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Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Datum

2021-06-14

Kallelse till kommunstyrelsen
Tid

Måndagen den 21 juni 2021, klockan 14:00–16:00

Plats

Hellqvistsalen, kommunhuset för ordf., k-direktör och
sekr. Övriga via teams. OBS - TIDEN!

Förslag till justerare

Linda Söder-Jonsson

Förslag till ersättare för justerare

Angelica Stigenberg

Förslag till plats och tid för justering Kansliet 2021-06-22 16:00
Information

Efter mötet bjuds kommunstyrelsen till sommarfika i
Skillingepaviljongen. Anmälan till
josephine.hardin@kungsor.se senast 17 juni.

Föredragningslista
Nr

Ärende

Diarienummer

Information
1

Information 2021

KS 2021/2

Ärenden till nästa instans
2

Svar på medborgarförslag - Skapa en gång- och cykelförbindelse mellan
Jägaråsen och Malmön i Köping

KS 2020/478

3

Delårsuppföljning per den 30 april 2021 - Västra Mälardalens
Kommunalförbund, VMKF

KS 2021/292

4

Delårsbokslut per den 30 april 2021 - Räddningstjänsten Mälardalen,
RTMD

KS 2021/290

5

Verksamhetsrapport januari-april 2021 - Västra Mälardalens
Myndighetsförbund, VMMF

KS 2021/304

6

Finanspolicy/Policy för medelsförvaltning

KS 2021/305

Ärenden till egen instans
7

Etablera solcellspark i Kungsör

KS 2021/247

8

Kungsörs kommun kvar i Leader Södermanland till och med 31
december 2022

KS 2021/153

9

Byte av Leaderområde, från Södermanland till Mälardalen

KS 2021/119

10

Kommunstyrelseförvaltningens internbudget 2021

KS 2020/90

11

Ekonomisk uppföljning 2021

KS 2020/468

12

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - Brottsofferjouren Västmanland

KS 2021/198
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Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Datum

2021-06-14

Nr

Ärende

Diarienummer

13

Konsekvenser vid uteblivet återlämnande av i-pad

KS 2018/500

Anmälningsärenden
14

Meddelanden - Synpunkter 2021

KS 2020/462

Övrigt
15

Övriga frågor

KS 2021/68

Mikael Peterson
Ordförande

Väl mött på sommarfikat efter mötet!
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Datum

Diarienummer

2021-06-02

KS 2021/2

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Övrig information 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tacka för informationen

Sammanfattning
Ingen information planerad vid utskick av kallelsen

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Skickas till
Här listar du alla som ska få ta del av beslutet, en mottagare/rad.

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056

Sida 4 (112)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (3)

Datum

Diarienummer

2021-02-26

KS 2020/478

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

lisa.asuahlin@kungsor.se
Kungsörs KommunTeknik AB

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Skapa en gång- och
cykelförbindelse mellan Jägaråsen och Malmön
i Köping
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att låta tekniska
chefen påbörja en dialog med Köpings kommun. Medborgarförslaget anses
som besvarat.

Sammanfattning
Anders Kvassman föreslår i ett medborgarförslag att skapa en gång- och
cykelförbindelse mellan Jägaråsen och Malmön i Köping. I en
komplettering föreslår Anders ett antal lösningar för förbindelsen. Ett
liknande medborgarförslag har besvarats i mars 2020, KS 2019/418
Cykelbro mellan Jägaråsen, Kungsör och Malmön, Köping. Svaret var då
bland annat att det behöver genomföra ett flertal utredningar och en dialog
med Köping kommun. Dessutom behöver troligen detaljplanen ändras på
grund av prickmark.
Kungsörs kommun är positivt inställd till att arbeta för en förbindelse via
Jägaråsen under förutsättning att Köpings kommun fattar ett sådant beslut
och att övriga utredningar visar att det är genomförbart. I ett första skede
bör en dialog ske med Köpings kommun för att se om intresse finns att
skapa en förbindelse. Rune Larsen, teknisk chef, tar kontakt med Köping.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Skapa en gång- och cykelförbindelse mellan Jägaråsen
och Malmön i Köping
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-27
Komplettering av medborgarförslag - Skapa en gång- och cykelförbindelse

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 40

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-02-26

KS 2020/478

Ert datum

Er beteckning

mellan Jägaråsen och Malmön i Köping
KF 2021-02-08, § 6 Medborgarförslag - Skapa en gång- och
cykelförbindelse mellan Jägaråsen och Malmön i Köping
Särskilt yttrande till Trafikverket och Region Västmanland gällande väg 250

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Skickas till
Anders Kvassman
Claes-Urban Boström
Rune Larsen
Lisa Asu Ahlin
Stefan Lejerdahl
KS diariet

Lisa Asu Ahlin
Samordnande chef Mät Kart GIS plan och
naturvård
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Datum

Diarienummer

2021-02-26

KS 2020/478

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
För att skapa en förbindelse mellan Jägaråsen och Malmön behövs bland
annat följande utredningar genomföras; ekonomiska konsekvenser,
markägarförhållanden, påverkan på fågelskyddsområde, konsekvenser av
slitage på befintliga vägar/marker, brokonstruktion, drift och en dialog med
Köping kommun. Dessutom behöver troligen detaljplanen ändras på grund
av att området har prickmark.
Trafikverket har genomfört en åtgärdsvalstudie för väg 250 mellan Kungsör
och Köping. Studien föreslår att vägen byggs om till mötesfri 2+1 väg eller
till en tvåfältsväg med trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Bägge förslagen
inkluderar en cykelväg till Köping. Trafikverket förordar en ombyggnad till
2+1 väg. Kommunstyrelsen i Kungsör motsätter sig att vägen byggs om då
den anses säker, tillgänglig och har hög framkomlighet. Det innebär
samtidigt att kommunstyrelsen inte stödjer Trafikverkets förslag på
cykelväg mellan Kungsör och Köping. Dock är det Region Västmanland
som beslutar om vägen ska byggas om. Regionen har ännu inte fatta något
sådant beslut.
Arbete pågår även med en trafikplan för Kungsörs kommun där bland annat
saknade länkar i gång- och cykelnätet ses över för att ligga till grund för
beslut om kommande åtgärder för utbyggnad.
Om det inte beslutas att bygga en cykelväg längs väg 250 till Köping är
Kungsörs kommun positivt inställd till att arbeta för en förbindelse via
Jägaråsen under förutsättning att Köpings kommun fattar ett sådant beslut
och att övriga utredningar visar att det är genomförbart utifrån ekonomisk
och miljömässig synvinkel. Kungsörs kommun behöver då först fatta
erforderliga beslut för att påbörja utredningsarbete.
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag:
Skapa en gång- och cykelförbindelse mellan Jägaråsen och Malmön
i Köping.
Denna förbindelse skulle kunna skapas genom att använda
befintliga småvägar och kompletteras med en passage över
vattnet med antingen manuellt driven linfärja eller hängbro
(liknande sådana som finns på vandringsleder i fjällen).
Passagen skulle kunna vara placerad vid landtungan på norra
delen av Jägaråsen eller längre västerut, då över Hedströmmen.
Denna gång- och cykelled skulle vara ett naturnära alternativ
att ta sig till Malmön och Köping och då slippa cykla i
trafiken på väg 250.
Namn
Anders Kvassman
Postadress
Ekholmen 301
736 93 Kungsör
Telefonnummer
0734-345654
E-postadress
anderskvassman@hotmail.com
Samtycke
2020-12-20 02.36
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Medborgarförslag:
Gång- och cykelväg mellan Jägaråsen och Malmön - Budgetvarianten
Jag föreslår att en cykel- och gångväg iordningställs så att man
kan ta sig till fots eller med cykel från Jägaråsen i Kungsör till
Malmön i Köping. I ett inledande skede skulle man kunna
anlägga promenadvägar med samma standard som
vandringsleder eller motionsspår dvs med grus eller annat
naturmaterial. Skulle förbindelsen visa sig populär kan man i
framtiden uppgradera efter behov.
Denna gång- och cykelväg får nog anses vara avsedd för rekreation men kan så klart användas även av
de som önskar cykelpendla mellan Kungsör och Köping. För att hålla nere driftkostnader kan
förbindelsen vara en säsongsöppen väg/led/stig, d.v.s att man inte gör något vinterunderhåll på den.
Förbindelsen behöver inte vara påkostad eller dyr i drift. Det billigaste alternativet borde vara att
använda befintliga vägar i största möjliga utsträckning, se karta.
Det som kräver insatser är att anordna en led runt Barkaröviken och passage över Hedströmmen.

Kortaste väg ,ej väg idag.
(röd)
Befintliga bilvägar (blå)
Befintliga grusvägar (grön)

För passage över Hedströmmen finns flera alternativ: manuell linfärja, hängbro eller flytbryggor.
En fördel med flytbryggor är att de kan användas på andra platser om man beslutar att stänga
förbindelsen.
Flytbrygga med båtpassage skulle även kunna användas för passage över Barkaröviken mellan norra
delen av Jägaråsen och Malmön. Skulle kunna läggas på plats efter islossning och tas bort på senhösten.

Detta är mitt förslag. Uppkomna frågor besvaras gärna. Jag är även öppen för att hjälpa till med det
praktiska arbetet med att få till stånd denna förbindelse.
/Anders Kvassman
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Datum

Diarienummer

2021-06-03

KS 2021/292

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

sara.jonsson@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Delårsuppföljning per den 30 april 2021 - Västra
Mälardalens Kommunalförbund, VMKF
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar delårsuppföljningen och lämnar den till
Kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning
VMKF har inkommit med delårsuppföljning per den 30 april 2021 till sina
medlemskommuner. Prognostiserat resultat är positivt med 450 tkr.
Samtliga mål förväntas uppnås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
VMKF 2021-05-12 § 10 Delårsuppföljning 1 januari - 30 april 2021
Delårsrapport 1 jan-april 2021

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Sara Jonsson
Ekonomichef

Skickas till
VMKF

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

Telefon, direkt

Organisationsnr

212000-2056
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Delårsrapport 1
jan-april 2021
Västra Mälardalens kommunalförbund

Godkänd av förbundsdirektionen den 12 maj 2021, § 2021-52
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1. Inledning

