dotterbolaget. 

Förbundet hade en negativ bud-
get inför 2016, vilket bland annat 
berodde på att avfallstaxan inte 
historiskt har höjts gentemot kom-
munerna. I budgetarbetet inför 2016 
fanns många osäkerheter, bland an-
nat avseende intäkter och kostnader 
som var kopplade till verksamhetsö-
vergångar från Hallstahammar och 
Sala kommun samt att intäkter och 
kostnader föregående år från Enkö-
ping, Västerås och Skinnskattebergs 
renhållningskollektiv endast avsåg 
sista tertialet 2015.

VafabMiljö har övergripande mål 
enligt styrkortets fem olika perspektiv, 
vilka är: Kund, Medarbetare, Sam-
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Forts på nästa sida

hällsansvar, Produktion/Processer 
samt Ekonomi.

Uppföljning av målen sker tertialvis 
avseende mätning av tex kundnöjd-
het, medarbetares kompetensut-
veckling, marknadsundersökning, 
resurshushållningen genom ökad 
återvinning, ekonomi i balans samt 
ökad effektivitet genom bl.a. minska-
de kostnader. Bedömningen är att vi 
har god måluppfyllnad men har inte 
uppnått alla delmål fullt ut. Förbundet 
hade även föreslagit Fullmäktige att 
höja renhållningstaxan gentemot av-
fallsabonnenterna. Inför räkenskaps-
året 2016 höjdes renhållningstaxan i 
flertalet kommuner. 

Förbundets totala resultat för 2016 
blev bättre än budget, vilket främst 
beror av ökade mottagningsintäkter 
för förorenade jordar, schakt- och 
byggavfall samt rejektintäkter från 
Mälarenergi. Kostnaderna har inte 
ökat i paritet med intäktsökningen. 
Vid beräkning av avskrivning av de-
ponier har hänsyn tagits till hur stor 
andel av deponierna som har fyllts, 
vilket innebär en ökad avskrivning för 
2016.

Redovisning för den kommunala 
avfallsbranschen
VafabMiljö särredovisar det lag-
stadgade grunduppdraget avseende 
hushållsavfall från den affärsmässiga 
verksamheten. Resultatet för hus-
hållens avfall har varit negativt de 
senaste fem åren, främst beroende på 
att avgifterna har varit oförändrade 

mot kommunerna. Sedan 2015 har 
VafabMiljö Kommunalförbund påbör-
jat övertagandet av kommunernas 
avfallsansvar. Förbundet gör i likhet 
med Bolagets tidigare särredovisning 
en fördelning av direkta och indirekta 
kostnader samt gemensamma stöd-
resurser för att erhålla en rättvisande 
bild av den kommunala avfallshan-
teringen. Tabellen på sid 29 visar 
sammanställt resultat, ackumulerat 
övertaget överskott samt insamlade 
mängder per kommun.

Lång- och kortsiktig betalningsbe-
redskap, finansiering och risker
Förbundets långsiktiga och kortsik-
tiga betalningsberedskap är god. 
Förbundet har av medlemskommu-
nerna en beslutat borgen uppgående 
till 600,4 mkr, (410,6 mkr). Ränteni-
våerna har varit fortsatt låg under 
2016. Förbundet ingår i Västerås 
stads koncernkonto och finanspolicy.  
Borgensansvaret är fördelat  efter 
medlemsandel.

VafabMiljö är exponerade för rän-
terisker, risker för kundförluster samt 
risk för anläggningsskador. Riskerna 
hanteras genom efterlevnad och 
stöd av Västerås stads finanspolicy, 
systematisk kreditbedömning samt 
fullvärdesförsäkring av anläggnings-
beståndet.

Investeringar 
Investeringsbudgeten för 2016 
uppgick till 144,8 och årets totala 
aktiveringar blev 160,6 mkr varav 

62,0 mkr var bolagets pågående in-
vesteringar från 2015 som överförts. 
Investeringsbudgeten är lägre än 
utfall främst på grund av att direktio-
nen redan under 2015 tagit beslut om 
investeringar som påbörjades under 
2015, men som pågick och avslutades 
under 2016. Vidare har tilläggsbeslut 
tagits för bland annat lakvattenan-
läggningen som blev mer kostsam än 
förstudien som låg till grund till bud-
geten. Årets största aktiveringar var 
nybyggnationen av lakvattenanlägg-
ning 63,1 mkr, nya ytor för deponier 
avseende icke och farligt avfall 31,6 
mkr, krossningsutrustning 18,5 mkr 
samt fordon för insamling av hus-
hållsavfall 15,5 mkr samt kärl till hus-
hållsavfallsabonnenter 6,2 mkr. Årets 
totala avskrivningar uppgår till 54,7 
mkr (56,4 mkr). I årets avskrivning 
ingår 3,8 mkr i en tilläggsavskrivning 
som avser skillnaden mellan beräk-
nad mängd ton på deponi och verklig 
deponerad avfallsmängd. 

Väsentliga händelser  
under räkenskapsåret
VafabMiljö Kommunalförbund var 
under 2015 ansvarig för hushållsin-
samlingen i Heby, Fagersta, Norberg, 
Skinnskatteberg, Köping, Arboga, 
Kungsör, Hallstahammar och Su-
rahammar. Under 2016 tillkom 
även hushållsinsamlingen för halva 
Västerås kommun, då tidigare trans-
portentreprenör försattes i konkurs. 
Detta innebar att Förbundet snabbt 
behövde anpassa verksamheten och 
anställde personal och köpte fordon 
för att klara det ytterligare uppdraget. 

Renhållningsansvaret för kom-
munerna Heby, Fagersta och Nor-
berg överlämnades till Förbundet 
per 2015-01-01. Enköping, Västerås 
och Skinnskatteberg överlämnade 
ansvaret till Förbundet under tertial 3 
2015, vilket innebar helårseffekt först 
under 2016. Under 2016 har renhåll-
ningsansvaret överlåtits från Hall-

Ekonomisk analys
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Utfall 2015 Utfall 2016 Budget 2016 Avvikelse mot 
budget

Intäkter 475 581 523 144 493 597 29 547

Kostnader -479 509 -517 481 -501 050 -16 431

Resultat -3 928 5 663 -7 453 13 116

Investeringsutgifter 116 624 98 56 144,8

Räntebärande fordringar 11,1% 5,3%

Långfristiga skulder 426 311 405 931

Genomsnittlig  
upplåningsränta 1,7% 1,4%



Sjukfrånvaro i %
 2016 2015 
Total sjukfrånvaro %*  5,3 4,5
- långtidssjukfrånvaro %** 44,2 35,9
- sjukfrånvaro för män %* 4,92 4,70
- sjukfrånvaro för kvinnor %* 6,27 4,09
- anställda -29 år %* 1,67 1,23
- anställda 30-49 år %* 4,13 4,82
- anställda 50 år %* 7,33 4,93
* I procent av gruppens sammanlagda ordinarie 
arbetstid
** I procent av den totala sjukfrånvaron. 
Med långtidssjukfrånvaro 
avses sjukfrånvaro under en sammanhängande
 tid av 60 dagar eller mer.

stahammar (2016-04-01) och Sala 
(2016-10-01). För förbundet innebar 
detta ett myndighetsansvar kopplat 
till renhållningslagstiftningen, faktu-
rering av samtliga avfallsabonnenter 
i dessa kommuner, utökad kundtjänst 
för att behålla befintlig servicegrad 
samt personalövergångar från kom-
munernas renhållningsförvaltningar. 

Kommunernas överlämnande av 
renhållningsansvaret till VafabMiljö 
Kommunalförbund möjliggör större 
effektiviseringar med bland annat ge-
mensamma upphandlingar, insamling 
av hushållsavfall över kommungrän-
serna och gemensam administration. 

Pågående tvister   
I koncernen finns några kvarvarande 
tvister som inte har lösts under 2016. 
Förbundet har en pågående tvist med 
Konkurrensverket avseende otillåten 
upphandling av behandlingstjänster 
gentemot dotterbolaget. Ärendet är 
överklagat till Förvaltningsrätten. 
Bolaget har ett pågående ärende med 
Skatteverket avseende huruvida kon-
struktionsmaterial för permanenta 
vägar på en deponi är avdragsgilla 
eller inte. Förvaltningsrätten i Falun 
har beslutat i enlighet med Skattever-
kets linje. Bolaget har för avsikt att 
överklaga beslutet.

Väsentliga personalförhållanden
Sedan 2016-01-01 har dotterbolagets 
samtliga anställda övergått till Kom-
munalförbundet, se tabell nedan. 

Förbundet har sina anställdas 
pensioner tryggade via en avsättning 
och en försäkringslösning via KPA. 
Pensionsavsättningen har ökat med 
1,9 mkr på grund av fler anställda, 
lägre ränta och längre medellivs-
längd. Den totala avsättningen uppgår 
till 21,1 mkr (19,2 mkr). Förbundet 
har valt att inte flytta del av pensions-
avsättningen till ansvarsförbindelser 
enlig RKR 7:1. Orsaken är främst 
att underlagen från KPA behöver en 
genomlysning.

Miljöpåverkan och FoU
Större delen av VafabMiljös verksam-
het är reglerad genom tillstånd enligt 
Miljöbalken. Detta gäller för samtliga 
5 avfallsstationer, 18 Återbruk samt 
förbränning- och biogasanläggningar.  
Inga förelägganden enligt miljöbal-
ken som är väsentliga för förbundet 
föreligger. 

Inom ramen för ledningssystemet 
arbetar VafabMiljö med att ständigt 
förbättra verksamheten. Verksam-
heten påverkar miljön, mest posi-
tivt men även negativt. VafabMiljö 
informerar om sortering och avfall 
till företag och hushåll, omhändertar 
lakvatten, utvinner och producerar 
gas vilket innebär positiv påverkan på 
miljön. Den historiska deponeringen 

samt utsläpp till luft från transporter 
är områden där insatser för minsk-
ning av miljöpåverkan genomförs. 
VafabMiljö bidrar till forskning och 
utveckling på miljöområdet genom 
samarbete med bland annat Mälarda-
lens högskola, KTH, och SLU.

Direktionens och ledningens arbete
Direktionens ledamöter utses av res-
pektive medlemskommuns fullmäkti-
ge. Under 2016 hade direktionen sex 
möten. Närvaron var i genomsnitt ca 
86 procent (99 procent). Direktionen 
har under 2016 arbetat med verk-
samhets- och ekonomistyrning, samt 
fattat beslut om bland annat strategi 
för insamling av hushållsavfall och 
placering av VafabMiljös huvudkon-
tor. Ordförandeposten innehas sedan 
valet 2014 av Yngve Wernersson.  

Förbundsledningen består av VD 
samt avdelningscheferna för Produk-
tion, Transport & logistik, Process & 
underhåll, Hållbarhet & kommunika-
tion, Ekonomi & Inköp samt Verk-
samhetsstöd. Ledningen har haft 10 
möten.

Väsentliga händelser efter räken-
skapsåret och framtida utveckling
Genom att det etableras många nya 
bostadsområden i delar av regionen 
byggs även fastighetsnära insamlings-
lösningar för tidningar, förpackningar, 
batterier och småelektronik. Sam-
mantaget ger ökningen av antalet 
hushåll och möjligheterna till sorte-
ring positiva effekter ekonomiskt- och 
miljömässigt och även på VafabMiljös 
verksamhet.

Råvarupriserna minskade kraftigt 
under 2015, men har återhämtat 
sig under 2016. Den utvecklingen 
påverkar även ekonomin för Vafab-
Miljö. I samband med nyetablering i 
regionen har stora mängder jordar 
inkommit. Intäkterna från denna 
verksamhet har stor betydelse för det 
ekonomiska resultatet. Osäkerheten 

Väsentliga personalförhållanden

Kommunalförbundet hade vid årsskiftet 2016/17  
anställda fördelat enligt nedan. 
Tillsvidareanställningar  238 (202) 
Tidsbegränsade anställningar 10 (15)
Män  166  (141)
Kvinnor  72  (61)
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Totalt Heby Fagersta Norberg Skinn-

skatte-

berg

Enköping Västerås Hallsta-

hammar

Sala Övr med-

lemskom-

muner 

Resultaträkning tkr

Intäkter 231 890 12 616 12 515 5 058 5 408 44 588 116 923 12 104 6 376 16 303

Kostnader -233 595 -11 058 -12 081 -5 458 -4 850 -44 053 -119 596 -11 521 -7 036 -17 941

Årets resultat -1 705 1 557 434 -400 558 534 -2 673 583 -660 -1 638

Ack, värde kärl/fordon 15 211 2 093 961 391 237 944 10 177 119 289

Bokfört värde 13 473 1 677 814 298 222 894 9 195 116 257

Erhållet ackumulerat resultat från kommunernas verksamhetsöverlåtelse, tkr

Skuldfört ack överuttag 2014 32 809 2 641 3 355 3 439 1 503 4 206 17 665

Övrigt

Restavfall (ton) 50 418 2 307 2 522 925 834 7 422 21 477 2 621 3 531 8 779

Bioavfall (ton) 17 430 475 442 262 213 1 515 9 763 854 1 126 2 780

Farligt avfall (ton) 8 710 496 304 194 118 1169 3491 546 677 1715

Återbruksavfall 2016 (ton) 90 924 4 457 3 138 1 792 1 104 11 987 40 157 4 865 6 546 16 875

Antal invånare 324 372 13 755 13 445 5 795 4 429 42 988 147 420 15 843 22 353 58 344

Transportentreprenör VafabMiljö VafabMiljö VafabMiljö VafabMiljö Reno-

Norden

Ragnsells/

VafabMiljö

VafabMiljö Reno- 

Norden

VafabMiljö

Redovisning av medlemskommunerna i Förbundet

kring hur inflödet av jordar utvecklas 
de närmaste åren är stor. Förutom 
utvecklingen inom byggsektorn 
minskar de tillståndsmässiga möjlig-
heterna för VafabMiljö att ta in jordar 
i samma omfattning som skett de 
senaste åren. Möjligheten till statligt 
stöd för biogasproduktionen i Sverige, 
liksom för till exempel Danmark, Hol-
land och Tyskland, kommer att vara 
en avgörande fråga för den svenska 

biogasens avsättningsmöjligheter på 
marknaden.

I slutet av 2015 godkände Euro-
peiska kommissionen den svenska 
skattebefrielsen av biogas som driv-
medel t.o.m. utgången av 2020. Det 
beslutet har stor ekonomisk betydelse 
för Förbundets biogasförsäljning. 
Även införandet av EU:s industri-
utsläppsdirektiv och kravet på att 
kunna redovisa att den bästa möjliga 

tekniken används i miljöståndsplikti-
ga anläggningar kommer att påverka 
VafabMiljö de närmaste åren. 

Den 1 juli 2016 trädde en rad 
lagändringar i kraft under samlings-
namnet ”Företagens rapportering 
om hållbarhet och mångfaldspolicy”. 
Det hela grundar sig i ett EU-direktiv 
om icke-finansiell rapportering som 
antogs 2014. 
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Belopp i tkr

       
       
  2016 2015 2016 2015 
 

 not 1    
Verksamhetens intäkter   not 2 523 144 475 581 521 869 95 764 
Verksamhetens kostnader not 3 -456 885 -420 310 -455 411 -94 316
Avskrivningar not 4 -54 701 -56 444 -54 701 -
       
Verksamhetens nettokostnader  11 558 -1 173 11 757 1 448  

 

Finansiella intäkter  156 99 152 -  
 Finansiella kostnader not 5 -6 051 -3 650 -6 007 -250  

    
Årets skattekostnad  - 796

Årets resultat  5 663 -3 928 5 902 1 198 
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Resultaträkning
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TILLGÅNGAR     

 
BELOPP I TKR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR not 6 

Immateriella anläggningstillgångar  1 008 - 1 008 -

Materiella anläggningstillgångar  
Mark, byggnader och tekniska anläggningar   185 227 130 826 185 227 -
Maskiner och inventarier  249 990 199 637 249 990 -
Övriga materiella anläggningstillgångar  14 840  79 943 14 840 3 090

Finansiella anläggningstillgångar  704 1 598 64 904 64 200
     

 

Summa anläggningstillgångar  451 770 412 004 515 970  67 290

Omsättningstillgångar    
Förråd  mm  3 983 2 907 3 983 - 
Fordringar not 7 130 403 148 250 129 976 92 221
Kassa och Bank  55 975 73 893 55 927 41 373

Summa omsättningstillgångar  190 361 225 050 189 886 133 594 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  642 131 637 054 705 856 200 884

 

Balansräkning

  KONCERNEN  KOMMUNALFÖRBUNDET
 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31  
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH KULDER       
    
BELOPP I TKR

EGET KAPITAL  not  8  

Årets resultat   5 663 -3 928 5 902 1 198 
Övrigt eget kapital -1 782 2 146 1 198 -  

   

Summa eget kapital  3 881 -1 783 7 100 1 198  
  

Avsättningar     
Avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser not   9 21 128 19 235 21 128 - 
Andra avsättningar not 10 89 106 78 950 89 106 -
  110 234 98 185 110 234 0
    
Skulder   
Långfristiga skulder not 11 405 931 426 311 470 843 64 200
Kortfristiga skulder not 12 122 085 114 341 117 679 135 486
  528 016 540 652 588 522 199 686
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  642 131 637 054 705 856 200 884

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter  16 823 16 823 16 823 Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga  
  

  
   

  KONCERNEN   KOMMUNALFÖRBUNDET
 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31  
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  KONCERNEN   KOMMUNALFÖRBUNDET
 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31  
 

Finansieringsanalys

BELOPP I TKR  

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  
Av- och nedskrivningar  54 701 57 098 56 444  
Gjorda avsättningar  22 137 23 484 22 137
Ianspråktagna avsättningar  -10 088 -11 762 -10 088
Förändringar i skatteposter  5 876 610 4 913
Övriga ej likviditetspåverkande poster  - -2 755 -
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 75 045 65 502 76 064  

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  20 618 -87 445 -34 749
Ökning/minskning varulager  -1 076 901 -3 983
Ökning/minskning kortfristiga skulder  1 844 38 442 -25 727  
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  96 431 17 400 11 605   
 

Investeringsverksamheten  
Investering i immateriella anläggningstillgångar -1 008 - -1 008
Förändringar i materiella anläggningstillgångar -93 851 -115 572 -94 915
Investering i finansiella anläggningstillgångar - - 361 -
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 890 - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -93 969 -115 933 -95 923

Finansieringsverksamheten     
Nyupptagna lån  - 152 691 98 872
Minskning av långfristiga skulder  -20 380 - -

 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -20 380 152 691 98 872

 
Årets kassaflöde  -17 918 54 158 14 554   
  
Likvida medel vid årets början  73 893 19 737 41 373  
Likvida medel vid årets slut  55 975 73 895 55 927   
  

   KOMMUNAL 
    KONCERNEN   FÖRBUNDET  
2016 2015  2016
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NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att: (Om 
principerna hade varit oförändrade jämfört med föregående år, så skulle det ha angetts 
här) 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och 
skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av 
inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga pla-
ceringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffnings–värdet.

Sammanställd redovisning
I VafabMiljö Kommunalförbund ingår dotterbolaget VafabMiljö AB (556191-4200) som 
ägs till 100% sedan 2015-06-19. Inga förändringar har skett under året i koncern-
strukturen.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Med förvärvs-
metoden avses att det förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen elimineras. Ekonomiska 
transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen respektive kommunen har i allt 
väsentligt eliminerats.

Det kommunala bolagets redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisnings–la-
gen, Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd. Inga väsentliga skillnader 
i redovisningsprinciper har identifierats.

INTÄKTER
Redovisning av intäkter 
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 Försäljning av varor och tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med 
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. 
 I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga intäkter som 
intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period uthyrningen avser 
och ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning.

KOSTNADER 
Avskrivning 
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperio-
den med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. 
På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs.

Följande avskrivningstider tillämpas:  
• Immateriell tillgång  3 år
• Mark  - 
• Byggnader  15-30 år
• Tekniska anläggningar  7-15 år 
• Maskiner  7-15 år 
• Övriga inventarier  5-10 år

För tillgångar med olika nyttjandeperiod överstigande 500 mkr tillämpas kompo-
nentavskrivning. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter 
som pekar på att det är nödvändigt. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjande-
period om avskrivningstiden är 5 år eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 
100 tkr. Nyttjandeperioden revideradess för samtliga tillgångar vid överlåtelse.

Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. 
Avskrivning påbörjas vanligtvis när tillgången tas i bruk. Andra metoder används i 
speciella fall när dessa bättre återspeglar tillgångens förbrukning och tillgången har 
ett värde. Ett sådant exempel är anläggning för deponi där en produktionsberoende 
avskrivningsmetod tillämpas, vilket innebär att avskrivning görs i den takt som deponin 
tas i anspråk.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om 
minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång. Gränsen för mindre värde har satts 
till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella 
tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde 
Investeringsbidrag redovisas från och med 2016 som en förutbetald intäkt och perio-
diseras över anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag så 
att de reducerade det bokförda värdet. Jämförelsetalen för tidigare år har inte omräk-
nats enligt den nya principen, då restvärdena inte är väsentliga. Inga räntor aktiverats. 
 
Nedskrivningar 
Om en nedskrivning har gjorts efter prövning skall tillgången beskrivas, beloppet 
som påverkat resultatet skall redovisas och omständigheterna till nedskrivningen skall 
belysas.

Avsättningar och ansvarsförbindelser 
Avsättningar för deponi har tagits upp till den ackumulerade del som kommunerna år-
ligen har debiteras, i enlighet med en uppsatt 30 års plan fram tom år 2057 reducerat 
med årets kostnader för återställande och efterbehandling av de äldre deponierna på 
Förbundets anläggningar. Återställningsplanen är nuvärdesberäknad och uppdateras 
vart tredje år. För den nya deponin görs en avsättning utifrån antalet deponerade ton.

Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser  
Pensionsförpliktelser för anställda i förbundet redovisas som pensionsavsättning och 
avviker från RKR 7.1 där pensioner intjänade före 1998 skall redovisas som ansvarsför-
bindelse. Ingen av de förtroendevalda har uppdrag på en betydande del av en heltid 
och har därmed inte rätt till pension enligt ”Bestämmelser om pension och avgångser-
sättning för förtroendevalda”.

Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operatio-
nell leasing. När värdet är väsentligt redovisas avtalet som finansiell leasing.

Noter 
gemensamma för kommunalförbund och koncern
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Noter

  

Not 2 Verksamhetens intäkter
  Koncernen  Kommunalförbundet
 2016 2015 2016 2015 
Kommunala uppdraget
Taxor och avgifter  228 837 95 764 228 837 95 764
Behandlingsintäkter för hushållens
och återbruksavfall 39 394 116 644 39 394 -
 268 231 212 408 268 231 95 764
Kommunala utvidgade uppdraget
Försäljningsintäkter främst från Återbrukens  
insamlade återvinningsmaterial 31 645 36 355 31 645 -
Biogasintäkter främst från hushållens   
organiska avfall 70 586 65 598 70 586 -
Värmeintäkter från Norsa förbränningsanläggning 19 034 17 742 19 034 -
Transportintäkter hushåll 32 013 32 306 32 013 -
Förorenade jordar 26 228 33 417 26 228 -
Hyror och arrenden 3 623 3 429 3 623 -
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 2 919 2 893 2 919 -
Realisationsvinst 1 234 266 1 234 - 
Övriga intäkter 2 960 5 457 1 712 -
 191 090 197 463 188 994 -
Övriga uppdrag
Behandlingsintäkter från övrigt avfall 40 625 39 785 40 625 -
Transportintäkter övriga 24 046 25 925 24 046 -
 64 671 65 710 64671 -
Summa 523 144 475 581 521 869 95 764

  

Not 3 Verksamhetens kostnader
  Koncernen  Kommunalförbundet
 2016 2015 2016 2015 
   
Löner och sociala avgifter -128 179 -114 223 -128 179 -
Pensionskostnader -7 432 -10 064 -7 432 -
Inköp av anläggnings- och undershållsmaterial -40 107 -38 369 -40 107 -
Bränsle, energi och vatten -11 109 -10 401 -11 109 -
Köp av huvudverksamhet -184 790 -165 453 -184 790 -94 316
Avfallsskatt -9 808 -8 637 -9 808 -
Avsättning till gamla och nya deponier -20 244 -19 444 -20 244 -
Övriga tjänster -34 759 -29 914 -33 284 -
Lokal och markhyror -4 124 -3 041 -4 124 -
Realisationsförluster och utrangeringar -1 080 -323 -1 080 -
Övriga kostnader -15 253 -20 441 -15 253 -
Summa -456 885 -420 310 -455 411 -94 316

 

Not 5 Finansiella kostnader
 Koncernen Kommunalförb.
 2016 2015 2016 2015 
   
Räntekostnader -3 258 -3 472 -3 214 -
Bankgarantier, ränteavgift på revers 
och borgensavgift -1 862 - -1 862 -250
Övriga finansiella kostnader -931 -178 -931 -
Summa -6 051 -3 650 -6 007 -250

År 2015 i koncernen låg ränte- och borgensavgiften under övriga kostnader med 
1 404 tkr

  

Not 4 Avskrivningar
   Koncernen  Kommunalförb.
 2016 2015 2016 2015   
 
Avskrivning byggnader och anläggningar -14 568 -17 733 -14 568 -
Avskrivning maskiner och inventarier -40 133 -38 057 -40 133 -
Avskrivning på goodwill - -655 - -
Summa -54 701 -56 444 -54 701 0
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Not 6 Anläggningstillgångar 

Immateriella 
anläggningstillgångar

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar

Maskiner och  
inventarier

Övriga materiella  
anläggningstillgångar

Finansiella 
anläggningstillgångar

Ingående  
anskaffningsvärden

- - - 3 090 65 798 68 889

Årets förändring - - - - - -
Övertagna anläggningar vid 
verksamhetsöverlåtelse

 
-

 
130 826

 
199 637

 
76 853

 
-

 
407 316

- Årets aktiverade utgifter - 34 104 64 462 - - 98 566
- Försäljningar och  
utrangeringar

 
-

 
12

 
1 964

 
-

 
895

 
2 871

- Omklassificeringar 1008 34 876 27 136 -65 103 - 2 082
- - - - - -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

 
1 008

 
199 795

 
289 271

 
14 840

 
64 904

 
569 818

Ingående avskrivningar - - - - - -
- Försäljningar och  
utrangeringar

- 1 852 - - 853

- Omklassificeringar - - - - - -
- Årets avskrivningar - -14 568 -40 133 - - -54 701

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

- -14 568 -39 281 - - -53 848

Utgående restvärde  
enligt plan

 
1 008

 
185 227

 
249 990

 
14 840

 
64 904

 
515 970

-64 200
451 770

För koncernredovisningen gäller samma siffror dock är aktierna under finansiella anläggningstillgångar exkluderade/eliminerade med 64 200 tkr.

Not 8 Eget kapital
 Koncernen Kommunalförbundet
 2016 2015 2016 2015  
  
Årets resultat 5 663 -3 929 5 902 1 198
Övrigt eget kapital -1 782 2 146 1 198 -

Utgående eget kapital 3 881 -1 783 7 100 1 198

Koncernens egna kapital 
 Årets resultat  Övr. eget kapital   Eget kapital 
Ingående värde 2016-01-01 -3 929  2 147 -1 783 
Omf. fg års resultat +3 929  -3 929 -
Årets resultat 2016-12-31  5 663 - 5 663  
Utgående eget kapital 2016-12-31  5 663 -1 782 3 881

Totalt resultat för medlems-
kommunerna med överlämnat 
ansvar till Förbundet   -1 705 1 198
- Ackumulerat eget kapital för 
medlemskommunerna (2015 & 2016)   -507 -

Ackumulerat resultat per kommun
Medlemskommun Heby   2 623 1 066 
Medlemskommun Fagersta   830 396
Medlemskommun Norberg   -28 372
Medlemskommun Skinnskatteberg   404 -154
Medlemskommun Enköping   1 650 1 117 
Medlemskommun Västerås   -3 881 -1 207 
Medlemskommun Hallstahammar   520 -
Medlemskommun Sala   -751 -
Medlemskommun ej överlämnat 
renhållningsansvaret   -1 874 -392 
Summa eget kapital   -507  1 198

Medlemskommunerna, förutom Enköping och Västerås, budgeterade tidigare ett nollresultat.
Enköping budgeterade -2,5 mkr/år och Västerås -5 mkr/år. För dessa kommuner har kommunalförbundet 
minskat underskottet. Övriga kommuner visar mer eller mindre positiva resultat för 2016. Det negativa 
resultatet för Sala beror på övergången som gjordes 2016-10-01. Underskottet från särredovisningen och 
implementeringskostnader för IT har ännu inte täckts av abonnentintäkterna. Det negativa resultatet för 
Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar beror på att  abonnentintäkterna ännu inte har överlåtits och att 
kommunalförbundet har haft kostnader som inte har täckts av den grund- och rörliga avgift som kommunal-
förbundet har debiterat dessa kommuner.

  

Not 7 Fordringar
 Koncernen Kommunalförbundet
 2016 2015 2016 2015   
Kundfordringar 34 064 70 837 34 064 48 635
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 44 115 38 018 44 115 10 818
Mervärdeskattefordringar 3 007 135 3 007 -
Fordran mot ägar-
kommunerna 32 768 32 768 32 768 32 768
Övriga kortfristiga fordringar 16 449 6 492 16 023 -
Summa 130 403 148 250 129 976 92 221

  

Not 9 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
  Koncernen   Kommunalförb.
 2016 2015 2016 2015   
 
Pensionsförpliktelser enligt KPA - 19 235 - - 
Pensionsförpliktelser före 1988 enligt KPA 7 528 - 7 528 -
Pensionsförpliktelser efter 1988 enligt KPA 13 600 - 13 600 -
Summa avsatt till pensioner 21 128 19 235 21 128 0
Ingående avsättning 19 235 16 365 - -
Nya förpliktelser under året
Övertagande av pensioner vid 
verksamhetsförlåtelse från Vafab Miljö AB - - 19 235 -
Årets förändring 1 893 2 870 1 893 -
Utgående avsättning 21 128 19 235 21 128 0

Noter
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Immateriella 
anläggningstillgångar

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar

Maskiner och  
inventarier

Övriga materiella  
anläggningstillgångar

Finansiella 
anläggningstillgångar

Ingående  
anskaffningsvärden

- - - 3 090 65 798 68 889

Årets förändring - - - - - -
Övertagna anläggningar vid 
verksamhetsöverlåtelse

 
-

 
130 826

 
199 637

 
76 853

 
-

 
407 316

- Årets aktiverade utgifter - 34 104 64 462 - - 98 566
- Försäljningar och  
utrangeringar

 
-

 
12

 
1 964

 
-

 
895

 
2 871

- Omklassificeringar 1008 34 876 27 136 -65 103 - 2 082
- - - - - -

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

 
1 008

 
199 795

 
289 271

 
14 840

 
64 904

 
569 818

Ingående avskrivningar - - - - - -
- Försäljningar och  
utrangeringar

- 1 852 - - 853

- Omklassificeringar - - - - - -
- Årets avskrivningar - -14 568 -40 133 - - -54 701

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

- -14 568 -39 281 - - -53 848

Utgående restvärde  
enligt plan

 
1 008

 
185 227

 
249 990

 
14 840

 
64 904

 
515 970

-64 200
451 770

Noter

  

Not 12 Kortfristiga skulder
  Koncernen  Kommunalförbundet
 2016 2015 2016 2015 
   
Kortfristig skuld till dotterbolag - - - 58 384
Leverantörsskulder 33 663 26 576 33 663 27 387
Moms och punktskatter 4 653 3 014 247 -
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 7 673 2 215 7 673 -
Semesterlöneskuld 8 705 7 379 8 705 -
Pensionskostnader och löneskatt 6 097 3 944 6 097 -
Upplupen abonnentskuld 32 768 32 768 32 768 32 768
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 526 38 445 28 526 16 947
Summa 122 085 114 341 117 679 135 486

  

Not 10 Andra avsättningar
 Koncernen Kommunalförb.
 2016 2015 2016 2015 
   
Avsatt för återställande av äldre deponier
Redovisat värde vid periodens början 59 197 46 243 - -
Övertaget värde från 
verksamhetsöverlåtelse - - 59 197 -
Periodens avsättningar 18 700 18 700 18 700 -
Ianspråktaget under perioden -10 088 -5 746 -10 088 -
Utgående avsättningar 67 809 59 197 67 809 0

Avsatt för återställande av aktiv deponi 
Redovisat värde vid periodens början 9 343 8 599 - -
Övertaget värde från 
verksamhetsöverlåtelse - - 9 343 -
Periodens avsättningar 1 544 744 1 544 -
Utgående avsättningar 10 887 9 343 10 887 0

Andra avsättningar
Redovisat värde vid periodens början 10 410 14 460 - -
Övertaget värde från 
verksamhetsöverlåtelse - 1 170 10 410 -
Årets återföring/utbetalning - -5 220 - -
Summa andra avsättningar 10 410 10 410  10 410 0
Utgående avsättningar 89 106 78 950 89 106 0

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

  

Not 11 Långfristiga skulder
  Koncernen  Kommunalförb.
 2016 2015 2016 2015   
 
Ingående låneskuld 426 311 209 420 64 200 -
Övertagen checkräkningskredit vid 
verksamhetsöverlåtelse - - 379 228 -
Nyupplåningar under året - 216 891 27 415 64 200
Årets amortering/självfinansiering -20 380 - - -
Utgående låneskuld 405 931 426 311 470 843 64 200
 
Långfristiga skulder 405 931 426 311 470 843 64 200
Skulder till Västerås stad 369 722 390 102 370 521 27 991
Skulder till medlemskommuner 36 209 36 209 36 209 36 209
Skuld till dotterbolag - - 64 113 -
Summa 405 931 426 311 470 843 64 200

 2016 2015
Genomsnittlig ränta 1,4% 1,7%
Genomsnittlig räntebindningstid (dagar)
Inga lån förfaller inom 5 år. 
Lånen till Västerås Stad avser en checkräkningskredit och skuld till övriga 
medlemskommuner avser köp av aktier i Vafab Miljö AB. Skulden till dotterbolag 
avser köpeskillingen för överlåtna tillgånger och skulder i enlighet med 
överlåtelseavtalet.
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Vi har utsetts av förbundsmedlemmarna att granska den 
verksamhet som bedrivits av direktionen under år 2016.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god  
revisionssed i kommunal verksamhet och förbundsord-
ningen.

Vi bedömer att direktionen har bedrivit verksamheten 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt, i allt 
väsentligt, tillfredsställande sätt. Räkenskaperna bedöms  
i allt väsentligt vara rättvisande.

Vi har alltför sent getts tillfälle att granska bokslut och 
fullständiga delårs- och årsredovisningar varför vi inte haft 
möjlighet att avlämna bedömning av delårsrapporten och 
revisionsberättelse för årsredovisningen inom föreskriven 
tid. Vi rekommenderar att tidsplaner, resurser och förbere-
delser tillsätts så att delårs- och årsredovisningarna fram-
gent kan avlämnas i föreskriven tid.

Vi bedömer att det i förbundets budget och verksam-
hetsplan 2016 angetts mål som är kopplade till begrep-
pet ”god ekonomisk hushållning” genom de fastställda 
övergripande målen i förbundets styrkort. Man har beslu-

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016

tat om ett finansiellt mål, om en ekonomi i balans, samt  
fyra verksamhetsmål. Av redogörelsen i förvaltnings- 
berättelsen framgår att det finansiella målet har uppfyllts.  
Redogörelsen för verksamhetsmålen visar att målet  
avseende kunder uppnåtts medan övriga tre mål kopplade  
till kärnverksamheten inte fullt ut uppnåtts för 2016.  
Förbundets samlade bedömning är trots det att man  
sammantaget uppfyllt god ekonomisk hushållning.

Förbundet har inte upprättat någon avstämning av  
balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Mot bak-
grund av årets överskott och med beaktande av redovisade 
realisationsvinster framgår dock av årsredovisningen att 
ett positivt resultat uppkommer varför balanskravet ändå 
kan anses vara uppfyllt. Vi rekommenderar att en avstäm-
ning av balanskravet införs i kommande delårs- och årsre-
dovisningar.

Sammantaget anser vi att utfallet avseende god eko-
nomisk hushållning i huvudsak är uppnått varför slutsat-
sen är att man bedrivit verksamheten på ett ekonomisk  
effektivt sätt.

Västerås den 4 april 2017

Barbara Conte                                            Leif Nilsson                                                   Joa Silver

Vi tillstyrker att direktionen och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet
Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning för 2016 godkänns.



VafabMiljö arbetar med hållbar och

miljöriktig avfallshantering och är bildat av 

kommunerna i Västmanlands 

län samt Heby och Enköpings kommuner.

VafabMiljö, Returvägen 20, 721 37 Västerås, Tel: 021-39 35 00
E-post: info@vafabmiljo.se, Hemsida: www.vafabmiljo.se, Facebook: www.facebook.com/VafabMiljo
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Sammanfattning

På uppdrag av VafabMiljö kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har EY granskat
kommunalförbundets årsbokslut och årsredovisning för år 2016. Här följer en summering av
väsentliga iakttagelser från granskningen:

Ñ Grundat på vår granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att årsredovisningen inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet
med god redovisningssed. Avsättning för pensioner har dock inte fullt ut redovisats
enligt god redovisningssed vilket framgår av not 1 till årsredovisningen.

Ñ Man redovisar en samlad bedömning med avseende på om god ekonomisk
hushållning uppnås eller ej genom redovisning av de fem övergripande målen enligt
styrkortets perspektiv. Bedömningen ska baseras på en sammanvägd bedömning av
måluppfyllelse för dessa mål. Kommunalförbundet har ett övergripande finansiellt mål
om ekonomi i balans, vilket uppfyllts för 2016, samt fyra verksamhetsmål varav målet
avseende medarbetarna uppfylls medan övriga tre avseende kärnverksamheten inte
helt uppnåtts. Kommunalförbundets samlade bedömning är dock att man i det stora
hela har en god måluppfyllelse för 2016. Utfallet av verksamhetsmålen har inte
beskrivits på ett tydligt sätt i förvaltningsberättelsen genom angivande av mätetal vilket
vi föreslår införs i kommande delårs- och årsredovisningar.

Ñ För år 2016 redovisas ett resultat uppgående till 5 663 tkr att jämföra med budget
-7 453 tkr. Avvikelser mot budget uppkommer genom att det varit svårt att upprätta en
relevant budget beroende på de verksamhetsövergångar som skett dels i slutet av
2015, dels under 2016. Intäkterna har varit högre från mottagning av förorenade
jordar, schakt- och byggavfall medan kostnaderna inte ökat i motsvarande mån.

Ñ Avstämning av resultatet enligt balanskravet har inte upprättats. Dock är årets
överskott så stort att man kan se att kraven trots allt uppfyllts. En avstämning av
balanskravsresultatet bör införas till kommande delårs- och årsredovisningar.

Ñ Årsredovisningen har en bra struktur och ger rimligt bra bild av kommunalförbundets
ekonomi samt bra information om väsentliga händelser under året. Då verksamheten
består av olika avdelningar och avser både det kommunala uppdraget liksom extern
verksamhet skulle en mera detaljerad driftsredovisning tillföra bra information för att
bättre förstå verksamhetens utfall i förhållande till budget. Investeringsutfallet i
förhållande kan beskrivas mera tydligt t.ex. genom redovisning i tabellformat.

Ñ Bokslutsprocessen har, i samband med årsbokslutet, inte fungerat helt tillfreds-
ställande. Avstämningar har genomförts i tillräcklig omfattning och dokumentationen
har varit bra. Dock har inte den kompletta och fullständiga årsredovisningen arbetats
fram i tillräckligt god tid så att granskningen kunnat färdigställas och avrapporteras i tid
varför den färdiga årsredovisningen och revisionsberättelsen inte kunnat avlämnas till
medlemskommunerna inom föreskriven tid.

Ñ Vår bedömning är att den interna kontrollen är tillfredsställande. Vi lämnar dock några
förslag till förbättringar vad gäller boksluts- och investeringsprocessen.
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1. Inledning

1.1 Syfte
Granskningen omfattar årsredovisningen för kommunalförbundet med fokus på den
finansiella informationen i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2016. Uppföljning av
målen för god ekonomisk hushållning ingår även i granskningen.

Syftet med granskningen är att:

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

Ñ bedöma om balanskravet har uppnåtts,

Ñ bedöma om de av direktionen antagna finansiella målen uppnåtts,

Ñ bedöma om verksamheten bedrivits så att direktionens beslutade mål och inriktningar
för god ekonomisk hushållning för verksamheten uppnåtts,

Med rättvisande bild avses:

Ñ att redovisade tillgångar och skulder existerar och avser kommunalförbundet,

Ñ att redovisade tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt,

Ñ att samtliga tillgångar och skulder medtagits,

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

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

I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. Vidare lämnas ett antal
rekommendationer.

1.2 Avgränsning och metod

Enligt kommunallagen 9 kap 9 § ställs krav på revisorerna att bedöma om resultatet i
årsbokslutet är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Granskningen av årsbokslutet
samt årsredovisningen är en del av den grundläggande granskningen som fastställts av de
förtroendevalda revisorerna i revisionsplanen för år 2016.
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Granskningen sker i enlighet med god revisionssed i kommunal verksamhet.

Granskningen omfattar följande delar av årsredovisningen:

Ñ förvaltningsberättelsen,
Ñ resultaträkningen,
Ñ balansräkningen,
Ñ kassaflödesanalysen,
Ñ tillämpade redovisningsprinciper, noter samt kommentarer,

Den kommunala särarten påverkar revisionens innehåll, planering och genomförande.
Revisionen av kommunal verksamhet styrs främst av kommunallagen, den kommunala
redovisningslagen, Rådet för kommunala redovisningsrekommendationer och skriften ”God
revisionssed i kommunal verksamhet” (utgiven av SKL).

En revision innefattar att granska ett urval underlag för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också att pröva de redovisningsprinciper som
använts i verksamheten.

Granskningsplaneringen har gjorts med utgångspunkt från en väsentlighets- och riskanalys
av kommunalförbundets verksamhet. Väsentliga förändringar i jämförelse med tidigare år
som kan påverka redovisningen har analyserats. Bokslutsprocessen, bokföringen och
kontrollmiljön har utvärderats. Utifrån dessa avvägningar har vi inriktat vår granskning på de
balansposter som vi bedömt väsentliga. Granskningen omfattar såväl analytisk granskning
som substansgranskning. Resultaträkningen utgör ett väsentligt revisionsområde. Fokus har
lagts på intäktsredovisning och väsentliga kostnadsposter. Vi har genom stickprovskontroll
granskat räkenskapsmaterial avseende väsentliga resultat- och balanskonton.
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2. VafabMiljös ekonomiska läge

2.1. Ekonomiskt resultat enligt resultaträkningen
Då verksamheten övergått från aktiebolaget till kommunalförbundet under 2016 avser
nedanstående belopp hela koncernens utfall för bättre jämförbarhet med föregående år.
Redovisat resultat fördelar sig enligt följande (tkr):

Utfall-16 Budget-16 Utfall-15
Verksamhetens intäkter
   Kommunala uppdraget 268 231 229 283 212 408
   Övriga intäkter 254 913 264 314 263 173
   Summa intäkter 523 144 493 597 475 581

Verksamhetens kostnader
   Övriga externa kostnader -321 270 -303 536 -295 128
   Personalkostnader -135 611 -135 672 -124 287
   Avskrivningar -54 701 -53 913 -56 444
   Summa kostnader -511 582 -493 121 -475 859

Verksamhetens resultat 11 558 476 -1 173

Finansiella poster -5 895 -7 929 -3 551

Årets resultat 5 663 -7 453 -3 928

Som framgår av uppställningen ovan uppgår VafabMiljös (koncernen) resultat per 31
december 2016 till 5 663 tkr, vilket kan jämföras med resultatet föregående år om -3 928 tkr
samt budgeterat resultat på – 7 453 tkr.

I 2016 års budget var förutsättningarna svåra att fastställa då viss verksamhetsövergång från
medlemskommuner påverkat sista kvartalet 2015 och vissa påverkar 2016.

Utöver förändringar beroende på ovannämnda budgetförutsättningar har intäkter från bl.a.
mottagning av förorenade jordar, schakt- och byggavfall ökat medan kostnader inte ökat i
samma omfattning.

I årets avskrivningar ingår en extra avskrivning på 3,8 mkr avseende skillnaden mellan
beräknad och verkligt mätt mängd i deponierna.

Vi har granskat intäkter och bidrag analytiskt i förhållande till budget och föregående år.
Beslut och beräkningar är avstämda mot underlag och vi har tagit stickprov på väsentliga
intäktsposter.

Väsentliga kostnader har granskats analytiskt genom uppföljning mot budget, föregående år
samt stickprovskontroll mot underlag. Vår granskning har inte föranlett några väsentliga
avvikelser.
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I årsredovisningen har verksamhetens resultat beskrivits för hela kommunalförbundet i form
av resultaträkningen samt till viss del även avseende medlemskommunernas andel i
kommunalförbundets verksamhet. Då verksamheten består av olika delar, både tillhörande
det kommunala uppdraget och övrig extern verksamhet kan det vara lämpligt att redovisa
driftresultatet mera uppdelat för en bättre förståelse av hur verksamheten utvecklats. Om det
är möjligt kan även en uppdelning av balansräkningen på samma sätt tillföra värdefull
information.

3. God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt
och kostnadseffektivt sätt. Direktionens mål ska uppnås med lägsta möjliga resursinsats.
Långsiktighet och uthållighet är viktigt. För att säkerställa detta krävs genomtänkta processer
och ett styrsystem som håller samman delarna till en helhet.

3.1. Lagstadgade krav
Följande gäller:

Ñ att direktionen ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning”,

Ñ att uppföljning av dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning, samt

Ñ att kommunalförbundets revisorer ska granska och bedöma måluppfyllelsen.

Syftet är att politikerna med hjälp av målstyrning och måluppföljning ska styra kommunal-
förbundet mot ändamålsenlighet och effektivitet.

Mål för god ekonomisk hushållning omfattar både finansiella mål och verksamhetsmål. Det är
endast de av direktionen fastställda målen inom ramen för god ekonomisk hushållning, som
är obligatoriska att utvärdera och bedöma i delårsrapport och årsbokslut. I förvaltnings-
berättelsen ska man utvärdera uppfyllelsen av de mål direktionen fastställt. Revisorerna ska
därefter på basis av utvärderingen samt sin egen granskning av delårsrapport och
årsredovisning bedöma uppfyllelsen av de mål som fastställts.

Kravet på balans mellan intäkter och kostnader, ”balanskravet”, är lagstadgad. Avstämning
av balanskravet ska göras i delårsrapport och årsredovisning.

3.2. Avstämning av balanskravet
Enligt kommunallagen ska kommuner redovisa positiva resultat, vilket innebär att de löpande
intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna. Vid avstämning av det lagstadgade balans-
kravet ska nedskrivningar beaktas enligt försiktighetsprincipen, medan realisationsvinster ska
räknas bort.

I årsredovisningens förvaltningsberättelse för 2016 saknas en specifik avstämning av
balanskravet. Dock framgår det att kommunalförbundets resultat är så positivt att, även med
beaktande av realisationsvinster på 1 234 tkr, blir det ett positivt resultat. Vi rekommenderar
att en särskild avstämning av balanskravet upprättas i kommande delårs- och
årsredovisningar.
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3.3. Resultathantering
Det finns inget särskilt förslag till resultathantering av årets resultat på 5 902 tkr (avser
kommunalförbundet) dock framgår det av not 8 till eget kapital hur medlemskollektivets andel
av ackumulerade resultat från den överlämnade verksamheten ser ut.

3.4. Finansiella mål
De finansiella målen syftar till att behålla kommunalförbundets goda ekonomiska ställning på
kort och lång sikt. Kommunalförbundets finansiella mål för år 2016 är en ekonomi i balans.

Då 2016 års resultat är ett överskott på 5 902 tkr har det finansiella målet uppfyllts.

3.5. Verksamhetsmål
Direktionens mål för god ekonomisk hushållning finns i de fem övergripande målen kopplade
till styrkortets perspektiv. Ett av dessa övergripande mål är det finansiella målet om ekonomi
i balans. Övriga fyra mål avser verksamhetsmål. Målen ska utvärderas och följas upp av
direktionen i delårsrapporten respektive årsredovisningen. Vidare ska revisorerna bedöma
måluppfyllelsen samt yttra sig till respektive förbundsmedlems fullmäktige.

De övergripande verksamhetsmålen är:
Ñ VafabMiljö ska ha nöjda kunder
Ñ Medarbetare ska vara kompetenta och engagerade
Ñ Verksamheten ska bidra till ökad resurshushållning
Ñ Samhällets förtroende för VafabMiljö ska fortsatt öka

Vi noterar att man i årsredovisningen beskrivit de övergripande målen översiktligt samt
kommenterat utfallet. Dock saknas det redovisning av mätetal för respektive verksam-
hetsmål. Kommunalförbundets slutsats är att måluppfyllelsen i stort sett varit god. Målen
avseende kunder och det ekonomiska målet är uppnått medan målen för medarbetare
och kärnverksamheten inte riktigt nådde ända fram av olika orsaker.

3.6. Sammanfattande bedömning avseende god ekonomisk hushållning
Efter granskningen av årsredovisningen för år 2016 är uppfattningen:
Ñ att de lagstadgade balanskravet har uppfyllts men att man inte specifikt redovisat

detta i förvaltningsberättelsen,
Ñ att det antagna finansiella målet för år 2016 som avser en ekonomi i balans uppnåtts,
Ñ att av de fyra antagna verksamhetsmålen har ett uppnåtts medan tre inte uppnåtts

fullt ut.

Enligt kommunalförbundets samlade bedömning med avseende på om god ekonomisk
hushållning uppnåtts eller ej har man trots ovannämnda avvikelser från måluppfyllnad ansett
att den totala måluppfyllelsen ändå är god. Bedömningen baseras på en sammanvägd
bedömning av måluppfyllelse för verksamhetsmålen och de finansiella målen.
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4. Intern kontroll
Enligt Kommunallagen ska nämnder och styrelser säkerställa att den interna kontrollen är
tillräcklig inom sitt område. Direktionen har fastställt riktlinjer för intern kontroll. Den interna
kontrollen ska säkerställa:

Ñ Ändamålsenlig och effektiv verksamhet.
Ñ Tillförlitlig finansiell rapportering.
Ñ Efterlevnad av tillämpliga lager och förändringar.

Inga väsentliga brister har noterats och den interna kontrollen bedöms på en övergripande
nivå som tillfredsställande.

4.1. Bokslutsprocessen
Kommunalförbundet har normalt en väl fungerande bokslutsprocess. Dock noterar vi att
p.g.a. personell resursbrist, till följd av ökad arbetsbelastning vid övergång till verksamhet i
kommunalförbund och genom verksamhetsövergångar från medlemskommuner, har inte
rutinerna för avstämningar av balanskonton funnits på plats under hela året. Vi
rekommenderar att kommunalförbundet säkerställer att tillräckliga resurser finns i
organisationen för att kunna upprätthålla en god kontroll och upprättande av säkerställda
bokslut i tid.

Vi konstaterar också att färdigställande av årsbokslut och årsredovisningen dragit ut på tiden
och att årsredovisningen inledningsvis inte innehöll all den information som enligt god
redovisningssed krävs av kommunala verksamheter. Då detta är första året då verksam-
heten bedrivits i kommunalförbund har ett större förändringsarbete krävts vilket till viss del
kan förklara dessa brister. På samma sätt noterade vi innehållsmässiga brister i delårs-
rapporten per 31 augusti 2016 samt konstaterar att revisorerna erbjudits möjlighet att
granska denna alltför sent i förhållande till gällande regler. Vi rekommenderar att tidsplaner
upprättas och bättre förberedelser görs för att snabbare färdigställa fullständiga och
heltäckande delårs- och årsredovisningar som kan granskas av revisorerna och avlämnas i
tid.

4.2. Löpande granskning intern kontroll

På en övergripande nivå bedömer vi att intern kontroll är tillfredsställande. Vi har dock
noterat några områden där vi rekommenderar att intern kontroll kan förbättras.

Vi har i samband med genomgång av investeringsprocessen noterat några saker som kan
förbättras. I den interna instruktionen för investeringar som vi tagit del av saknar vi tydlig
information om hur investeringar ska konteras/klassificeras för att underlätta en korrekt
bedömning av om det ska aktiveras som anläggningstillgång eller kostnadsföras enligt
gällande redovisningsprinciper. I samband med att en investering avslutas finns idag en rutin
innebärande att, för större investeringar, ett investeringsavslut ska upprättas. Vi noterar dock
att detta inte skett i samtliga fall varför vi rekommenderar att den etablerade rutinen efterlevs
för att redovisningen ska bli korrekt och ske i rätt tid.
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5. Balansräkningen
Balansräkningen (kommunalförbundet) har granskats utifrån följsamhet mot lagen om
kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Nedan
kommenteras vissa specifika poster.

5.1. Materiella anläggningstillgångar
Investeringsramen enligt budget var 144,8 mkr. Årets aktiverade investeringar blev dock
160,6 mkr beroende på att 62 mkr överförts från pågående investeringar 2015. Den enskilt
största aktiveringen avser nybyggnation av lakvattenanläggning med 63,1 mkr. De större
investeringarna har presenterats i förvaltningsberättelsen. Dock har dessa inte ställts i
förhållande till beslutad investeringsbudget varför eventuella överdrag eller lägre utfall inte
kan utläsas. Vi förordar att en mera överskådlig uppställning, gärna i tabellform, införs i
kommande delårs- och årsredovisningar.

Investeringsprocessen och under året gjorda investeringar har stickprovsvis granskats mot
underlag. Anläggningsregister och årets bokförda avskrivningar har kontrollerats. Vi har inte
gjort några avvikande noteringar mer än de förslag till förbättringar av intern kontroll som
redovisas ovan under avsnitt 4.

5.2. Kundfordringar
Kundfordringarna uppgår till 34 064 tkr jämfört med 48 635 tkr föregående år. Skälet till att
posten minskat trots att ytterligare medlemskommuners verksamhet övertagits under 2016 är
att man i september 2015 tog över faktureringen för Västerås stad men fakturering av detta
skedde, inkl retroaktiva belopp, första gången först i december 2015. Motsvarande
omständigheter finns inte i år.

Man reserverar schablonmässigt för osäkra kundfordringar med 100% av sådant som är mer
än 1 år gamla samt 50% av sådant som är mellan 6 månader och 1 år.

Inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.

5.3. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Posten har ökat i år från 10 818 tkr föregående år till 44 115 tkr i år. Förändringen avser
främst upplupna intäkter avseende de övertagna verksamheterna under 2016. I övrigt
innehåller posten sedvanliga periodiseringsposter för förutbetalda kostnader som ska belasta
2017.

Inga väsentliga noteringar har framkommit i granskningen.

5.4. Avsättningar
Posten har ökat jämfört med föregående år från 0 tkr till 110 234 tkr efter verksamhets-
övergången från aktiebolag till kommunalförbund. Posten består dels av avsättningar för
pensioner (21 128 tkr), dels av avsättning för återställning av deponier (89 106 tkr).
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I samband med övertagandet av verksamheten från aktiebolaget medföljde även den
avsättning för pensioner som tidigare redovisades där enligt de redovisningsregler som gäller
för större bolag. Enligt god redovisningssed i kommunal verksamhet anges dock att
pensionsåtaganden upparbetade före 1998 ska redovisas som Ansvarsförbindelse och inte
som avsättning. Som framgår av årsredovisningens not 1 om redovisningsprinciper har
kommunalförbundet valt att göra avsteg från denna redovisningsprincip och istället fortsatt
redovisa hela belopp som en avsättning av försiktighetsskäl. Anledningen sägs vara att man
dels avvaktar en eventuellt ny redovisningsprincip (allt som avsättning) och dels har funnit att
KPA:s beräkning av aktuell pensionsskuld respektive ansvarsförbindelse är behäftad med fel
och oklarheter. I den beräkning som finns tillhands idag uppgår beloppet som borde
redovisas som ansvarsförbindelse till 7 528 tkr vilket i så fall skulle öka årets resultat och
eget kapital. Vi bedömer att extra resurser bör tillsättas för att reda ut vilken pensionsskuld
som är korrekt samt att löpande utvärdera aktuell god redovisningssed för att anpassa sig till
denna.

Avsättningen för deponier har utvärderats kring balansdagen genom en ny extern mätning av
nyttjade respektive kvarstående möjliga mängder avfall. Detta har inneburit att man samman-
taget gjort en extra avskrivning på 3,8 mkr under 2016. Den preliminära avskrivningen var
väsentligt högre och den lägre avskrivningen uppkommer genom att större tillgängligt
utrymme nu kan ses.

5.5.  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Posten har ökat kraftigt jämfört med föregående år, från 49 715 tkr till 76 096 tkr. Merparten
av denna ökning avser poster relaterade till övertagen personal, t.ex. semesterlöneskuld etc
men också upplupna leverantörsfakturor som ankommit 2017 men avser 2016. De ingående
posterna har granskats mot underlag och specifikationer utan noterade avvikelser.

6. Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är upprättad i enlighet med rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning. Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer
med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen. Granskningen har inte
föranlett några anmärkningar.

7. Tilläggsupplysningar

7.1. Redovisningsprinciper
Kommunen följer god redovisningssed och tillämpar de rekommendationer som ges ut av
Rådet för kommunal redovisning (RKR). Redovisningsprinciperna är i år väsentligt mera
utförliga efter övertagande av aktiebolagets verksamhet under 2016. Det avsteg från god
redovisningssed som man valt att göra avseende redovisningen av avsättning för pensioner
har beskrivits i not 1.
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8 Granskning av sammanställd redovisning
Enligt Kommunallagen åläggs direktionen att ha kontroll över den verksamhet som bedrivs i
kommunala bolag. I denna tillsyn ligger i första hand att följa de kommunala bolagens
ekonomiska ställning samt att följa hur bolagen tillgodoser det kommunala ändamålet med
verksamheter och övriga direktiv som uppställts för verksamheten.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt lagen om kommunal redovisning kap 8
och Rådets för kommunal redovisning rekommendation nr 8 och utformas enligt god
redovisningssed. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med
proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat
eget kapital i de kommunala bolagen eliminerats, varefter intjänat kapital har räknats in i
koncernens egna kapital.

Den sammanställda redovisning omfattar VafabMiljö kommunalförbund samt de företag där
staden har ett röstetal som överstiger 20 % direkt eller indirekt. Per balansdagen innebär
detta att Vafab Miljö AB som ägs till 100% ingår i den sammanställda redovisningen.

Vafab Miljö ABs resultat efter finansiella poster uppgick till -239 tkr (f.å. -5 923 tkr). Bolaget
är från 1 januari 2016 vilande och kvar finns endast de tvister som förelåg föregående år och
som reserverats för i nödvändig omfattning. Man redovisar endast mindre intäkter och
kostnader, främst avseende vidarefakturerade transaktioner. Balansräkningen består av
koncernmellanhavanden och mindre likvida medel förutom kvarvarande eget kapital.

Västerås den 4 april 2017

Anders Pålhed
Auktoriserad revisor
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§  
Förvärv av aktier i Inera AB, bolag inom SKL 
Företag AB (KS 2017/250) 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt 
av alla landsting och regioner. Den 7 oktober beslutade Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. Detta öppnar upp för 
att Sveriges kommuner ges möjlighet att köpa aktier i Inera till ett 
pris om 42 500 kronor för fem aktier.  
 
Kungsör, Köping, Surahammar och Arboga kommuner har haft en 
dialog med Inera AB för att diskutera möjligheten till att vi fyra 
kommuner skulle kunna bli pilotkommuner för att se hur Inera AB 
skulle kunna vara en motor och utvecklare av kommunala e-
tjänster.  
 
Det är svårt för en liten kommun att driva dessa frågor själv så en 
samarbetspartner behövs och en sådan skulle vi kunna få genom 
att förvärva aktier i Inera AB. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• SKL:s erbjudande om förvärv av aktier i Inera AB 2017-03-
24 jämte bilagor 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-22 
  
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige förvärvar fem aktier i Inera AB av SKL Före-

tag AB till ett värde av 42 500 kronor, godkänner aktieägaravtalet 
och inträder som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslut-
ningsavtal. 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-05-22 KS 2017/250 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kommunchef Claes-Urban Boström   
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Erbjudandet om förvärv av aktier i Inera AB 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla lands-
ting och regioner. Den 7 oktober beslutade Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. 
 
Detta öppnar upp för att Sveriges kommuner ges möjlighet att köpa aktier i Inera 
till ett pris om 42 500 kronor för fem aktier.  
 
Beloppet är ett totalbelopp så om vi som kommun väljer att sedan inte köpa några 
tjänster av Inera AB så har vi heller inga övriga kostnader. De kostnader som kan 
tillkomma är i så fall de tjänster vi väljer att köpa. 
 
Vi har fört en dialog med Inera AB och under vecka 20 så hade vi ett möte med 
Inera AB där även Köping, Surahammar och Arboga hade representanter närva-
rande. 
 
Under detta möte så diskuterade vi möjligheten till att vi fyra kommuner skulle 
kunna bli pilotkommuner för att se hur Inera AB skulle kunna vara en motor och 
utvecklare av kommunala e-tjänster. Det är väldigt svårt för en liten kommun att 
driva dessa frågor själv så en samarbetspartner behövs och en sådan skulle vi 
alltså kunna få genom att förvärva aktier i Inera AB. 
 
Vi tror väldigt mycket på att vi tillsammans med Inera AB kan utveckla och få 
till stånd ett ökat antal e-tjänster till nytta för kommunens invånare och företag. 
Inera AB har utvecklat bl a Vårdguiden som på sikt även skulle kunna bli Kom-
munguiden där olika former av ex tillstånd skulle kunna sökas digitalt genom 
samma webbportal. 
 
Till detta tjänsteutlåtande hör ett antal bilagor kopplat till köpet av aktier i Inera 
AB vilket är en förutsättning för att vi ska kunna komma igång med pilotprojek-
tet och som förhoppningsvis leder oss till en ökad service gentemot medborgare 
och företag. Själva projektet får vi återkomma om när vi kommit längre i att 
forma vad vi vill uppnå och hur det ska kunna vara möjligt. 
 
 
 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2017-05-22 KS 2017/250 
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås förvärva fem aktier i Inera AB av SKL Företag AB 
till ett värde av 42 500 kr samt godkänna aktieägaravtalet och inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 
 
 
 
 
  
 
Claes-Urban Boström    
Kommunchef     



 

 2017-03-24 Vårt dnr: 
16/04367 

 

    

 MISSIV    

 

 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Verkställande direktören  
Till kommundirektören 

Erbjudande – förvärv av aktier i Inera AB  
Sedan styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 beslutade att godkänna att SKL Företag AB 
förvärvar Inera AB, har nu samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten 
av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Förvärvet trädde i kraft den 16 mars 2017. 
Därmed kan nu samtliga kommuner erbjudas att förvärva fem aktier vardera i Inera AB och på 
så sätt bli delägare i företaget och enklare kunna använda sig av företagets tjänster.   

Bifogat finner ni underlag för kommunens fullmäktigebeslut om förvärv av aktier i Inera AB. 
Beslutssatserna är tänkta som underlag och kan självklart ändras utifrån egna rutiner. Samtliga 
handlingar finns också på skl.se/inera. 

Ert beslut meddelas SKL Företag AB via mejl till inera@skl.se. Det finns idag ingen bortre 
tidsgräns då ni måste ha tagit beslut, men vi hoppas naturligtvis på att ni vill bli delägare och 
tar beslut så snart det är möjligt för att tidigt kunna få de fördelar som ett delägarskap innebär. 
Så snart vi registrerat ert beslut, kommer vi att översända handlingarna Aktieöverlåtelseavtal 
samt Anslutningsavtal på nytt till er, för underskrift. Som aktieägare kommer ni sedan att 
bjudas in till ägarråd och bolagsstämma.  

För frågor hänvisas till inera@skl.se  

 
Med vänlig hälsning 

 
Lena Dahl 
Tillförordnad VD 
 

Bifogade dokument: 

Kommunens beslutsunderlag för fullmäktiges beslut, samt bilagorna: 

o Aktieöverlåtelseavtal (bilaga 1) 
o Anslutningsavtal (bilaga 2) 
o Aktieägaravtal (bilaga 3) 
o Bolagsordning (bilaga 4) 
o Ägardirektiv (bilaga 5) 
o Årsredovisning 2015 för Inera AB (bilaga 6) 
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Förvärv av aktier i Inera AB  
 

Sammanfattning 
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting 
och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. 
Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård och omsorg. 
Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar, gemensam 
infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna 
finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal 
via nätet.  

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har 
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner 
uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten breddas och även 
omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till SKL:s arbete med 
verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankrings- och beslutsprocess beslutade 
styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att godkänna att SKL Företag AB förvärvar 
merparten av aktierna i Inera AB. Samtliga landsting och regioner har sedan dess 
fattat beslut om att sälja 145 av sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella 
tillträdesdagen 16 mars 2017 kan nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier 
vardera och bli delägare på samma villkor som landsting och regioner.  

Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal, bolagsordning 
och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd och bolagsstämma. I 
bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska företrädare – sex från 
kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre tjänstemän.  

Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, 
men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka inom betydligt fler 
verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och samhällsbyggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från 
Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i 
upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också vara med och 
påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger 
också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan 
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  

 

Förslag till beslut 
Styrelsen föreslår fullmäktige besluta att 

1. Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om  
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
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2. Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.  
 