Delårsrapporten innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1 januari
2021 till och med 30 april 2021. Förbundets verksamheter lämnar underlag för den övergripande
rapporten. Det är vad som beslutats i Budget och verksamhetsplan 2021 som uppföljningen svarar
upp gentemot. Syftet med uppföljningen är att stämma av hur verksamheterna ligger till i förhållande
till plan, få bättre kontroll på det ekonomiska läget och investeringsprojekten. Delårsrapportens
huvudsakliga fokus är att ge en lägesrapport kring eventuella avvikelser inom förbundets
verksamheter samt åtgärder för att hantera dessa. Det innebär att verksamhet som ligger i fas med
den plan som fastställts för året inte kommenteras i någon större utsträckning. I delårsrapporten ges
en första bedömning och prognos av dem övergripande målen.
Dem uppföljande rapporterna som görs tre gånger årligen tar sin utgångspunkt i uppföljning av
resultat och måluppfyllelse och beskriver tänkbara och möjliga förklaringar av vad i verksamheten
som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen. Utvärderingen handlar om att hitta orsaker
som förklarar måluppfyllelsen för att förbättra verksamheten. Analysen ska bedöma kvaliteten i
förhållande till målen samt identifiera de faktorer som påverkat måluppfyllelsen.
Utvärderingen ska visa effekterna av de insatser som gjorts. Det ska finnas en koppling mellan de
anslagna resurserna för de olika målsättningarna, aktiviteter som genomförts och vad det gett för
effekt på måluppfyllelsen.
1.1 Väsentliga händelser







From 210101 gick Räddningstjänsten samman med Räddningstjänsten Mälardalen.
Räddningstjänsten i Mälardalen (RTMD) har tackat ja till att köpa lönetjänster och IT/telefoni
av VMKF. Förberedelser pågår inför uppstart i september.
Coronapandemin har påverkat samtliga verksamheter inom förbundet. Exempelvis så har
Upphandlingsavdelningen eftersläpningar och kan inte stödja verksamheterna fullt ut. Även
externa leverantörer har svårigheter att leverera exempelvis datorer.
En ny telefonilösning och växel lanserades under mars 2021. Intern telefoni övergår till
”telefoni som tjänst” och större delen av telefoni blir mobil.
Projekt med avveckling av skanningsverksamheten av pappersfakturor intensifierades under
förra året och pågår
Driftchef inom IT slutade och tjänsten tillsattes av två tillförordnade enhetschefer fram till
och med i första hand augusti månad ut. Förvaltningsledaren för telefoni fick även rollen som
enhetschef för telefonisterna.
De vakanser som funnits inom Löneavdelningens systemförvaltning är nu tillsatta
och dem nya medarbetare började under mars månad. Det har även tillsattas en vikarierande
lönechef från och med april till och med december. Lönechefen har även rollen som HR-chef
inom VMKF.
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2. Övergripande mål
VMKF har tre övergripande mål vilka är inom områdena service, medarbetare och ekonomi.
Servicemålet
VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra
kundgrupper ska tycka att de får god service.
Mäts genom: NKI, Enkätundersökning angående service
Målvärde: att förbättra resultatet till minst indexvärde 82
Medarbetarmålet
VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare
Mäts genom: Sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning
Målvärde: att höja resultatet för medarbetarenkäten till minst indexvärde 68
Ekonomimål/Finansiellt mål
-VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en
budget i balans
-personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt
Mäts genom: Månatliga ekonomiuppföljningar samt följa upp statistik från
kommuner med samma verksamheter
Målvärde: +50 tkr samt att förbättra soliditeten med 1 % under 2021.
För att kunna mäta servicemålet så används SCB:s Kvalitetsmodell med Nöjd - Kund Index (NKI) Vid denna uppföljning har dock inte nöjdkundindex-enkät skickats ut
Det är standardiserade indikatorer (frågor) som ligger till grund för måttet på totalkvaliteten
(dvs på NKI).
Dessa tre indikatorer utgörs av frågor
om:
• hur nöjd man är med verksamheten i dess helhet
• hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar
• hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan.
Varje mål bedöms vara uppfyllt om det mätbara målet uppgår till 100 %, om det är under 100
% och över 80 % bedöms målet vara delvis uppfyllt och avviker det mer än det så är inte
målet uppfyllt. För att göra måluppföljningen överskådlig så visas varje mål med glad, mindre
glad eller ledsen figur.
Ord och begrepp gällande måluppfyllelse
Målet är uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt med
minst 80 %
Målet bedöms inte vara
uppfyllt
Målet har inte kunnat
bedömas
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2.1 Samlad bedömning av prognos för måluppfyllelse
Direktionen har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om mål som ska gälla för
förbundet. Nedan redovisas en samlad prognos av förväntad måluppfyllelse.
Prognosen är att av VMKF’s tre övergripande mål så kommer samtliga mål helt att uppfyllas
med dem insatser och aktiviteter som pågår.
Den samlade bedömningen är därmed att målen prognosticeras att bli förenliga med vad
direktionen har fastställt.
Övergripande målen- PROGNOS
Målet är uppfyllt

Antal
3

Målet är delvis uppfyllt med
minst 80 %
Målet bedöms inte vara
uppfyllt
Målet har inte kunnat
bedömas

2.2 Servicemål
VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra
kundgrupper ska tycka att de får god service.
Mäts genom: NKI, Enkätundersökning angående service
Målvärde: att förbättra resultatet till minst indexvärde 82
Nöjdkundindexenkäten kommer att genomföras under september månad och innebär därför
att observationer, synpunkter etc ligger till grund för prognosen för måluppfyllelsen.
Område
Kvalitet och
service

Mål
VMKF ska ha nöjda
uppdragsgivare. Målet
mäts genom att Nöjd
kundindex ska uppgå
till 82 för 2021

Målprognos

kommentar
Nöjdkundindex uppgick till
79,4 för 2020 och målet
uppnåddes delvis. Utfallet
ökade dock från 2019 till
2020. Prognosen för året är
att målet kommer att
uppnås.

Samtliga avdelningar har påbörjat eller ska påbörja aktiviteter för att digitalisera processer
och för att leverera tjänster som är i framkant för att höja måluppfyllelsen på kundnöjdhet.
Det är fokusområdet för år 2021. Några av dem aktiviteter som hittills genomförts är bland
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annat att Bostadsanpassning och parkeringstillstånd har för att förenkla och effektivisera
infört e-signering av beslut samt att inom Löneavdelningen införs ärendehanteringssystem
samt digitalisering av anställningsprocessen.
Likt föregående år så påverkar Coronapandemin samtliga verksamheter inom förbundet.
Arbetsuppgifter som var inplanerade inom enheten för krisberedskap har fått skjutas på
framtiden. Inom IT- avdelningar har leveranser från leverantör försenats och leveranstiden
uppgår emot 6 mån, detta kan innebära en risk för påverkan på kundnöjdheten om det fortsatt
blir förseningar. Handläggningstiden för upphandlingar har påverkats av pandemin samt att
upphandlingarna ökat dem senare åren. Det finns därmed en risk att det blir en påverkan på
kundnöjdheten. Åtgärd som vidtas är att rekrytera en ytterligare upphandlare inom ram.
2.3 Medarbetarmål
VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare
Mäts genom: Sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning
Målvärde: att höja resultatet för medarbetarenkäten till minst indexvärde 68

Område
Medarbetare

Mål
VMKF ska vara en
attraktiv arbetsplats med
friska medarbetare.

Måluppfyllnad

Resultat
Medarbetare känner en stor
gemenskap och delaktighet enligt
medarbetarindex. Resultatet visar på
64/100.
Sjukfrånvaron bedöms som rimlig
men har dock ökat.

Resultat medarbetarenkät

VMKF

april
2020

K

M

april
2021

K

M

68

62

73

64

64

65

Resultatet för april är något minskat jämfört med föregående år. Kvinnor har något lägre resultat i
jämförelse med männen. Svarsfrekvensen per april 2021 är 89 %. Resultatet visade 65/100 i
årsredovisningen.

Det område som sticker ut totalt sett inom förbundet och som behöver höjas upp under året är
arbetsbelastningen. Orsaken är bland annat vakanta tjänster inom flera avdelningar som lett
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till ökad belastning. Fortfarande finns mycket manuella arbetsmoment som både är
tidskrävande och ineffektivt. Detta är något som förbundet kommer att arbeta vidare med
genom att planera för aktiviteter som bidrar till att onödiga och manuella arbetssätt försvinner.
Det som framgår i undersökningen är att medarbetarna upplever en mycket hög gemenskap
och delaktighet, och känner sig respekterade i arbetsgruppen, och att vi har ett inkluderande
bemötande och samtalsklimat gentemot varandra.
Som vi befarade har hemarbetet dock påverkat resultatet av gemenskap i negativ riktning och
sjunkit något. Medvetna val som ledningen gjort är att bjuda in till teamsfikan och att fortsatt
att hålla avdelningsmöten och arbetsplatsträffar digitalt eller utomhus. IT-avdelningen har
jobbat intensivt med utbildning av förbundets medarbetare i digitala möten vilket kan ha
bidragit till att gemenskapen fortsatt är hög, eftersom redskap funnits för det.
Ytterligare ett område med högt resultat i medarbetarenkäten är effektiviteten. Med
effektivitet menas medarbetarna känner att de har dem praktiska förutsättningar, kunskaper
och befogenheter som behövs för att utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt, samt möjlighet att
få hjälp vid behov.
Respektive avdelning har ett antal aktiviteter planerade för att höja resultatet i
medarbetarenkäten. De avdelningar som minskar resultatet av medarbetarenkäten eller där
resultatet är lägre än VMKF´s genomsnitt kommer särskilt följas upp.
Sjukfrånvaro
Jan-Mar
2020

Jan -Mar
2021

4,76

5,04

- varav män totalt

2,83

6,13

- varav < 29 år

0,00

4,89

- varav 30-49 år

1,71

0,77

- varav > 50 år

4,19

11,94

- varav kvinnor totalt

6,12

4,21

- varav < 29 år

0,00

2,97

- varav 30-49 år

2,17

6,36

- varav > 50 år

10,09

2,18

Långtidsfrånvaro, andel av total
sjukfrånvaro

9,09

30,89

Långtidsfrånvaro ≥ 60 dagar

1,00

2,00

Frisknärvaro % (max 5
sjukdagar/år)

12,33

10,00

Frisknärvaro % (ingen sjukdag)

76,71

75,71

Personalnyckeltal
Sjukfrånvaro i procent av
arbetstiden totalt 9)

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har ökat inom förbundet men dock inom rimlig nivå. Sjukfrånvaron har ökat
för män och minskat för kvinnor. Antalet långtidssjukskrivna har ökat.
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VMKF har enbart haft ett fåtal medarbetare smittade av Covid-19. Omställningen till
hemarbete har fungerat bra, det har dock krävt mer samordning som tagit mycket tid i
anspråk.
Den samlade bedömningen inom medarbetarmålet är att medarbetare känner en stor
gemenskap till varandra vilket är något som syns i den månatliga medarbetarenkäten. Att
trivas på sitt arbete bidrar till att produktiviteten ökar, Vilket är en faktor i ett framgångsrikt
målarbete och attraktiviteten hos VMKF. Sjuktalen är inom rimlig nivå.
Flera av avdelningarna har haft ett antal vakanser och annan frånvaro under året vilket har
medfört en hög arbetsbelastning. Detta kan vi också se på resultatet i vår medarbetarenkät.
Prioriterat är att arbeta med enhetliga processer, rutiner och utbildning.
Målet att höja index från 65 till 68/100 under 2021 bedöms som god.