Bilagor: 

Aktieöverlåtelseavtal, bilaga 1 

Anslutningsavtal, bilaga 2 

Aktieägaravtal, bilaga 3  

Bolagsordning, bilaga 4 

Ägardirektiv, bilaga 5 

Årsredovisning Inera AB 2015, bilaga 6 

 

 

Bakgrund 

Inera AB 
Sveriges landsting och regioner har sedan många år samverkat kring gemensamma 
lösningar, gemensam mjuk infrastruktur och stöd för digitalisering, genom det 
gemensamma aktiebolaget Inera. Bolaget bildades redan 1999, då under namnet 
Infomedica, med syfte att utveckla e-hälsotjänster för invånarna. År 2000 grundade 
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Vårdföretagarna och Apoteket 
bolaget Carelink med ändamålet att utveckla och samordna infrastrukturtjänster. År 
2007 förvärvades Carelink av dåvarande Sjukvårdsrådgivningen SVR AB (tidigare 
Infomedica). År 2010 bytte bolaget namn till Inera AB.  

Sedan starten 1999 har Inera utvecklats, genom företagsförvärv och utökade uppdrag, 
till att idag ansvara för ett 40-tal landstingsgemensamma tjänster och projekt. Inera 
AB ägs i dag av SKL Företag AB och landets samtliga 21 landsting och regioner. 
Bolaget har en omsättning på drygt 600 miljoner kronor (2016). Verksamheten riktar 
sig gentemot både invånare och medarbetare i vård och omsorg.  

 

Beredning på nationell nivå 
Frågan om en överlåtelse av Inera AB till SKL-koncernen har diskuterats under ett 
antal år. Inom ramen för SKL:s arbete med gemensamma digitala lösningar för 
kommuner, landsting och regioner lyftes denna fråga fram som ett sätt för SKL att på 
bästa möjliga sätt stödja och hantera samspelet mellan kommuner, landsting och 
regioner, och möjliggöra att även kommuner kan arbeta med och erbjudas 
gemensamma tjänster och lösningar från Inera AB. 
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Flera utredningar har gjorts för att säkra beslutsunderlaget. Hösten 2014 utfördes en 
förstudie (McKinsey) ”DELA: Samverkan för digitalisering i kommuner, landsting 
och regioner – Beslutsunderlag för ett eventuellt förvärv av Inera”. 

Hösten 2015 gjordes en juridisk utredning (Delphi) samt en revisionsutredning 
(Deloitte) kring Inera med syfte att finna en juridiskt och finansiellt hållbar 
förvärvslösning. 

Våren 2015 inrättades en styrgrupp för förändringsarbetet. Nätverken för 
landstingsdirektörer och kommundirektörer har fortlöpande informerats.  

Under våren och sommaren 2016 har förslag till bolagsordning, aktieägaravtal, 
ägardirektiv och aktieöverlåtelseavtal successivt utarbetats av kansliet med stöd av 
Cederquists advokatbyrå. Till kansliet har knutits en referensgrupp bestående av 
jurister från de tre största landstingen/regionerna (Stockholms läns landsting, Västra 
Götalandsregionen samt Region Skåne) och de fyra största kommunerna (Stockholms 
stad, Göteborgs stad, Malmö stad samt Uppsala kommun). 

Kommunaljuridiska, upphandlingsjuridiska och konkurrensrättsliga frågor har särskilt 
belysts, och en second-opinion på de upphandlingsrättsliga övervägandena har 
inhämtats.  
 

Gemensamt digitaliseringsarbete i offentlig sektor 
Digitaliseringen anses vara den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram 
till år 2025. Digitaliseringen är också en av de främsta möjliggörarna för att höja 
kvaliteten, förbättra effektiviteten och möta invånarnas förväntningar på välfärden. Att 
använda digitaliseringens möjligheter är nödvändigt för att möta de utmaningar som 
kommuner, landsting och regioner står inför, och ett viktigt verktyg för att skapa en 
vassare och smartare välfärd.   

SKL lät under våren 2016 göra en SIFO-undersökning om hur invånarna ser på 
digitalisering i välfärden. Undersökningen visar att tre av fyra tillfrågade är positiva 
till att kommuner, landsting och regioner kommunicerar och erbjuder service digitalt. 
Nästan lika många, sju av tio, ställer sig positiva till att digitala pedagogiska verktyg 
används i skolundervisningen. Sju av tio är också positiva till vård, konsultation och 
behandling med digital teknik. Betydligt färre, bara två av tio, anser att kommuner, 
landsting och regioner lever upp till deras förväntningar. Det är hög tid att förbättra 
den digitala servicen, anser två av tre.  

Ur ett internationellt perspektiv tappar digitaliseringen i det offentliga Sverige fart. 
Denna trend går hand i hand med avsaknad av nationella initiativ, samordning och 
grundläggande förutsättningar såsom standarder för informationsutbyte. Med syfte att 
öka den digitala förnyelsen av det offentliga Sverige antog regeringen och SKL hösten 
2015 en avsiktsförklaring – Digitalt först. Digitalt först innebär att digitala tjänster 
ska, när det är möjligt och relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns 
kontakter med dem som bor i Sverige, med organisationer och med företag. Digitalt 
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först innebär också att myndigheter, kommuner, landsting och regioner ska sätta 
invånaren och företagaren i centrum när nya tjänster tas fram.  

Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om och ser behov av och 
möjligheter med ökad samverkan och kraftsamling inom digitaliseringen. Att göra 
Inera AB till ett SKL-företag syftar samlat till att skynda på, stödja och möjliggöra en 
effektiv digitalisering i kommuner, landsting och regioner, som bidrar till att möta 
människors och verksamheters behov och förväntningar samt klara kvaliteten och 
effektiviteten i välfärden. Rätt använd kan digitaliseringen leda till bättre hälsa och 
lärande, högre tillväxt, fler jobb och en hållbar utveckling.  
 

SKL:s digitaliseringsarbete 
Centrala områden för kraftsamling och samverkan, som bidrar till att öka hastigheten, 
kvaliteten och effektiviteten i kommuners, landstings och regioners digitalisering är: 

• Medlemsgemensamma digitala lösningar.  
• Stärka medlemmarnas förmåga vid upphandling och gemensam kravställning. 
• Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt i medlemmarnas verksamheter. 

 

Medlemsgemensamma digitala lösningar 
I takt med tiden har det blivit tydligt att SKL:s och Ineras arbete i större utsträckning 
behöver hanteras i mer samordnat för att undvika suboptimerade insatser och öka 
nyttan för landsting och regioner.  

Genom Inera har landsting och regioner haft en gemensam plattform för den digitala 
utvecklingen, något som saknats för kommunerna. SKL har fått tydliga indikationer 
från kommunerna om att SKL bör agera för att ge liknande möjligheter för 
kommunerna, som för regioner och landsting. I grunden finns likartade behov av 
digitala tjänster för att stödja verksamheter, invånare och företag. Med samordnade 
och gemensamma digitala lösningar undviks också en alltför spretig flora av digitala 
tjänster som inte hänger ihop och som blir svåra för invånare och företag att 
överblicka och nyttja. Dessutom kan samarbete innebära sänkta utvecklings- och 
förvaltningskostnader, och utvecklingstakten kan höjas.  

Genom att förvärva Inera och därefter bredda ägandet, ökar förutsättningar för SKL 
att ta en större koordinerande roll och långsiktigt ansvar för gemensamma digitala 
lösningar inom alla verksamhetsområden, utan att själv behöva bygga upp all 
kompetens och de förmågor som detta kräver. Ineras infrastruktur och kompetens kan 
återanvändas till andra verksamhetsområden som medlemmarna ansvarar för och 
utgör därmed en viktig och unik strategisk resurs. Samtidigt är det viktigt att det är 
kommunernas, landstingens och regionernas behov som ska styra det som ska göras. 
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Stärkt förmåga vid upphandling och gemensam kravställning 
Kommuner, landsting och regioner uttrycker en önskan om bättre samordning och 
ökad kompetens inom digitalisering för att bli starkare i beställarrollen. Här efterlyses 
tydliga och genomarbetade standarder, gemensamma kravspecifikationer och 
gemensamma upphandlingar att ansluta sig till.  

SKL Kommentus stödjer idag SKL:s medlemmar med upphandlingskompetens och 
genom att samordna upphandlingar. Upphandlingar av it-stöd och digitala lösningar 
har till viss del skett genom åren, men bedömningen är att det finns ökade behov här. 
SKL Kommentus, SKL och Inera kommer därför att ha en närmare samverkan för att 
stärka medlemmarnas roll som beställare genom att arbeta gemensamt kring 
standarder, krav och upphandlingar. SKL Kommentus upphandlingskompetens kan 
bidra till gemensamma insatser där SKL eller Inera är ansvariga, eller där kommuner 
väljer att själva upphandla. 
 

Stöd till förändringsledning och nya arbetssätt 
Regeringens Digitaliseringskommission beskriver i sitt betänkande ”Digitaliseringens 
transformerande kraft – vägval för framtiden, SOU 2015:91” att digitaliseringen 
innebär en omvälvande transformering av samhället. För offentlig sektor kan vi idag 
se exempel på i form av flippade klassrum, läkarbesök på nätet och digital deklaration.  

Att ställa om och transformera verksamheter utifrån principen om digitalt först kräver 
ledning och stöd. Kommuner, landsting och regioner har visat stort intresse av att få 
stöd i sin förändringsresa och i arbetet med verksamhetsutveckling med stöd av 
digitalisering. Det handlar om vägledning och stöd kring de nya arbetssätt som kan 
leda till större nytta både för den enskilde invånaren och företaget, men också för den 
egna förvaltningen och medarbetare. SKL behöver driva på och bidra till sektorns 
digitala transformation och nya arbetssätt, genom att stödja medlemmarna på denna 
förändringsresa.  

 

Genomförande  
Genomförandet av affären sker i flera steg. I ett första steg förvärvade SKL – genom 
SKL Företag AB – majoriteten av aktierna i Inera. Detta genom att samtliga landsting 
och regioner sålde merparten av sina aktier i Inera AB och nu äger fem aktier vardera.   

I ett andra steg erbjuds nu Sveriges alla kommuner att köpa aktier från SKL för att bli 
delägare i bolaget. Parallellt pågår ett tydligare utvecklingsarbete där SKL, Inera och 
SKL Kommentus samverkar inbördes och med kommuner, landsting och regioner för 
att kravställa, upphandla, utveckla och tillhandahålla gemensamma lösningar och 
tjänster, inklusive stöd i den förändringsresa som kommer att behövas. 
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Finansiering  
Inera AB har varit helägt av landsting och regioner, som vardera ägt 150 aktier i 
bolaget (totalt 3 150 aktier). SKL Företag AB har köpt 145 aktier från respektive 
landsting/region (totalt 3 045 aktier). Förvärvet har skett till bokfört värde, vilket per 
den 31 december 2015 var 8 500 kronor per aktie (totalt 25,9 mnkr). Detta värde har 
varit oförändrat fram till överlåtelsedagen, 16 mars 2017. Nu äger SKL Företag AB 97 
procent av aktierna, och landsting och regioner resterande 3 procent.  

Nu erbjuder SKL Företag AB respektive kommun att köpa 5 aktier, till bokfört värde 
8 500 kronor per aktie (42 500 kronor). Om samtliga kommuner investerar i bolaget, 
kommer SKL Företag AB att få en återbetalning på 12,3 mnkr. Nettoinvesteringen för 
SKL Företag AB blir därmed 13,6 mnkr, motsvarande drygt 50 procent av det totala 
aktiekapitalet. Som ett led i överlåtelsen åtar sig SKL Företag att ge en förlustgaranti 
om 35 mnkr.  

I övrigt gör parterna inte några särskilda ekonomiska åtaganden i samband med 
affären. När det gäller bolagets finansiering, är projekten redan i dag i huvudsak 
självfinansierade. Det är innebörden av den affärsmodell som tillämpas och som avses 
tillämpas även i fortsättningen. Om ett projekt inte kan bära sina kostnader kommer 
konsekvensen ytterst att bli att projektet får läggas ned.  

I överlåtelseavtalet, som landsting och regioner skrivit under, ingår att de 
övergångsvis ställer ut vissa ekonomiska garantier att köpa tjänster för minst den 
summa som man köpt för i genomsnitt de tre senaste åren (år 2013-2015). Detta ligger 
i linje med det åtagande landsting och regioner har i nuvarande aktieägaravtal för 
Inera AB, och är ett sätt att säkerställa att bolaget inte omgående ska hamna i 
ekonomiska svårigheter. Ett annat skäl är att Ineras modell för finansiering går från 
anslagsfinansiering till en ny finansieringsmodell (tjänstebaserad affärsmodell) som är 
under införande och har ännu inte införts fullt ut.  

SKL Företag AB tar genom den föreslagna ägar- och styrmodellen den ekonomiska 
risken för bolaget samtidigt som man genom aktieägaravtalet inte har ett dominerande 
inflytande över bolaget.  

Affären inkluderar också förändringar i övrigt när det gäller bolagets verksamhet och 
ägarstyrning. Vid den extra bolagsstämman den 16 mars 2017 antogs förslaget till 
ändrad bolagsordning. Nytt aktieägaravtal har utarbetats och godkänts av samtliga 
landsting och regioner, och kommunerna ska i samband med köp av aktier ansluta sig 
till detta (enligt anslutningsavtalet). Förslag till nytt ägardirektiv har tagits fram och 
beslutas vid ägarråd 21 april 2017, inför ordinarie bolagsstämma 7 juni 2017 (se 
bilagor).  
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Detta aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") har denna dag ("Avtalsdagen") ingåtts av och mellan: 

A) SKL Företag AB, organisationsnummer 556117-7535 ("Säljaren"); 

B) [KOMMUN] ("Köparen"). 

Envar av Säljarna och Köparen benämns i det följande var för sig som "Part" och gemensamt som 
"Parterna". 

1. BAKGRUND 

1.1 Säljaren äger aktier i Inera AB, organisationsnummer 556559-4320 ("Bolaget") i vilket bolag 
samtliga Landsting och Regioner samt – efter tillkommande köp – ett antal kommuner äger 
aktier.  

1.2 Säljaren är villig att till Köparen överlåta 5 (fem) aktier ("Aktierna") i Bolaget och Köparen 
önskar förvärva Aktierna från Säljaren. Aktiebrev avseende Aktierna har ej utfärdats.  

1.3 Mellan befintliga aktieägare i Bolaget gäller ett aktieägaravtal ("Aktieägaravtalet") vilket 
Köparen genom särskilt anslutningsavtal ska biträda.  

1.4 Mot ovanstående bakgrund har Parterna nu ingått detta Avtal. 

2. ÖVERLÅTELSE OCH TILLTRÄDE 

2.1 Tillträdet av Aktierna enligt detta Avtal ("Tillträdet") ska ske den dag som Parterna 
gemensamt bestämmer ("Tillträdesdagen").  

2.2 På Tillträdesdagen ska Säljaren överlåta Aktierna till Köparen och Köparen förvärva från 
Säljaren Aktierna mot att Köparen erlägger Köpeskillingen. 

2.3 Aktierna överlåts med alla därtill hörande rättigheter och fria från alla belastningar, med 
undantag för belastningar som framgår av Bolagets bolagsordning respektive 
Aktieägaravtalet. 

3. KÖPESKILLING  

3.1 Köpeskilling 
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3.1 Köpeskillingen för Aktierna ska uppgå till 42 500 kronor ("Köpeskillingen"). 

4. VILLKOR FÖR TILLTRÄDET AV AKTIERNA 

4.1 Tillträdet av Aktierna är villkorat av att Köparen senast vid Tillträdet biträtt Aktieägaravtalet 
enligt punkt 1.3 ovan. 

 

5. KÖPARENS GARANTIER 

Köparen garanterar att Köparen är behörig att ingå och fullfölja sina åtaganden enligt Avtalet 
och Aktieägaravtalet såväl per Avtalsdagen som per Tillträdesdagen.   

6. SÄLJARNAS GARANTIER  

6.1 Säljaren lämnar följande garantier till Köparen ("Garantierna") vilka lämnas per Avtalsdagen 
och per Tillträdesdagen: 

(a) Bolaget är ett svenskt aktiebolag som är vederbörligen registrerat i enlighet med 
gällande svensk lagstiftning;  

(b) Aktierna är fullt betalda och Säljaren är ägare till Aktierna.   

7. BEGRÄNSNING AV SÄLJARNAS ANSVAR 

7.1 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 
har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 
Köparen lidit på grund av brottet. 

7.2 Detta avtal är den fullständiga och enda regleringen av Köparens förvärv av Aktierna och 
Köparen bekräftar att Köparen avstår från att göra gällande varje slag av anspråk till följd av 
förvärvet på annan grund än som anges i detta Avtal.  

7.3 Vid brott mot någon av Säljarens Garantier eller vid annat brott av Säljaren mot detta Avtal 
har Köparen ersättning med ett belopp som motsvarar den Skada (krona för krona) som 
Köparen lidit på grund av brottet. 

8. ÖVRIGT 

8.1 Överlåtelse 

Part får inte överlåta, delegera, vidareavtala eller på annat sätt överföra eller pantsätta eller 
skapa någon belastning över några av sina rättigheter eller skyldigheter hänförliga till detta 
Avtal, utan att dessförinnan ha erhållit de andra Partens skriftliga medgivande.  

8.2 Kostnader 
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Utöver vad som uttryckligen överenskommits enligt detta Avtal, ska alla kostnader och 
utgifter som uppkommit i samband med förhandlingen, förberedelsen och ingåendet av 
detta Avtal betalas av den Part som ådragit sig sådana kostnader och utgifter. Inga kostnader 
avseende transaktionen ska bäras av Bolaget.  

8.3 Fullständig reglering 

Detta Avtal utgör Parternas fullständiga reglering av samtliga de frågor som Avtalet berör och 
detta Avtal ersätter samtliga tidigare skriftliga eller muntliga förhandlingar, avtal och 
överenskommelser rörande samtliga de frågor som Avtalet berör.  

8.4 Ändringar 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal ska endast betraktas som giltiga om de gjorts 
skriftligen och vederbörligen undertecknats av Parterna. 

 

 

 
Detta Avtal har upprättats och undertecknats i två likalydande exemplar av vilka Säljaren och 
Köparen tagit var sitt ett exemplar.  
 
DATUM: 
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1. BAKGRUND  

1.1 SKL Företag AB, nedan benämnt "SKL Företag", äger aktier i Inera AB, org. nr. 556559-4230, 
nedan kallat "Bolaget", i vilket bolag samtliga Landsting och Regioner samt – efter 
tillkommande förvärv – ett antal kommuner också äger aktier.  

1.2 SKL Företag har genom köp från Landsting och Regioner förvärvat de aktier SKL Företag äger i 
Bolaget i syfte att bland annat kunna vidareöverlåta aktier i Bolaget till kommuner som  ännu 
inte är aktieägare i Bolaget.  

1.3 Mellan SKL Företag, Landstingen och Regionerna samt de kommuner som har förvärvat aktier 
i Bolaget gäller ett aktieägaravtal, nedan benämnt "Aktieägaravtalet", vilket fogats till denna 
Förbindelse, Bilaga 3.  

1.4 Undertecknad kommun har genom särskilt avtal förvärvat aktier i Bolaget från SKL Företag.  

1.5 Denna Förbindelse omfattar samtliga parts vid var tid innehavda aktier.  

2. ANSLUTNINGSÅTAGANDE 

2.1 Genom undertecknande av detta anslutningsavtal inträder undertecknade kommun som part 
i Aktieägaravtalet och ikläder sig samtliga rättigheter och skyldigheter i förhållande till övriga 
parter i Aktieägaravtalet.  

2.2 Bestämmelserna i Aktieägaravtalets punkter 15 om meddelanden och  18 om överlåtelse ska 
tillämpas på motsvarande sätt avseende denna Förbindelse. 

 

Detta anslutningsavtal har upprättats i två exemplar, varav SKL Företag respektive undertecknade 
kommun erhållit var sitt. 
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__________________________________ 

SKL FÖRETAG AB 
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1. PARTER  

1.1 Detta aktieägaravtal ("Avtalet") har ingåtts mellan nedan angivna parter och de parter som 
enligt vad som anges i Avtalet kan komma att tillträda avtalet; 

1.2 SKL Företag AB (556117-7535), (nedan benämnt "SKL Företag") 

1.3 Samtliga landsting och regioner, enligt Bilaga 1.1 till Aktieöverlåtelseavtal. 

Samtliga ovan nämnda parter, samt eventuellt tillkommande parter, benämns nedan 
gemensamt "Parterna" och var och en för sig "Part", "Parten" eller, i förekommande fall 
"Tillträdande Part". 

2. BAKGRUND  

2.1 SKL Företag och de Parter som anges i punkt 1.2 och 1.3 äger sammantaget samtliga aktier i 
Inera AB, org. nr. 556559--4230, nedan kallat "Bolaget". SKL Företag har genom köp från ett 
antal av Parterna enligt förvärvat de aktier SKL Företag äger i Bolaget.  

2.2 Genom detta Avtal avser Parterna reglera sina mellanhavanden avseende ägandet av Bolaget 
och bedrivandet av Bolagets verksamhet. Vid bristande överensstämmelse mellan innehållet 
i bolagsordning och detta Avtal, ska Avtalets bestämmelser, Parterna emellan, äga företräde. 
Den bolagsordning som Parterna enats om har den lydelse som framgår av Bolagsordningen. 

2.3 Detta Avtal omfattar samtliga Parts vid var tid innehavda aktier.  

3. PARTERNAS MÅLSÄTTNING MED BOLAGET 

3.1 Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i Bolaget ett dotterbolag till 
SKL Företag. Syftet med att övriga Parter givits tillfälle att vara (eller i förekommande fall, bli) 
aktieägare är att, genom detta Avtal, tillförsäkra deltagande Regioner, Landsting och 
Kommuner ett avgörande inflytande över Bolagets strategiska mål och viktiga beslut.   

3.2 I detta Avtal har införts bestämmelser om ett ägarråd ("Ägarråd")  som ska utgöra det 
beslutsorgan i vilket samtliga Parter äger delta och som beslutar om ändring av 
bolagsordning, övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning. Bolagets verksamhet ska 
bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner och landsting kan utöva kontroll över 
bolaget motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i 
huvudsak utföra verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll 
över) räkning. 

3.3 Bolaget ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dess bolagsordning samt i enlighet med 
från tid till annan antagna ägardirektiv, vilka ska gälla till dess beslut fattats om annat.  

3.4 Bolaget ska så långt möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 
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3.5 Bolaget ska inom ramen för självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen agera 
affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara självfinansierade.  

4. FINANSIERING OCH VINSTUTDELNING 

4.1 Bolaget ska finansieras genom i Bolagets verksamhet genererade medel samt, vid behov, 
genom extern upplåning. Part är inte skyldig att tillskjuta medel till Bolaget, ställa säkerhet 
eller pant eller på annat sätt bidra till Bolagets finansiering på annat sätt eller i större 
omfattning än vad som uttryckligen anges i detta Avtal.  

4.2 Parterna har enats om verksamhetsföremål och att Bolaget inte ska drivas i syfte att bereda 
vinst åt aktieägarna på sätt som anges i bolagsordningen, Bilaga 3. 

4.3 SKL Företag avser som ett led i förvärvet av aktierna i bolaget att ställa ut en förlustgaranti 
gentemot Bolaget på ett belopp om maximalt 35 MSEK. Till undvikande av tvivelsmål noteras 
att SKL Företag samma sätt som övriga Parter, och enlighet med punkt 4.1 ovan, inte har 
något åtagande att därutöver tillskjuta medel eller att annars bidra till Bolagets finansiering.   

5. PARTERNAS INFLYTANDE ÖVER BOLAGET 

5.1 Parterna ska utöva sitt inflytande över Bolaget vid Ägarråd och bolagsstämma på sätt som 
anges i detta Avtal.   

5.2 Parterna förbinder sig att vid bolagsstämma i Bolaget rösta i enlighet med de beslut och val 
som sker vid Ägarråd enligt detta Avtal.  

5.3 Parterna är överens om att Bolagets verksamhet ska ledas av Bolagets styrelse som har att 
verkställa vad Parterna från tid till annan fastställer i ägardirektiv och genom beslut vid 
Ägarråd respektive bolagsstämma.  

6. ÄGARRÅD 

6.1 Parterna ska tidigast åtta och senast fem veckor före årsstämma i Bolaget sammanträffa vid 
ordinarie Ägarråd. Vid ordinarie Ägarråd ska beslut fattas om  

6.1.1 fastställelse av ägardirektiv med strategiska mål för Bolaget avseende nästkommande 
räkenskapsår; 

6.1.2 övriga vid årsstämma i Bolaget förekommande ärenden;  

6.1.3 val av ledamöter till valberedningen; samt 

6.1.4 annat ärende som Part initierat enligt punkt 6.2. 
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6.2 Envar Part äger att hos SKL Företag hemställa att ärende rörande bolaget ska behandlas vid 
Ägarråd. Sådan hemställan ska ha inkommit i så god tid att SKL Företag kan inta ärendet i 
kallelse till Ägarråd. 

6.3 Annat Ägarråd än inför årsstämma får sammankallas av SKL Företag. SKL Företag är skyldigt 
att kalla till sådant Ägarråd om minst en tiondel (1/10) av samtliga Parter så begär.  

6.4 SKL Företag kallar till Ägarråd och ska, om möjligt, tillse att deltagande vid Ägarråd ska kunna 
ske på distans.  

6.5 För kallelse till Ägarråd ska följande gälla.  

6.5.1 Kallelse till Ägarråd ska ske med brev på posten eller e-post till samtliga Parter ej senare än 
tre veckor före Ägarråd. Sådan kallelse ska innefatta förslag till dagordning. Förslag till beslut 
ska ange förslagets huvudsakliga innehåll, även förslag till ägardirektiv enligt 6.1.1. 

6.6 Vid Ägarråd har Part så många röster som motsvarar antalet av sådan Part ägda aktier i 
Bolaget, dock att SKL Företag har lika många röster som samtliga övriga Parter tillsammans 
minskat med ett (1).   

6.7 För giltigt beslut vid Ägarråd krävs att minst hälften (1/2) av de vid Ägarrådet företrädda 
rösterna röstar för beslutet samt att beslutet biträds av mer än en tredjedel (1/3) av de 
Landsting som är företrädda vid Ägarrådet samt mer än en tredjedel (1/3) av de kommuner 
som är företrädda vid Ägarrådet.  

7. BOLAGETS STYRELSE  

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av lägst sex (6) och högst femton (15) ledamöter inklusive 
ordföranden. Suppleanter ska ej utses.  

7.2 Minst 2/3 av ledamöterna i styrelsen ska utses bland representanter för aktieägande 
regioner, landsting och kommuner. Parterna är överens om att dessa ska representera 
samtliga delägande kommuner, landsting och regioner. 

8. STYRELSENS ARBETSFORMER 

8.1 Styrelsens arbetsformer ska fastställas i arbetsordningen för styrelsen vilken ska beslutas av 
styrelsen.   

9. VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

9.1 Tillsättande och avsättande av Bolagets verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.  
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10. REVISOR  

10.1 Revisor i Bolaget ska vara samma revisor som i SKL Företag. Därutöver ska två   
lekmannarevisorer utses.  Som lekmannarevisor ska utses revisor som valts för granskning av 
styrelsens och övriga nämnders verksamhet hos aktieägande kommuner, landsting eller 
regioner.  

11. VALBEREDNING 

11.1 Bolaget ska ha en valberedning bestående av högst sju (7) ledamöter valda vid Ägarråd. 

11.2 Valberedningens uppdrag ska vara att till Ägarråd lägga fram förslag till styrelse, 
styrelseordförande, revisorer och lekmannarevisorer samt arvoden till dessa. Valberedningen 
ska eftersträva att styrelsen får en med hänsyn till Bolagets  verksamhet, utvecklingsskede 
och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och 
bakgrund i övrigt. Valberedningen ska härvid särskilt beakta styrelsens sammansättning med 
avseende på kön och etnicitet samt representativitet för aktieägande regioner, landsting och 
kommuner.  

12. AKTIEBREV 

12.1 Aktiebrev ska ej utfärdas.  

13. RÄTT FÖR FÖRVÄRVARE ATT TILLTRÄDA AVTALET  

13.1 Parterna är överens om att, oaktat vad som i övrigt anges i detta Avtal, samtliga regioner, 
landsting och kommuner i Sverige som inte redan är aktieägare, ska ges tillfälle att från SKL 
Företag förvärva aktie i Bolaget samt att sådan Tillträdande Part äger rätt att ansluta sig till 
detta Avtal utan övriga Parters särskilda medgivande.  

13.2 Tillträdande Part ska tillträda detta Avtal genom särskilt anslutningsavtal som ska 
undertecknas av den Tillträdande Parten och av SKL Företag.   

14. FÖRKÖP  

14.1 Part (nedan kallad "Erbjudande Part") äger inte, helt eller delvis, överlåta sina aktier i Bolaget 
till tredje man utan att först skriftligen erbjuda SKL Företag att lösa av Erbjudande Part 
sålunda erbjudna aktier. Erbjudandet ska innehålla uppgift om antalet aktier som erbjuds till 
inlösen för en köpeskilling motsvarande akties kvotvärde. 

14.2 SKL Företag ska inom sextio (60) dagar ("Acceptfristen") från erbjudandet meddela 
Erbjudande Part om förköpserbjudandet accepteras eller inte. Erbjudandet måste accepteras 
i sin helhet och inte endast delvis.  

14.3 Har inte SKL Företag accepterat förköpserbjudandet innan utgången av Acceptfristen ska 
detta i sin helhet anses förkastat. 
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14.4 Accepteras förköpserbjudandet på sätt som ovan anges ska SKL Företag erlägga 
köpeskillingen för de erbjudna aktierna kontant senast trettio (30) dagar efter utgången av 
Acceptfristen. Äganderätten till förköpta aktier övergår den dag då köpeskillingen erlagts, 
varvid Erbjudande Part ska överlämna eventuellt utfärdade aktiebrev avseende de förköpta 
aktierna, vederbörligen endosserade, till SKL Företag.  

14.5 Om förköpserbjudandet inte accepteras, eller om köpeskilling inte erläggs inom den tid som 
anges i punkten 14.4 ovan, ska Erbjudande Part ha rätt att överlåta förköpserbjudna aktier till 
tredje man under förutsättning att villkoren vid sådan överlåtelse ej är mer förmånliga för 
köparen än vad som hade gällt vid förköp enligt denna punkt 13. Såsom ytterligare 
förutsättningar gäller dels att sådan överlåtelse kommer till stånd inom sextio (60) dagar från 
utgången av Acceptfristen, dels att köparen i samband med sitt förvärv av aktierna skriftligen 
förklarar sig tillträda detta Avtal som part i Erbjudande Parts ställe. Utträdande Parts ansvar 
enligt detta avtal upphör ej dessförinnan. Inträde i detta Avtal förutsätter godkännande 
härtill av övriga Parter. 

15. MEDDELANDEN 

15.1 Meddelanden som enligt Avtalet ska lämnas skriftligen ska sändas med rekommenderat brev 
eller e-post till respektive Parts officiella adress. 

15.2 Meddelandet ska anses vara motpart till handa: 

15.2.1 tre (3) arbetsdagar efter avsändandet, om avsänt med rekommenderat brev,  

15.2.2 den dag mottagaren bevisligen erhållit meddelandet, om detsamma översänts med e-post. 

16. HANDLINGSOFFENTLIGHET 

16.1 Bolaget ska tillämpa den s. k. offentlighetsprincipen i enlighet med vad som föreskrivs i lag 
och bolagsordning. 

17. ÄNDRING AV BOLAGSORDNING 

Punkterna 3-4 , 7-9, 12 och 14 i bolagsordningen får inte ändras utan godkännande av 
fullmäktige i minst 2/3 av de aktieägande regionerna, landstingen och kommunerna.  

18. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

18.1 Part äger inte rätt att annat än då så följer av uttrycklig bestämmelse häri, utan skriftligt 
medgivande från behörig företrädare för övriga Parter, överlåta Avtalet eller sina rättigheter 
eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. 
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19. AVTALSTID  

19.1 Detta avtal gäller från och med dagen för Parts undertecknande och intill dess sådan Part inte 
längre är aktieägare i Bolaget.  

20. ÖVRIGT 

20.1 Detta Avtal reglerar med uteslutande av lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag 
uttömmande alla frågor som Avtalet berör.  

________________ 

Detta Avtal har upprättats i 2 exemplar, varav Parterna erhållit var sitt. 

DATUM: 
 

 DATUM: 

[KOMMUN)  SKL Företag AB 

 

 

 



 
 

  Bilaga 4 

 

 

 

 
 
 

     Sid 1/3 

 
 

    BOLAGSORDNING 
(beslutad vid extra bolagsstämma 170316) 

 
 
1.  BOLAGETS FIRMA 
 
Bolagets firma är Inera AB. 
 
2.  SÄTE 
 
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.  
 
3.  FÖREMÅLET FÖR BOLAGETS VERKSAMHET 
 
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och 
lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, 
landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt 
bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  
 
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 
7-8 §§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § 
kommunallagen agera affärsmässigt.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och 
aldrig till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning 
tillhandahålla tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 
4.  BOLAGETS SYFTE 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan att bidra till en 
effektivisering och utveckling av landstingens, regionernas och kommunernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och 
hög kvalitet.  

I händelse av bolagets likvidation ska vinst och bolagets behållning, efter det att 
bolagets förpliktelser fullgjorts, fördelas mellan aktieägarna i förhållande till 
deras andel i aktiekapitalet.   

5.  AKTIEKAPITALET 
 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 3.000.000 och högst 12.000.000 kronor. 
 



 
 

  Bilaga 4 

 

 

 

 
 
 

     Sid 2/3 

 
 

6.  ANTAL AKTIER   
 
Antal aktier ska vara lägst 3 000 och högst 12 000 stycken.  
 
7.  STYRELSE 
 
Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst femton ledamöter.  
 
8.  REVISORER 
 
Bolaget ska ha lägst en och högst två revisor(er) med högst två ersättare. 
 
9.  LEKMANNAREVISORER 
 
Bolaget ska ha två lekmannarevisor(er) med högst två ersättare. 
 
10.  KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA 
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post eller brev med posten till aktieägarna 
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman. 
 
11.  ÄRENDEN PÅ ORDINARIE STÄMMA (ÅRSSTÄMMA) 
 
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling: 
1) val av ordförande vid stämman 
2) upprättande och godkännande av röstlängd 
3) val av sekreterare och en eller två justeringsmän 
4) prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
5) godkännande av förslag till dagordning för stämman 
6) framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen 
7) beslut 

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, 
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 

fastställda balansräkningen, 
c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör, 

8) bestämmande av antalet styrelseledamöter samt i förekommande fall antalet 
revisorer, lekmannarevisorer och ersättare, 

9) fastställande av arvoden åt styrelsen och i förekommande fall för revisorerna 
10) val av styrelseledamöter samt i förekommande fall, revisorer, 

lekmannarevisorer och ersättare 
11) val av styrelseordförande 
12) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller  

bolagsordningen. 
 



 
 

  Bilaga 4 

 

 

 

 
 
 

     Sid 3/3 

 
 

12. BOLAGSSTÄMMANS KOMPETENS 
 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.  
 
1) Årligt fastställande av verksamhetsinriktning med strategiska mål för de 

närmaste tre räkenskapsåren 
2) Fastställande av rambudget för verksamheten 
3) Ram för upptagande av krediter  
4) Köp och försäljning av fast egendom  
5) Bildande av bolag  
6) Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant 
7) Ställande av säkerhet 
8) Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt för 

bolaget 
 
13.  BOLAGETS RÄKENSKAPSÅR 
 
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
14. OFFENTLIGHET  
 
Allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder 
som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen 
och offentlighets- och sekretesslagen.  
 
Om bolaget överlämnar verksamhet till privat utförare ska bolaget genom 
avtalet med utföraren tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnas över.  
 
____________ 
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SKL Företag AB 
Postadress: 118 82 Stockholm,   Besök: Hornsgatan 20,   Tfn: 08-452 70 00,   Fax: 08-452 72 25 
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Ägardirektiv för Inera AB  
– förslag inför ägarråd 170421 och bolagsstämma 170607 
   
Ägare 
SKL Företag AB äger 97 procent av aktierna i bolaget. Övriga aktier ägs av 
landsting och regioner. Samtliga kommuner ska ges tillfälle att köpa aktier i 
bolaget. Vid full anslutning från kommuner, landsting och regioner kommer det 
innebära att SKL Företag AB äger 50,8 procent av aktierna. 
Sveriges Kommuner och Landsting äger samtliga aktier i SKL Företag AB. SKL 
Företag AB är moderbolag i SKL:s bolagskoncern.  
 

Bolagets verksamhet  
Bolaget ska samordna, tillhandahålla och utveckla tjänster och lösningar till stöd 
för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, 
samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 
över, inom deras verksamhetsområden och ansvar.  
 
Föremålet för verksamheten är angivet i bolagsordningen för bolaget. Bolaget får 
ej bedriva verksamhet som inte är förenlig med bolagsordningen. Bolaget får ej 
heller bedriva verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.  
 
Bolaget ska i första hand ta fram gemensamma tjänster och lösningar till stöd för 
digitalisering och verksamhetsutveckling inom områden där marknaden inte 
bedöms kunna tillgodose ägarnas behov och intressen. Bolaget ska så långt 
möjligt nyttja marknaden och föreliggande konkurrensförhållanden. 
 
Beslut som fattats av ägarrådet återfinns i bilaga. 
   
 
Bolagets styrning 
Bolaget är efter SKL Företags förvärv av majoriteten av aktierna i bolaget ett 
intressebolag till SKL Företag. Syftet med att övriga parter givits tillfälle att vara 
(eller i förekommande fall, bli) aktieägare är att tillförsäkra deltagande 
kommuner, landsting och regioner ett avgörande inflytande över bolagets 
strategiska mål och viktiga beslut. I aktieägaravtal har införts bestämmelser om ett 
ägarråd som ska utgöra det beslutsorgan i vilket samtliga parter äger delta och 
som beslutar om övergripande strategiska frågor och bolagsstyrning.  
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att aktieägande kommuner, 
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landsting och regioner kan utöva kontroll över bolaget motsvarande den som 
myndigheten utövar över sin egen förvaltning. Bolaget ska i huvudsak utföra 
verksamhet för ägarnas (eller andra enheter som ägarna utövar kontroll över) 
räkning. 
 
 
Verksamhetens finansiering 
Bolaget ska inom ramen för de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. 1-2 och 7-8 
§§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8 kap. 3c § kommunallagen 
agera affärsmässigt. Bolagets olika delverksamheter ska långsiktigt vara 
självfinansierade.  
 
Bolaget får bara när det är förenligt med den kommunala kompetensen och aldrig 
till större omfattning än tjugo (20) procent av bolagets omsättning tillhandahålla 
tjänster till andra än direkta eller indirekta aktieägare. 
 
Bolagets syfte är inte att bereda vinst åt aktieägarna utan bidra till en 
effektivisering och utveckling av kommunernas, landstingens och regionernas 
verksamhet genom samordnade lösningar med optimalt resursutnyttjande och hög 
kvalitet.  
 

Strategier för koncernen 
Bolagen inom SKL-företagskoncernen ska skapa värde för SKL och dess 
medlemmar genom att stödja SKL:s verksamhetsidé: 

En fråga om demokrati. 

SKL är en medlemsorganisation för kommuner, landsting och regioner. Som 
arbetsgivar- och intresseorganisation driver vi deras frågor och erbjuder stöd och 
service. 

Vi väcker frågor, agerar kraftfullt och bildar opinion. 

Vårt uppdrag är att ge kommuner, landsting och regioner bättre förutsättningar 
för lokalt och regionalt självstyre. Målet är att utveckla välfärden.  

Det är en fråga om demokrati. 
 
SKL:s verksamhet styrs ytterst av kongressens inriktningsdokument som 
innehåller ett antal inriktningsmål för respektive kongressperiod. Varje år beslutar 
styrelsen i SKL om en verksamhetsplan och budget. Koncernens bolag ska bidra 
till förbundets inriktning och målsättningar. 
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Koncerngemensamma riktlinjer 
Riktlinjer för Sveriges Kommuner och Landsting ska i möjligaste mån tillämpas i 
dotterbolagen. Följande riktlinjer ska ingå i ägardirektiv:  

SKL:s alkoholpolicy 

SKL:s policy om rökfri arbetstid.  

Ledande befattningshavare i dotterbolagen ska ha en uppsägningstid om minst 3 
månader.  

Styrelse- och vd-utvärdering ska genomföras vartannat år och resultatet ska 
rapporteras till styrelsen i SKL Företag AB.  

Dotterbolagen ska genomföra medarbetarundersökningar vartannat år.  

Vid nominering av styrelseledamöter samt ledande befattningshavare i bolagen, 
bör en jämn könsfördelning eftersträvas så att andelen män respektive kvinnor blir 
minst 40 procent. 

Bolagen inom koncernen ska aktivt arbeta med hållbarhetsfrågor. Varje bolag ska 
ha en hållbarhetsredovisning.  
 

Styrelsen 
Styrelsen ska bestå av lägst 6 och högst 15 ledamöter inklusive ordföranden. 
Styrelseledamöterna föreslås av en valberedning vilken ska bestå av högst 7 
ledamöter. Valberedningens uppdrag är att till ägarmöte lägga fram förslag till 
styrelse, styrelseordförande samt arvoden till dessa.  

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. 

Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. 

Styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras 
på ett betryggande sätt. 

Styrelsen ska se till att SKL Företag AB:s tidplaner för ekonomisk- och 
verksamhetsmässig rapportering kan följas. 

Styrelsen ska årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. I 
arbetsordningen ska det bl.a. anges hur ofta styrelsen ska sammanträda. 

Styrelsen ska i skriftlig instruktion ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och 
den verkställande direktören. 
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Verkställande direktör 
Styrelsen utser, i samråd med SKL Företag AB:s vd, en verkställande direktör för 
bolaget. 

Lön och övriga anställningsvillkor fastställs, i samråd med SKL Företag AB:s vd, 
av styrelsen. 

Styrelsen ska i en skriftlig vd-instruktion ange ansvar och befogenheter för vd. 

Om vd ska skiljas från sina uppgifter, ska samråd ske med SKL Företag AB:s vd. 
 

Bolagets utveckling 
Styrelsen ska uppmärksamma bolagets långsiktiga utveckling och 
anpassningsförmåga till nya krav och förutsättningar. Detta ska beskrivas i 
bolagets affärsplan. 
 

Investeringar 
Bolagets behov av investeringar ska framgå av investeringsbudgeten. Beslut om 
större investeringar ska ske i samråd med SKL Företag AB:s vd. 
 

Ekonomiska krav 
Verksamheten i bolaget ska bedrivas på affärsmässiga grunder och bidra till 
medlemsnytta. Som ekonomiska mål gäller följande: 

Lönsamhetsmål – nettomarginal 
Nettomarginalen beräknas som resultatet efter finansiella poster i procent av 
rörelsens intäkter. 

Nettomarginalen ska under perioden 2017-2019 uppgå till minst 3 procent. 

Kapitalstrukturmål – soliditet 
Soliditet beräknas som eget kapital, inklusive obeskattade reserver exkl. skatt, 
dividerat med balansomslutningen. 

Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 15 procent. 
 

Utdelning 
Bolaget ska inte lämna utdelning. Uppkommen vinst ska återinvesteras i bolaget 
och långsiktigt förbättra bolagets soliditet.  
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Inera i korthet
Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma 
e-hälsoarbete. Våra tjänster används av medarbetare inom 
vård och omsorg, invånare och beslutsfattare.

Exempel på nationella tjänster som landstingen och regionerna  
har valt att samverka kring är 1177 Vårdguiden, Vårdhandboken, 
UMO, e-tjänsten Journalen och Nationell patientöversikt. 
Samverkan gäller även olika läkemedelstjänster och säkerhets-
lösningar. Inera ansvarar också för den tekniska infrastruktur  
och arkitektur som är förutsättningen för de nationella  
e-hälsotjänsterna.

Inera är ett aktiebolag som ägs av landsting och regioner. 
Bolaget leds av en styrelse med två politiker från respektive 
hälso- och sjukvårdsregion. Vd ansvarar för verksamheten.

Vi har ett nära samarbete med eHälsomyndigheten, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialdepartementet, 
Socialstyrelsen, journalsystemsleverantörer och övriga 
aktörer inom e-hälsoområdet.

Under 2015 var Ineras omsättning drygt 626 mkr  
och hade vid årets slut 121 anställda.
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Från vänster:  
Johan Assarsson, vd   
Anders Henriksson, 
styrelseordförande
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Utvecklingen inom e-hälsoområdet är verkligen en 
aktuell fråga för hälso- och sjukvården. Allt fler 
e-hälsolösningar är sammankopplade via Ineras 

tjänsteplattform. Allt fler digitala lösningar för hälso- 
och sjukvården planeras och införs. Detta kommer att ge 
patienter, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare 
bättre tjänster och verktyg för att nå och dela information 
mellan vårdgivare.

Vi har under året utvecklat vår koordinerande roll och 
framför allt drivit frågan om samordnad arkitektur och ny 
teknik. Den gemensamma IT-arkitekturen prövades med 
stor framgång när en ny version av Nationell patient   översikt 
utvecklades och infördes under 2015. All information till  
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen. Journalen 
med patientens tillgång till sin egen journalinformation, 
breddinförs nu över hela landet och vi är övertygade om  
att det är en viktig del för patientmedverkan på riktigt. 

Besökssiffrorna för UMO och 1177 Vårdguiden blev 
högre än någonsin. Och konkret och lyckad samordning 
ser vi när alla vårdgivare via plattformen för stöd och 
behandling nu kan erbjuda internetbaserat stöd och 
behandling på ett säkert sätt, som ett komplement till 
traditionell kontakt. 

För att även kommunerna ska kunna dra nytta av 
våra tjänster fortsätter processen för att Inera ska bli ett 
bolag som ägs av Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), landsting, regioner och kommuner gemensam.  
På så sätt kan ännu bättre prioriteringar göras gemensamt 
för hela e-hälsoarbetet och lösningarna hänga ihop över 
vårdgivargränserna. 

Vi har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och fattade 
beslut under året att kunna erbjuda våra tjänster till  
kommersiella företag med vårdavtal på öppna marknaden. 
Tanken är att på så sätt kunna knyta ihop så stora delar 
som möjligt av hälso- och sjukvården i Sverige digitalt  
och att bidra till innovation och utveckling. 

Det vi ser är att tillsammans med andra skapar vi 
förutsättningarna och grunden till utveckling och rätt 
prioriteringar inom e-hälsa. Vårt uppdrag är engagerande 
och spännande. Vi ser optimistiskt fram emot 2016.

JOHAN ASSARSSON, VD  
ANDERS HENRIKSSON, ORDFÖRANDE

STYRELSEORDFÖRANDE & VD: 

2015 – ett fantastiskt  
e-hälsoår!
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Snart finns Journalen i hela landet och forskningen visar att en mer informerad 
och delaktig patient är bra för vården. Som patient kommer man till en början 
att nå helt olika information i Journalen beroende på var i landet man har fått 
vård. Målet framåt är att vårdgivare enas kring vad patienten kan läsa.

Införande som ger patienter tillgång till 
sin journal via nätet har pågått hela året 
över hela landet. Under 2016 kommer alla 

landsting och regioner att göra det möjligt för 
patienter att läsa sin journal via nätet. Studier 
av införandet visar att en mer informerad och 
delaktig patient i förlängningen är bra för 
vården och ökar vårdkvaliteten. 

En av DOMEs projektledare, Rose-Mharie  
Åhlfeldt, som är docent i Informationsteknologi 
inom området informationssäkerhet på Hög-
skolan, i Skövde berättar om arbetet i DOME-
projektet och om hur hon började arbeta med 
dessa frågor.

Patientens perspektiv
Redan tidigt i karriären blev Rose-Mharie 
intresserad av patienterna och deras perspektiv 
i vården. Hon noterade hur informationsflödet 
inte följer patienten i vårdkedjan och hur 
patienten inte har tillgång till sin egen infor-
mation. Patienten vet inte mycket om sin egen 
vård. Undermålig information leder till brister 
i patientsäkerhet och respektfullhet. Patienten 
kommer i kläm, informationen faller bort och 
patienten får vänta. När man skapar systemen 
behöver man tänka i processer utifrån patien-
tens perspektiv.

Svårt få helhetsbild
Nu pågår införande nationellt av möjligheten 
att läsa journalen via nätet, men fortfarande 
kommer det vara svårt för patienten att få en 
helhetsbild av sin information då olika regler 
gäller för olika landsting och regioner. Det 
som visas eller inte visas i Journalen beror 

på var vården ägt rum, vilket innebär att den 
information patienten ser kan skilja sig mellan 
olika vårdgivare och landsting.

– Det är med andra ord inte patientens behov  
av information som är i fokus utan var patien-
ten bor som bestämmer vilken information 
patienten kan ta del av. Det är väldigt långt 
kvar innan vi har patientens behov i fokus, 
anser Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patienten känner trygghet  
av möjligheten
När journalen via nätet infördes i Uppsala var 
farhågorna att patienten skulle ställa många 
frågor till vården mellan mötena, men så har 
det inte blivit enligt patienterna. I en studie 
riktad specifikt till cancerpatienter läser de 
snarare på i lugn och ro, samlar sina frågor och 
bearbetar dem inför det planerade mötet.

Delaktiga patienter förändrar 
och förbättrar vården

FAKTA:
• Man når Journalen 

via 1177 Vård-
guidens e-tjänster

• Användare loggar in 
med e-legitimation 

• Över 400 000 per-
soner har ett konto 

• Under 2015 är  
den införd hos:  
- Uppsala 
- Skåne 
- Västmanland 
- Jönköping 
- Kalmar 
- Östergötland 
- Halland 
- Kronoberg 
- Västerbotten

• Under 2016 kommer 
alla landsting och 
regioner erbjuda 
Journalen

• DOME är ett VIN-
NOVA-finansierat 
samarbetsprojekt 
mellan Lunds Uni-
versitet, Högskolan i 
Skövde, Örebro Uni-
versitet och Uppsala 
universitet.

Rose-Mharie
Åhlfeldt
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Förstår innehållet i informationen
Det forskarna även tagit upp i studien var 
den förväntade oro som fanns från vården 
om att patienten inte skulle förstå innehållet 
i sin journal, men det upplever de att de gör i 
stor utsträckning. Patienten har ju ofta först 
fått informationen muntligt och när de sedan 
läser och upptäcker något uttryck/ord de inte 
förstår, tar de reda på det själva. I studierna 
har man inte sett att patienter skulle lida av att 
ta del av information.

Aktivt val att läsa eller inte
Patienterna vet att vårdpersonalen är stressad 
och har ont om tid, så de avvaktar och tar med 
sig sina frågor till nästa besök. Vissa väljer 
aktivt att inte läsa, eller väntar med att läsa. 
Men de gör det som en aktiv handling och 
tycker inte att möjligheten att läsa borde tas 
bort, utan är nöjda med att kunna välja.

Förväntar sig hög säkerhetsnivå
När det gäller integritet och säkerhet förväntar 
sig patienterna att det är säkert och att syste-
met håller en hög säkerhetsnivå. Dessutom 
använder inte patienterna ofta möjligheten 
att dela sin journal med någon man utsett 
till ombud. Däremot kan de läsa eller visa 
journalen tillsammans med någon närstående.

Murbräcka till något större
Landsting och regioner som erbjuder  
tjänsten Journalen har gjort olika bedöm-
ningar för hur och när patienten kan ta del  
av journal informationen. Daniel Forslund,  
är innovationslandstingsråd i Stockholms 
läns landsting och ledamot i Ineras styrelse, 
berättar om sin syn på möjligheterna med 
journalen via nätet och regelverket.

– Möjligheten att läsa sin journal via nätet 
kommer att påverka hälso- och sjukvården 
mycket mer än vi tror. Just att få tillgång till 
sin journal via nätet kan kännas smalt, men  
det är en murbräcka till något mycket större. 
Det öppnar upp för dialog, ger praktiska 
verktyg för en mer informerad patient och 
driver fram en mer personcentrerad vård.  
En ny användning av information om vård  
och hälsa kommer leda till förändringar  
som vi inte ens kan överblicka idag, säger 
Daniel Forslund.

I december beslutade 
Stockholms läns landsting 
att påbörja införandet av 
e-tjänsten Journalen och det 
kommer bli obligatoriskt att 
ansluta sig för alla vårdgivare 
med landstingsavtal. Nu 
pågår arbete med att ta fram 
regelverket och göra tekniska 
anpassningar. Detta ska vara 
klart direkt efter sommaren 
så att tjänsten kan lanseras 
under hösten 2016.

Regelverket måste 
bygga på nationell 
kunskap
– Vi kommer såklart att diskutera regelverk 
och införande med professionen, men det är 
ett politiskt beslut i botten. Det finns mycket 
erfarenhet från andra landsting och regioner 
som underlättar vårt införande.

Idag kan en patient nå helt olika informa-
tion i Journalen – beroende på var i landet man 
har fått vård. Vad är viktigast att ta tag i kring 
regelverk tycker du?

– Jag tycker man som patient har rätt att 
kräva lika behandling i alla landsting och 
regioner. Det är en märklig ordning när 
landsting och regioner ger helt olika möjlig-
heter för sina invånare att nå sin information. 
Det finns ingen logik i det. Skyddsvärdet för 
en patient kan inte vara större hos ett landsting 
eller region än hos något annat.

Gränser är bara streck på kartan
– vi måste enas om regelverket
Läkarförbundet, Vårdförbundet och sjuk-
vårdshuvudmännen behöver samla sig och 
komma överens. Det finns ingen medicinsk 
anledning att ha olika. Gränser mellan lands-
ting och regioner är ju bara streck på kartan! 
Det är inte rimligt att man som patient kan 
nå helt olika innehåll vid helt olika tillfällen, 
beroende på var man har fått vård.

Målet är att nå full enhetlighet, men som 
ett första steg borde vi komma överens om en 
gemensam lägstanivå för vilken information 
som alltid ska finnas tillgänglig. Det måste vi 
kunna enas om!

Under 2016 
pågår ett arbete 
för att ta fram 
ett nytt natio-
nellt regelverk.

Daniel 
Forslund
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Den 8 december 2015, genomfördes en lyckad driftsättning av en ny version  
av Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya versionen bygger på modern  
teknik och därför finns det goda möjligheter till en fortsatt utveckling  
av innehåll och funktionalitet.

Den 8 december 2015, genomfördes 
en lyckad driftsättning av en ny version av 
Nationell patientöversikt (NPÖ). Den nya 
versionen bygger på modern teknik och det 
finns därför goda möjligheter till en fortsatt 
utveckling av innehåll och funktionalitet.

Den stora förbättringen av NPÖ har skett 
i tekniken även om utseendet och användar-
vänligheten också har utvecklats.

– Den nya versionen innehåller en hel del 
förbättringar som gör att användarna på ett 
enklare sätt kan hitta rätt information i NPÖ. 
Med den nya versionen kommer också möj-
ligheten att redan nu ta del av ny information, 
som exempelvis genomförda vaccinationer, 
säger Ingela Jägerstedt-Larsson, ordförande i 
förvaltningsgruppen för NPÖ.

Nationell patientöversikt gör det möjligt 
för behörig vårdpersonal att med patientens 
samtycke ta del av journalinformation som 
registrerats hos andra landsting, kommuner 
eller privata vårdgivare. Att få tillgång till en 
heltäckande bild av tidigare dokumentation är 
viktigt för att personal i vård och omsorg ska 
kunna fatta rätt beslut och utöva en god vård. 

Statistiken i den här artikeln, visar hur 
många användare NPÖ har haft nationellt över 
hela landet och hur stort antal patienter de sökt 
information om per månad.

 
Under 2009 började Örebro med NPÖ 
och de var först. Redan från start var verksam-
heterna med i diskussionerna och påverkade 
innehållet och prioriteringar för vad NPÖ 
skulle innehålla.

– En av fördelarna med att vara först var 
just det att kunna påverka innehållet. Vi tänkte 
säkert på självklara saker, men det var bra 
att verksamheterna fick vara med i diskus-
sionerna och prioriteringarna. Samtidigt var 
det ju lite svårt också eftersom systemet var 
så tomt, vi var de enda på plats. Som att vara 
först med telefon, det fanns ingen att ringa till, 
berättar Karin Rydberg, tjänsteansvarig. 

Användningen är hög i Örebro och NPÖ 
är en självklar del av arbetet och ger stor nytta 
just för att tjänsten har så mycket information 
som behövs för att göra en bra planering och 
bedömning med patienterna. Kommunerna är 
de största användarna och använder tjänsten 

Nationell patientöversikt 
– en av de viktigaste  
nationella e-tjänsterna

FAKTA:
• Det är nu möjligt ta 

del av vaccinationer 
i NPÖ

• All information till 
NPÖ går via Ineras 
tjänsteplattform

• Antalet användare 
ökar stadigt

• Alla landsting och 
regioner och 10 
kommuner visar  
sin information 

• Cirka 230 kommuner 
kan läsa journal-
information
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framför allt för att ta del av dokumen-
tation från sjukvården, för patienter i 
omsorg och hemsjukvård.

 – I mitt yrke som sjuksköterska kan 
jag hämta värdefull information som jag 
behöver för att göra rätt bedömning och 
jag kan snabbt komma åt den. Det gör att 
jag kan planera bättre. Vi var tidiga med 
att använda NPÖ och det beror nog på att 
vi är lite framåt men också på att vi har 
haft en chef som tidigt förstod nyttan. 
Det gäller att komma över tröskeln 
och våga förändra sitt arbetssätt, säger 
Annalena Lönnqvist, sjuksköterska, 
Askerund hemsjukvård.

NPÖ har funnits sedan länge och är 
en av de viktigaste nationella e-hälso-
tjänsterna. Den nya versionen bygger på 
Ineras tjänsteplattform, som integrerar 
Sveriges vårdsystem och hanterar jour-
nalinformationen på ett strukturerat och 
enhetligt sätt. Nu när den nya versionen 
är lanserad finns goda förutsättningar att 
fortsätta arbetet med att fylla NPÖ med 
innehåll och öka kännedomen, använd-
ningen och nyttan av tjänsten.
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1177 Vårdguiden och UMO (ungdomsmottagningen på nätet) har en positiv  
utveckling i såväl kännedom och antal besök som nöjdhet. Landstingen och 
regionernas gemensamma satsningar ligger bakom framgången, liksom  
tillkomsten av nya uppmärksammade e-tjänster.

Under året har ett första steg tagits 
för att koppla ihop de öppna och 
inloggade tjänsterna genom att lyfta 

in e-tjänsterna som en tydlig del av 1177 
Vårdguiden och ta bort namnet och varumärket 
Mina vårdkontakter, något som också syns i 
ökat antal besök.

– Särskilt positivt för hela 1177 Vårdguiden 
2015 är den 30-procentiga ökningen av 
ärenden inom e-tjänsterna. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringt 1177 
Vårdguiden på telefon och förbättringen av 
driftsäkerheten för telefoni plattformen, säger 
Kim Nordlander, chef för 1177 Vårdguiden 
och UMO inom Stockholms läns landsting 
som har det nationella utföraruppdraget.

Införandet av Journal på nätet runt om i 
landet har gett uppmärksamhet åt e-tjänsterna 
bland annat genom medier, och säkert bidragit 
till ökat antal inloggningar. Även den nya 
plattformen Stöd och behandling, som är 
ett verktyg för vårdgivare att erbjuda stöd, 
utbildnings- och behandlingsprogram över 
nätet, förväntas öka intresset för e-tjänsterna 
på ett liknande sätt. Användningen har 

kommit igång och väntas öka kraftigt under  
de närmaste åren.

1177.se utökades också med flera nya 
teman – Patientlagen och Våga berätta, med 
information för barn om psykisk hälsa. Våga 
berätta innehåller även information om barns  
rättigheter enligt Barnkonventionen, Patient-
lagen och rättigheter när någon i familjen är  
sjuk. Även ett nytt tema för vårdpersonal har  
tagits fram för att ge råd om hur 1177 Vård - 
guiden kan användas i kontakten med invånarna.

I februari driftsattes en helt ny version 
av UMO.se med ny form och mobilanpassning 
som möjliggör att all information är tillgänglig 
i alla typer av enheter på samma sätt. Den 
nya formen bottnar i UMO:s verksamhetsidé 
om att vara en aktuell, levande och trovärdig 
digital kontaktyta för unga som söker infor-
mation och dialog om sex, hälsa och relationer.

– Att lyfta ungas egna erfarenheter är 
en trovärdighetsfaktor. Ungas perspektiv 
har, som alltid i arbetet med UMO.se, tagits 
till vara i utvecklingen av den nya formen. 
Användartester har genomförts med unga i 
olika åldrar och 
med olika förut-
sättningar att ta till 
sig information. 
Vi har även gjort 
enkäter och följt 
upp trender i ungas 
webbanvändning. 
Allt för att skapa 
en lättanvänd och 

1177 Vårdguiden och UMO  
– i allmänhetens tjänst

Kim Nordlander

Åsa Sandler

SAMMAN-
FATTNING 
NKI 2015:
TJÄNST NKI
Klamydia- 
provtagnings- 
tjänsten i 1177  
Vårdguidens  
e-tjänster 91

1177 Vårdguiden  
på telefon 84

UMO.se 81

1177.se 80

1177 Vårdguidens 
e-tjänster 72

NKI = Nöjd Kund Index

Riktmärken för NKI
<55  Inte nöjd
55–74  Nöjd
>74  Mycket nöjd

Källa: SCB Medborgar-
undersökning 2014

Det är Stockholms 
läns landsting som  
har det nationella 
utföraruppdraget  
för 1177 Vårdguiden 
och UMO.
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lockande webbplats för de allra viktigaste 
frågorna, säger Åsa Sandler, produktions-
ledare på UMO:s redaktion.

Starka varumärken och ökad 
användning
Satsningarna som landsting och regioner 
gör i att bygga erbjudanden till invånare via 
välkända varumärken är mycket framgångsrik. 
Varumärkesundersökningarna visar att känne - 
domen om UMO ligger på 79 procent i mål - 
gruppen. Och kännedomen om 1177 Vårdguiden 
ligger på hela 89 procent. 

Tjänsterna har haft en positiv utveckling 
vad gäller kännedom, användning och nöjdhet 
under de senaste åren: Invånarnas användning 
av 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat både 
i antal individer, inloggningar och ärenden. 
Drygt 65 000 nya användare har tillkommit 
under året. Antalet anslutna vårdenheter har 
också ökat med omkring 9 procent. Antalet 
besök på 1177.se samt umo.se fortsätter öka.  
1177 Vårdguiden på telefon ligger på en  
stabil nivå. 

Införandet av Stöd och behandling
En av de större händelserna under året är att 
1177 Vårdguiden i mars utökades med en helt 
ny nationell tjänst och platt f orm, Stöd och 
behandling. Exempel på användning via nätet 
är behandling mot ångest och depression, 
smärta, tinnitus och screening vid alkohol-  

och drogproblem. Tjänsten kan också användas 
för att bygga program och utbildningar som 
stöd för patientens egen vård och omsorg, men 
även program som stöder vårdprocesserna för 
bättre interaktion mellan vård och patienter för 
att främja delaktighet och öka tillgängligheten.

Utvecklar strategier för  
införanden och utbildning 
Arbetet med att ta fram en ny generell 
införande strategi och modell för införande-
program som stödjer breddinföranden blev 
klart under första kvartalet 2015. 

– Den strategin och modellen tillämpar vi 
nu i införandet av Stöd och behandling och det 
upplever vi som en stort steg framåt, berättar 
Eva Lindholm, ansvarig för införande av 
e-tjänster inom 1177 Vårdguiden.

– Införandeprogrammet för Stöd och 
behandling riktar sig till projektledare, 
kommunikatörer, vårdgivaradministratörer,  
designers, utgivare, behandlare och verk - 
samhetsutvecklare, fortsätter hon. Programmet 
erbjuder bland annat utbildning i Designer-
verktyget, utbyte av gemensam information 
om erfarenheter landstingen emellan – och 
genomgång av juridiska frågeställningar, 
såsom upphovsrätt, upphandling, riskanalys 
och avvikelsehantering med utgångspunkt 
i att Stöd och behandling är ett Nationellt 
Medicinskt Informationssystem (NMI).

UNDER ÅRET HAR 
WEBBPLATSERNA  
VUNNIT ETT ANTAL 
PRISER: 

Web Service Award  
till 1177 Vårdguiden  
på webben, priset  
som Sveriges bästa  
responsiva webbplats
Motivering: ”1177 Vård
guiden lyckas leverera all den 
information som användaren 
kan tänkas behöva i sin mobil. 
Det är enkelt att hitta rätt 
och användarna tar enkelt 
del av den information som 
eftersöks. Man har arbetat 
hårt med användarvänlig
heten, vilket verkligen har 
lönat sig.”

Web Service Award 
till UMO, priset  
som bästa sajt för 
samhällsinformation 
– med högsta betyg  
i tävlingens historia!
Motivering: ”Man har 
lyckats med det svåra  
uppdraget att nå en kräsen 
målgrupp genom att använda 
rätt tonalitet och tilltal. Med 
smarta funktioner har man 
uppnått fantastiska betyg 
i användarvänlighet och 
design.”

Svenska publishing-
priset till UMO  
i kategorin digitala 
läromedel.
Motivering: ”För en sajt 
med perfekt användar
perspektiv och uttömmande, 
sakliga svar.”

Servicedesk forum  
awards 2015, bransch- 
priset för ”Årets 
Servicedesk Manager 
2015” gick till Camilla 
Widmark, Support- 
ansvarig på Invånar-
tjänster.
Motivering: “Hon såg tidigt 
helhetsbilden och var noga 
med att både verktyg och 
processer implementerades 
parallellt för att projektet 
skulle bli så lyckat som 
möjligt”.
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1177 Vårdguiden och UMO har tillsammans  
ca 100 miljoner kontakter med invånarna om året.