2.4 Ekonomimål/ Finansiella mål
-VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en budget i
balans
-personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt
Mäts genom: Månatliga ekonomiuppföljningar samt följa upp statistik från kommuner med
samma verksamheter
Målvärde: +50 tkr samt att förbättra soliditeten med 1 % under 2021.

Område
Ekonomi

Mål
VMKF ska ha en
budget i balans.

Måluppfyllnad kommentar
Totalt sett redovisar VMKF
en positiv avvikelse per april
månad med 2 600 tkr.

Budgetavvikelse
Prognosen för ekonomimålet är att det kommer att bli ett positivt resultat på 450 tkr.
Likviditeten har under dem första månaderna varit god. Regleringen av underskottet för 2020
samt försäljning av anläggningar till Räddningstjänsten Mälardalen till restvärde har förbättrat
likviditeten. Den begäran om anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter till Skatteverket
som gjordes föregående år har kunnat återbetalats.
Behovet från kommunerna av IT-utrustning ökar och därmed banklånen. VMKF har ingen
egen likvid för att täcka dessa stora årliga investeringar och upplåning av medlen måste ske.
Efter denna period är det dags att planera för banklån för fortsatta investeringar.
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Ekonomisk uppföljning sker regelbundet med större uppföljningar med prognos och
balansomslutning per 31 aug och 31 dec. För perioden januari till och med december 2020
redovisar förvaltningarna och finansen totalt en negativ budgetavvikelse på 2913 tkr. Det
budgeterade resultatet för året uppgår till 50 tkr, vilket medför att periodens resultat uppgår
till 2863 tkr.
Periodens resultat
Resultatet för jan-april uppgår till + 2 600 tkr och med en årsprognos på + 450 tkr.

2.5 Balanskrav
Enligt Kommunallagen (KL) och Lagen om kommunal redovisning (LKR) gäller ett
balanskrav för kommunerna från och med räkenskapsåret 2000. Kortfattat innebär
balanskravet att kostnaderna för ett visst räkenskapsår inte får överstiga intäkterna. Om så
ändå är fallet, ska det negativa resultatet återställas inom tre år.
Prognosen för året är balanskravet om en positiv budgetavvikelse är att den kommer att bli +
50 tkr.

2.6 Internkontroll
I reglementet för internkontroll med diarienummer 2012/102 ska internkontrollmomenten
följas upp och redovisas till Direktionen minst en gång årligen. Dem aktuella
internkontrollpunkter för 2021 beslutades under Direktionsmöte i dec 2020.
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3. Ekonomisk uppföljning
3.1 Driftredovisning

Driftredovisning, netto (tkr)
Område

Resultat

Års-

2021-04-30

Prognos

0

0

Direktion

27

0

Revision

104

0

1100

400

323

0

99

0

2

0

112

0

Summa adm

1 636

400

Summa drift

1 767

400

832

50

2 600

450

Fackligt arbete

Administration
IT/Tele
Specialistavdelningen
Löneavdelning
Skanning
Övergripande administration

Finansen
Resultat
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3.2 Ekonomiska kommentarer
Totalt sett redovisar VMKF en positiv avvikelse på 2 600 tkr för perioden jan-april.
Årsprognosen uppgår till + 450 tkr.

Direktion och revision
Direktionen visar en positiv avvikelse med 27 tkr. Orsaken till den positiva avvikelsen är att
Direktionens kostnader är lägre än budgeterat.
Revisionen redovisar en positiv avvikelse med 104 tkr och orsaken till det är att kostnader för
årets granskningar ej kommit.

IT
IT visar en positiv avvikelse med 1100 tkr. Orsaken är framförallt vakanta tjänster. Inom
telefoni har en konsultinsats i samband med telefoniövergången som leder till ett underskott.
Årsprognosen är att det blir ett överskott på IT och ett underskott inom telefoni. Sammantaget
en positiv avvikelse med 400 tkr på årsbasis.

Specialistavdelningen
Specialistavdelningen visar positiv avvikelse med 323 tkr. Orsaker till den positiva avvikelsen
är vakanta tjänster både inom upphandling men också inom arkiv. Rekryteringar pågår inom
Upphandlingsavdelningen och därmed kommer inte den positiva avvikelsen att kvarstå.
Årsprognosen på årsbasis är +-0 tkr.

Löneavdelningen
Löneavdelningen visar en positiv avvikelse på 99 tkr, orsaken till det är lägre
personalkostnader på grund av vakanser. De vakanser som funnits inom systemförvaltning är
nu tillsatta och dem nya medarbetare började under mars månad. Det har även tillsattas en
vikarierande lönechef från och med april till och med december. Lönechefen har även rollen
som HR-chef inom VMKF. Årsprognosen är +-0.

Skanningsverksamheten
Skanningsverksamheten visar för perioden en positiv avvikelse med +2 tkr. Intäkterna som
inkommer från medlemskommunerna per pappersfaktura täcker inte dem totala kostnaderna.
Avtalet för Skanningsmaskinen kommer att omförhandlas under våren för att sänka
kostnaderna så avtalet baseras på ett lägre fakturainflöde. Utöver personalkostnader och
licenskostnad belastar 0,2 tjänst ekonomiadministratör skanningsverksamheten för arbete med
utfasning av pappersfakturor. Projektet beräknas pågå under hela 2021.

Övergripande administration
Här redovisas kostnader för ekonomiavdelning samt övergripande administration, vilka
tillsammans redovisade en positiv avvikelse på 112 tkr. Orsaken till den positiva avvikelsen är
att planerade kompetensutvecklingsinsatser ännu ej är genomförda. Årsprognosen för
övergripande administration uppgår till +-0.
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Finansen
Under finansen budgeteras bland annat arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och kostnader
för försäkringar och räntor. Finansen redovisar en avvikelse på 832 tkr.
På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler för
sjuklönekostnader. Kompensation ges till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som
överstiger det normala vilket innebär att Staten ersätter arbetsgivarna för högre
sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Ersättningens storlek bestäms dels av
sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Ersättning till arbetsgivare för
deras sjuklönekostnader över normalnivå gäller till den 30 april 2021. Under mars månad
återbetalades 45 tkr.
I en kommande ändringsbudget föreslår regeringen också att de tillfälligt sänkta
arbetsgivargifterna för 19–23-åringar sänks ytterligare under sommaren. Enligt förslaget, som
läggs i en kommande ändringsbudget, behöver arbetsgivare endast betala
ålderspensionsavgift. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och gälla för löner
som betalas ut under perioden 1 juni–31 augusti 2021. VMKF har få anställda inom den
ålderskategorin och de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna genererar en minimal sänkning.
Försäljning av anläggningar till Räddningstjänsten Mälardalen till ett restvärde om 4 530 tkr
innebär att dem likvida medlen ökar och att det bokförda värdet på tillgångarna minskar.
I enlighet med överlåtelseavtalet så har VMKF ersatt Räddningstjänsten Mälardalen med
kostnader för inarbetad semester och övertid för anställda som gått över till det nya förbundet
till ett belopp om 2 050 tkr.
Räddningstjänstens omställningskostnader uppgår hittills till 192 tkr varav 185 tkr är
hyreskostnad för brandstationen i Arboga samt kostnader för återställan av övningsfält I
Kungsör. Den totala budgeten för omställningskostnader uppgår till 2 000 tkr under en 2
årsperiod och kommer att faktureras medlemskommunerna; Köping, Arboga och Kungsör.
Prognosen för finansen prognosticeras i dagsläget att uppgå till en positiv avvikelse med +50
tkr, men det finns i dagsläget en osäkerhet kring pensionskostnader samt kostnader för
semesterdagsskulden vilket påverkar årsprognosen på helår.
3.3 Investeringsredovisning
Investeringsbudgeten för året uppgår till 30 000 tkr och årsprognosen pekar på att
investeringarna kommer att uppgå till 42 000 tkr vid årets slut. Ett ärende med utökad
investeringsbudget lyfts upp till Direktionen under maj månad. Under jan- april har ITutrustning investerats i för 9 924 tkr.
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1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

1.1
Uppdrag och syfte
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett
kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner som bildades
den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra kommunernas
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet.
Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.
1.2
Organisation
Förbundet har en förbundsdirektion med fyra ordinarie ledamöter och
fyra ersättare från Arboga respektive Kungsörs kommun. Till förbundet
hör en tjänstemannaorganisation bestående av 19 personer som leds av en
förbundschef. Inom organisationen finns två enheter, bygglov enheten och
miljö- och hälsoskyddsenheten som leds av två enhetssamordnare. En
central administration stöttar enheterna och förbundsdirektionen.
1.3
Kännetecken
Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av:
bra bemötande
god service och tillgänglighet
effektiv, korrekt, professionell och rättssäker handläggning
att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde
✓ information och rådgivning som alla kan förstå

✓
✓
✓
✓

1.4
Förbundets verksamhet och verksamhetsmål
Direktionen beslutar årligen om en verksamhetsplan samt mål för
verksamheten. I denna verksamhetsrapport redovisas i vilken grad
direktionens beslutade mål för 2021 har uppfyllts (se kapitel 2) samt
redovisning av vilka aktiviteter som pågår eller genomförts utifrån
förbundets verksamhetsplan 2021 under perioden januari - april.
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2

Uppföljning av 2021 års mål

Förbundsdirektionen har beslutat om nio mål för 2021 års verksamhet.
Åtta verksamhetsmål och ett ekonomiskt mål. Nedan redovisas de
antagna målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda den 30 april 2021.
Figurerna nedan visar hur målen bedöms uppfyllas vid årets slut.
•

Målet bedöms att uppfyllas år 2021

♦

Målet bedöms att delvis uppfyllas år 2021

■

Målet bedöms att inte uppfyllas år 2021

Uppföljning av 2021 års direktionsmål den 30 april 2021
Måll
Måluppfyllelse: % sjukfrånvaro av arbetstiden=
Total sjukfrånvaro i %
2,3 %
av arbetstiden ska inte
överskrida 6 % .
Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare
och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet. Vid högt sjuktal finns en
betydande risk att verksamheten påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på
den risken. Sjukfrånvaron har varit relativt låg. En bidragande orsak till den låga
sjukfrånvaron bedöms vara utökad distans som möjliggjort att medarbetare med milda
sjukdomssymtom inte behövt sjukskriva sig utan har kunnat arbeta hemifrån.

•

Kommentar mål 1: Målet bedöms uppfyllas.