ANVÄNDNING 2015
FÖRÄNDRING 2015  
I JÄMFÖRELSE MED 2014
De mätningar som genomförs visar att invånarna  
är mycket nöjda med tjänsterna.
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Statistiktjänsten har sedan två år gett möjlighet för landsting och regioner  
att följa utvecklingen av sjukskrivningsmönster för sina vårdverksamheter.  
Under 2015 öppnades en publik del av tjänsten, där även allmänheten  
kan få en bild över sjukskrivningsmönster i landet.

– I Statistiktjänsten kan alla invånare i Sverige nu 
följa bland annat hur många kvinnor respektive män 
som är sjukskrivna och hur andelen är fördelad per 
landsting/region. Det finns även fakta för fördelning av 
sjukskrivningar bland åldrar, hur länge de är sjukskrivna 
och för vad. Fortfarande saknas statistik i Statistiktjänsten 
från några landsting, men de kommer att anslutas under 
2016, säger Anders Glennhage, tjänsteansvarig för 
Statistiktjänsten på Inera.

Målet med Statistiktjänsten är att göra uppföljning 
av sjukskrivning på lokal, regional och nationell nivå möjlig.  
Tjänsten ger möjlighet att se hur hälso- och sjukvården 
arbetar med sjukskrivning, bland annat avseende könsupp-
delad statistik. Målgruppen är bred, potentiella användare 
är bland andra verksamhetschefer, processledare och verk-
samhetsutvecklare. Statistik på vårdgivar- och vårdenhets nivå 
är endast nåbar via kommunikationsnätet Sjunet, för hälso-  
och sjukvårdspersonal med särskild behörighet och 
SITHS-kort.

– Landstingen har behov av att följa upp egna vård-
enheter, men även privata enheter som ingår i respektive 
landsting via avtal. Eftersom det idag inte finns någon 
nationell källa över avtal har Inera valt att under 2015 
utveckla en lösning som innebär att landstingen själva 
rapporterar in vilka enheter som ingår i landstinget och 
som man vill följa upp, berättar Anders Glennhage.

Lösningen har utformats så att sekretessreglerad  
information inte utlämnas från de privata enheterna  
till landstingen, all statistik presenteras med tröskel- 
värden för att undvika att  
identiteter röjs.

Nu kan alla hålla koll 
på hur sjuka vi är

Anders Glennhage
FÖRDELNINGEN  
MELLAN KÖN:

63% 37%
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Under 2015 har SITHS Förvaltningsgrupp tillsammans med SITHS-anslutna  
organisationer arbetat hårt med att byta ut gamla certifikat på SITHS-kort.  
Gamla certifikat, som utfärdats med SITHS CA v3, upphörde att gälla den  
28 november 2015 och behövde därför ersättas med SITHS CA v1. 

Konsekvensen – om utbytet inte skedde i tid – skulle  
bli att personer med gamla certifikat inte skulle 
kunna använda sitt SITHS-kort för elektronisk 

identifiering efter den 28 november. Totalt var det ungefär 
220 000 kort och certifikat som skulle bytas ut. Drygt 125 
000 användare skulle byta sitt certifikat och resten behövde 
få ett helt nytt SITHS-kort.

Förberedelser och planering
Hösten 2013 påbörjades förberedelserna inför bytet av  
kort och certifikat. Samtliga SITHS-anslutna organisa-
tioner informerades, ny funktionalitet för att underlätta 
utbytet planerades, och många organisationer började 
planera för hur deras eget utbyte skulle gå till. Trots att 
förberedelserna startade i god tid, var det inte förrän vid 
halvårsskiftet 2015 som arbetet kom igång på allvar.

Ny funktionalitet som underlättade
För att underlätta utbytet av kort och certifikat lanserade 
SITHS Förvaltningsgrupp i november 2014 ny funktionalitet 
i SITHS Admin, som gjorde det möjligt att ta reda på vilka 
kort och certifikat som behövde bytas inom respektive 
organisation. I maj 2015 kom ytterligare funktionalitet som 
gjorde det möjligt att utfärda nya certifikat till befintliga 
kort till många personer samtidigt.

– Den nya funktionaliteten uppskattades mycket av 
verksamheterna som skulle arbeta med utbytet, berättar 
Kerstin Arvedson, tjänsteansvarig för SITHS. De upplevde 
att verktyget var enkelt att använda och under lättade 
arbetet med utbytet.

Utbyte av certifikat – tillhör också en vardag
Trots att det var enormt många kort och certifikat som 
skulle bytas på en gång, så tillhör utbyte av kort certifikat 
den vanliga rutinen, som är ett löpande arbete för SITHS. 
Ett SITHS-kort och SITHS-certifikat är som regel giltigt  
i fem år, och ska av säkerhet- och kvalitetsskäl alltid bytas 
efter denna tid. Det som krånglade till det denna gång, var  

att själva korten var giltiga längre än själva SITHS CA v3  
certifikaten, som hade en kortare livslängd än normalt. 
Detta medförde att hanteringen av antal byten blev större 
och mer komplex än vad det vanligtvis är.

– Att något sådant händer igen måste vi undvika, säger 
Kerstin Arvedson. Det var en stor påfrestning för alla 
berörda – anslutna organisationer, SITHS Förvaltning och 
Nationell kundservice.

Resultat över förväntan
Trots att de flesta organisationerna kom igång relativt 
sent med sitt utbyte, blev resultatet över förväntan. Efter 
”den stora dagen” var det hur lugnt som helst. I stort sett 
fungerade allt som vanligt för användarna. Fantastiskt 
roligt! Och vi vill återigen tacka alla SITHS-anslutna 
organisationer för ett mycket bra arbete.

– Gott samarbete, anpassat IT-stöd, samt tydlig och 
kontinuerlig kommunikation, gjorde att vi nådde ett lyckat 
resultat, säger Kerstin Arvedson. Det är vi jätteglada för!

Lyckat byte av SITHS-certifikat
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Hittills har i stort sett bara Ineras 
ägare, landsting och regioner, haft 
möjlighet att köpa tjänster från Inera. 

Men efter en juridisk utredning fattade Ineras 
styrelse beslutet att anslutning till exempelvis 
tjänsteplattformen, eller andra av Ineras 
tjänster, också ska kunna erbjudas direkt till 
kommersiella företag. 

Syftet är att stimulera utvecklingen inom 
e-hälsa, så att marknadsaktörer kan använda 
Ineras tjänster för att ta fram nya, innovativa 
applikationer och funktioner för patienter och 
invånare eller medarbetare i vård och omsorg. 

Förhoppningen är att marknaden ska bidra 
till att utbudet av tjänster ökar snabbare, så att 
patienter får större möjligheter till självservice 
och delaktighet i vården, och vårdpersonal får 
effektiva verktyg.

Ingen information kommer att släppas ut 
från vårdsystemen via tjänsteplattformen om 
inte de vårdgivare som äger informationen 
har avtalat om detta. Inera kommer dessutom 
att kräva att få certifiera tjänster som ansluts 
till plattformen. Allt för att hålla en hög 
säkerhet och kvalitet i hanteringen av känslig 
information.

Flera leverantörer erbjuder tjänster till 
Inera och många av dem ligger långt fram när 
det gäller innovativa lösningar för vård och 
omsorg, och både vårdgivare och patienter 
har stor nytta av att deras tjänster kan utbyta 
information med alla vårdsystem som anslutits 
till tjänsteplattformen. De möjligheter som 
tjänsteplattformen ger är en mycket viktig 
pusselbit för att öka samverkan mellan det 
offentliga och privata aktörer på området.

Ineras tjänster öppna  
för kommersiella företag
Inera har tagit nästa steg i e-hälsoarbetet och erbjuder sina tjänster  
till kommersiella företag på öppna marknaden. Avsikten är att bidra  
till innovation och utveckling. Möjligheten kommer göra Inera till ett  
nav för hela Sveriges vårdinformation, och leda till en positiv utveckling 
för både patienter och vårdpersonal.

INERAS MARKNAD ENLIGT NY POLICY

Regioner  
och 

 landsting 
_

Hälso- och 
sjukvård

Kommuner 
_

Hälso- och 
sjukvård

Privata  
utförade 

_
med avtal

Övriga

Statliga  
Myndigheter 

_
som  

bedriver  
hälso- och 
sjukvård

_
med behov av 
informations-

utbyte
_

som utöver 
tillsyn & 

uppföljning

Invånare 
_

Hälso- och 
sjukvård

Leverantörer till hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Tandvård
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Informationen som visas i Vården i siffror hämtas 
från nationella kvalitetsregister och andra register 
och databaser som innehåller kvalitativa mått av 

olika slag. Vården i siffror har sitt ursprung i den tryckta 
upplagan ”Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård”,  
som nu gjorts om och istället visar all data i digital form. 

Nu öppen för alla
Under 2015 har Vården i siffror utökats med ny data, 
som till exempel hjärtsjukvård, intensivvård, psykiatrisk 
vård, habilitering, reumatisk sjukvård, väntetider i vår-
den, patientsäkerhet, överlevnad vid cancersjukdomar,  
minskning av övervikt efter obesitaskirurgi, med mera. 
Dessutom har ett arbete pågått med att visualisera 
indikatorer i nationella rapporter  
som skapar överblick över olika sjukdomsområden. 

Ett stort arbete har också gjorts med att öppna upp 
webbplatsen för allmänheten. Sedan december 2015 är 
Vården i siffror tillgänglig för alla som är intresserade av 
hur svensk hälso- och sjukvård utförs och dess resultat. 
Tidigare krävdes inloggning med SITHS-kort.

Viktig källa som förbättrar vården
Syftet med Vården i siffror är att skapa dialog om resultat  
och kvalitet mellan och inom olika ledningsnivåer hos 
vårdgivare. Ökad kvalitet genom förbättringsarbete och 
mer jämlik vård är önskvärda effekter. Syftet är också 
att göra hälso- och sjukvårdsstatistik tillgänglig för både 
invånare och vårdpersonalen, för att ge inspiration och 
skapa nya kontaktytor för erfarenhetsutbyte. Målet med 
Vården i siffror, är att webbplatsen ska vara sam lings-
platsen för all statistik av mått och resultat i vården. 

Vården i siffror
Vården i siffror är en webbplats som visar en mängd olika mått  
och resultat inom svensk hälso- och sjukvård. Det kan till exempel  
handla om utfallet av en viss typ av behandling, hur lång väntetiden  
är för att få en viss typ av vård, eller hur många som fått en viss typ  
av behandling.
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Syfte med detta projekt är att ta ett större grepp 
kring alla led i Ineras affär, och skapa bättre 
förutsättningar för en effektivare leverans. Målet 

med projektet är att Inera ska uppfattas som en profes-
sionell organisation, som på ett effektivt sätt levererar 
efterfrågade tjänster. I slutändan ska detta resultera i 
nöjdare kunder.

– Det är härligt att se all den energi och kreativitet som 
finns bland alla medarbetare som deltar i projektet, säger 
Rolf Åström som är projektledare. Utgångspunkten för 
hela projektet är alla synpunkter vid fått vid landstings-
besök, via ärenden som Nationell kundservice hanterat, 
och vid andra kontakter vi haft med kund. Detta har gett 
oss en hyfsat bra bild över vad kunder förväntar sig av 
oss, och det vill vi leva upp till. Förhoppningen är att Inera 
ska bli en ännu bättre samarbetspartner, som förenklar 
vardagen för alla som vill använda, förstå och hantera våra 
tjänster. Vi kommer inte att vara nöjda, förrän våra kunder 
är nöjda, lovar Rolf.

Sömlös hantering mellan delområden
Inom projektet Kundfokuserade processer och stöd - 
system ingår tio delområden, vars uppgifter ska sam -
ordnas och koordineras med varandra. Gemensamt  
för alla delområden är att de styrs mot samma mål  
– kundens nytta och behov.

Delområden
De delområden projektet omfattar är; 
• En ny version av Inera.se. Kund, som ska ta fram  

interna processer för ett bättre kundmöte. 
• Affär, som ska skapa tydlighet kring avtal och 

prismodeller. 
• Processer och roller, där dessa ska beskrivas 

övergripande. 
• Planer, som ska identifiera vilka planer Inera och  

kunder behöver använda och ta fram. 
• Systemintegration, ansvarar för att alla tekniska  

kopplingar mellan system fungerar. 
• Leverans, ska ta fram en leveransprocess som fungerar 

för våra kunder. 
• Support, arbetar med att ta hem all support till Inera  

och skapa en nationell kundservice. 
• Uppföljning, ska se över intern och externt behov av 

statistik och annan uppföljning. 
• Ekonomi, tar fram stödsystem och ska införa 

e-fakturering. 

Nytt projekt  
för nöjdare  
kunder
Inera driver internt ett projekt 
som syftar till att vi ska bli en mer 
kundanpassad och professionell 
leverantör av nationella tjänster, 
projektet Kundfokuserade  
processer och stödsystem. Rolf Åström
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Ineras kärnkompetens utgörs av 
styrning, ledning och koordinering, samt 
kravställning och förankring i samverkan 
med våra ägare och kunder. Viktiga funk-
tioner är även strategisk arkitekturstyrning, 
kundservice och kommunikationsverksamhet. 
Beredningsprocessen av ärenden och nya 
uppdrag via programråd, beredningsgrupp 
och styrelse är etablerad och fungerar bra.

Styrelsen består av två politiker från 
respektive hälso- och sjukvårdsregion, en från 
den styrande majoriteten och en från opposi-
tionen. De beslutar om övergripande planer 
och strategi för verksamheten. I deras ansvar 
är att bereda ärenden och få rekommendationer 
från sina respektive huvudmän i viktiga frågor.

Beredningsgruppen bereder ärenden  
till styrelsen. De har ansvar för att berätta  
för och stämma av med sina huvudmän om  
de prioriteringar som Inera gör.

Programrådet är Ineras kanal mot lands-
ting och regioner för förankring, dialog och 
samverkan kring de gemensamma, nationella 
tjänsterna inom e-hälsa.

Programrådet deltar i beredningen av de 
ärenden och uppdragsförslag som kommer 
in till Inera och medverkar till att ta fram en 
verksamhetsplan. Det är sammanhållande för 
landsting och regioners planer för anslutning 
till tjänster. De medverkar till att säkerställa 
deltagande med strategisk verksamhets-, 
kommunikations- och it-kompetens i förvalt-
ning- och projektstyrgrupper. Rådet ansvarar 
för att samverkan sker med ledningsnätverken, 
det vill säga hälso- och sjukvårdsdirektörer 
(HSD), informationsdirektörer (ID), IT- direk-
törer (SLIT), samt ekonomidirektörer och de 
kommunala chefsnätverken. Programrådet är 
också rådgivande till beredningsgruppen.

Det är Vd som ansvarar för att Ineras 
verksamhet sker enligt styrelsens riktlinjer. 
Till sitt stöd har vd en ledningsgrupp som 
består av avdelningschefer och enhetschefer.

Ineras kärnkompetens, 
styrning och ledning

DET FINNS CIRKA  
25 FÖRVALTNINGS-
GRUPPER med 
representanter från 
landsting, regioner, 
kommuner och privata 
vårdgivare för tjänster-
na hos Inera.

SVERIGES LANDSTING OCH REGIONER

STYRELSE

INERA

PROGRAMRÅD

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

FÖRVALTNINGS-
GRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PROJEKT- 
STYRGRUPPER

PRESIDIUM

BEREDNINGSGRUPP
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Tjänster och projekt
1177 Vårdguidens e-tjänster 
Genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster kan 
invånare i hela landet kontakta vården, utföra vårdärenden 
och läsa personlig information om sin vård på ett säkert 
sätt. Det kan till exempel handla om att boka tid, förnya 
recept, ta del av provsvar eller annan vårddokumentation 
och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess. Under 2015  
har utförda ärenden ökat med 30 procent inom 1177 Vård-
guidens e-tjänster.

1177 Vårdguiden på telefon
1177 Vårdguiden på telefon är en nationell tjänst. Om man 
behöver sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 dygnet 
runt, året om, var man än befinner sig i Sverige. 88 procent 
uppger att de följer råden när de ringer 1177 Vårdguiden  
på telefon. 

Rådgivningsstödet webb
Rådgivningsstödet webb är ett stöd för legitimerad 
vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vård-
behov. Merparten av landstingen och regionerna använder 
Rådgivningsstödet webb inom primär- och öppenvården.

1177 Vårdguiden på webben 
1177 Vårdguiden på webben är landstingens och regionernas 
gemensamma tjänst till allmänheten för råd om vård på 
webb. Webbplatsens innehåll produceras av vårdpersonal 
och bearbetas både av en nationell redaktion och av 
regionala redaktioner/redaktörer. 1177.se anpassas auto-
matiskt beroende på var man bor och man kan få nyheter, 
information och länkar till de e-tjänster som är aktuella i 
det egna landstinget eller regionen. En av de större händel-
serna under året är att 1177 Vårdguiden utökades med en 
helt ny nationell tjänst och plattform, Stöd och behandling. 
1177 Vårdguiden har under året fått ett flertal utmärkelser.

Hjälplinjen
Nationella hjälplinjen erbjuder kostnadsfri psykologisk 
hjälp och vänder sig till människor som är i psykisk kris 
eller i andra svåra livssituationer. Man kan kontakta 
Nationella hjälplinjen för egen del eller om man är orolig 

för någon närstående. Både den som kontaktar Hjälplinjen 
och den som svarar är helt anonyma. Hjälplinjen besvarar 
cirka 13 000 samtal per år. De vanligaste orsakerna till 
kontakt är i nämnd ordning; relationsproblem, oro för 
närstående, ångest, depression samt kris och självmord.

Journalen
Sedan 2015 är det Inera som förvaltar och utvecklar 
Journalen. Tjänsten gör det möjligt för invånarna att läsa 
journal information från hälso- och sjukvården via nätet. 

I november genomförde Inera en nationell konferens 
för att diskutera Journalen via nätet ur olika perspektiv. 
Omkring 120 personer deltog och deltagarna var före   - 
trädare för landsting, regioner och kommuner, vård-
professioner, myndigheter och leverantörer.

Utvärderingen visade att konferensen om Journalen  
via nätet var mycket uppskattad, men att man gärna vill  
ha mer tid för fortsatta diskussioner och Inera planerar 
därför för fler konferenser under 2016.

Vårdens intyg
20 landsting/regioner har infört Läkarintyg som gör det 
möjligt för läkare och handläggare att skicka läkarintyg 
och meddelande elektroniskt mellan hälso- och sjukvården 
och Försäkringskassan. 20 landsting/regioner har anslutit 
till nya tjänstekontrakt som gör det möjligt för invånare 
att själva hantera sina intyg via Mina intyg en e-tjänst som 
man når via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den riktar sig 
till invånare där de kan hantera sina läkarintyg. Nu finns 
möjlighet att hantera två av Transportstyrelsens läkarintyg 
för högre körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg 
diabetes).

I de fall fråga/svar inte stöds av journalsystemet finns 
tilläggsapplikationen Webcert Fråga/Svar och nu stödjer 
Webcert även av Transportstyrelsens läkarintyg för högre 
körkortsbehörighet (Läkarintyg och Läkarintyg diabetes). 
Arbete pågår för att ge privata vårdgivare möjlighet att 
hantera intyg i Webcert. 

Under året har Statistiktjänsten för ordinerad sjukskriv-
ning lanserats. Det är en webbtjänst som gör det möjligt 
att följa upp och se samlad statistik för den i läkarintygen 
ordinerade sjukskrivningen. 
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Födelseanmälan gör det möjligt för förlossningskliniker att 
skicka födelseanmälan elektroniskt till Skatteverket och 
direkt få tillbaka ett personnummer till det nyfödda barnet. 
Tjugo landsting har infört tjänsten.

Projektet Intygstjänster har under 2015 fortsatt vidare-
utveckla intygstjänsterna. Inera AB fick i uppdrag från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att fortsätta 
det nationella utvecklingsarbete som påbörjades i projektet 
Intygstjänster 2013 genom att under åren 2014-2015 
uppfylla samtliga delmål under sjukskrivningsmiljardens 
villkor 5 ”Utökat elektroniskt informationsbyte” samt 
tilläggsuppdraget ”Fördjupade medicinska utredningar”.

STÖD OCH BEHANDLING 
Tjänsten Stöd och behandling är en av 1177 Vårdguidens 
e-tjänster som möjliggör för landsting, regioner, kommuner 
och privata vårdgivare med vårdavtal att erbjuda invånare 
stöd- och behandlingsprogram via nätet. Några olika 
tillstånd som det finns program för är exempelvis ångest, 
depression och smärta. I tjänsten Stöd och behandling finns 
också ett elektroniskt verktyg för att kunna specialdesigna 
olika typer av stöd- och behandlingsprogram utifrån de 
behov den aktuella målgruppen har. Införandet pågår för 
fullt och i början av mars var 150 vårdenheter anslutna. 

UMO 
UMO.se är en nationell ungdomsmottagning på nätet där 
unga mellan 13 och 25 år kan hitta relevant, aktuell och 
kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer. 
På UMO.se finns texter, filmer, animationer, tester och 
illustrationer som ger unga kunskap och möjlighet att 
reflektera kring olika frågor som rör sex, hälsa och relatio-
ner. Förhoppningen är att unga på så vis får verktyg för 
att fatta egna väl grundade beslut som rör viktiga frågor 
i deras liv. Kännedomen i målgruppen är 79 procent och 
under året har webben helt anpassats för mobilen.

E-blankettjänsten
E-blankettjänsten är anpassade blanketter som berör 
olika verksamhetsområden, framför allt inom kommunal 
förvaltning. Under 2015 påbörjades arbetet med att moder-
nisera e-blankettjänsten. Formulären får nytt modernt 

utseende, men med samma innehåll som de nuvarande 
PDF-blanketterna, de får ett nytt tillgänglighetsanpassat 
format, kommer att kunna fyllas i på skärmen och sedan 
skrivas ut. Alla blanketter kommer även som PDF-er.

Samtliga gränssnitt är responsiva och anpassar 
utseendet utefter besökarens typ av enhet. Det innebär 
exempelvis att formulären fungerar lika bra i mobiltelefon 
eller läsplatta som i dator.

Eira och Socialtjänstbiblioteket
Via landstingssamarbetet Eira, får vårdens personal 
tillgång till internationella forskningsresultat via ett stort 
antal e-tidskrifter. De gemensamma licensavtalen omfattar 
all vårdpersonal i landets 21 landsting och regioner men 
ger även privata vårdgivare med landstingavtal rätt till 
åtkomst. Under året infördes bland annat proxy åtkomst  
till Eira Discovery för privata vårdföretag. 

Från årsskiftet 2015/2016 erbjuder Inera inte längre 
Socialtjänstbiblioteket och från och med januari 2016 
släcktes www.socialtjänstbiblioteket.se ned.

eKlient
En viktig del av arbetet med eKlient är att tillsammans 
med landsting och regioner ta fram standarder och sätta 
livscykelplaner för hur länge viktiga IT-komponenter 
ska användas. Detta underlättar både för till exempelvis 
landstingen och för samarbetsparter, som får en norm 
att förhålla sig till vid utveckling och framtagning av 
nya system och tjänster. Det underlättar också för andra 
nationella projekt, som får en samlad bild över hur till 
exempel landstingens IT-miljöer utvecklas över tid.

Elektronisk remiss
Elektronisk remiss skapar grunden för elektroniskt utbyte 
av remisser mellan vårdgivare inom det egna landstinget/
regionen samt utanför det egna landstinget/regionen. Det 
finns ännu ingen som använder Elektronisk remiss via den 
nationella tjänsteplattformen, men planering pågår inför 
det första införandet. 

Man har under året tagit fram en lösning för hantering 
av bilagor samt en informationsspecifikation för utbud. 
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Hjälpmedelstjänsten
Under 2015 togs all funktionalitet i drift för 
Hjälpmedelstjänsten. Hjälpmedelsleverantörer registrerar 
sina produkter, och information om dessa i tjänsten som 
hanterar en del av det totala utbudet i Nationell katalog för 
produkter och avtal som omfattar 660 000 artiklar, varav 
260 000 är ISO-klassificerade hjälpmedel. 

En planerad uppdatering i slutet av 2015 med förbätt-
ringar för tjänsten är framflyttad till början av 2016.

Infektionsverktyget
Syftet med Infektionsverktyget är att förebygga vård - 
relaterade infektioner, förbättra följsamhet till behandlings - 
rekommendationer samt att minska bruket av bredspektrum- 
antibiotika. Via Infektionsverktygets rapportverktyg kan 
man ta fram rapporter över vårdrelaterade infektioner, 
antibiotikaordinationer, koppling till riskfaktorer etc. 
inom enskilda organisationer. Denna återkoppling hjälper 
verksamheten att själv identifiera problem, och ger ett  
bra underlag att använda i det lokala förbättringsarbetet.

Under året har förbättringar gjorts i systemet samt 
anpassningar påbörjats av Infektionsverktyget till 
Primärvården. Flytt har skett av IT-driften till Inera.

Nationell patientöversikt
Nationell patientöversikt gör det möjligt för behörig 
vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av 
journalinformation som registrerats hos andra landsting, 
kommuner eller privata vårdgivare. 

Nationell patientöversikt fick i december ett nytt 
utseende och några nya funktioner som en vy för kalendern, 
möjlighet att sortera informationen samt möjlighet att 
ta del av läkemedelsinformation och vaccinationer. Den 
stora utvecklingen under året skedde i den teknik för hur 
information från journalerna hämtas till Nationell patient-
översikt och möjligheterna för vårdgivare att dela med sig 
av vårdsystem. 

Nitha
Nitha är ett nationellt IT-stöd för händelseanalys. Nitha 
består av en operativ del där analysledare och experter 
registrerar och utför analyser av skador inom vården 
enligt en systematiserad metod. Nitha består också av en 
kunskapsbank, där vårdpersonal kan ta del av avslutade 
analysrapporter och ta lärdom av dessa erfarenheter. En 
händelseanalys är en systematisk metod som ska ge svar  
på frågan vad som hände, varför det hände och hur vården 
ska arbeta för att händelsen inte ska upprepas igen.

Några få vårdgivare står för en stor del av överförda 
analyser till Nitha. Totalt överförda analyser till Nitha 
Kunskapsbank var i slutet av 2015 cirka 800 stycken.

Pascal
Pascal är en applikation för vårdpersonal att förskriva och 
beställa läkemedel och handelsvaror för patienter som får 
sina mediciner fördelade i påsar (dospatienter). Vid årets 
uppdatering infördes nya funktioner som sammantaget 
ger en bättre tjänst. Valet av funktioner har tagits fram 
tillsammans med, och utifrån de behov som, vård och 
omsorg har. Möjligheten att kunna se vilka läkemedel som 
ändrats för patienten är extra viktig för sjuksköterskor 
inom den kommunala vården. Tidigare har sjuksköterskan 
behövt kontrollera utifrån dosreceptet och jämföra datum 
och tider för att upptäcka om en förändring skett. En annan 
viktig funktion är att användarna av Pascal har möjlighet 
att nå läkemedelsförteckningen för alla patienter, inte bara 
dospatienter. 

Rikshandboken i barnhälsovård
Rikshandboken är en webbplats som innehåller aktuell och 
kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling 
samt metoder och riktlinjer för barnhälsovårdens verksamhet. 
En viktig förutsättning för att nå jämlik och rättvis 
barnhälsovård är att barnhälsovårdsprogrammet följs och 
att Rikshandboken används. 

Årsskiftet 2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget 
av Rikshandboken i barnhälsovård tillbaka till Inera efter 
några år hos Stockholms läns landsting.

Svenska informationstjänster  
för läkemedel (Sil)
Sil är en tjänst med kvalitetssäkrad läkemedelsinformation. 
Information om dosering och iordningsställandet av läke- 
 medel till barn har inkluderats från ePed som tas fram på 
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitets-
sjukhuset i Solna. Via Sil tillhandahålls läkemedels-
instruktioner och tjänster för rimlighets kontroller för 
barndoseringar.

Svenska biobanksregistret
Genom att samla översiktlig information om prover i  
ett gemensamt system, blir det enklare att genomföra 
samtyckesbegränsningar och söka efter prover som  
kan vara till nytta för forskning. I skrivande stund är det  
17 av 26 vårdgivare som har anslutit sina patologisystem  
till Svenska biobanksregistret, SBR. Sedan starten har  
1,3 miljoner prov blivit överförda till registret. Under 
året har tjänsten genomfört en uppdatering av säkerheten 
i systemet, nytt gränssnitt har kommit på plats och en 
verksamhetsanalys har tagits fram. 
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Svevac
Vissa landsting använder Svevac som en journalhandling 
medan andra landsting använder e-tjänsten som ett 
kvalitetsregister. Svevac har cirka 10 000 användare, det 
finns cirka 2,3 miljoner personer/patienter som är inlagda  
i systemet och sammantaget finns cirka 10 miljoner 
vaccinationer registrerade. 

Video- och distansmöten
Video- och distansmöte fyller en viktig funktion när 
det gäller att effektivisera och underlätta arbetet inom 
vård- och omsorg. Tack vare den snabba tekniska 
utvecklingen ökar användningsområdena allt mer. Några 
av alla dessa användningsområden är ambulanssjukvård, 
arbetsterapi, barnhjärtoperationer och psykiatri på distans. 
Videotjänsten genomförde en upphandling som fick för 
få anmälda och godkända leverantörer. Ett nytt försök 
kommer genom föras 2016.

Vårdhandboken
Vårdhandboken är ett oumbärligt verktyg för den som 
snabbt vill få tillgång till uppdaterad kunskap i tillämpad 
hälso- och sjukvård. Den ger praktiska råd och tillförlitliga 
metoder. Fler och fler väljer att använda Vårdhandboken 
som hade drygt 2,6 miljoner besök under 2015. Årsskiftet 
2015/2016 flyttade förvaltningsuppdraget av Vårdhand-
boken tillbaka till Inera efter några år hos Stockholms läns 
landsting.

Easy
Tjänsten innehåller funktioner för att hantera verksam-
heters olika roller, regelverk, självdeklarationer samt 
avvikelser från en given standard/regelverk. Easy visar 
svart på vitt när ett regelverk inte efterföljs, och förenklar 
processen att utföra granskningar på ett strukturerat och 
effektivt sätt.

Identifieringstjänsten SITHS
SITHS är en tjänstelegitimation för både fysisk och elek-
tronisk identifiering. Ett ordinarie SITHS-kort innehåller 
ett personligt Telia e-leg som visar vem du är, och ett 
SITHS-certifikat som visar identiteten i din yrkesroll. 
SITHS-kortet har många användningsområden och är en  
av de viktigaste grundtjänsterna inom nationell e-hälsa. 
Under året genomfördes ett stort byte av SITHS-certifikat, 
som går att läsa mer om i årsrapporten.

Katalogtjänst HSA
HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitets-
säkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter 
i Sveriges kommuner, landsting och privata vårdgivare. 
Innehållsuppdateringar har genomförts under året, bland 
annat schemauppdatering. Förberedelser pågår för upp-
handling av ny teknisk plattform under 2016.

Sjunet
Sjunet är ett kvalitetssäkrat kommunikationsnät framtaget 
och anpassat för vård och omsorg. Sjunet har en garanterad 
tillgänglighet och ställs ofta som krav för att sprida verk-
samhetskritisk information. Under året genomfördes en 
upphandling för en ny driftleverantör som blev överklagad. 
Flytt av driftsleverantör har inte kunnat ske under året.

Säkerhetstjänster
Säkerhetstjänster är viktiga för att tillgodose lagliga krav 
och för att patienter ska känna förtroende för vårdens sätt 
att hantera patientinformation. Under året har man flyttat 
driften till ny driftleverantör, etablerat SAMBI – attribut 
förvaltning, samt genomfört en förstudie om kontexhan-
tering, SSO och mobil autentisering. Ett nytt gränssnitt 
har tagits fram för spärr och logg. Arbetet med att ta fram 
en nationell PU – tjänst pågår fortsatt även under 2016. 
Planerad upphandling planeras om och genomförs inom 
ramavtalsupphandling av applikationsförvaltning.

Tjänsteplattform
Tjänsteplattformen underlättar integrationer genom att  
vara navet mellan system och tjänster. Hela den IT-arkitektur 
som utgår från den nationella tjänsteplattformen prövades 
med stor framgång när en ny version av Nationell patient-
översikt utvecklades under 2015. All information till 
patientöversikten går via Ineras tjänsteplattform. Samma 
anslutningar används även för e-tjänsten Journalen, som 
visar upp samlad journalinformation till patienter. En 
enda anslutning kan alltså användas för flera ändamål. 
Varje vecka gör Inera cirka 60 nya anslutningar till tjänste-
plattformen. Behovet från vårdgivare att ansluta sina 
vårdsystem ökar stadigt och totalt rör det sig om tusentals 
vårdenheter som kommunicerar med varandra via tjänste-
plattformen varje dag.
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Intäkter (tkr)

Nettoomsättning

Övriga intäkter

Summa

Rörelsens kostnader (tkr)

Material och tjänster

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och övriga kostnader

Summa 

Rörelseresultat

Räntor, bokslutsdisposition och skatt (tkr)

Ränteintäkt och kostnad

Periodiseringsfond

Skatt

Summa

Årets resultat

Balansomslutning (tkr)

Soliditet

Antal anställda

Sjukfrånvaro

Flerårsöversikt 
2015

628 124 

0 

628 124 

-237 477 

-304 257 

-84 598 

-1 648 

-627 980 

144 

516 

-240 

-162 

114 

258 

399 849 

7 %

121

3,1 %



23

377 841 

0 

377 841 

-125 642 

-158 471 

-92 153 

-1 452 

-377 718 

123 

3 076 

-1 020 

-54 

2 002 

2 125 

185 785 

14 %

135 st

1,8 %

2011201220132014
429 790 

1 000 

430 790 

-163 008 

-163 162 

-105 459 

-672 

-432 300 

-1 511 

2 709 

-530 

-428 

1 750 

240 

211 232 

12 %

153 st

2,1 %

305 567 

0 

305 567 

-118 342 

-120 737 

-65 851 

-1 511 

-306 441 

-874 

1 085 

0 

-156 

929 

55 

264 525 

10 %

92 st

1,7 %

605 759 

158 

605 917 

-215 441 

-325 845 

-63 987 

-813 

-606 086 

-169 

864 

0 

-233 

631 

462 

399 735 

7 %

100 st

2,6 %
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Styrelse
Inera leds av en styrelse som består av två politiker 
från respektive hälso- och sjukvårdsregion.

Anders Henriksson (S) 
Landstinget i Kalmar län,
ordförande

Anna Fransson (S)
Region Kronoberg

Fredrik Larsson (M)
Landstinget i Värmland

Marie-Louise  
Forsberg-Fransson (S)
Örebro läns landsting

Leif Dahlby (S)
Region Gotland

Peter Olofsson (S)
Västerbottens läns 
landsting

Carl Johan Sonesson (M)
Region Skåne

Daniel Forslund (L)
Stockholms läns landsting

Per Wahlberg (M)
Landstinget Västernorrland

Marie Morell (M)
Region Östergötland

Martin Andréasson (M)
Västra Götalandsregionen

Jim Aleberg (S)
Västra Götalandsregionen
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Ändring av antal mandat i kommunfullmäk-
tige (KS 2017/159) 
Frågan om antalet mandat i kommunfullmäktige diskuterades inför 
nuvarande mandatperiod. Någon ändring gjordes inte då. Fråga har 
åter aktualiserats.  
 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m. 
föreslår enhälligt att antalet mandat minskas till 31. 
 
Kommunallagen ger kommuner med 8 000 eller färre röstberätti-
gade möjlighet att ha 21 mandat i kommunfullmäktige. Kungsör 
har i nuläget 39 mandat. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-05 
med bilagor 

• Kommunstyrelsens protokoll 2017-04-24, § 76 Bordläggning 
• Kommunstyrelsens prokokoll 2017-05-24, § 191 Bordläggning 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige beslutar att minska antalet ledamöter i 

kommunfullmäktige till 31 från den kommande mandatperioden. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2017-04-05 KS 2017/159 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliet Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Ändring av antal mandat i kommunfullmäktige 
Frågan om antalet mandat i kommunfullmäktige diskuterades inför nuvarande 
mandatperiod. Någon ändring gjordes inte då. Fråga har åter aktualiserats.  
 
Kungsörs kommun har idag 39 mandat. 
 
Kommunallagen slår bl.a. fast att  

- kommuner med 8 000 röstberättigade eller därunder ska ha ett uddat antal 
ledamöter i kommunfullmäktige som är minst 21 

- ett eventuellt beslut om att ändra antalet ledamöter i fullmäktige måste fattas 
före utgången av februari månad valåret 

 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation har diskuterat frågan 
utifrån ett underlag kommunstyrelsens förvaltning tagit fram (bilaga 1).  
Förvaltningen har studerat hur många mandat respektive parti skulle få vid 39, 31 
och 21 mandat med utgångspunkten att de får exakt lika många röster som vid 
2014 års val. 
 
Kommittén ställde sig enhälligt bakom ett förslag att minska antalet mandat till 
31 ledamöter.  
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Eva Kristina Andersson 
 



Bilaga 1 
 

Partiernas andel av rösterna vid valet till kommun- 
fullmäktige 2014: 

Parti % av rösterna 
M 18,23 
C 12,85 
L 8,67 
KD 3,39 
S 35,54 
V 5,4 
MP 3,88 
SC 11,59 
Övriga partier 0,4 

 
 
Antal platser i kommunfullmäktige 
Resultat vid simulering med 2014 års resultat  
(Samma resultat med devisor 1,4 och 1,2) 

Parti Antal 
röster 

Antal mandat 
39 31 21 

M 969 7 6 4 
C 683 5 4 3 
L 461 3 3 2 

KD 180 1 1 1 
S 1 889 14 11 7 
V 290 2 2 1 

MP 206 2 1 1 
SD 616 5 3 2 

 
 
Kartellerna i kommunfullmäktige (nuvarande karteller) 
Resultat vid simulering med 2014 års resultat 

Parti Antal mandat 
39 31 21 

M + C + KD 13 11 8 
S + L + V + MP  21 17 11 

SD 5 3 2 
 

  



Bilaga 1 
 

Mandatens fördelning i turordning  
Mandat 
nummer 

39 mandat 31 mandat 21 mandat 
Divisor 

1,4 
Divisor 

1,2 
Divisor 

1,4 
Divisor 

1,2 
Divisor 

1,4 
Divisor 

1,2 
1 S S S S S S 
2 M M M M M M 
3 S S S S S S 
4 C C C C C C 
5 SD SD SD SD SD SD 
6 S L S L L L 
7 L S L S S S 
8 M M M M M M 
9 S S S S S S 
10 C V C V V V 
11 S C S C C C 
12 V S V S S S 
13 SD SD SD SD SD SD 
14 M M M M M M 
15 S S S S S S 
16 L MP L MP MP MP 
17 MP L MP L L L 
18 S KD S KD KD KD 
19 M S M S S S 
20 C M C M M M 
21 KD C KD C C C 
22 S S S S   
23 SD SD SD SD   
24 S S S S   
25 M M M M   
26 S S S S   
27 C C C C   
28 V V V V   
29 L L L L   
30 S S S S   
31 M M M M   
32 SD SD     
33 S S     
34 C C     
35 S S     
36 M M     
37 S S     
38 MP MP     
39 SD SD     
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§  
Yttrande till Arboga kommun – Samrådsför-
slag, ny översiktsplan för Arboga kommun 
(KS 2017/225) 
Kungsörs kommun har av Arboga kommun inbjudits till samråd 
avseende reviderad översiktsplan.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till yttran-
de. Av det framgår att Kungsörs kommun anser att översiktplanen 
är väl genomarbetad, välskriven och har en bra disposition samt 
synpunkter till rubrikerna: 
- Trafik och hållbara transporter 
- Mellankommunala frågor 
- Grönstruktur och vattendrag 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Missiv till samrådsremiss från Arboga kommun – reviderad 
översiktsplan (planförslaget finns att läsa på 
www.arboga.se/oversiktsplan)  

• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2017-05-
22 

  
Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens förvaltnings förslag till 

yttrande som sitt eget. 
 
 Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr x/2017. 
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Datum   

2017-05-09   
Kommunstyrelseförvaltningen 

  

Kommunkansliet 
Samhällsplaneringsstrateg, Helena Bosved 
0589-870 05 
helena.bosved@arboga.se 

 
  

 

Postadress   Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr 
Box 45 
732 21 Arboga 

Smedjegatan 5 0589-870 00 0589-144 86 www.arboga.se 481-1667 212000-2122 
  arboga.kommun@arboga.se 

 
  

Samrådsremiss 
En reviderad översiktsplan för Arboga kommun har upprättats och 
skickas nu ut för samråd under tiden 9 maj till och med den 9 juli 2017. 

Framtidens Arboga – Översiktsplan 2030  
Gällande översiktsplan för Arboga kommun är från 2009. De senaste åren 
har förutsättningarna för kommunen ändrats, befolkningen har ökat och 
behovet av nya bostäder har blivit större. Arboga kommun är inne i en 
expansiv fas med målet att bli 15 000 invånare till 2030. Översiktsplanen 
ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostäder, företag och 
verksamheter, samtidigt som vi utvecklar stadens unika miljöer och 
närhet till grönska och vatten.  

En aktualiseringsprövning visade 2012 att översiktsplanen var inaktuell 
och behövde revideras. I den nya planen finns mer utpekad mark för 
bostäder och verksamheter. En LIS-bilaga för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge har tagits fram i syfte att främja bostadsbebyggelse på 
landet. Översiktsplanen innehåller riktlinjer och vägledningar för att 
kunna bli ett stöd i planeringen. Norr om trafikplats Sätra finns förslag på 
framtida järnvägssträckning mellan Stockholm och Oslo som ytterligare 
skulle vidga arbetsmarknaden, förbättra pendlingsmöjligheterna och bidra 
till knyta ihop Mälardalen.   

Varför samråd? 
Samrådet ger allmänheten och andra berörda möjlighet att påverka 
innehållet och hjälper oss att förbättra översiktsplanen. Handlingarna 
kommer från och med att samrådet påbörjas att finnas tillgängliga på 
www.arboga.se/oversiktsplan tillsammans med ett formulär för att lämna 
synpunkter. Handlingarna finns också utställda i Rådhuset och på Arboga 
bibliotek under samrådstiden.  

Efter samrådet kommer synpunkterna att sammanställas och eventuella 
bearbetningar göras. Därefter ställs planen ut för granskning, då det 
återigen finns möjlighet att komma med synpunkter, innan den förs till 
kommunfullmäktige för antagande. När den reviderade översiktsplanen 
antagits av fullmäktige kommer den att vara vägledande för den fortsatta 
planeringen i Arboga. 
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Lämna synpunkter 
Skriftliga synpunkter på förslaget ska senast den 9 juli 2017 ha inkommit 
till Kommunkansliet, Arboga kommun, Box 45, 732 21 Arboga. E-post: 
arboga.kommun@arboga.se.  

Frågor besvaras av Helena Bosved, projektledare, på 0589-870 05, eller 
helena.bosved@arboga.se. 
 

 

 Bilaga Sändlista  
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Sändlista  

Samråd om Framtidens Arboga – Översiktsplan för  
Arboga kommun  
Samrådstid: 2017-05-09 till 2017-07-09 

  

Kommunala nämnder 
 

Barn- och Utbildningsnämnden   

Fritids- och Kulturnämnden   

Kommunstyrelsen   

Socialnämnden   

Tekniska nämnden   

Andra funktioner i kommunen 
 

Näringslivsrådet   

Ungdomsfullmäktige   

Kommuner 
 

Köpings kommun   

Kungsörs kommun   

Sala kommun   

Hallstahammars kommun   

Skinnskattebergs kommun   

Surahammars kommun   

Norbergs kommun   

Fagersta kommun   
Västerås stad   

Örebro kommun   

Eskilstuna kommun   

Lindesbergs kommun   

Katrineholms kommun   
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Politiska partier i Arboga 

Centerpartiet i Arboga   
Liberalerna i Arboga   
Socialdemokraterna i Arboga   
Vänsterpartiet i Arboga   

Kristdemokraterna i Arboga   
Moderaterna i Arboga   

Sverigedemokraterna i Arboga   

Miljöpartiet i Arboga   
Omsorgspartiet i Arboga   

Pensionärsorganisationer 
 

Arboga Vision Seniorer   

Aktiva seniorer i Arboga   

Pensionärsföreningen SPF Aktiv   

Pensionärsföreningen PRO   

RPG-Arboga kommun    

Sveriges Pensionärers 
Riksförbund i Arboga 

  

Myndigheter 
 

Länsstyrelsen i Västmanlands 
län 

  

Trafikverket Region Öst   

Bergsstaten   

Energimyndigheten 
 

  

Lantmäterimyndigheten 
Västmanland 

  

Försvarsmakten   

Luftfartsverket   

Polismyndigheten   

Skogsstyrelsen Mälardalen   

Stockholm-Mälarens 
sjötrafikområde 

 

Svenska Kraftnät   
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Förbund och bolag 
 

Västra Mälardalens 
räddningstjänstförbund 

  

Västra Mälardalens 
kommunalförbund/Renhållning 

  

Västra Mälardalens 
myndighetsförbund 

  

VafabMiljö   

Västra Mälardalens Energi och 
Miljö AB 

  

Mälarenergi, elnät   

Fibra   

Linde Energi AB   

Vattenfall eldistribution AB   

E.on Elnät Sverige AB   

Tele 2, Network   

TeliaSonera Skanova Access AB   

Telenor Fibre Network, Telenor   

Koordinator Bredband/Peter 
Ahlin 

  

Företag och föreningar  

Företagarna 
Arboga/Företagarnas 
Riksorganisation (FR) 

  

Arboga i centrum   

Byggnadsfirman Lund   

Maxab fastigheter   

Sturestadens fastigheter    

Bovista   

Fastighetsägarna i Mellansverige   

Sveriges fastighetsägareförening   

Hyresgästföreningen  

Hjälmare kanals vänner   

Företagsamma Kvinnor i Arboga   

Jädersbruks vänner   

Traktens bästa    
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Egna hemsägarna i KAK   

Försvarets motorklubb Arboga   

SAAB Aerotech   

Natur och friluftsliv 
 

Arboga fågelklubb   

Arboga jaktklubb  

Götlunda fiskeklubb  

Friluftsfrämjandet   

Jägarnas riksförbund  

Naturskyddsföreningen   

Sportfiskeklubben Sturefiskarna   

Museer, hembygdsföreningar, 
byalag, församlingar 

 

Västmanlands läns museum   

Hembygdsföreningen Arboga 
Minne 

  

Medåkers hembygdsförening   

Götlunda hembygdsförening   

Säterbo hembygdsförening   

Framtid Medåker   

Arbogabygdens församling 
 

  

Regionala organisationer 
 

Region Västmanland    

Kollektivtrafikmyndigheten    

LRF lokalavdelning Arboga 
 

  

Länsbygderådet i Västmanland 
 

  

Mälardalsrådet 
 

  

Mellanskog Skogsägarna i KAK 
 

  

Handikappföreningar 
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Arbogas handikapporganisation 
samverkan AHS 

 

Media 
 

Arboga tidning   

Taltidningen i Västmanland    

Magazin24    
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Datum Vår beteckning 
2017-05-22 KS 2017/225 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl 
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Yttrande gällande samråd för Framtidens Arboga, 
översiktsplan med utblick mot 2030 
Kungsörs kommun har av Arboga kommun inbjudits till samråd avseende revide-
rad översiktsplan.  
 
Arboga kommun är inne i en expansiv fas med målet att bli 15 000 invånare till 
2030. Översiktsplanen ska bidra till att skapa en levande kommun med fler bostä-
der, företag och verksamheter, samtidigt som vi utvecklar stadens unika miljöer 
och närhet till grönska och vatten.  
 
I den nya planen finns mer utpekad mark för bostäder och verksamheter. En LIS-
bilaga för landsbygdsutveckling i strandnära läge har tagits fram i syfte att främja 
bostadsbebyggelse på landet. Översiktsplanen innehåller riktlinjer och vägled-
ningar för att kunna bli ett stöd i planeringen.  

 
Kungsörs kommuns synpunkter 
Inledningsvis vill Kungsörs kommun lyfta fram att översiktplanen är väl genom-
arbetad, välskriven och har en bra disposition. Synpunkterna lämnas rubrikvis. 
 
Trafik och hållbara transporter 
Under rubriken inriktning förespråkas dubbelspår mellan Arboga och Hovsta. 
Kungsörs kommun instämmer att dubbelspår på sträckan är centralt för Mälarba-
nans utveckling. För att trafikutbudet ska kunna öka och robustheten i järnvägs-
systemet ska stärkas kan det vara av värde att lyfta fram att det även behövs 
dubbelspår på hela sträckan Örebro-Kolbäck/Västerås.   
 
Det kan vara bra att i översiktplanen nämna något om Svealandbanans utveckling 
och potential för kommunen och regionen. Att stärka relationerna till kommu-
nerna söder om Mälaren. En väl utvecklad tågtrafik mellan Örebro, Eskilstuna 
och Västerås gynnar både Arboga, Kungsör och Köping. 

 
Under rubriken Stockholm-Oslo står det att det längs stråket bor 800 000 män-
niskor. I Trafikverkets åtgärdsvalstudie, delrapport februari 2017, för sträckan 
Stockholm-Oslo framgår det att det bor nästan 3,4 miljoner människor längs 
stråket fördelat på cirka 50 kommuner. 
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Kungsörs kommun ser positivt på att kommunen förordar att transporter med 
farligt gods väljer E18 och inte väg 572 genom Arboga stad och Valskog.  
 
Kungsörs kommun delar Arbogas skrivelse med att arbeta för bättre cykelförbin-
delser mellan Arboga, Köping och Kungsörs kommuner. 
 
Mellankommunala frågor 
Det anges vilka som är de största utpendlingskommunerna. Det kan även vara av 
värde och nämna de största inpendlingskommunerna. 
 
Grönstruktur och vattendrag 
Att stärka kontakten och kopplingen till Arbogaån ligger även i linje med det 
arbete som pågår i Kungsörs kommun. I Kungsör pågår ett arbete med att ut-
veckla hamnområdet längs Arbogaån. Att stärka kontakten med Arbogaån i 
Arboga och Kungsör ökar attraktiviteten för boende och turism i regionen. 
 
Det är angeläget för Kungsör att Arbogaån uppnår och sedan bibehåller en god 
ekologisk och kemisk status. I detta arbete bör bekämpning av den invasiva 
vattenväxten sjögull ingå. Växten finns spridd i hela Arbogaån och har även 
börjat sprida sig ut i Mälaren. Bekämpningsåtgärder pågår i Mälaren, men så 
länge det finns kolonier i Arbogaån kommer spridning nedströms att fortsätta.  
 
 
Förslag till beslut 
Komunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommunchef Stefan Lejerdahl 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2017-06-19   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Utvärdring av Kultur- och fritidspolitiskt 
program 2014-2017 för Kungsörs kommun 
samt tillsättande av ny parlamentarisk 
styrgrupp (KS 2017/268) 
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2014 att anta ett förslag till 
kultur- och fritidspolitisk program 2014-2017. Programmet är ett 
övergripande dokument som berättar om inriktningen för det 
kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är styrande för hela kom-
munkoncernen. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en utvärdring av program-
met. Den görs trots att hela programperioden inte är klar för att 
möjliggöra ett välgrundat arbete med ett nytt program. Hur detta 
arbete ska se ut bör beslutas för att arbete ska kunna inledas under 
hösten. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-12, § 61 
• Kommunstyrelsens förvaltnings utvärdering 2017-06-08 med 

bilaga 
 
Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige tackar för utvärderingen av det Kultur- och 

fritidspolitiska programmet 2014-2017 och konstaterar att mycket 
arbete gjorts inom programmets områden. 

 
 En ny parlamentarisk styrgrupp tillsätts för arbetet med Kultur- 

och fritidspolitiskt program 2018-2021 med följande sammansätt-
ning: 

 

Per Strengbom (S), Hogsta 102, 736 91 Kungsör 

Namn: …………………. (S) Adress: ………………… 

Namn: …………………. (L) Adress:…………………. 

Namn: ………….……… (V) Adress: ………………… 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-06-19   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Namn: …………………. (MP) Adress:…………………. 

Namn: …………………. (M) Adress: ………………..… 

Namn: ………….……… (C) Adress: ………..…………. 

Namn: …………………. (KD) Adress: ………………… 

Namn: …………………. (SD) Adress: …………………. 

 
 

Till sammankallande i kommittén utses Per Strengbom. 
 
 
 
 
 

Kultur- och fritidspolitiska programmet 
2014-2017 finns att läsa på 
https://kungsor.se/uppleva-och-
gora/kultur/kultur--och-fritidspolitiskt-
program.html  
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Uppföljning av det kultur- och fritidspolitiska 
programmet 
Det kultur- och fritidspolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige den 
12 maj 2014 för att gälla till och med 2017. I beslutet fastslogs att en uppföljning 
av programmet skulle göras till kommunstyrelsen. Denna uppföljning är nu gjord 
av avdelningen för kultur, fritid och kommunikation, och bifogas (bilaga 1). 
 
Programmet gäller till och med 2017. Några punkter hänvisar till hösten 2017 
varför denna uppföljning inte är en fullständig utvärdering av hela program-
perioden. Att den ändå görs är för att möjliggöra ett välgrundat arbete med ett 
nytt program.  
 
I arbetet med nuvarande program bildades en parlamentarisk kommitté, det hölls 
uppskattade och välbesökta dialogmöten med berörda aktörer, och även allmän-
heten fick möjlighet att tycka till.  
 
Hur processen med att arbeta fram ett nytt kultur- och fritidspolitiskt program ska 
se ut bör beslutas för att kunna inledas under hösten.  
 
 
 
 
Claes-Urban Boström   
Kommunchef  Astrid Qvarnlöf  

Avdelningschef 
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Uppföljning av det kultur- och fritidspolitiska 
programmet 
Bakgrund och syfte 
Det kultur- och fritidspolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige den 12 
maj 2014 för att gälla till och med 2017. Det arbetades fram i en parlamentarisk 
kommitté i en process med flera dialogmöten och andra möjligheter för allmänhet 
och föreningsliv att lämna synpunkter. Programmet är ett sammanfattande och 
övergripande dokument som beskriver inriktningen för det kultur- och fritidspoli-
tiska arbetet och är styrande för hela kommunkoncernen.  
 
I programmet betonar vi hur viktigt kultur- och fritidslivet är för en plats attraktivitet 
och invånarnas känsla av livskvalité, hälsa och välbefinnande. Tre ledord ska prägla 
Kungsörs kultur- och fritidsliv; öppenhet, delaktighet och samarbete. Just det 
sistnämnda är extra viktigt för att lyckas som liten kommun.  
 
Det kultur- och fritidspolitiska programmet innehåller flera olika ”ska”-satser, alltså 
övergripande riktlinjer för hur kommunen ska arbeta och förhålla sig. Dessa hör till 
olika rubriker - ”Barn och unga”, ”Kultur för livskvalité och tillväxt”, ”Kulturarv”, 
”Det livslånga lärandet”, ”Föreningsstöd och samverkan” samt ”Friluftsliv”. Nedan 
följer en uppföljning av hur arbetet gått under programperioden fram till och med 
maj 2017. I de flesta fall finns en uppföljning under varje ska-sats men i vissa fall, då 
dessa är väldigt lika, görs en sammanfattning. 
 
Barn och ungdom 
Barn och unga pekas ut som en särskilt viktig grupp inom såväl idrotts- som 
kulturområdet.  Det gäller nationellt och i vårt eget kultur- och fritidspolitiska 
program. Det handlar om ungas välbefinnande, delaktighet, medskapande och 
fysiska hälsa, och om att tidigt grundlägga goda vanor. Ledarfrågan betonas särskilt, 
hur viktigt det är med bra förebilder och ett inkluderande förhållningssätt långt upp i 
åldrarna. 
 
 
 
 
 



   
  Sida 2 (13) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Idrott/fritid 
Därför ska: 
- ledarskapet i barn- och ungdomsföreningar särskilt stöttas och utvecklas genom 
olika samarbeten  
I kommunens föreningsbidragsregler finns särskilt avsatta medel för ledarutveckling. 
Dessa har sökts i begränsad omfattning under åren som varit och främsta anled-
ningen till det är den goda samverkan med SISU och Västmanlands Idrottsförbund 
(VIF) när det gäller utbildning av ledare. Dessa aktörer är viktiga samarbetsparter 
och kommunen har flera gånger haft dem med på föreningsträffar och förmedlat 
kontakten mellan SISU/VIF och föreningslivet. 2015 bjöd kultur och fritid in alla 
ledare till en inspirationsföreläsning med förbundskapten Pia Sundhage på temat 
”Att leda med glädje”. Under perioden har också en föreningsträff hållits 
tillsammans med SISU med speciell inriktning på att rekrytera fler ledare.  
 
- barn och ungdomar tilldelas träningstider före vuxna i de kommunala 
anläggningarna  
Detta har skett under programperioden utan undantag. 
 
- hyror och avgifter för barn och ungdomar vara lägre än för vuxna 
Avgifterna är mindre än hälften för barn/ungdom jämfört med vuxna.  
 
- barn stimuleras att prova på olika idrotter långt upp i åldrarna  
Kungsörs kommun arbetar med prova-på-dagar sedan 2013 i samarbete mellan 
fritidsenheten och skolan med mycket gott resultat. Ett exempel är 
Bordtennisklubben som ökat sitt medlemsantal kraftigt till följ av dessa dagar och till 
och med vuxit ur sina lokaler. 
När denna uppföljning skrivs har de första stegen tagits mot införandet av 
Fritidsbanken, ett koncept för gratis utlåning av utrustning. Fritidsbanken kan verka 
positivt för att få barn och unga att prova på olika idrotter, och för att öka underlaget 
för föreningslivet. Anläggandet av spontanidrottsplatser/multisportarenor vid den 
nya skolan kan också verka positivt.  
Våren 2017 ordnade kommunen en föreningsträff ihop med SISU och en inbjuden 
föredragshållare, Klas Östberg, för att prata om tidig utslagning och problematiken 
att många slutar idrotta i 11-12-årsåldern, och diskussion om hur man kan få fler att 
fortsätta längre. 
 
- kommunen utveckla samverkan mellan skolan och idrottslivet 
Prova-på-dagarna är viktiga i att utveckla denna samverkan. I kommunen finns ett 
kommungemensamt elevråd med bland annat idrott/fritid och kultur på agendan. 
 
- möjligheterna till spontan fysisk aktivitet öka 
Centralvallen har blivit mycket av en spontanidrottsplats sedan konstgräset lades. 
Spontanidrottsplatser/multisportarenor kommer även att anläggas vid nya skolan.  
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Utegymmen som tillkommit under perioden centralt i Kungsör och i Valskog är 
också anläggningar som inbjuder till spontan aktivitet, likaså alla våra fina leder och 
naturområden. I övrigt arbetar kommunen med att det ska finnas fria obokade tider, 
exempelvis i ishallen. Fritidsbanken kan underlätta spontan fysisk aktivitet 
ytterligare.   
 
- nya och befintliga föreningar inom barn- och ungdomsidrotten särskilt stimuleras 
så att fler startar och breddar sin verksamhet.  
Föreningsbidraget ger möjligheter till aktivitetsbidrag och ledarutvecklingsbidrag, 
barn/ungdom går före i hallarna och har lägre avgifter. Prova-på-dagarna är viktiga 
för att ge föreningarna möjlighet att visa upp sig och rekrytera fler barn och unga. 
Sommarlovspengen som kom 2016 är särskilt riktad till barn och unga 6-15 år.  
År 2016 kunde exempelvis hela sommarfotbollsskolan erbjudas gratis och 2017 
kommer ridklubben kunna ordna dagridläger. Integrationsmiljonen är ett annat 
exempel på att stimulera föreningslivet. Under 2016 avsatte kommunen en miljon till 
integrationsprojekt som föreningar och andra organisationer kunde söka. Flera av 
projekten som beviljades riktade sig till föreningar som skulle ordna aktiviteter för 
barn och ungdomar. 
Under perioden har antalet föreningar med barn-/ungdomsverksamhet varit ganska 
konstant. Uppgifter om antalet föreningsaktiva barn och ungdomar kommer att 
redovisas i den slutliga utvärderingen. 
 
- föreningar som får stöd arbeta enligt Riksidrottsförbundets värdegrunder 
Föreningarna lämnar in verksamhetsberättelse när de söker bidrag. 
 
Reflektion. Ledarfrågan är central för att föreningarna ska kunna fortsätta att bedriva 
verksamhet och utvecklas. Det är viktigt att kommunen gör vad vi kan för att främja 
arbetet i form av föreningsträffar för erfarenhetsutbyte och nya kunskaper, samt att 
vi fortsätter det goda samarbetet med SISU/VIF. Fysisk aktivitet är viktigt för hälsa 
och välbefinnande, och det är mycket positivt att vi anlägger nya 
spontanidrottsplatser, utvecklar möjligheterna till aktiviteter i naturen och startar 
konceptet Fritidsbanken. 
 
Kultur 
Därför ska: 
- kulturutbudet för barn och unga stärkas i dialog och samarbete med målgruppen 
UKM (Ung Kultur Möts) har fortsatt att arrangeras i samarbete mellan kommunen, 
ungdomar och ABF. Åldern för detta arrangemang är 13-20 år. 2016 tillkom en ny 
förening, Kollektivet, som engagerar främst ungdomar, och Kollektivet har stöttats 
med arrangemangsbidrag, och medel ur både integrationsmiljonen och 
sommarlovspengen. Föreningen har ordnat flertalet aktiviteter och medverkat både i 
Kulturveckan och konst- och hantverkssafarin. 
Biblioteket har under perioden successivt ökat sina aktiviteter för barn och 
ungdomar. I synnerhet 2016 tog man ett kliv till 55 aktiviteter från 43 år 2015.  
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Man har bland annat erbjudit bokcirklar, sagostunder, filmvisningar med diskussion, 
pysselverkstäder och berättarstunder. Sommaren 2017 planeras det dessutom för 
workshop i ljud och bild. 
Skolan har fått pengar till kulturaktiviteter genom projektet Skapande skola och 2017 
har förskolan också fått extra medel genom Skapande förskola. Innehållet har satts i 
dialog med eleverna. Kommunens nya kultur- och evenemangssamordnare, som 
arbetat mycket med barn- och ungdomskultur tidigare, har haft dialog med ungdomar 
på Fritidsgården, som fått välja mellan olika teaterproduktioner, och kommer även 
vara en del av det kommungemensamma elevrådet för att stärka dialogen om 
kulturutbudet där.  
 
- barn och unga särskilt beaktas i planeringen av nya och utvecklingen av befintliga 
evenemang 
I utvecklingen av befintliga evenemang beaktas dessa grupper. I planeringen av de 
större evenemangen som Thor Modéen-dagarna och Kulturveckan försöker vi alltid 
ha ett innehåll som även tilltalar barn och unga. Några exempel under perioden: 
• Thor Modéen-dagarna har vuxit till en riktig familjefest. 2016 var det också extra 

ungdomsaktiviteter på Centralvallen.  
• Den 1 oktober 2017 går projektet ”Ett kulturliv för alla – konst” igång efter 

samma modell som teatern och musiken. Här kommer barn och unga varit särskilt 
prioriterade.  

• De gratis sommarlovsaktiviteterna kommer 2017 generera kulturaktiviteter både i 
centrala Kungsör och i Valskog. 

• 2017-års konst- och hantverkssafari kunde breddas med ungdomars konst genom 
föreningen Kollektivet.  

• 2017 anställde kommunen en kultur- och evenemangssamordnare som arbetat 
mycket med barn- och ungdomskultur och som ska sätta fokus på att försöka 
bredda utvalda arrangemang. 

• Under kulturveckorna som varit har det bland annat ordnats ungdomskvällar i 
Kollektivets lokaler, barnteater, spelningar av musikskolan, sagostunder, 
workshop i graffitti och ungdomsteater. 

 
- kommunen stärka samverkan mellan skolan och olika kulturverksamheter 
Skolan har fått pengar till kulturaktiviteter genom projektet Skapande skola och 2017 
har förskolan också fått extra medel genom Skapande förskola. Det finns även ett 
ständigt pågående arbete med kulturaktiviteter för utvalda åldrar i skolan. Vid vissa 
tillfällen har Västmanlands Teater kommit ut med produktioner som man spelat för 
skolelever på dagen och allmänheten på kvällen.  
 
- ledarskapet i barn- och ungdomsföreningar stöttas och utvecklas genom olika 
samarbeten 
Bidragsreglerna som exempelvis ledarbidrag gäller även kulturföreningarna. Se ovan 
under idrott/fritid. 
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Reflektion. Under perioden har det tagits steg för att bredda utbudet av kultur och 
evenemang för barn och unga, och det finns en mycket positiv trend i 
biblioteksverksamheten. Vad gäller evenemang/arrangemang är det svårt att ordna 
kulturaktiviteter som attraherar ungdomar. Det är nödvändigt att det görs i dialog 
med målgruppen för att lyckas. Här finns det mycket att utveckla både för kultur och 
fritid, och för skolan. Det finns forum i det skolgemensamma elevrådet, den nya 
föreningen Kollektivet, vår egen fritidsgårdsverksamhet med mera att arbeta vidare 
med för en ökad dialog om kultur och evenemang. Det finns nu även bättre 
förutsättningar i och med tillsättandet av en ny kultur- och evenemangssamordnare 
med en bakgrund inom området barn- och ungdomskultur.  
Ett sista medskick är att det kan vara värt att titta på konceptet ”prova-på-dag” även 
inom kulturområdet, då kulturföreningarna/kulturaktörerna får möjlighet att visa upp 
sig för skolbarn och bredda sin verksamhet. 
 