•

Mål2
Måluppfyllelse: Antal pågående ärenden är 504
Antal pågående miljöstycken.
och hälsoskyddsärenden, exklusive
ärenden som rör
avloppsinventeringar,
tillståndsärenden för
avlopp samt
förbudsärenden
gällande avlopp, ska ej
överstiga 600 stycken.
Målets syfte: Förbundet ska arbeta för att ärenden handläggs och avslutas. Att mäta
antalet pågående ärenden är ett sätt att ha kontroll på att ärenden inte blir gamla utan
kommer till avslut. Ärenden som tillhör avloppsprojektet exkluderas eftersom de ligger
öppna under en längre tid och effekten av det arbetet och dessa ärenden mäts i
mål 3.
Kommentar mål 2: Målet bedöms uppfyllas.
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u

av 2021 års direktionsmål den 30 a ril 2021

Mål3
Måluppfyllelse: 72 % är bedömda.
100 % av alla gula
avloppsanläggningar i
Totalt är 238 av 329 stycken bedömda.
Arboga och Kungsörs
Under perioden jan-april 2021 har 26 bedömts.
kommun ska, vid
utgången av 2021, ha
bedömts om de
uppfyller lagstiftningens
krav.
Målets syfte: Det långsiktiga målet är att 2021 ska alla gula enskilda avlopp ha bedömts
om de uppfyller lagstiftningens krav eller ej och år 2023 ska alla avloppsanläggningar
som bedömts ej uppfylla lagstiftningens krav ha åtgärdats. Att enskilda
avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav åtgärdas är viktigt. Med
stöd av tills nsm ndi hetens tills nsarbete åsk ndas detta.

•

Mål4
Fastställd tillsynsplan
för miljö- och
hälsoskyddsenhetens
tillsynsarbete år 2021 har
uppfyllts.

Måluppfyllelse: Tillsynsplan 7 %
• Livsmedel 0 %
• Receptfria läkemedel, tobak & folköl 0 %
• Hälsoskydd 16 %
• Miljöskydd 8 %
• Naturvård 0 %

•

Målets syfte: Den planerade tillsyns plan/ kontrollplan som förbundet årligen fastställer
för miljö- och hälsoskyddsområdet ska följas. Den planerade tillsynen och kontrollen är
en väsentlig del av förbundets uppdrag och att följa upp hur genomförandet av planerna
sker är viktigt. Det görs genom att detta mål mäts kontinuerligt.
Kommentar mål 4: Målet bedöms uppfyllas.

•

Mål5
Måluppfyllelse:
95 % av
99 % har granskats inom två veckor (154 av 155
bygglov enhetens
ärenden)
inkomna lov- och
anmälningsärenden
förgranskas inom två
veckor.
Målets syfte: För att verka för god service och snabb handläggning av lov- och
anmälningsärenden är det viktigt att granskning görs tidigt i ett ärende, då det har
betydelse för handläggningstiden. I det fallet att ett ärende behöver kompletteras ska den
sökande snabbt få beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll på att
lagstiftningens krav på handläggningstider uppfylls.
Kommentar mål 5: Målet bedöms uppfyllas.

•

Mål6
Måluppfyllelse:
85 % av
100 % har behandlats inom tre veckor (fyra av
bygglovenhetens
fyra ärenden)
klagomålsärenden
( ovårdade tomter med
mera) behandlas inom
tre veckor med
informations brev.
Målets syfte: Mäta effektiviteten vid behandlingen av klagomålsärenden och ange en
ambitionsnivå inom vilken tid de ärendena bör behandlas.
Kommentar mål 6: Målet bedöms uppfyllas.
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Uppföljning av 2021 års direktionsmål den 30 april 2021
Mål 7
50 % av lovärenden
äldre än fem år ska
avslutas under 2021.

Måluppfyllelse:
36 % har avslutats

•

Totalt är 123 av 338 ärenden avslutade.
Under perioden januari-april har 37 ärenden
avslutats.
Målets syfte: Det långsiktiga målet är att förbundet år 2023 har avslutat alla lovärenden
som är äldre än fem år. Målet anger ambitionen i takten på det arbetet.
Kommentar till mål 7: Målet bedöms uppfyllas.

Mål8
Måluppfyllelse: Ej bedömt
Servicemätning av
förbundets kännetecken.
Genomföra en
enkätundersökning till
de som fått
tillsyn/kontroll, bygglov
eller tillstånd inom
miljö- och hälsoskydd.
Resultatets medelvärde
ska vara högre än 3,7.
Målets syfte: Syftet med målet är att följa upp hur förbundet lever upp till sina
kännetecken. Mätningen görs genom egen enkätundersökning under mars-augusti och
målgruppen är privatpersoner, organisationer och företag som fått tillsyn/kontroll, lov
eller tillstånd inom miljö- och byggområdet. Målet är ett komplement till
medlemskommunernas mål kring företagsklimat.
Kommentar till mål 8: Målet bedöms när servicematningen är avslutad.

•

Mål9
Måluppfyllelse: Utifrån prognos klaras målet.
Verksamhetens
självfinansieringsgrad är
44 % 2021.
Målets syfte: Finansieringen av förbundets verksamhet är en väsentlig faktor och att följa
i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som är
viktigt att följa. Syftet med målet är ett sätt att mäta ambitionsnivån för vilken
självfinansieringsgrad som ska vara uppfylld 2021.
Kommentar till mål 9: Prognos görs att förbundet redovisar ett positivt resultat 2021.
Målet bedöms uppfyllas.
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3

Verksamheten januari - april 2021

3.1
Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen har haft tre fysiska sammanträden under perioden
och i april genomfördes det första digitala sammanträdet.
Ärenden som direktionen beslutat om har gällt bland annat
årsredovisning 2020, redovisning av intern kontroll 2020,
delegationsordning, förbud med vite för enskilt avlopp,
byggsanktionsavgift, förhandsbesked, strandskyddsdispenser och
bygglov. En redovisning av ekonomi och uppfyllelse av direktionens mål
sker vid varje sammanträde.
Ett dialogmöte med medlemskommunerna genomfördes under april
månad för att diskutera ekonomi och läget i verksamheten.
3.2
Förbundskontoret övergripande
Förbundet deltar genom medlemskommunerna i företagsundersökningar,
Svenskt Näringsliv och NKI. I den senaste undersökningen fick området
miljö- och hälsoskydd betyget "högt" och bygglov fick betyget "godkänt
och högt".
För att ytterligare följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken
genomförs en egen enkätundersökning för att se hur "Vi kan bli bättre".
Målgruppen är de som fått tillsyn/kontroll, bygglov eller tillstånd inom
miljö- och hälsoskydd. Frågorna är inriktade på förbundets kännetecken,
hur man upplevt service, tillgänglighet, handläggningstider med mera.
Mätningen pågår under mars-augusti.
För att stävja osund konkurrens inom verksamhetsområdet samarbetar
förbundet med medlemskommunerna och Polismyndigheten.
Personal

Miljö- och hälsoskyddsinspektör inom miljöskydd har rekryterats internt
och ny livsmedelsinspektör har anställts. En inspektör inom hälsoskyddet
är föräldraledig och en vikarie har anställts. För att klara av den höga
arbetsbelastning på bygglovenheten har extra resurs anställts. Årets
lönerevision är klar, lönesamtal har genomförts och ny lön betalades ut i
april 2021.
Covid-19

Förbundet har haft minimal personalstyrka på kontoret och de flesta har
jobbat på distans. Många fysiska möten har ersatts av digitala möten och
skrivbordskontroller. Den tillsyn som har kunnat utföras utomhus som
exempelvis vissa platsbesök, avloppsinspektioner, tillsyn på verksamheter
har fortsatt som vanligt.
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Administration

Det utökade distansarbetet har medfört att förbundets administration
varit hårt belastad. Med nya rutiner och arbetssätt har administrationen
trots det fungerat bra. För ekonomiadministrationen anlitas ekonom från
bolag inom koncernen.
Digitalisering

Våren 2019 infördes nytt ärendehanteringssystem på miljö- och
hälsoskyddsenheten och sedan dess har ett aktivt arbete pågått med
utvecklingen av digitaliseringsprocessen. Riktlinjer och rutiner har
utarbetats inför övergången från pappershantering till digital hantering
och från och med april 2021 arbetar miljö- och hälsoskyddsenheten i en
digital miljö.
I april lanserades de första e-tjänster inom miljö- och hälsoskydd. Planen
är att införa flera e-tjänster under året.
E-tjänster som är införda inom miljö- och hälsoskydd:
• Anmälan/ ansökan om enskild avloppsanläggning
• Anmälan/ ansökan om installation av värmepump
• Registrering/ ändring av livsmedelsanläggning
• Klagomål inom livsmedel/ miljö- och hälsoskydd
• Mina ärenden
• Svara på grannhörande
Nytt ärendehanteringssystem på bygglovenheten och e-tjänster för
ansökan om bygglov kommer att införas under 2021. Ett projekt som sker i
samverkan med Köping.
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3.3

Bygglovenheten

Byggandet ligger på en väldigt hög nivå trots covid-19. Antalet nya
byggärenden har ökat med 34 % i förhållande till samma period 2020.
Totalt har 158 nya ärenden startats.
Nya lovärenden månadsvis med en jämförelse åren 2019-2021
Inkomna byggärenden 2019-2021
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Det är ärenden av mindre karaktär som initierats av privatpersoner som
har ökat mest, tillbyggnader, inglasningar, installation av eldstad med
mera. Antalet lovärenden för nybyggnationer av småhus och fritidshus
har också ökat. Under perioden ses även en ökning av lite större
nybyggnationer som industrier, flerbostadshus och en skola.
Tabellen nedan visar inkomna byggärenden januari-april med en jämförelse 2020
och 2021
2020-04-30
Ärendetyp
Bygglov/anmälan
Rivningslov/anmälan
Bygglov/strandskvdd
Förhandsbesked
Förhandsbesked/strandskydd
Marklov
Villkorsbesked
Antal ärenden

2021-04-30

Arboga

Kungsör

Totalt

61

39
3
1
2

100

10

13

1
2
0

71

2

2

47

0
118

Arboga
89

Kungsör

Totalt

57
3
0
1
0
1

146
9
0
2

0

0

62

158

6
0
1
0
0
0

96

Initierat av (sökande) med jämförelse 2020 och 2021
Initierat av (sökande)
Privatpersoner
Företag/fören/ org

2020-12-31

2021-04-30

Totalt

Totalt

Arboga

Kungsör

68%
32%

68%
32%

73%
27%

61%
39%
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Bygglovenhetens arbete har främst varit inriktat på handläggning av de
ansökningar/ anmälningar som inkommit, tekniska samråd, utöva tillsyn
samt ge information om gällande bestämmelser inom byggområdet.
Arbetsbelastningen har under perioden varit hög och extra resurs har
anställts från och med maj 2021. Handläggningstiderna har klarats bra
trots hög arbetsbelastning.
Antal beviljade bygglov och antal bostäder till och med 2021-04-30
Kungsör

Arboga
Typ av bostad

Antal bygglov

Antal bostäder

Antal bygglov

Antal bostäder

Flerbostadshus (lägenheter)
Radhus/Parhus

1

2

Småhus (villor)

9

10

5

5

Fritidshus

3

Totalt

13

3
15

5

5

Tillsyn

Fyra anmälningsärenden har inkommit under perioden gällande otillåtna
byggnationer och ovårdade fastigheter. Konsult har anlitats för att arbeta
med äldre anmälningsärenden som tidigare har prioriterats ned.
Direktionen har beslutat om en byggsanktionsavgift och bygglov i
efterhand för skyltar som uppförts utan bygglov.
3.4
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Arbetet med den planerade tillsynen pågår och 7 % har genomförts.
Viss fysisk tillsyn har ersatts av digitala möten och skrivbordstillsyn. 70 %
av tillsynen har utförts digitalt och 30 % har genomförts på plats.
Antalet anmälningar och ansökningar inom olika områden har legat på
samma nivå som tidigare år och bedöms inte ha påverkats av covid-19.
Informationsinsats till livsmedelsverksamheter och verksamheter som har
köldmedieanläggningar har genomförts. En information om nya
avfallsregler kommer att skickas ut till miljöfarliga verksamheter under
maj månad.
Totalt har 500 nya ärenden startats under perioden. Under årets första
månader startas många nya ärenden då årsrapporter och miljörapporter
inkommer från olika verksamheter.
I tabellen nedan redovisas anmälningar/ ansökningar, rapporteringar med
mera, så kallad händelsestyrd tillsyn som initieras av
sökande/verksamhetsutövare (cirka 57 %) och planerad tillsyn som
initieras av miljö- och hälsoskyddsenheten (cirka 43 % ).
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Tabellen nedan visar påbörjade miljö- och hälsoskyddsärenden januari-april
med en jämförelse 2020 och 2021
Antal nya ärenden miljö- och hälsoskydd
Ärendetyp

2020-04-30

2020-12-31

2021-04-30

35
76
71
32
63
107
9
11
9

21
291
74

17
118
73
56
64
115
8
18
7
0

Allmänna ärenden
Avlopp
Köldmedia
Hälsoskydd
Livsmedel
Miljöskydd
Förorenad mark
Naturvård/strandskydd
Renhållning/avfall
Smittskydd
Tobak, folköl, receptfria läkemedel

so

Värmepump

13

Summa

3
479

77

240
261
17
11
9
74
54
36
1165

11
13

500

Trängseltillsyn

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen är
tidsbegränsad och gäller till utgången av maj 2021. Förslag finns om
förlängning till januari 2022. För tillsynen utgår statligt bidrag med ca 100
tkr för Arboga och Kungsör.
Trängseltillsyn på cafeer och restauranger genomfördes i februari och
april/ maj. Tillsynen har främst varit inriktad på dialog, information och
rådgivning och har tagits emot väl av verksamheterna. Ett par återbesök
har krävts. Inga sanktioner har varit aktuella. Samtlig personal på miljöoch hälsoskydd har varit delaktig i trängseltillsynen vilket resulterat i en
effektiv tillsyn och bra beredskap inför tillsyn under semesterperioden.
Livsmedel

Tio nya livsmedelsverksamheter har registrerats och ett par ägarbyten har
skett. Ett förbud att sälja livsmedel har meddelats och beslut om
livsmedelssanktionsavgifter kommer att meddelas till två verksamheter
som ej registrerat sina verksamheter innan de startat. Mycket tid har lagts
på att slutföra och avsluta förra årets planerade kontroll.
Tobak, receptfria läkemedel och folköl

Ett par nya anmälningar för försäljning av folköl och ansökningar om att
sälja tobak har handlagts.
Enskilda avlopp

Projektet med att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp har pågått i tio år.
Cirka 81 % av de enskilda avloppen uppfyller lagstiftningens krav och
projektet med enskilda avlopp är i slutskedet.
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Under perioden har 39 "röda avlopp" (uppfyller inte krav) meddelats
förbud och direktionen har beslutat om ett förbud med vite.
Inspektioner av" gula avlopp" (uppfyller ej krav, ny bedömning ska
göras) pågår och under perioden har 26 avlopp fått ny bedömning. Totalt
har 72 % av de gula avloppen fått ny bedömning och direktionen har som
mål att alla" gula avlopp" ska ha fått ny bedömning under 2021.
Under perioden har 13 tillståndsansökningar om att få anlägga nya
avloppsanläggningar inkommit. Merparten av ansökningarna gäller för
anläggningar som ska ersätta tidigare bristfälliga avloppsanläggningar. I
två ärenden har beslut om miljösanktionsavgifter tagits där
fastighetsägaren inrättat enskild avloppsanläggning utan tillstånd.
Hälsoskydd

Inom hälsoskyddet har den planerade tillsynen kommit i gång bra och
flertalet förskolor har fått tillsyn utförd. Av den planerade tillsynen har 16
% genomförts. Fyra nya verksamheter med hygienisk behandling, en
skola, en vårdlokal samt två klagomål på inomhusmiljö, har handlagts.
Miljöskydd, kemiska produkter, avfall och förorenade områden

Den planerade tillsynen är i gång och 8 % har genomförts. Den mesta
tillsynen har utförts på plats. Verksamheter som har fått tillsyn är bland
annat betongindustrier, bensinmackar, fordonstvättar och lantbruk. Inga
större avvikelser har noterats. 73 årsrapporter från
köldmedieanläggningar har handlagts. Större miljöfarliga verksamheter
(tillståndspliktiga B-anläggningar) som omfattas av årlig miljörapport har
lämnat in sina rapporter i rätt tid. Inga miljösanktionsavgifter har varit
aktuella.
Övrigt som har handlagts inom miljöskyddsområdet är nya anmälningar
av miljöfarliga verksamheter, olyckor med kemikalieutsläpp,
anmälningar/ ansökningar om kemisk bekämpning med mera. Det noteras
en ökning av klagomål på nedskräpningar. Inom förorenade områden har
två anmälningar om avhjälpandeåtgärd handlagts.
Naturvård och strandskydd

Förfrågningarna om strandskydd har ökat och två strandskyddsdispenser
har handlagts. Antalet remisser gällande bygglov, vattenverksamhet och
åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön som exempelvis
ledningsdragningar har ökat.
Mitt Miljösamverkan

Förbundet är medlemmar i Mitt Miljösamverkan som är en samverkan
mellan samtliga länsstyrelser och kommuner i Dalarna, Uppsala och
Västmanland. Syftet är att stärka kompetensen och förbundet deltar i
bassängbadsprojekt och projekt om oljeavskiljare.
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3.5

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen (EKR) finansieras genom statligt bidrag
för 2021-2022. Genom avtal, mellan Köping, Fagersta, Arboga och
Kungsörs kommuner, sker en samverkan kring rådgivningen. Tjänsten
upprätthålls av Energikontoret i Eskilstuna med 0,6 årsarbetskraft.
Under perioden har totalt tio rådgivningar utförts i Arboga och Kungsör
via personligt möte, telefon och mejl. Av dem var fyra till privatpersoner,
fem till företag och en till organisationer.
Andra aktiviteter inom EKR:
• Earth hour. Digitalt Klimat-webbinarium tillsammans med övriga
energi- och klimatrådgivare i regionen och Energikontoret i
Mälardalen.
• Deltagande på företagsfrukost i Kungsör 15 april via förinspelad
videointervju.
• Information om EKR i kommunernas nyhetsbrev till företag.
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4

Drift- och investeringsredovisning 2021-04-30

DRIFT- OCH FINANSREDOVISNING
Belopp i tkr

Utfall

Avvikelse

Prognos

Avvikelse

2020-04-30 2021-04-30 2021-04-30

2021

2021

Budget

2021

Utfall

557

46

100

457,2

522

35

Central administration*

1 135

442

454

681,2

1 205

-70

Bygglov*

2 326

844

416

1 910

1 826

500

Miljö och hälsoskydd*

4 584

2518

2 719

1 865

4 584

0

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER

8 603

3 850

3 689

4 914

8138

465

Driftbidrag

8 690

4 075

4 341

4 349

8 690

0

87

225

652

-565

552

465

0

-117

0

0

-25

-25

87

108

652

-565

527

440

Budget

Utfall

Avvikelse

Prognos

Avvikelse

2021-04-30 2021-04-30

2021

2021

Direktion inkl revision

VERKSAMHETENS RESULTAT

FINANS NETTOKOSTNADER

PROGNOS RESULTAT
*Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan

INVESTERI NGSREDOVISN I NG
Belopp i tkr

2021
Central administration
E-arkiv miljö- och bygg

147

0

147

147

0

Summa central administration

147

0

147

147

0

Bygg ÄHS, e-tjänst, direktark

650

0

650

650

0

Summa bygglov

650

0

650

650

0

149

101

48

149

0

50

0

50

50

0

Summa miljö- och hälsoskydd

199

101

98

199

0

SUMMA investeringar

996

101

895

996

0

Bygglov

Miljö- och hälsoskydd
Miljö e-tjänster
Miljö direktarkivering
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5

Prognos 2021 års resultat

Helårsprognosen för förbundet bedöms bli ett positivt resultat på 527 tkr
varav 87 tkr är ett budgeterat resultat motsvarande 1 % av
kommunbidraget.
På driftbudgeten prognostiseras ett överskott på 552 tkr och på
finansbudgeten ett underskott på 25 tkr.
Kostnader

Förbundsdirektionens arvodeskostnader förväntas bli något lägre vilket är
en effekt av covid-19 och förändrad sammanträdesstruktur, med färre
ledamöter under vårens första tre sammanträden. Den centrala
administrationens kostnader för IT och upphandling förväntas bli högre
än budget.
Personalkostnaderna på bygglovenheten förväntas bli högre än budget då
extra resurs anställts, för att klara av den höga arbetsbelastningen som
bygglovenheten har. Underskottet kompenseras av ökade
bygglovintäkter.
De finansiella kostnaderna förväntas bli 25 tkr högre än budget vilket
beror på ökade pensionskostnader.
Intäkter

Intäkterna från bygglov förväntas bli 1 mkr högre än budget vilket beror
på det ökade antalet bygglov ärenden som inkommit. Av de bygglov som
inkommit under perioden har 68 % initierats av privatpersoner, en effekt
av covid-19. Hur privatpersoners byggande kommer att se ut efter
sommaren är i dagsläget oklart varför viss osäkerhet i prognosen finns.
Vanligtvis faktureras miljö- och hälsoskyddsenhetens årliga
tillsynsavgifter i början av året men på grund av covid-19 har det flyttats
fram och faktureras under maj månad. Ingen avvikelse förväntas.
Investeringar

Kostnader för planerade investeringar bedöms ligga i nivå med budget.
Investeringen i e-arkiv och direktarkivering på miljö- och hälsoskydd kan
bli försenade. Investeringarna görs med eget kapital.
Likviditet

Medlemskommunerna betalar in bidrag i förskott varje kvartal till
förbundets bankkonto. Kassa och bank uppgår den 30 april 2021 till
4 550 tkr. Någon kredit har inte nyttjats.
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Adressat

sara.jonsson@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Finanspolicy eller policy för medelsförvaltning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar anta föreslagna
revideringar av kommunens policy för medelsförvaltning.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår revideringar av riktlinjerna för
kapitalplaceringar i aktuell Policy för medelsförvaltning, enligt uppdrag i
protokoll KS 2019/270, §121.