Kultur för livskvalité och tillväxt 
Ett kreativt, öppet och inkluderande kulturliv har många positiva effekter. Det bidrar 
till ett levande Kungsör, till livskvalitet, välbefinnande och hälsa. Det skapar 
mötesplatser, och bidrar positivt till integration och känslan av gemenskap. Kulturen 
skapar också upplevelser som vi kan använda i marknadsföringen av Kungsör. 
 
Därför ska: 
- en aktiv samverkan ske för att öka kulturutbudet, och stärka nya och befintliga 
kulturföreningar och kulturaktörer 
- forum finnas där aktörerna inom kulturområdet kan mötas, diskutera idéer, 
samarbetsmöjligheter och utmaningar 
En aktiv samverkan har skett och sker i den så kallade aktivitetsgruppen och i 
kulturgruppen. I dessa finns representanter för föreningar, kommunen och andra 
kulturaktörer. Samverkan sker också inriktat på och inför speciella arrangemang som 
konst- och hantverkssafarin och Kulturveckan. Dessa två evenemang har vuxit under 
perioden och blivit till de två största kulturevenemangen. I synnerhet i den 
sistnämnda deltar flertalet föreningar, studieförbund och andra kulturaktörer.  
Dialog sker även kontinuerligt, utanför de större träffarna, med kulturföreningar och 
andra aktörer för att diskutera utbud, utveckling och samverkan. 
 
- kulturella mötesplatser och samlingsplatser stimuleras 
Biblioteket är navet i kulturlivet och en viktig samlingsplats. Kommunen satsade 
2014-2015 på en totalrenovering av lokalen med helt ny inredning och nya rum, och 
sedan renoveringen har ett ökat utbud av aktiviteter också tillkommit - se mer nedan 
under ”Det livslånga lärandet”. Utöver biblioteket är det många arrangemang på 
Thor Modéen-teatern och på Kungsudden. Platserna stimuleras på olika sätt, se 
kapitlet om Kungsudden, och beträffande teatern så erhåller den stöd från 
kommunen. 
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- kommunen marknadsföra och på olika sätt stötta kulturella evenemang 
Detta sker i hög grad och har så gjort under hela perioden. Kommunen har varannan 
vecka i Magazin ”Det händer”-annonser med evenemangen de kommande två 
veckorna. Vi har också en evenemangskalender på vår webbplats. Inför de större 
arrangemangen sker en extra satsning på marknadsföring - inför safarin, Thor 
Modéen-dagarna och Kulturveckan sker tämligen omfattande insatser. Valborg, 
nationaldagen, midsommar och julmarknaden är ytterligare exempel på arrangemang 
där kommunen går in med stöttning på olika sätt. 
 
- samarbeten utvecklas med regionala aktörer och regionala projekt i syfte att stärka 
utbudet och utvecklingen i Kungsör 
Kommunen har utvecklat ett gott samarbete med Västmanlandsmusiken, 
Västmanlands Teater, Region Västmanland och andra regionala aktörer vilket 
resulterat i projekt som ”Ett Kulturliv för alla-teater”, Kulturarvsportalen och 
Regional bibliotekssamverkan. Kungsörs kommun har tagit beslut om att medverka i 
”Ett kulturliv för alla-konst” som startar den 1 oktober 2017. 
 
- mångfald och kulturella olikheter tillvaratas 
Här har integrationsmiljonen varit väldigt gynnsam med nästan 20 beviljade projekt, 
flera inom kulturområdet. Vissa pågår även 2017, exempelvis SFI-BIO. En 
utvärdering av projekten kommer att redovisas för kommunstyrelsen hösten 2017. 
Ett annat exempel är Kulturveckan där vi haft det mycket populära inslaget ”Mat 
från olika länder” flera år.  
 
Reflektion. Vi har en god samverkan inom kulturområdet med föreningar och 
regionala aktörer samt ett bibliotek med en mycket positiv utveckling. I den 
medborgarundersökning som gjordes under programperioden, våren 2015, gav man 
området Kultur det totala betygsindexet 62 i Kungsör. Denna siffra var för samtliga 
kommuner under 10 000 invånare 55. Detta visar på en större nöjdhet med 
kulturutbudet och biblioteksverksamheten än de flesta jämförbara kommuner.  
Dock är det fortfarande, trots tillkomsten av Kollektivet, relativt få föreningar som 
står för en stor del av utbudet. Detta gör det sårbart men är alls inte ovanligt på en 
liten ort. Det är viktigt att stötta de föreningar som finns och möjliggöra för dem att 
på olika sätt få nya medlemmar och träffa andra aktörer för att utbyta idéer och 
samarbetsmöjligheter.  
Det finns inte särskilt många mötesplatser för kulturutövare och kulturföreningar. En 
plats där föreningslivet kan träffas och visa upp sig, och där man kan utöva olika 
typer av kulturaktiviteter som teater, musik och dans skulle verka mycket positivt för 
utvecklingen av kulturutbudet och möjligheten att utöva kultur i Kungsör. 
 
Kulturarv 
Kungsör har en lång, intressant och rik historia som har stark koppling till 
varumärket Kungariket Kungsör, en historia som tillsammans med kulturarven bör 
vårdas och levandegöras. Till kulturarven räknar vi även våra unika naturområden. 
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Därför ska: 
- Kungsörs historia och kulturarv vårdas, berättas och lyftas fram 
Kulturarven vårdas på olika sätt. Kungsudden vårdas och utvecklas genom olika 
insatser främst av Hembygdsföreningen men även av kommunen, se nedan under 
rubriken ”Kungsudden”. Våra naturområden vårdas genom insatser av kommunen 
och enskilda markägare. Till stöd för arbetet finns en Friluftsplan som detta program 
hänvisar till för en utförligare beskrivning av hur arbetet bedrivs. 
 
Historien och kulturarven lyfts fram på många olika sätt genom marknadsföring, 
aktiviteter och evenemang. Detta har skett och sker exempelvis genom följande: 
• Kungsudden lyfts fram genom olika arrangemang som Valborg, konst- och 

hantverkssafarin, nationaldagsfirandet och midsommar. Dessa arrangemang har 
vuxit i omfång, i synnerhet safarin. 

• Kungsudden tillsammans med Kungsörs historia är återkommande centrala delar i 
marknadsföringen av Kungsör som besöksmål men även till viss del i annan 
marknadsföring.  

• Kommunens webbplats marknadsför Kungsörs historia, kyrkorna, Kungsudden, 
naturområdena, foldrar och böcker i ämnet med mera som är relaterade till vår 
historia och miljö. 

• I evenemang som Kulturveckan finns alltid punkter med som berättar om 
Kungsörs historia, ibland även på plats på Kungsudden genom föredrag och 
guidningar. Hembygdsföreningen är en viktig aktör i Kulturveckan, så även 
kyrkorna. 

• På biblioteket finns hembygdsföreningen med i olika programpunkter, gamla 
Kungsörsbilder visas i lokalen, böckerna om Kungsörs historia säljs och ett 
hembygds- och släktforskarrum skapades i renoveringen 2014-2015. 

• Naturområdena lyfts fram i många olika sammanhang; på webben, i foldrar, på 
mässor, i broschyren Turist i Västra Mälardalen, i arrangemang som 
världsmiljöveckan med mera.  

 
- tillgängligheten till våra kulturhistoriska miljöer vara god  
Tillgängligheten har förbättrats till och i Kungsuddens hembygdsgård. Kungsudden 
har under perioden fått hiss, en ramp blev klar strax innan programperiodens början, 
likaså handikappanpassades åpromenaden vid udden. Kommunen har även gjort 
vissa insatser för att förbättra tillgängligheten till naturområden som självstängande 
grindar, som gör det enklare att ta sig in och ut ur hagarna, och informationsskyltar 
om betesdjur. 
 
- kommunen delta i länsprojekt ”Kulturarvsportal Västmanland” 
Kommunen deltar i detta projekt. En webbplats/portal finns på plats.  
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Kungsudden 
Därför ska: 
- kommunen vara aktiv i samarbeten som stärker och utvecklar Kungsudden och i 
marknadsföringen av området, aktiviteter och evenemang.  
Detta sker i hög grad, se ovan. Kommunen och representanter för hembygdsföringen 
har dialog om utvecklingen av Kungsudden, och hembygdsföreningen finns med i 
kulturgruppen och aktivitetsgruppen samt i de olika ”Ett kulturliv för alla”-projekten. 
På området arrangeras Valborg, nationaldagsfirande, midsommarfirande och under 
perioden även julmarknaden.  
 
Här följer ett axplock av det som genomförts på Kungsudden under perioden: 
• en hiss har installerats i byggnaden  
• trappan till entrén har bytts ut 
• bryggorna vid Arbogaån har restaurerats 
• hörselslingor i Vasakällaren har installerats 
• köket har renoverats 
• möbler och flaggstänger har målats om 
Viktigt att nämna i sammanhanget är Kungsuddens Restaurang & Cafés roll i att 
stärka områdets attraktionskraft genom god mat, och olika aktiviteter som 
Kungakalaset, det stora tårtkalaset och musikkvällar. 
 
Reflektion. De kulturarv vi har lyfts fram på olika sätt. Kungsörs historia, 
Kungsudden och naturområdena är alla viktiga i marknadsföringen av Kungsör som 
boende- och besöksort. Detta går att utveckla ännu mer, exempelvis genom ett årligt 
evenemang inriktat på just vår historia, arrangemang som stärker kopplingen till 
”Kungariket Kungsör” och genom att skapa fler platser där samlingar av olika slag 
kan visas upp.   
 
Det livslånga lärandet 
I ett allt mer kunskapsintensivt samhälle är bildning och livslångt lärande viktigt för 
demokrati och delaktighet. I detta ligger möjligheten att påverka den egna 
livssituationen, något som i sin tur har stor betydelse för hälsa och välbefinnande. 
Viktiga aktörer i det livslånga lärandet är biblioteket och studieförbunden.  
 
Därför ska: 
- biblioteket erbjuda kompetens, vägledning och service för att göra det livslånga 
lärandet möjligt 
- biblioteket vara en attraktiv och inkluderande mötesplats, tillgänglig för alla 
En totalrenovering genomfördes hösten 2014 och två månader in på 2015. Alla 
hyllor, diskar och möbler byttes ut, golvet lades om, väggarna målades och ett nytt 
rum skapades på bottenvåningen för tyst läsning och aktiviteter, och för 
släktforskning på entréplanet. Renoveringen följde både tidsplan och budget, och 
fick ett väldigt gott resultat.  
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Under 2016, som egentligen var det första året i ”det nya” biblioteket, fick 
verksamheten en mycket positiv utveckling. Antalet aktiviteter både för gruppen 
vuxna och för barn/ungdom ökade med cirka 30 procent. Besöksantalet låg på 
61 680, 1 000 fler än rekordåret 2014 (då man var en plats för förtidsröstning i EU-
valet och det allmänna valet till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige). Den 
nyligen renoverade lokalen, satsningen på nya medier och aktiviteter, och 
omvandlingen av en bibliotekarietjänst till att arbeta med inriktning mot ungdom, 
unga vuxna och nyanlända, hade säkerligen stor del i de goda resultaten. 2016 tog 
man även över Konsumentvägledningen från Köpings kommun och ökade dess 
tillgänglighet för kommuninvånarna. 
Besökarnas uppfattning om personalens service mäts vartannat år genom en enkät. 
Den senaste visade på ett totalbetyg på 4,7 på en 5-gradig skala, vilket får anses 
mycket bra.  
Under perioden har biblioteket fått investeringar i RFID-teknik och 
självbetjäningsautomater godkända, och ett mål är att realisera meröppet under 2018. 
Detta kommer att öka tillgängligheten och servicen ytterligare. 
 
- biblioteket vara aktivt i samarbeten runt olika kulturarrangemang 
Biblioteket samverkar med föreningar, andra kommunala verksamheter och 
studieförbund för att möjliggöra ett brett program. Samarbetet med Konstföreningen 
har fortsatt och föreningen har som tidigare ordnat utställningar i utställningshallen 
på nedre plan. Biblioteket har tagit en aktiv roll i Kulturveckan, i att ha egna 
programpunkter och upplåta tid och plats till föreningar att synas och ha aktiviteter, 
och har utökat sitt öppethållande vid en rad evenemang. 
 
- kommunen medverka till att öka den digitala delaktigheten 
Biblioteket hjälper många till digital delaktighet främst genom handledning i 
vardagen. Människor kommer helt enkelt in med olika IT-relaterade problem som 
personalen hjälper till med. Biblioteket har även ordnat en så kallad Get-on-line 
week och eMedborgarvecka/Dyslexivecka vid ett flertal tillfällen, och föredrag på 
olika teman.  
Biblioteket har inlett ett samarbete om IT/teknik med Kungsörs uppfinnarförening 
LIST. Föreningen har sökt Leader-medel till en förstudie som ska undersöka 
möjligheten att starta ett ”Makerspace”, en kreativ IT-verkstad där man delar 
kunskap, verktyg och idéer. Förstudien drivs av LIST i samarbete med 
ungdomsföreningen Kollektivet och biblioteket. 
 
- dialog föras mellan kommunen och studieförbunden om den kommunala 
bidragsmodellen  
- samarbetet med studieförbunden stärkas för att öka utbudet av kulturaktiviteter, 
och aktiviteter för bildning och lärande i Kungsör 
Dialog om den kommunala bidragsmodellen hölls i början av programperioden. 
Kommunen träffar studieförbunden ihop med biblioteket, och länsbildnings-
förbundet i olika regionala nätverk.  
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Studieförbunden medverkar i bibliotekets program och i evenemang som konst- och 
hantverkssafarin, Thor Modéen-dagarna och Kulturveckan. ABF har varit extra 
engagerade i samarbeten kring ungdomarna som exempelvis UKM och aktiviteter på 
Centralvallen under Thor Modéen-dagarna. 
 
Reflektion. Biblioteket har haft en mycket positiv utveckling och under perioden har 
det också fattats investeringsbeslut som gör det möjligt att 2018 införa självbetjäning 
och meröppet. Biblioteket har alla möjligheter att fortsätta på den inslagna vägen och 
öka service, aktiviteter mot olika målgrupper och tillgängligheten ytterligare 
kommande år. Denna utveckling stärker folkbildningstanken och bidrar till att 
invånarna kan få ökad tillgång till bibliotekets medier och studiemiljö. 
Ett område som är viktig när man pratar det livslånga lärandet är det om 
skolbiblioteken. I den nya biblioteksplanen, som antogs under perioden, är vikten av 
välfungerande skolbibliotek tydligare än förut. Skolbibliotek som pedagogisk resurs, 
som stödjer elever och lärare både i och utanför klassrummet, är utan tvekan en 
framgångsfaktor som bidrar till ökad måluppfyllelse. Hur kommunen väljer att 
organisera samarbetet mellan kommunbiblioteket och verksamheten i den nya skolan 
är i sammanhanget en viktig fråga. 
 
Föreningsstöd och samverkan 
En god samverkan mellan kommunen och föreningar, studieförbund, fria aktörer och 
företag är nyckeln till framgång, och till att vi som ort kan erbjuda ett rikt och 
varierat kultur- och fritidsliv. I denna samverkan ska kommunen ha en aktiv roll. En 
god samverkan bör även gälla med regionala aktörer. 
 
Därför ska: 
- kommunen aktivt arbeta för att aktörer möts, får kunskaper och samverkar kring 
angelägna frågor 
Detta har skett i allra högsta grad under perioden. Varje år bjuder kultur och fritid in 
till träffar av olika slag där aktörer möts, exempelvis i aktivitetsgruppen, kultur-
gruppen, grupper inför särskilda arrangemang som safarin och julmarknaden, och till 
större föreningsträffar – då ofta föredragshållare och externa aktörer medverkar. I 
dessa nätverk/grupper tar kommunen en aktiv roll.  
 
- kommunen ha en god service till föreningar, studieförbund och andra aktörer inom 
området 
Kultur och fritid arbetar ständigt för en god service till föreningar och andra aktörer 
inom kultur- och fritidsområdet. Biblioteket gör serviceundersökningar, se mer under 
”Det livslånga lärandet”, och det gör också fritidsenheten. I mätningen 2015 gav 
föreningslivet enhetens service och bemötande betyget 4 på en 5-gradig skala. 
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- stödet till föreningar och studieförbund vara tydligt 
Under perioden har reglerna för föreningsbidrag och studieförbundsbidrag inte 
förändrats förutom att maxåldern för aktivitetsbidrag har höjts till 25 år. Kultur och 
fritid upplever att det är känt vad som gäller och hur man söker de flesta bidrag. 
 
- kommunens förvaltningar aktivt samarbeta med idrotten, studieförbunden och 
kulturlivet  
Kommunstyrelsens förvaltning (kultur och fritid) samt barn- och 
utbildningsförvaltningen är de förvaltningar som samarbetar mest av naturliga skäl. 
 
- kommunen bidra till att marknadsföra kultur- och fritidslivet, t.ex. genom att ha ett 
uppdaterat föreningsregister på webbplatsen med länkar till föreningarnas 
hemsidor, marknadsföra kommande evenemang på webben och i media, årligen 
göra och dela ut Kultur- och fritidsguiden till alla hushåll och nyinflyttade, och 
erbjuda föreningslivet att visa upp sig vid olika arrangemang 
Alla dessa marknadsföringsinsatser har skett under perioden och sker kontinuerligt. 
 
 - kommunens anläggningar ha god standard, tillgänglighet och nyttjandegrad, och 
utvecklas i dialog med föreningarna  
Följande är exempel på sådant som tillkommit under perioden på anläggningssidan: 
• konstgräs, anlades november 2013 och togs i bruk våren 2014 (Centralvallen) 
• skateyta och basketkorgar (Centralvallen) 
• boulebana (Centralvallen) 
• renovering av omklädningsrumsbyggnaden (Centralvallen) 
• teknikbana mountainbike (Lockmora) 
• beachvolleyplan (Valskog) 
• utegym (Kungsör och Valskog) 
• robotgräsklippare (Runevallen, Centralvallen, Björliden) 
• automatbevattning (Runevallen) 
• nya golv i A- och C-hallen (sporthallen) 
• nyinköp och renovering av redskap (sporthallen) 
• ny läktare och RWC (ishallen) 
• nya badbryggor och ramp för rörelsehindrade (Skillinge) 
• byte till LED-armaturer i elljusspåren (Kungsör, Valskog) 
 
I utvecklingen och underhållet av anläggningarna finns en god dialog mellan kultur 
och fritid och KKTAB. Under perioden har tydliga gränsdragningslistor upprättats 
som ett bra stöd. Kultur och fritid har också en god dialog med föreningslivet kring 
anläggningarna. Exempelvis träffar man föreningarna verksamma i sporthallen 
regelbundet och dessa fick bland annat tycka till om vilka golv som skulle köpas in. 
Läktaren i ishallen är ett annat projekt som skett i dialog med föreningslivet, likaså 
anläggningen av konstgräset och mountainbikebanan i Lockmora. 
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Vad gäller nyttjandegraden är många anläggningar i stort sett fullbokade under 
tillgänglig tid. I sporthallen är det aktiviteter från klockan 08.00 till 22.00 under 
vardagar med uthyrning och matcher på helgerna. I ishallen är det uppbokat i 
veckorna med jämförelsevis mycket tid till fri åkning på helgerna. Centralvallen är 
bokad av skolan vissa tider på dagen, och för träningar och matcher kvällar och 
helger. Däremellan finns det utrymme för spontanidrott. Vinterhalvåret är det många 
externa bokningar kvällar och helger. I Lockmora har nyttjandegraden ökat, främst 
under sommarhalvåret, och cykelklubben (KSK) ökar sin verksamhet.  
 
- samarbeten sökas regionalt, exempelvis med Västmanlands Idrottsförbund, SISU 
och Västmanlands Teater 
De regionala samarbetena har ökat under perioden. ”Ett kulturliv för alla”, som finns 
i alla kommuner i Västmanland, har nu tre olika inriktningar. Från att tidigare enbart 
omfatta musik, blev det år 2014 även ett projekt runt teater och den 1 oktober 2017 
börjar ett projekt runt konsten. I dessa har vi regionala parter i Västmanlands-
musiken, Västmanlands Teater och Region Västmanland. Kulturarvsportalen är 
ytterligare ett regionalt projekt som tillkommit under perioden där kommunen är 
med. SISU och Västmanlands Idrottsförbund är med på många träffar med 
idrottsföreningarna i kommunen och på prova-på-dagarna. Det finns också en 
regional bibliotekssamverkan som vuxit sig starkare under perioden och som 
resulterat i tre projekt – gemensam webb, bibliotekssystem med gemensamt lånekort 
och gemensam upphandling av RFID-teknik för att möjliggöra självbetjäning. 
 
- kommunen göra en aktiv marknadsföring för att erbjuda föreningar i andra 
kommuner att förlägga sina läger i Kungsör 
Kungsör har några återkommande läger varje år och fritidsenheten gör vissa utskick. 
Möjligheten att skräddarsy sitt eget läger i Kungsör marknadsförs också på 
kommunens webbplats. 
 
Reflektion. Kultur och fritid erbjuder föreningsliv och andra aktörer många 
möjligheter att träffas och diskutera, och har också god dialog med regionala aktörer. 
Flera viktiga projekt har kommit ur den regionala samverkan och här handlar det om 
att fortsätta att se vad Kungsör kan dra nytta av och vara delaktig i. Samverkan lokalt 
och regionalt är nyckeln till framgång. 
I medborgarundersökningen 2015 gav man området Idrotts- och motionsanlägg-
ningar det totala betygsindexet 61 i Kungsör. Denna siffra var för samtliga 
kommuner under 10 000 invånare 58. Vi har väldigt fina anläggningar för att vara en 
liten kommun och medskicket är att arbeta med underhåll så att de fortsätter vara 
fina och utveckla dem efter de förutsättningar som finns. 
En översyn av föreningsbidragsreglerna har påbörjats och i synnerhet 
arrangemangsbidraget behöver bli tydligare. Fritidenheten tittar också på en 
förenkling av ansökningsblanketterna. 
Lägerverksamheten är något som skulle kunna utvecklas ytterligare. Dock behövs i 
så fall mer resurser, och hur den nya skolan får användas vid läger måste klargöras. 
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Föreningslivet och allmänheten ger kultur och fritid inklusive bibliotek bra betyg vad 
gäller servicen. Marknadsföringen ligger även den på en hög nivå. Allt kan utvecklas 
men bedömningen är ändå att kommunen har god funktion inom området 
Föreningsstöd och samverkan.  
 
Friluftsliv 
I programmet lägger vi fast hur viktigt det är även med friluftslivet och vilka goda 
förutsättningar Kungsör har med en fantastisk natur, närheten till Mälaren och fina 
leder för aktiviteter i naturen. För utvecklingen av friluftslivet hänvisar programmet 
till Friluftsplanen för Kungsörs kommun. Dock väljer programmet att lyfta ett 
område med stor potential – Lockmora. 
 
Därför ska: 
- Lockmoraområdet utvecklas som rekreations- och friluftsområde  
- utvecklingen ske i dialog med föreningarna i området  
Under perioden har ett Lockmoraråd bildats med de föreningar som är aktiva i 
området. Flera saker har diskuterats i rådet. Skyltningen är en viktig pusselbit och 
vissa förbättringar har gjorts vad gäller informations- och hänvisningsskyltar. En idé 
som rådet har arbetat med är den om en särskild Lockmoradag, något som blev 
verklighet i maj 2017. Det pågår också ett arbete för att i samarbete med berörda 
markägare möjliggöra ett milspår. 
 
Reflektion. Lockmora har stor potential och det området kan erbjuda ligger helt rätt i 
tiden med det stora intresse som finns inom cykling, löpning och vandring. Ett 
tydligt tecken på det är den senaste Björnlunken som hade runt 1 000 startande, och 
att föreningar som cykelklubben (KSK) utökat sin verksamhet. För oss som kommun 
handlar det om att fortsätta utveckla området och arrangemangen i dialog med 
berörda föreningar, ta tillvara på de fina förutsättningar som finns och bidra med 
marknadsföring.  
I Lockmora finns en stenlada med stor potential som plats för olika arrangemang och 
om den skulle göras i ordning, skulle området få ytterligare liv och rörelse, och 
attraktionskraft. 
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§  
Startbesked för ombyggnad av torget i 
Valskog KS 2017/262) 
I samband med målarbetet inför mål och budget 2018 beslutade 
fullmäktige om två förskönande insatser inom ramen för centrum-
utveckling etapp 1: 

• Ombyggnad av Drottninggatans nedre del inklusive Coop-
torget 

• Ombyggnad av torget i Valskog    
 
En skiss för ombyggnad av torget i Valskog är nu klar.  
 
En enhällig plankommitté föreslår att Kungsörs KommunTeknik 
AB ska få i uppdrag att bygga om torget i Valskog enligt upprättad 
skiss och till en kostnad av 820 000 kronor. 
 
När beslutet om startbesked tagits så kommer skissen att lägga ut 
på kommunens hemsida med uppmaning till Valskogsborna att 
komma in med synpunkter. Om det finns synpunkter som på något 
sätt påverkar det politiska beslutet kommer ärendet att återkomma 
för nytt beslut innan byggstart. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-05-24 
  
Förslag till beslut Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att 

bygga om torget i Valskog enligt upprättad skiss till en maximal 
kostnad om 820 000 kronor. 

 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2017-05-24  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kommunchef Claes-Urban Boström   
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Startbesked för ombyggnation av torget i Valskog 
I samband med målarbetet inför mål och budget 2018 beslutade fullmäktige om 
två förskönande insatser inom ramen för centrumutveckling etapp 1: 

• Ombyggnad av Drottninggatans nedre del inklusive Coop-torget 

• Ombyggnad av torget i Valskog    
 

Torget i Valskog 
Under projektets gång har Fritidsgårdens lokaler vid torget sagts upp av fastig-
hetsägaren vilket gjort att förutsättningarna på torget förändrats genom att den 
ramp som finns till den fastigheten inte längre är nödvändig. Av den anledningen 
har det ursprungliga förslaget på torgets utformning reviderats. 
 
Fastighetsägarna runt torget ser positivt på ombyggnaden och kommer att se över 
vilka möjligheter de har för att genomföra egna insatser som ytterligare kan öka 
torgets attraktivitet. Ett sådant samarbete skapar mervärden och stärker känslan 
för den egna bygden. 
 
Ombyggnaden av torget i Valskog har presenterats och diskuterats i elevrådet. En 
del synpunkter inkom och vissa synpunkter har beaktas i förslaget. När beslutet 
om startbesked tagits så kommer vi att lägga ut skissen på vår hemsida och 
uppmana Valskogsborna att komma in med synpunkter. Om det finns synpunkter 
som på något sätt påverkar det politiska beslutet kommer ärendet att återkomma 
för nytt beslut innan byggstart. 
 
I bifogat underlag (bilaga 1) finns en enkel skiss över hur vi tänkt torgets utform-
ning och med vilket material.  
 
Prisbilden för att bygga om torget i egen regi är totalt 820 000 kronor. 
 
Vi räknar med att kunna påbörja ombyggnationen redan i september 2017. Det är 
inte ett alltför omfattande arbete så vi räknar med att vi även är klara under hös-
ten 2017 förutom grönområden som behöver lite mer värme för att bli klara vilket 
vi räknar med ska vara under våren 2018. Exakt start och slut återkommer vi med 
via hemsidan i god tid innan byggstart. 
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 
En enig plankommitté föreslår kommunstyrelsen besluta ge Kungsörs 
KommunTeknik AB i uppdrag att bygga om torget i Valskog enligt upprättad 
skiss och till en kostnad av 820 000 kronor. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
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§  
Kommunbidrag till Samverkan mot brott – 
finansiering av Grannsamverkansskyltar  
(KS 2017/265) 
Samverkan mot brott ansöker om ett kommunbidrag på 5 000 
kronor per år under en tvåårsperiod. 
 
Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, för-
säkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, 
Moderna försäkringar och Dina försäkringar, SSF Stöldskydds-
föreningen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och 
Landsting, SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna. SSF 
Stödskyddsföreningen är huvudman för verksamheten. 
 
Organisationen bekostar Grannsamverkansverksamheten i Sverige 
– främst skyltar och informationsmaterial. Detta för att medborgar-
na i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken för att bli 
utsatta för brott, inte ska behöva bekosta start och drift av Grann-
samverkan i sitt bostadsområde själva. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Samverkan mot brotts ansökan inkommen 2017-05-05 
  
Förslag till beslut Kommunstyrelsen avslår ansökan. Organisationen Samverkan mot 

brott består av många centrala funktioner som gemensamt bör 
kunna finansiera verksamheten. 
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§  
Meddelanden delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens ordförande Per Strengbom har den 18 maj 
2017 tillstyrkt en ansökan om antagning i allmänna hemvärnet. 
Dnr KS 2017/240 

 

Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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§  
Meddelanden 

 Köpings kommun har beslutat föra över arkivarietjänsten till Väst-
ra Mälardalens Kommunalförbund från den 1 juni 2017. Ingen 
ändring behövs i förbundsordningen. Det samverkansavtal som 
finns mellan Köpings, Arboga och Kungsörs kommun kring arkiv-
tjänster upphör i och med att tjänsten går över till förbundet. Över-
föringen av arkivarietjänsten sker genom s.k. verksamhetsöver-
gång. KS 2017/172 

  
 

Västra Mälardalens myndighetsförbund har lämnat upplysning till 
Kungsörs kommun i egenskap av granne/sakägare. Upplysningen 
gäller beslutat bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus och 
ändring av planlösning för två nya bostäder på fastighet Lådberga 
1:7, Skolgatan 2A. Dnr KS 2017/236 

 
 
 Kungörelse laga kraft - Ändring av Detaljplan för Västra Tegel-

udden 6-8. Dnr KS 2017/119 
 
 
 Enligt Regler för utlottning av flaggor till kommuninvånare har i 

år tre ansökningar om flagga har lämnats in. Alla tre kommer att få 
varsin flagga i samband med nationaldagsfirandet.  
Dnr KS 2017/198 

 
 
 Polismyndigheten har den 24 maj 2017 utfärdat tillståndsbevis 

enligt ordningslagen för  

- Kungsörs kommun att anordna Nationaldagsfirande med 
marsch från Kung Karls kyrka till Kungsudden.  
Dnr KS 2017/244 

- Sverigedemokraterna att anordna allmän sammankomst med 
politisk information vid åtta tillfällen under 2017 på Drottning-
gatan 15, Kungsör. Dnr KS 2017/247  

 
 
   



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2017-06-19   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Respektive akt/meddelandepärm 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
 
Beviljade tillstånd till kameraövervakning i hela landet med dröna-
re: 

- Riksbyggen Ek förening – beviljat av Länsstyrelsen i Stock-
holm den 25 januari 2017. Dnr KS 2016/470 

- GrummDrone AB – beviljat av Länsstyrelsen i Uppsala län den 
10 mars 2017. Dnr KS 2016/471 

- Norsecraft Geo Survey AB – beviljat av Länsstyrelen i Stock-
holms län den 9 februari 2017. Dnr KS 2016/473 

- AMKVO AB – beviljat av Länsstyrelsen i Uppsala län den 10 
mars 2017. Dnr KS 2016/475 

- Positionsbolaget AB – beviljat av Länsstyrelsen i Kronbergs 
län den 9 mars 2017. Dnr KS 2016/493 

- Polismyndigheten – beviljat av Länsstyrelsen i Stockholm den 
24 februari 2017. Dnr KS 2017/20 

- Sweco Civil AB – beviljat av Länsstyrelsen i Stockholm den 1 
mars 2017. Dnr KS 2017/29 

- Bjerking AB – beviljat av Länsstyrelsen i Uppsala län den 20 
april 2017. Dnr KS 2017/46 

- Missing People Sweden – beviljat av Länsstyrelsen i Stock-
holms län. Dnr KS 2017/52 

- Skogsstyrelsen – beviljat av Länsstyrelsen i Jönköpings län 
den 12 maj 2017. Dnr KS 2017/78 

- Spectravision AB – beviljat av Länsstyrelsen i Örebro län den 
12 april 2017. Dnr KS 2017/79  

- Svensk Markentreprenad AB – beviljat av Länsstyrelsen i 
Stockholm den 7 april 2017. Dnr KS 2017/100 

- SCIOR Geomanagement AB – beviljat av Länsstyrelsen i Gäv-
leborgs län den 1 juni 2017. Dnr KS 2017/107 

- Skymap Innovations AB – beviljat av Länsstyrelsen i Krono-
bergs län den 19 maj 2017 (beslutat inom Kronobergslän där 
tillstånd tidigare meddelats). Dnr KS 2017/131 

- Lunds Universitet – beviljat av Länsstyrelsen i Skåne den 28 
mars 2017. Dnr KS 2017/140 
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- Sveriges Lantbruksuniversitet – beviljat av Länsstyrelsen i 
Västerbottens län den 30 maj 2017. Dnr KS 2017/157 

- Skanska Sverige AB – beviljat av Länsstyrelsen i Skåne län 
den 7 april 2017. Dnr KS 2017/162 

- Norconsult AB – beviljat av Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län den 23 maj 2017. Dnr KS 2017/163 

- Fiskevårdsteknik i Sverige AB – beviljat av Lässtyrelsen i 
Skåne län den 7 april 2017. Dnr KS 2017/164 

- Orica Sweden AB – beviljat av Länsstyrelsen i Stockholms län 
den 19 maj 2017. Dnr KS 2017/208 

 

Länsstyrelsen Västmanlands län har den 28 februari 2017 beviljat 
VafabMiljö kommunalförbund rätt att fast montera kameraöver-
vakning på Fredsgatan 40, Kungsör. Dnr KS 2017/88 

 

Kallelse till årsstämma och styrelsemöte 2017-06-15 - Arbogaåns 
rensning- och vattenavledningsföretag, År 1983-84 Samfällighets-
förening. Dnr KS 2017/260 

 

Protokollsutdrag från: 

• Köpings kommunstyrelses arbetsutskott 2017-04-25 § 132 
Samverka överförmyndarhandläggare med Surahammars 
kommun, information. Dnr KS 2016/231 

• Västmanlands Kommuner, VK, 2017-05-24 – Räddningstjänst 
förslag till överenskommelse mellan räddningstjänsterna i 
Västmanland – ett gemensamt samverkansavtal för de rädd-
ningstjänster som verkar inom Västmanland. Dnr KS 2017/248 

• Förbundsdirektionen vid Västra Mälardalens Myndighetsför-
bund 2017-05-18 § 58 – Verksamhetsrapport januari – april 
2017. Dnr KS 2017/259 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2017-05-18 § 59 – Komplettering till EFP 2018-2020.  
Dnr KS 2017/202  

• Köpings kommunstyrelses arbetsutskott 2017-05-30, § 163 
Revisionsrapport; Granskning av internkontroll i 
lönehanteringsprocessen. Dnr KS 2016/491  
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• Västra Mälardalens Myndighetsförbunds delegationsbeslut 
2017-05-31, nr 2017-250 - Beslut om ändring av riskklassning 
och årlig avgift för hälsoskyddstillsyn på Centralvallen m. 
ishallen, Kungsör 3:1, Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/214 

 

Protokoll från: 

• Årsstämma med Kungsörs Grus AB 2017-04-27 

• Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör 2017-05-09, §§ 49-57 

• Mälarens Vattenvårdsförbund 2017-01-10 – extra förbunds-
stämma med bl.a. beslut om nya stadgar 

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
2017-05-18, §§ 51-68  

• Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund 
2017-05-18, §§ 12-26 

• Protokoll från Kungsörs Fastighets AB 2017-05-18, §§ 1787-
1799 

 

Minnesanteckningar från Kollektivtrafikmyndighetens i Väst-
manland länsdelssamråd KAK 2017-04-06. Dnr KS 2017/258 

 

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida  

• Tillstånd uteservering. Dnr KS 2017/239 

• Nedskräpning. Dnr KS 2017/267 
 

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal: 

• Basöverenskommelse 2017 med Västra Mälardalens Kommu-
nalförbund. Dnr KS 2017/232 

• Förlängning av avtal skolskjutsar Ulvesund – Kaplansgatan 
under perioden 2017-06-16 - 2017-12-31.  Dnr KS 2017/233 

• Ramavtal elkraft med Vattenfall AB. Avtalsperiod 2017-07-01 
– 2018-06-30 med option på förlängning i upp till tre år.  
Dnr KS 2017/218 
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• Avtal mellan Inyett AB och Kungsörs kommun om IT-tjänster. 
Avalstid: 2017-05-20 – 2018-05-19 med förlängning med ett år 
i taget om det inte sägs upp. Dnr KS 2017/245 

. 