Beslutsunderlag
Reviderad version av Policy för medelsförvaltning för Kungsörs
kommun, antagen första gången av kommunfullmäktige 1995-02-27,
§ 12.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Sara Jonsson
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Ekonomichef
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Webb
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Drottninggatan 34
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0227-60 00 00
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Datum
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KS 2021/305

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
På Kommunstyrelsens sammanträde den 2 september 2019 (KS 2019/270,
§ 121) föredrog dåvarande ekonomichefen förändringar i
kapitalförvaltningen. Det framgick av rapporten att en stor del av
kommunens överskottslikviditet inte haft någon avkastning.
Kommunstyrelsen beslutade då att finanspolicyn skulle aktualiseras.
Mycket riktigt är det svårt att generera avkastning på placerade medel med
den aktuella policyn för medelsförvaltning. Det beror på att ränteläget är
väsentligt förändrat sedan den senaste revideringen år 2006. Förslaget till
revidering som nu läggs fram har för avsikt att efterlikna andemeningen i
den gamla policyn – att till relativt låg risk åstadkomma en rimlig
avkastning.
Enligt kommunallagen (2017:725) ska kommuner förvalta sina medel på ett
sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan
tillgodoses (11:2). Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för
medelsförvaltningen (11:3). Fullmäktige ska utöver det även besluta om
riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I
riktlinjerna ska det anges hur medlen ska förvaltas, tillåten risk samt hur
uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske (11:4).
Den aktuella policyn för medelsförvaltning får anses ha inneburit en, utifrån
dåtidens förutsättningar, rimlig avvägning av risker och avkastningskrav
med betoning på betryggande säkerhet av det förvaltade kapitalet. Likaledes
ämnar den nu uppdaterade versionen också prioritera placeringar med låg
risk till en rimlig avkastning.
Denna uppdatering avser endast revidera riktlinjerna om medelsförvaltning.
Under hösten är målsättningen att ta fram en finanspolicy för hela
kommunkoncernen där både lån- och medelsförvaltning ingår. Vidare ska
det läggas till hållbarhetskrav. När dylika policyer uppdateras idag ställs
ofta krav på vad kommuner får investera i så att dessa inte bidrar till
miljöförstöring, dåliga arbetsvillkor, etcetera. Några sådana aspekter är inte
beaktade i den aktuella och 15 år gamla policyn.
I den nya finanspolicyn ska även finnas riktlinjer för
pensionsmedelsförvaltningen. Det kan finnas anledning att kapital som ska
förvaltas på längre sikt placeras till något högre risk än
likviditetsförvaltningen. På längre sikt är kommunen inte lika känslig för
marknadsrörelserna. Kommunen behöver dock redovisa marknadsvärdet av
kapitalförvaltningen och därför kan det finnas goda skäl för en liten
kommun som Kungsör att vara riskavert.
För det fall att Kommunfullmäktige antar föreslagna revideringar av policyn
för medelsförvaltning, kommer kommunens kapitalförvaltning också att
anpassas till denna.
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Inledning
Bakgrund

Detta dokument är en uppdatering och omarbetning av den av Kommunfullmäktige beslutade policyn för medelsförvaltning från 1995 med revideringar 2006
och 2012. Orsaken till uppdateringen är att avsikten med tidigare versioner inte
längre kan tillfredställas i en väsentligt förändras räntemiljö, där t.ex.
statslåneräntan är negativ eller noll. Avsikten med uppdateringen är att
efterlikna andemeningen med tidigare versioner av policyn, där ändamålet varit
att balansera en låg risk med en rimlig avkastning.
1.2

Syfte

Enligt kommunallagen kapitel 8 § 2 och 3, ska kommunerna förvalta sina medel
på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
Vidare ska fullmäktige meddela närmare föreskrifter om medelsförvaltningen.
Syftet med finanspolicyn är att fastställa organisationens olika roller samt
definiera de risker och regler som gäller vid finansiella placeringar och
skuldförvaltning.
Policyn ska hållas uppdaterad både med hänsyn till aktuella förhållanden inom
kommunen och med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna.
2
2.1

Organisation och ansvarsfördelning
Ansvarsnivåer

Följande ansvarsnivåer kan identifieras inom Kungsörs kommun:
 Kommunfullmäktige
 Kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsens förvaltning
2.2

Kommunfullmäktiges ansvar

Kommunfullmäktige fastställer finanspolicyn samt beslutar om ändringar i
denna. Vidare beslutar fullmäktige om finansiella mål samt ramar för
kommunens upplåning.
2.3

Kommunstyrelsens ansvar

Kommunstyrelsen är formell medelsförvaltare och beslutar om upplåning inom
ramen för kommunfullmäktiges delegation. Vidare ska kommunstyrelsen
bedöma behovet av att uppdatera denna policy.

2 (9)

Sida 70 (112)

Kungsörs kommuns författningssamling

2.4

Nr F.7

Kommunstyrelsens förvaltningsansvar

Det är ekonomistrategen ekonomichefen vid kommunstyrelsens förvaltning
som under kommunstyrelsen ansvarar för att:
1.
2.
3.
4.
5.

Upprätta likviditetsplanering
Hantera varje enskild placering av likvida medel
Genomföra beslutad upplåning
Genomföra erforderliga upphandlingar inom det finansiella området
Tillse att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna
finanspolicy
6. Kommunstyrelsen erhåller fastställda rapporter om den finansiella
utvecklingen och ställningen
7. Bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna
8. Utarbeta rutiner för intern kontroll av den finansiella verksamheten
Vid alla finansiella transaktioner såsom upptagande av lån/placering av likvida
medel m m ska kommunen företrädas av namngivna behöriga personer.
3
3.1

Placeringsregler
Allmänt om förvaltningen

Kommunens finansiella verksamhet ska bedrivas på ett effektivt och säkert sätt
utan spekulativa inslag. Vid placering av kommunens medel ska därför sådana
former väljas att kraven på mycket lågt risktagande tillgodoses och att – med
beaktande av detta – bästa möjliga förräntning eftersträvas.
Placeringarna ska tillfredsställa god betalningsberedskap till den del som
kan förväntas utnyttjas på kort sikt. Det kapital som med säkerhet inte
kommer att utnyttjas den närmaste 12-månadersperioden kan förvaltas
med något längre löptider.
Kommunens företrädare i finansiella frågor ska kännetecknas av professionalitet, vilket innebär att kunskap ska finnas om de finansiella marknaderna och de
risker som är förknippade med finansiella affärer.
Goda relationer till banker och övriga aktörer på de finansiella marknaderna ska
eftersträvas.
Kommunen ska upprätthålla en god betalningsförmåga genom att hålla en egen
likviditetsreserv och/eller ha avtalade kreditlöften.
I den mån överskottslikviditet uppstår utöver likviditetsreserven ska denna i
första hand användas till amortering av kommunens låneskuld.
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Målsättning

Syftet med förvaltningen av likvida medel är att hantera kommunens kortsiktiga
likviditet med avseende på motparter, placeringar m m och säkerställa att
kommunen uppfyller sina åtaganden.
Målsättningen med placeringsverksamheten är att uppnå en god avkastning på
kort sikt, med givna begränsningar, och därmed förbättra kommunens finansiella situation. Placeringarna bör på årsbasis lämna en avkastning som är lägst i
nivå med en placering i en 90 dagars statsskuldväxel. Målsättningen med
likviditetsförvaltningen är att under en 5-årsperiod ge en genomsnittlig
avkastning som minst motsvarar svenska statsskuldsväxlar (OMRX T-Bill)
+ 0,5 %.
4

Riskhantering

Att bedriva finansverksamhet innebär att verksamheten ständigt är utsatt för
olika slags risk. Riskerna för medelsförvaltning kan delas in i finansiella risker i
placeringarna och administrativa risker i förvaltningen. Det finns en viktig principiell skillnad mellan finansiella risker och övriga risker i den meningen att det
oftast finns en koppling mellan finansiell risk och avkastning. Det kan därför
ibland vara sunt att ta en kalkylerad risk för att uppnå en högre avkastning.
Följande risker bör beaktas i medelsförvaltningen:
Administrativa risker inbegriper risker för datorhaverier, stöld, brand m m.
Därtill kommer brister i avtal, den interna organisationen och i datorsystemens
hård- och mjukvaror. Dessa risker begränsas genom en väl fungerande intern
kontroll.
Kreditrisker anger risken för att motparten inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser. Tillåtna motparter och maximal placering vad avser räntebärande
värdepapper anges i pkt 5.2.
Likviditetsrisk är risken att värdepapper ej kan avyttras till förväntat pris vid
önskade tidpunkter. Placering får därför endast ske i värdepapper med hög
likviditet där officiell köpkurs fortlöpande fastställs.
Ränterisk innebär att en förändring av ränteläget påverkar värdet på en placering. Denna risk kan begränsas genom att de räntebärande placeringarna har en
viss återstående löptid (duration).
Vid placering direkt i räntebärande värdepapper är lägsta tillåtna rating
BBB-/Baa3 från Standard & Poor’s respektive Moody´s. Vid placering i
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räntefonder ska fonden vara registrerad hos Finansinspektionen eller
motsvarande organ inom EU och bestå av räntebärande värdepapper med
god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens genomsnittliga
kreditvärdighet ska vara tillfredsställande.
Valutarisk. Kommunen ska inte ta några valutarisker vid placering av sina
medel. Endast placeringar i svensk valuta får förekomma. Vid placering av
överlikviditet ska alla placeringar vara valutasäkrade till svenska kronor.
Vid all medelsförvaltning ska ovannämnda risker hållas på låg nivå. Samtliga
kommunens placeringar ska vara transparanta, vilket innebär att det ska
vara tydligt mot vilket underliggande tillgångsslag investeringen är
exponerad, samt att det vid varje tillpunkt ska vara möjligt att mäta den
faktiska riskexponeringens storlek.

5
5.1

Placeringsregler
Tillåtna placeringar

Likvida medel får placeras i följande tillgångsslag:
-Svenska Räntebärande värdepapper
- Likvida medel i svensk valuta
- Räntefonder
Löptiden på räntebärande värdepapper får vara maximalt 2 3 år.
Placering i aktier, andelar eller strukturerade produkter (t ex aktieindex- och
hedgefond-obligationer) får ej ske. Aktier i egna företag får dock innehas.
Handel med derivat får ej ske. Derivatinstrument får endast användas inom
ramen för en värdepappersfond. Med derivatinstrument avses exempelvis
optioner, terminer och swapavtal.
Blankning av enskilda värdepapper är ej tillåtet.
Utlåning av innehavda värdepapper är ej tillåtet.
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Räntebärande värdepapper

För att hantera kreditrisken på ett effektivt sätt ska ränteplaceringar i
första hand göras genom placering i fonder. Vid placering direkt i
räntebärande värdepapper gäller följande limiter:
Emittent/värdepapper
A. Svenska staten, av svenska staten
helägt bolag eller av svenska
staten garanterat värdepapper
B. Kommuninvest, svenska kommuner och landsting
C. Svenska banker och bostadsfinansieringsinstitut
D. Värdepapper med rating om lägst
K-1 eller A1 + hos Nordisk Rating/Standard & Poor’s
D. Värdepapper med rating som
lägst AAA
E. Värdepapper med rating som
lägst AAF. Värdepapper med rating som
lägst AG. Värdepapper med rating som
lägst BBB-

Max andel per
Emittentkategori (%)
Emittent (%)
100
100
100

25

50

20

20

10

100

100

70

25

50

15

25

10

Procenttalen i tabellen avser andelar av den räntebärande portföljens marknadsvärde.
5.3

Likvida medel

Likvida medel definieras som medel på depåkonto, bankräkning och dagsinlåning.
6

Upplåning

I samband med beslut om årsbudget fastställer kommunfullmäktige storleken av
långfristig upplåning för kommande budgetår.
Vid upplåning och skuldförvaltning ska sådana former väljas som medger en låg
risknivå och lägsta möjliga finansieringskostnader för kommunen.
Vid upplåning ska kommunen begära in anbud från olika långivare. Villkoren
ska dokumenteras.
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Upplåning får ej ske för placering i syfte att uppnå räntevinster. Däremot kan
upplåning ske i förtid i syfte att längre fram ersätta ett långfristigt lån eller om
beslut finns om nyupplåning verkställa detta tidigare. Förutsättningen är att den
långfristiga räntan vid upplåningstillfället bedöms som gynnsam samt att betryggande placering med förhållandevis god avkastning kan erhållas under
tiden. Den tid som en förtida upplåning får ske bör inte överstiga sex månader.
6.1

Finansieringsrisker

För att begränsa risken för att kommunen inte kan erhålla likvida medel i rätt tid
gäller följande:
Högst 25% av lånestocken får förfalla till betalning inom en rullande 12-månaders-period.
6.2

Ränterisker

Med ränterisk avses risken för att en förändring av det allmänna ränteläget
påverkar kommunens räntekostnader i negativ riktning.
För att begränsa ränterisken ska lånestocken utformas enligt följande:
Räntebindningstiden för enskilda lån får ej överstiga 10 år.
Kommunen ska eftersträva att binda lånen till en fast ränta. 50% av lånestocken
ska ha en längre räntebindningstid än 6 månader.
6.3

Valutarisker

Kommunen ska inte ta några valutarisker vid nyupplåning.
6.4

Leasing

Finansiering via leasing får, med undantag av personbilar, ej förekomma.
Leasingavtal får endast ingås efter samråd med kommunens ekonomichef.
7

Intern kontroll

Med intern kontroll avses i detta fall de kontrollmoment som ingår i löpande
placerings- och finansieringsavslut.
För att upprätthålla god säkerhet och effektiva rutiner i finansarbetet krävs att
handläggar- respektive internkontrollfunktionerna hålls åtskilda. Det innebär
att den som gör ett affärsavslut inte också ska bokföra och kontrollera
affären.
Efter varje affärsavslut ska det omedelbart upprättas en intern handelsnota med
uppgifter om själva transaktionen, belopp, datum, löptid, villkor, motpart, typ av
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placering enligt pkt 5.2 (A-D) m m. Handelsnotan ska överlämnas till kassaenheten, som ska göra avstämning mellan placeringsbeslut och bankens/finansinstitutets avräkningsnota. Kassan ska även sända en kopia av aktuell avräkningsnota till kommunchefen som har att jämföra genomförd transaktion med
kommunens finanspolicy.
Alla avier och avräkningsnotor över finansiella transaktioner skickas direkt till
kassaenheten och postöppnas där.
Banker och andra som kommunen gör finansiella affärer med ska informeras
om:
- vilka som är behöriga att göra affärer i kommunens namn
- vilka befogenheter dessa har
- att avräkningsnotor skall adresseras direkt till kommunens kassaenhet
Överträdelser av policyn eller misstanke om oegentligheter i den finansiella
verksamheten ska snarast rapporteras till kommunstyrelsens ordförande och
kommunens revisorer.
8

Rapportering och uppföljning

För att ge kommunens ledning kontinuerlig information över medelsförvaltningens utveckling sker rapportering till kommunstyrelsen då förändring skett i
samband med delårs- och årsbokslut. En finansrapport bör innehålla bl a
följande information:






Total låneskuld och outnyttjad lånelimit
Låneskuld fördelad per motpart och instrument
Förfalloprofil för lån och placeringar
Totala placeringar
Placeringar fördelade per motpart och instrument
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BILAGA

Defintioner av vanligt förekommande termer
Certifikat

Räntebärande instrument för kortfristig upplåning på penningmarknaden.

Derivatinstrument Exempel på derivatinstrument är optioner och terminer.
Duration

Kan beskrivas som ett räntebärande värdepappers vägda
genomsnittliga återstående löptid.

Emittent

Utgivare av finansiella instrument.

Rating

En bedömning gjord av kreditvärderingsföretag över sannolikheten att en skuld kommer att regleras på den överenskomna tidpunkten.

Statsskuldväxel

Ett av staten utfärdat räntebärande instrument med kort löptid (högst 360 dagar).
_________
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2021-05-28
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Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

ida-maria.rydberg@kungsor.se
Näringsliv
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Etablera solcellspark i Kungsör
Förslag till beslut
Plankommittén föreslår kommunstyrelsen att sälja del av fastigheten Runna
2:1.

Sammanfattning
Riksdagen har satt målet att år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion,
som en följd av energiöverenskommelsen. Än så länge står solen för mindre
än en procent av energin i Sverige.
Företaget SunSpark Nordic AB etablerar solcellsparker på flera håll i landet
(bland annat i Töreboda, Enköping och Hultsfred). Företaget har lämnat in
sitt intresse att förvärva mark för etablering av solcellspark i Kungsörs
kommun. Intresset gäller del av fastigheten Runna 2:1. Det aktuella området
uppgår till ca 8 ha. Fastigheten är detaljplanelagd som industrimark, och
arrenderas idag ut till en bonde som brukar marken. Ett arrende som gäller
till år 2023.
Etableringen förväntas ge 4,6 MW installerad effekt. Vilket motsvarar
förbrukning hos ca 11industriföretag, så det skulle innebära goda
möjligheter att tillgodose delar av Kungsör med förnybar el.
SunSpark Nordic AB tar själva kontakt med externa aktörer, som
exempelvis Vattenfall, Trafikverket och Mälarenergi, för vidare dialog om
möjligheterna för etableringen. Solcellsparken är inte bygglovspliktad och
strider inte mot befintlig detaljplan.
Sälja fastigheten
Grundpriset för verksamhetsmark är beslutat av fullmäktige till 80 kr/kvm
förutsatt att inga övriga kostnader tillkommer för kommunen. Summa
80 000kvm * 80 kronor = 6 400 000 kronor

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 04 24

212000-2056
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§ 6 Etablera solcellspark i Kungsör
Diarienummer KS 2021/247

Beslut
Kommundirektören får i uppdrag att skriva fram ett förslag till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Riksdagen har satt målet att år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion,
som en följd av energiöverenskommelsen. Än så länge står solen för mindre
än en procent av energin i Sverige.
Företaget SunSpark Nordic AB etablerar solcellsparker på flera håll i landet
(bland annat i Töreboda, Enköping och Hultsfred). Företaget har lämnat in
sitt intresse att förvärva, alternativt arrendera mark för etablering av
solcellspark i Kungsörs kommun. Intresset gäller del av fastigheten Runna
2:1. Det aktuella området uppgår till ca 8 ha. Fastigheten är detaljplanelagd
som industrimark, och arrenderas idag ut till en bonde som brukar marken.
Ett arrende som gäller till år 2023.
Etableringen förväntas ge 4,6 MW installerad effekt. Vilket motsvarar
förbrukning hos ca 11industriföretag, så det skulle innebära goda
möjligheter att tillgodose delar av Kungsör med förnybar el.
SunSpark Nordic AB tar själva kontakt med externa aktörer, som
exempelvis Vattenfall, Trafikverket och Mälarenergi, för vidare dialog om
möjligheterna för etableringen.
Arrendera ut eller sälja
Arrende för fastigheten: Anläggningsarrende, 2000 kr/år som
indexuppräknas årligen.
Pris för köp av fastigheten: Grundpriset för verksamhetsmark är beslutat av
fullmäktige till 80 kr/kvm förutsatt att inga övriga kostnader tillkommer för
kommunen. Summa 80 000kvm * 80 kronor = 6 400 000 kronor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 80 (112)

Anhållan om förvärv alt arrende, del av Kungsör Runna
2:1
Kungsörs kommun
Drottningsgatan 34
736 85 Kungsör

Avs
SunSpark Nordic AB
Kemistvägen 2a
183 79 Täby
Pontus Ringaby
0702 78 17 00

Bakgrund
SunSpark Nordic AB (nedan kallad SunSpark) anhåller om att förvärva alt arrendera en dela av
fastigheten Runna 2:1 i Kungsörs kommun. Området uppgår till ca 8 ha och SunSpark har som
ambition att etablera en solcellspark inom ansökansområdet.

Möjligheterna för anslutning till överliggande nät bedöms goda i området enligt dom första
indikationer vi fått ifrån Mälar Energi. Det utpekade området har bra förutsättningar för etablering
av en solpark, så som god infrastruktur, gynnsamma markförhållanden och god solinstrålning.

Om SunSpark Nordic AB
SunSpark Nordic AB är ett svenskt bolag som skall bygga och drifta solparker i Sverige på
större skala. Vårt fokus är att bygga flera småskaliga solparker för att bidra till förnybar energi
och tillföra energin lokalt. Vi kommer erbjuda solelen till företag och instutitioner som sätter miljö
och hållbarhet högt i fokus.
SunSpark Nordic AB sätter 2021 upp sina första solparker i Sverige. Under 2021 och 2023
kommer totalt 40 solparker att byggas för svenska företag och i början av 2024 kommer energin
som skapas av SunParks solparker att motsvara fem procent av Sveriges totala
solenergiproduktion.