Skrifter: 

• Länsnytt nr 2/2017 – Länsstyrelsens nyhetsblad 

• Sveriges Kommuner och Landsting – Klimatet - så klart. 
Slutrapport för programberedningen för klimat. 

 

Kommuner och Landstings cirkulär: 
• 17:19 – Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för 

personlig assistent och anhörigvårdare. 
• 17:22 – Sotningsindex 2017 
• 17:23 – Feriejobb/sommarjobb 2017 
• 17:24 – Preliminära arbetsgivaruppgifter och PO-pålägg för 

kommunerna år 2018 
• 17:25 – Arbetsgivares skyldighet att kontrollera utlännings rätt 

att arbeta i Sverige 
• 17:27 – Ändringar i LAS 
• 17:28 – Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFR:s för-

bundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskom-
melse om Med.stud.17 

 
Förslag till beslut Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna. 
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Gemensamma överförm yndarnäm nden
Köping, Arboga och Kungsör

$4e

Budget 2017

Föreligger budgetutfall ftir januari - april 2017 for gemensamma
överffirmyndarnämnden och nämndens administration.

l716 882 kronor är utbetalade i arvoden till gode måin och fìirvaltare t o m april
2017, vilket motsvarar 76%. Två tredjedelar av årsråikningama är klara därav den
höga procentsatsen.

Överfìirmyndarkansliet har giort en kontroll gentemot utbetalningar från
lönekontoret och utbetalningarna stämmer.

Beslut
Gemensamma överfü rmyndarnämnden beslutar

âtt notera informationen.

$s0

Information från kanslichefen

Kanslichefen informerar om att det är budgetberedning den 10 maj. Utgångsläget
fttr 2018 åir befintlig budget, exkl lönekompensation.

Av gemensamma överfiirmyndarnämndens äskande på 700 000 kronor kan
budgetberedningen gå med på 500 000 kronor.

Kommunens revisorer har bjudit in gemensamma överftirmyndarnämndens
ordinarie ledamöter till en träff den l4 juni.

Inget datum är bestämt än fdr träffen med socialchefer och socialnämnds-
ordftirande i Köping, Arboga och Kungsör.

Handläggaren frän Surahammar kommer inte att ftilja med till Köping vid
sammanslagningen. Det blir en nyrekrytering och man awaktar med
sammanslagning tills ny person finns på plats.

Beslut
Gemensamma överftirmyndamåimnden beslutar

att notera informationen.
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Kursinbjudningar

Föreligger kursinbjudningar fran JURA, dels Framtidsfullmakter, vänder sig till
advokater i fürsta hand, i Stockholm den 2 juni och Boutredning, på Kreta 23-30
september.

Finns också en inbjudan från Wallgren Juridik om utbildning om framtids-
fullmakter inriktad på överftirmyndarverksamheten i Skövde den 23 maj. Till
denna kurs är handläggarna redan anmälda efter godkännande från kanslichef.

Beslut
Gemensamma överftlrmyndamåimnden beslutar

att lãggakursinbjudningama från JURA till handlingama.

$52

Delegationsbeslut

Föreligger en ftirteckning över beslut som fattats inom ramen für delegation ftir
tiden från den 1l april2017.

Besluú
Gemensamma överfürmyndarnÈimnden beslutar

att godkänna dele gationsfìirteckningen

$s3

llf, entledigande av god man samt förordnande av ny god man

Den 31 2016 anordnade Västmanlands tingsrätt godmanskap fitrD
Till god man med uppdrag att bevaka llrätt,

ftirvaltalDegendom och sörja fö(fperson fürordnades 

-
-Gode mannen har inte, trots flera påminnelser både per telefonmeddelanden och
post, inte lämnat in någon tillgangsforteckning eller årsråikning ftir 2016.

Ett brev skickades till 

-t 

den 2l april2017 däù uppmanades att
inkomma med yttrande dels varfrirl inte låimnat in någon redovisning och dels
yttra sig över ett ev entledigande. Sista dag att inkomma med yttrande var den 3

Protokolljusteramas sign

¡1

D
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ü
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har inkommit.
Utdragsbestyrkande
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Beslut
Gemensamma överft)rmyndamämnden beslutar

att entlediga(Ifrån uppdraget som god man nire

samt att som man fürordna
med uppdrag att bevaka rätt,

fttrvaltalDegendom och sörja ftir Il person.

Besvär över detta beslut ska låimnas skriftligt till gemensamma överfür-
myndarnlimnden inom tre (3) veckor från den dag ni tagit del av beslutet. Om
gemensamma överflirmyndarnåimnden inte finner skäl att ompröva beslutet
skickas ärendet vidare till Västmanlands tingsrätt som prövar besvären.

$s4

Träff i Vilsterås den 12 maj ang gemensamma riktlinjer für arvodering av
gode män ftir ensamkommande barn

Överfürmyndarnämnden i Västeras har bjudit in till en träff ftlr överftirmyndare
och tjänstemän i länet den 12 maj. Fran Köping kommer ordfürande Carl-Inge
Westberg och kanslichef Fredrik Alm att delta.

Tråiffen har som syfte att fä till stand gemensamma riktlinjer fÌir arvodering av
gode män till ensamkommande barn. Det finns stora fiirdelar med att ha en
enhetlighet i såväl ersättningsnivåer som av redovisningshandlingar i länet.

Ett nytt regelverk tråider i kraft den l juli 2017 dät en schablon om 52 000 kronor
per mottaget ensamkommande bam kommer att betalas ut till kommunen. Denna
schablon ska tåicka kommunens kostnader fìir arvode, resor och kostnadsersättning
ftir gode män, tolkkostnader samt socialtjänstens kostnader. Ersättningen ska
endast betalas ut vid ett tillfÌille per person och kommun.

Gode måin für ensamkommande barn arvoderas idag med en högre ersättningsnivå
än vad som är fallet fÌir övriga gode män och ftirvaltare enligt ftiräldrabalkens
reglering. Ett flertal kommuner har, eller är på väg, att besluta om sänkta
ersättningar ftir gode män till ensamkommande barn.

Beslut
Gemensamma överftirmyndamämnden beslutar

aft notera informationen.

4,1
/ú

srgn

(,,^g



+ xÖprNcs KoMMUN

Gemensamma överförmyndarnämnden
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Tillstånd till uttag från spärrade konton fär omplacering

Föreligger ansökan frånl- ftirmyndare ftir

- 

om nåimndens tillstand till avslut av konton für omplacering i annan
bank.

Beslut
Gemensamma överftirmyndarnämnden beslutar

att medge avslut av konton och omplacering enligt bifogat ftirslag.

$s6

Tillstånd till uttag från spärrnt konto

Föreligger ansökan frånI god man ftir
om tillstånd till uttag ftir inbetalning av skatt fìir ftirsäljning av sommarstuga.
Uttagsbelopp 54 000 kronor.

Beslut
Gemensamma överfìirmyndarnämnden beslutar

att medge uttag från spärrat konto enligt ansökan.

$s7

Föreningen Sveriges Överfdrmyndare, inbjudan till länsombudsträff

Ordñranden informerar om att han ñtt en inbjudan från Föreningen Sveriges
Överflirmyndare till en länsombudsträffi Stockholm den 18 maj.

Beslut
Gemensamma överfürmyndarnåimnden beslutar

att notera informationen.

C,^t
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Bilaga 1, deltagarlista/röstlängd 

 
Medlem Röstombud Bifall 
Botkyrka kommun Robert Rasmussen ja 
Ekerö kommun Kjell-Erik Börjesson ja 
Enköpings kommun Britt-Marie Gustavsson ja 
Eskilstuna kommun Sarita Hotti ja 
Hallstahammars kommun Bengt Hultin ja 
Huddinge kommun Lars Björkman  ja 
Håbo kommun Christian Nordberg ja 
Köpings kommun Ulrik Larsson ja 
Stockholms stad Linnéa Joandi ja 
Strängnäs kommun Lennart Andersson ja 
Södertälje kommun Patrik Waldenström ja 
Västerås stad Lars Kallsäby ja 
Hjälmarens vattenvårdsförbund Ingegerd Oberg ja 
VAS-rådet Lennart Isgren ja 
Sjöfartsverket Jenny Grönesjö Norén ja 
Yara AB Ida Lindh ja 
Norrvatten Johanna Lindgren ja 
Stockholm Vatten AB Krister Schultz ja 
Mälarens Fiskareförbund Klas Lindström ja 
Naturskyddsföreningen Sörmland Håkan Gilledal ja 
Stockholms läns landsting Erik Östman ja 
Länsstyrelsen i Stockholms län Göran Åström ja 
Länsstyrelsen i Uppsala län Tomas Waara ja 
Länsstyrelsen i Södermanlands län Irene Karlsson Elfström ja 
Länsstyrelsen i Västmanland Magnus Svensson ja 
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Bilaga 2, Reviderade stadgar för Mälarens vattenvårdsförbund, antagna vid stämman 2016 
 
Mälarens vattenvårdsförbund är en ideell organisation vars tidigare stadgar (enligt nedan till 
vänster) fastställdes den 13 mars 1998. Vid årsstämman 2016 antogs förslag på reviderade 
stadgar (nedan till höger). Ändringsförslag respektive mindre ändring anges kursiverat i de nya 
stadgarna. 
 
 

Tidigare gällande stadgar från 1998 Reviderade stadgar, antagna 20160510 

§ 1. ÄNDAMÅL § 1. ÄNDAMÅL 

Förbundets syften är: 
 
att bidra till ett bättre underlag för 
samhällsplanering och annan 
 verksamhet av betydelse för 
vattenförhållandena i Mälaren. Därigenom 
förbättras möjligheterna att följa upp 
miljömål och initiera miljöförbättrande 
åtgärder, 
att möjliggöra en ökad aktivitet, effektivitet 
och kvalitet i miljöövervakningen genom 
samverkan av resurser 

Förbundets syften är: 
 
att bidra till underlag för samhällsplanering 
och annan verksamhet av betydelse för 
vattenförhållandena i Mälaren för att öka 
möjligheterna att följa upp miljömål och 
initiera miljöförbättrande åtgärder, 
att genom samverkan främja 
vattenvårdande insatser i Mälaren och dess 
avrinningsområde. 

Förbundets verksamhet är: 
 
att bedriva miljöövervakning av Mälaren och 
i samband med detta ta fram 
underlagsmaterial om tillståndet i 
vattenmiljön, 
att redovisa miljöövervakningens resultat på 
sådant sätt att det blir till nytta i 
medlemmarnas löpande verksamhet och i 
planerings- och utvecklingsarbete i 
kommuner, företag, myndigheter m. fl. 
att fungera som forum för samråd och 
information i vattenvårdsfrågor, 
att samverka med andra vattenvårdsförbund 
och vattenförbund för erfarenhetsutbyte 
och effektivt resursutnyttjande, 
att tillgodose allmänhetens behov av 
lättillgänglig information om Mälaren. 

Förbundets verksamhet omfattar: 
 
att bedriva miljöövervakning av Mälaren och 
i samband med detta ta fram 
underlagsmaterial om tillståndet i 
vattenmiljön 
att redovisa miljöövervakningens resultat på 
sådant sätt att denna blir till nytta i 
medlemmarnas löpande verksamhet: 
planerings- och utvecklingsarbete i 
kommuner, företag, myndigheter m.fl., 
att bedriva ett arbete för samråd, 
information och effektivt resursutnyttjande, 
att samverka med vattenvårdsförbund, 
vattenförbund och vattenråd för att 
samordna utrednings- 
och åtgärdsfrågor angående Mälarens 
avrinningsområde, 
att tillgodose allmänhetens behov av 
lättillgänglig information om Mälaren. 
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§ 2. MEDLEMSKAP § 2. MEDLEMSKAP 

Medlem i förbundet kan vara företag, 
kommuner, myndigheter, organisationer och 
andra som nyttjar, påverkar eller utövar 
tillsyn av Mälaren. 
Ny medlem i förbundet antas av förbundets 
stämma på förslag av styrelsen. Styrelsen 
kan dock interimistiskt anta medlemmar 
under löpande verksamhetsår. Medlem äger 
att hos styrelsen anmäla utträde ur 
förbundet. 
 
Medlem som inte fullgör sina skyldigheter 
mot förbundet kan uteslutas av 
förbundsstämman på förslag av styrelsen. 
 
De avgifter för löpande verksamhetsår (= 
kalenderår) som förbundsstämman fastställt 
skall erläggas senast en månad efter 
ordinarie förbundsstämma. 
 
Varje medlem i förbundet äger en röst. 
 
Rösträtt förutsätter att debiterade och till 
betalning förfallna avgifter erlagts. 

Medlem i förbundet kan vara företag, 
kommuner, myndigheter, organisationer och 
andra som nyttjar, påverkar eller utövar 
tillsyn av Mälaren. 
Ny medlem i förbundet antas av förbundets 
stämma på förslag av styrelsen. Styrelsen 
kan dock interimistiskt anta medlemmar 
under löpande verksamhetsår. Medlem har 
rätt att till styrelsen anmäla utträde ur 
förbundet. 
 
Medlem som inte fullgör sina skyldigheter 
mot förbundet kan uteslutas av 
förbundsstämman på förslag av styrelsen. 
 
De avgifter för löpande verksamhetsår (= 
kalenderår) som förbundsstämman fastställt 
ska erläggas senast en månad efter ordinarie 
förbundsstämma. 
 
Varje medlem i förbundet äger vid 
förbundsstämma en röst. Medlem företräds 
därvid av röstombud. 
 
Rätt att rösta förutsätter att debiterade och 
till betalning förfallna avgifter erlagts. 

§ 3. STYRELSE § 3. STYRELSE 

Förbundet utser vid ordinarie 
förbundsstämma en styrelse bestående av 
femton ledamöter samt suppleanter för 
dessa valda på två år. För första 
gången utses dock sju av ledamöterna 
respektive suppleanterna för ett år. 

Förbundet utser vid ordinarie 
förbundsstämma en styrelse bestående av 
sexton ledamöter samt personliga 
ersättare för dessa valda på två år. Vid 
val tillses att en saxning sker så att åtta 
ledamöter väljes vart annat år och åtta vart 
annat år med ersättare på motsvarande 
sätt. Ordförande utses bland de ordinarie 
ledamöterna och väljs för ett år. 

Styrelsen består, om så kan ske, av 
 
- fem representanter för kommunerna 
 

Styrelsen består, om så kan ske, av 
 
- åtta representanter för olika kommuner 
inom Mälarens avrinningsområde  
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- fyra representanter för länsstyrelserna 
- två representanter för industrin 
- en representant för landstingen 
 
 
 
- en representant för fiskets 
intressesammanslutningar 
- en representant för jordbrukets 
intressesammanslutningar 
- en representant för sjöfarten 

- två representanter för länsstyrelserna vid 
Mälaren 
- en representant för näringslivet 
- en representant för kommunal VA-
verksamhet 
- en representant för landstingen inom 
Mälarens  avrinningsområde  
- en representant för fiskets 
intressesammanslutningar 
- en representant för jordbrukets 
intressesammanslutningar 
- en representant för sjöfartsverket 
/trafikverket. 

Ordföranden representerar något av 
nämnda intressen. 

Meningen utgår. 
 

Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare 
och kassaförvaltare. Sekreterare och 
kassaförvaltare behöver inte vara ledamöter 
av styrelsen. 
 
Styrelsen är beslutsför då minst åtta 
ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut 
fattas med enkel majoritet och vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. 
 
 
 
Styrelsen bestämmer tid och plats för 
sammanträden. Sammanträde hålls även på 
kallelse av ordförande samt då minst två av 
ledamöterna så begär. 
 
Styrelsen kan vid behov utse arbetsutskott 
bestående av ordföranden eller vice 
ordföranden och ytterligare fyra ledamöter. 
 
Såväl styrelse som arbetsutskott kan vid 
behov till sig adjungera erforderlig expertis 
samt representanter för övriga intressenter. 

Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare 
och kassaförvaltare. Sekreterare och 
kassaförvaltare behöver inte vara ledamöter 
av styrelsen. 
 
Styrelsen är beslutsför då minst nio 
ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut 
fattas med enkel majoritet och vid lika 
röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid 
styrelsesammanträde äger även icke 
tjänstgörande ersättare närvaro- och 
yttranderätt. 
 
Styrelsen bestämmer tid och plats för 
sammanträden. Sammanträde hålls även på 
kallelse av ordföranden eller då minst två av 
ledamöterna begär det. 
 
Styrelsen kan vid behov inom sig utse arbets 
utskott. Styrelsen har rätt att inom sig eller 
utom sig utse beredningsgrupper. 
 
Såväl styrelse som arbetsutskott kan vid 
behov till sig adjungera erforderlig expertis 
samt representanter för övriga intressenter. 
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§ 4 VERKSAMHET § 4 VERKSAMHET 

Arbetsprogram för verksamheten fastställs 
av förbundet vid ordinarie förbundsstämma. 

Plan för verksamheten fastställs av 
förbundet vid ordinarie förbundsstämma på 
förslag av styrelsen. 

§ 5 FINANSIERING § 5 FINANSIERING 

Förbundets verksamhet finansieras genom 
årsavgifter enligt beslut vid ordinarie 
förbundsstämma. 
 
 

Förbundets verksamhet finansieras genom 
avgifter enligt beslut vid ordinarie 
förbundsstämma. Därutöver kan bidrag från 
myndigheter tillkomma. 

§ 4 FÖRBUNDSSTÄMMA § 6 FÖRBUNDSSTÄMMA 

Förbundet håller en ordinarie stämma varje 
år. Förbundsstämma hålls före maj månads 
utgång varje år. Extra stämma hålls då 
styrelsen så beslutar eller då minst en 
femtedel av medlemmarna så kräver. 
 
Kallelse till ordinarie stämma skall ske 
skriftligen minst 1 månad före stämman och 
föredragningslista vara medlemmarna 
tillhanda minst 15 dagar före stämman. 
Kallelse och föredragningslista avseende 
extra förbundsstämma skall vara 
medlemmarna tillhanda minst 15 dagar före 
stämman. 
 
Fråga som medlem önskar behandlad på 
ordinarie stämma skall vara styrelsen 
tillhanda senast tre veckor före stämman. 
 
Varje medlem har en röst vid 
förbundsstämma. Rösträtt tillkommer dock 
inte ledamot av styrelsen i frågor som rör 
styrelsens förvaltning. Beslut fattas med 
enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den 
mening som biträds av ordföranden, utom 
vid val då lottning äger rum.  Val sker genom 
öppen omröstning. 

Förbundet håller en ordinarie stämma varje 
år. Sådan stämma hålls före maj månads 
utgång. Extra stämma hålls då styrelsen så 
beslutar eller då minst en femtedel av 
medlemmarna så kräver. 
 
Kallelse till ordinarie stämma ska ske 
skriftligen minst två månader före stämman 
och föredragningslista inklusive 
stämmohandlingar samt valberedningens 
förslag vara medlemmar, stämmoombud och 
styrelse tillhanda minst femton dagar före 
stämman. Kallelse och föredragningslista 
avseende extra förbundsstämma ska 
vara medlemmar, stämmoombud och 
styrelse tillhanda minst femton dagar före 
stämman. 
 
Fråga som medlem önskar få behandlad på 
ordinarie stämma ska vara styrelsen 
tillhanda senast en månad före stämman. 
 
Styrelseledamot har yttrande- och 
förslagsrätt. Beslut fattas med enkel 
majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening 
som stämmoordföranden biträder utom vid 
val då lottning ska ske. Val sker genom 
öppen omröstning. 
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Vid förbundsstämma skall förekomma 
följande: 

Vid förbundsstämma ska följande 
förekomma: 

1. Val av ordförande och sekreterare för 
stämman. 
2. Val av två personer att jämte ordföranden 
justera protokollet. 
3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig 
ordning. 
4. Fastställande av röstlängd. 
5. Styrelsens berättelse och revisorernas 
berättelse för det gångna verksamhetsåret. 
 
 
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 
det gångna verksamhetsåret. 
7.  Val av ordförande. 
8. Val av övriga ledamöter i styrelsen och 
suppleanter för dessa. 
9. Val av två revisorer och suppleanter för 
dessa. 
10. Val av valberedning om tre personer, 
varav en sammankallande. 
11. Fastställande av årsavgifter. 
12. Fastställande av arbetsprogram och 
budget. 
13. Antagande av nya medlemmar i 
förbundet. 
14. Övriga anmälda ärenden. 
 

1. Val av stämmoordförande och sekreterare 
för stämman. 
2. Val av två personer att jämte ordföranden 
justera protokollet. 
3. Fråga om mötet blivit utlyst i behörig 
ordning. 
4. Fastställande av röstlängd. 
5. Styrelsens berättelse och revisorernas 
berättelse för det gångna verksamhetsåret. 
6. Fastställande av resultaträkning och 
balansräkning för det gångna 
verksamhetsåret. 
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 
det gångna verksamhetsåret. 
8. Val av åtta ledamöter i styrelsen och 
ersättare för dessa. 
9. Val av ordförande i styrelsen för ett år. 
10. Val av två revisorer och ersättare för 
dessa. 
11. Val av valberedning om tre personer, 
varav en sammankallande, intill nästa 
ordinarie förbundsstämma. 
12. Fastställande av årsavgifter. 
13. Fastställande av verksamhetsplan och 
budget. 
14. Antagande av nya medlemmar i 
förbundet. 
15. Eventuella motioner. 
16. Övriga anmälda ärenden. 

Protokoll från stämman tillställs efter 
justering varje medlem och styrelsen. 

Protokoll från stämman sändes efter 
justering till varje medlem, röstombud och 
styrelsen. 

§ 5. FIRMATECKNING § 7. FIRMATECKNING 

Förbundets firma tecknas gemensamt av 
ordföranden och den eller de som styrelsen 
utser. 
 
 

Förbundets firma tecknas gemensamt av två 
i förening som styrelsen utser. 
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§ 6. ÄNDRING AV STADGAR § 8. ÄNDRING AV STADGAR 

Beslut om ändring av förbundets stadgar 
skall godkännas av två på varandra följande 
förbundsstämmor varav minst en skall vara 
ordinarie. 

Beslut om ändring av förbundets stadgar ska 
godkännas av två på varandra följande 
förbundsstämmor varav minst en ska vara 
ordinarie. 

§ 7. UPPLÖSNING § 9. UPPLÖSNING 
Beslut om förbundets upplösning skall fattas 
av två på varandra följande förbundsstämmor 
av vilka minst en skall vara ordinarie. 
Vid förbundets upplösning skall efter 
utgifters täckande innestående medel fördelas 
bland medlemmarna i proportion till gällande 
årsavgifter. 

Beslut om förbundets upplösning kan fattas 
av två på varandra följande 
förbundsstämmor varav minst en ska vara 
ordinarie. 
 
Vid upplösning ska efter utgifters täckande 
innestående medel fördelas till 
medlemmarna i proportion till gällande 
avgifter. 
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Stadgar för Mälarens vattenvårdsförbund 
Antagna vid stämmorna 20160510 samt 20170110 

 

§ 1. ÄNDAMÅL 

Förbundets syften är att: 

- bidra till underlag för samhällsplanering och annan verksamhet av betydelse för 
vattenförhållandena i Mälaren för att öka möjligheterna att följa upp miljömål och 
initiera miljöförbättrande åtgärder, 
 

- genom samverkan främja vattenvårdande insatser i Mälaren och dess 
avrinningsområde. 

Förbundets verksamhet omfattar att: 

- bedriva miljöövervakning av Mälaren och i samband med detta ta fram 
underlagsmaterial om tillståndet i vattenmiljön 
 

- redovisa miljöövervakningens resultat på sådant sätt att denna blir till nytta i 
medlemmarnas löpande verksamhet: planerings- och utvecklingsarbete i 
kommuner, företag, myndigheter m.fl., 
 

- bedriva ett arbete för samråd, information och effektivt resursutnyttjande, 
 

- samverka med vattenvårdsförbund, vattenförbund och vattenråd för att samordna 
utrednings- och åtgärdsfrågor angående Mälarens avrinningsområde, 
 

- tillgodose allmänhetens behov av lättillgänglig information om Mälaren. 

 

§ 2. MEDLEMSKAP 

Medlem i förbundet kan vara företag, kommuner, myndigheter, organisationer och andra som 
nyttjar, påverkar eller utövar tillsyn av Mälaren. 

Ny medlem i förbundet antas av förbundets stämma på förslag av styrelsen. Styrelsen kan dock 
interimistiskt anta medlemmar under löpande verksamhetsår. Medlem har rätt att till styrelsen 
anmäla utträde ur förbundet. 

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot förbundet kan uteslutas av förbundsstämman på 
förslag av styrelsen. 

De avgifter för löpande verksamhetsår (= kalenderår) som förbundsstämman fastställt ska erläggas 
senast en månad efter ordinarie förbundsstämma. 

Varje medlem i förbundet äger vid förbundsstämma en röst. Medlem företräds därvid av röstombud. 

Rätt att rösta förutsätter att debiterade och till betalning förfallna avgifter erlagts. 
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§ 3. STYRELSE 

Förbundet utser vid ordinarie förbundsstämma en styrelse bestående av sexton ledamöter samt 
personliga ersättare för dessa valda på två år. Vid val tillses att en saxning sker så att åtta ledamöter 
väljes vart annat år och åtta vart annat år med ersättare på motsvarande sätt. Ordförande utses 
bland de ordinarie ledamöterna och väljs för ett år. 

 

Styrelsen består, om så kan ske, av 

- åtta representanter för olika kommuner inom Mälarens avrinningsområde  

- två representanter för länsstyrelserna vid Mälaren 

- en representant för näringslivet 

- en representant för kommunal VA-verksamhet 

- en representant för landstingen inom Mälarens  avrinningsområde  

- en representant för fiskets intressesammanslutningar 

- en representant för jordbrukets intressesammanslutningar 

- en representant för sjöfartsverket /trafikverket. 

 

Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Sekreterare och kassaförvaltare 
behöver inte vara ledamöter av styrelsen. 

Styrelsen är beslutsför då minst nio ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel 
majoritet och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsesammanträde äger även icke 
tjänstgörande ersättare närvaro- och yttranderätt. 

Styrelsen bestämmer tid och plats för sammanträden. Sammanträde hålls även på kallelse av 
ordföranden eller då minst två av ledamöterna begär det. 

Styrelsen kan vid behov inom sig utse arbetsutskott. Styrelsen har rätt att inom sig eller utom sig utse 
beredningsgrupper. 

Såväl styrelse som arbetsutskott kan vid behov till sig adjungera erforderlig expertis samt 
representanter för övriga intressenter. 

 

§ 4 VERKSAMHET 

Plan för verksamheten fastställs av förbundet vid ordinarie förbundsstämma på förslag av styrelsen. 

 

§ 5 FINANSIERING 

Förbundets verksamhet finansieras genom avgifter enligt beslut vid ordinarie förbundsstämma. 
Därutöver kan bidrag från myndigheter tillkomma. 
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§ 6 FÖRBUNDSSTÄMMA 

Förbundet håller en ordinarie stämma varje år. Sådan stämma hålls före maj månads utgång. Extra 
stämma hålls då styrelsen så beslutar eller då minst en femtedel av medlemmarna så kräver. 

Kallelse till ordinarie stämma ska ske skriftligen minst två månader före stämman och 
föredragningslista inklusive stämmohandlingar samt valberedningens förslag vara medlemmar, 
stämmoombud och styrelse tillhanda minst femton dagar före stämman. Kallelse och 
föredragningslista avseende extra förbundsstämma ska vara medlemmar, stämmoombud och 
styrelse tillhanda minst femton dagar före stämman. 

Fråga som medlem önskar få behandlad på ordinarie stämma ska vara styrelsen tillhanda senast en 
månad före stämman. 

Styrelseledamot har yttrande- och förslagsrätt. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal 
gäller den mening som stämmoordföranden biträder utom vid val då lottning ska ske. Val sker genom 
öppen omröstning. 

Vid förbundsstämma ska följande förekomma: 

1.  Val av stämmoordförande och sekreterare för stämman. 

2.  Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet. 

3.  Fråga om mötet blivit utlyst i behörig ordning. 

4.  Fastställande av röstlängd. 

5.  Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse för det gångna verksamhetsåret. 

6.  Fastställande av resultaträkning och balansräkning för det gångna verksamhetsåret. 

7.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. 

8.  Val av åtta ledamöter i styrelsen och ersättare för dessa. 

9.  Val av ordförande i styrelsen för ett år. 

10.  Val av två revisorer och ersättare för dessa. 

11.  Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande, intill nästa ordinarie 
förbundsstämma. 

12.  Fastställande av årsavgifter. 

13.  Fastställande av verksamhetsplan och budget. 

14. Antagande av nya medlemmar i förbundet. 

15.  Eventuella motioner. 

16.  Övriga anmälda ärenden. 

Protokoll från stämman sändes efter justering till varje medlem, röstombud och styrelsen. 
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§ 7. FIRMATECKNING 

Förbundets firma tecknas gemensamt av två i förening som styrelsen utser. 

 

§ 8. ÄNDRING AV STADGAR 

Beslut om ändring av förbundets stadgar ska godkännas av två på varandra följande 
förbundsstämmor varav minst en ska vara ordinarie. 

 

§ 9. UPPLÖSNING 

Beslut om förbundets upplösning kan fattas av två på varandra följande förbundsstämmor varav 
minst en ska vara ordinarie. 

Vid upplösning ska efter utgifters täckande innestående medel fördelas till medlemmarna i 
proportion till gällande avgifter. 
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