Sida 81 (112)

Teknisk beskrivning av parken i korthet

Solcellsparken kommer att installeras med en estimerad effekt om 4,6MWp och ge en
produktion om 4 100 MWh. Panelerna som kommer att monteras består av monokristalina halfcut solcellsmoduler med en max effekt om 440W per panel. Solcellerna är svarta med svart
aluminiumram och bakfolien är vit med en mindre vit ram på framsidan.
Till varje sektion av solcellspaneler kommer det att anslutas en växelriktare om 125kW som är
anspassad för parkapplikationer.
Marken kommer att pålas med ett djup om 1,5 – 3 meter där ställningen för solcellsmodulerna
kommer att placeras. Efter en geologisk undersökning beslutas lämpligt pålningsdjup baserat
på vind- och snölaster. Eventuell montering med betongfundament ovan mark kan vara ett
alternativ.
Ställningen som panelerna ska monteras på är i första hand tänkt att endast ha ett stående ben
per sektion, om marken tillåter detta. Tanken med detta är att underlätta underhåll av
underliggande mark, ökad framkomlighet för klippning av gräs och annan växtlighet.
Anläggningsarbeten och transporter kommer huvudsakligen att ske under barmarksperiod. Det
interna elnätet mellan solcellsmodulerna kommer i huvudsak att förläggas i marken och ansluts
till stamnätsstation. Kabelschakt som löper genom solparken kommer att återfyllas.
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Översikt av ansökansområdet
Pilen på nedan bild pekar på det område som vi anhåller om att förvärva alt arrendera. Om ni
anser att annan avgränsning är mer lämpad så är vi öppna för att ta både en större yta men
även en något mindre yta. Dock lägst 3ha.

Solparker i Sverige är fortfarande ett ovanligt inslag och när det beslutas att byggas en park i ett
området leder detta till en hel del publicitet för orten. Vi tror att Kungsör kommun kan stärka sin
miljöprofil ytterligare genom att ha en solpark inom sin kommun. Energifrågan är idag viktigare
än någonsin och vi ser att den frågan blir allt viktigare i framtiden, framförallt hur den är
producerad. Istället för att importera el ifrån andra leverantörer finns nu också en möjlighet att
förse Kungsör kommun med närproducerad energi.
Vi ser fram emot att höra ifrån er och att få möjlighet att etablera Kungsörs första solpark!
Vänligen,
Pontus Ringaby, VD
SunSpark Nordic AB
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Datum

Diarienummer

2021-03-09

KS 2021/153

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

ida-maria.rydberg@kungsor.se
Näringsliv
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Kungsörs kommun kvar i Leader Södermanland
till och med 31 december 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Kungsörs kommun stannar i Leader
Södermanland i den förlängda programperioden, till och med 31 december
2022

Sammanfattning
Kungsörs kommun är en del av Leader Södermanlands geografiska område
och kommunen medfinansierar EU-stöden inom Leader fram till 2020. På
grund av omständigheter såsom Brexit och Covid-19 kommer nuvarande
programperiod att förlängas två år och ny projektbudget från EU kommer att
tillföras området för förlängningsåren 2021 - 2022. Eftersom EU-medlen
måste medfinansieras med lokala offentliga medel innebär det att områdets
ingående kommuner behöver medfinansiera dessa två förlängningsår.
Den nya projektbudgeten för förlängningsåren 2021 och 2022 kommer ligga
i samma härad som tidigare år. Under perioden 2014 - 2020
medfinansierade Kungsörs kommun 170 566kr/år.
Kungsörs kommun uppmanas nu av Leader Södermanland att besluta om
kommunen vill fortsätta vara en del av Leader under förlängningsåren 2021
- 2022. Vid ett positivt beslut fakturerar Leader Södermanland summan
ovan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Ida-Maria Rydberg
Näringslivschef

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 04 24

212000-2056
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Mikael.nilsson@kungsor.se
lina.ekdahl@kungsor.se;
lars.wigstrom@kungsor.se
Leader Södermanland
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Till Kungsörs kommun

Lokal offentlig medfinansiering av Leader Södermanland 2021-2022
Kungsörs kommun är en del av Leader Södermanlands geografiska område och kommunen
medfinansierar EU-stöden inom Leader fram till 2020. På grund av omständigheter såsom Brexit
och Covid-19 kommer nuvarande programperiod att förlängas två år och ny projektbudget från
EU kommer att tillföras vårt område för förlängningsåren 2021-2022. Eftersom EU-medlen
måste medfinansieras med lokala offentliga medel innebär det att områdets ingående kommuner
behöver medfinansiera dessa två förlängningsår.
Den nya projektbudgeten för förlängningsåren 2021 och 2022 kommer ligga i samma härad som
tidigare år. Under perioden 2014-2020 medfinansierade Kungsörs kommun 170 566 kr/år. Leader
Södermanland uppmanar Kungsörs kommun att besluta om kommunen vill vara en del av Leader
under förlängningsåren 2021-2022. Vid ett positivt beslut kommer Leader Södermanland att
fakturera summan ovan.
Det bör noteras att detta inte innebär någon ny kostnad för kommunerna inför kommande
programperiod. Förlängningsårens budget kommer att räknas av i kommande programperiod. I
praktiken blir nuvarande programperiod nioårig och kommande femårig.

I tjänsten
Kristin Vettorato
Verksamhetsledare
Leader Södermanland
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Vår handläggare

Adressat

ida-maria.rydberg@kungsor.se
Näringsliv
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Byte av Leaderområde, från Södermanland till
Mälardalen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att Kungsörs kommun blir en del av
Leader Mälardalen i samband med ny programperiod 2023

Sammanfattning
Kungsörs kommun har sedan 2007 varit en del av partnerskapet i Leader
Södermanland (tidigare Leader Inlandet). I den bifogade filen finns de
beviljade och medfinansierade projekten för Kungsör, 2014–2020.
Innevarande programperiod är förlängd till och med 31 december 2022, och
i Kungsörs kommun har Kommunstyrelsen beslutat att Kungsör fortsätter
vara en del av Leader Södermanland även under förlängningsperioden.
Samtidigt är det nu dags att besluta om vilket Leaderområde Kungsörs
kommun ska tillhöra kommande programperiod, 2023 – 2028.
I dialogen med företag och föreningar i Kungsör lyfts önskan om ytterligare
samverkan med Köping och Arboga, och möjligheten till gemensamma
projekt kopplade till Leadermedel.
Arboga och Köping är en del av partnerskapet i Leader Mälardalen. Som ett
led i att stärka samverkan i Västra Mälardalen och öka möjligheten att växla
upp i gemensamma projekt, såväl för kommuner som för företag och
föreningar i Västra Mälardalen, finns en viktig möjlighet med att tillhöra
samma Leaderområde som Köping och Arboga (Leader Mälardalen).
Leader är en fransk förkortning, som betyder ungefär:
Länkar mellan åtgärder som stärker landsbygdens ekonomi
Grundläggande för leadermetoden är att det är boende och verksamma i ett
område som ska driva och påverka utvecklingen. Det innebär att skapa
samsyn mellan människor och organisationer kring utvecklingen i ett
område i form av tillväxt, arbetstillfällen, företagande och livskvalitet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 04 24

212000-2056
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Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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Ida-Maria Rydberg
Näringslivschef

Skickas till
Mikael.nilsson@kungsor.se lina.ekdahl@kungsor.se
lars.wigstrom@kungsor.se; mia@leadermalardalen.se;
info@leadersödermanland.se; agnetapettersson@telia.com;
karlrolf@telia.com
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Datum

Diarienummer

2021-05-18

KS 2020/90

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

sara.jonsson@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Internbudget för kommunstyrelseförvaltningen
2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta förslaget till internbudget 2021.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med förslag till internbudget
för 2021.

Beslutsunderlag
KF 2020-11-30 § 196 Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för Kungsörs
kommun
KS 2021-02-22 § 25 Kommunstyrelsens detaljbudget 2021

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Sara Jonsson
Ekonomichef

Skickas till
Kommundirektör
Controller Margareta Larsson

Ärendebeskrivning
På Kommunstyrelsens sammanträde den 22 februari behandlades
kommunstyrelsens internbudget. Sedan dess har tillkommit behov av
justeringar i budgeten. Det gäller främst hyra för Ulvesund, som flyttas till
Socialnämnden, samt budget för omorganisationen av kost- och
städorganisationen.

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

Telefon, direkt

Organisationsnr

212000-2056
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KS 2020/90

Ert datum

Er beteckning

Internbudgeten för 2021 föreslås fördelas enligt tabellen. I de gemensamma
verksamheterna ingår kommunledning, kansli-, ekonomi- och HRavdelning, Utvecklingsenheten, Teknisk verksamhet inklusive
bostadsanpassning, samt övriga poster som är övergripande och
gemensamma för hela kommunen.
Nämnd/förvaltning
(redovisning i tkr)
Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska partier
Revision
Övrig politisk verksamhet
Delsumma politisk verksamhet

Budget
2020

Budget
2021

4 332
458
615
1 152
6 557

4 159
458
631
1 268
6 516

Fysisk o teknisk planering
Näringsliv/info o marknadsföring
Turistverksamhet
Gator, vägar
Parker
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Delsumma infrastruktur o skydd

1 665
3 030
284
9 658
2 236
3 802
6 187
26 862

1 761
3 157
231
10 358
2 237
4 053
7 070
28 867

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

2 163
303
1 220
4 944
13 050
21 680

2 184
307
1 260
5 044
12 438
21 233

2 086

1 728

18 173

17 736

0

21 880

75 358

97 960

Kommunikationer
Gemensam verksamhet
Kost och städ, serviceenheten
Kommunstyrelsens förvaltning
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Datum
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2021-06-11

KS 2020/468

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

sara.jonsson@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Socialchefens rapport.
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Barn- och utbildningsnämnden
och beslutar att Barn- och utbildningsnämnden ska se över alla sina
verksamheters ekonomi för att hitta alternativa förslag till åtgärder som
sänker kostnaderna.

Sammanfattning
Socialchefen och Förvaltningschefen för Barn- och utbildningsförvaltningen
har rapporterat åtgärder till sina respektive nämnder för att få en budget i
balans till årets slut. Rapporterna biläggs denna tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Rapport till Socialnämnden, Ekonomisk uppföljning 2021 – ekonomiska
åtgärder för ekonomi i balans, SN 2021/19.
Rapport till Barn- och utbildningsnämnden, Ekonomisk redovisning för
barn- och utbildningsnämnden för januari till maj 2021, årsprognos för 2021
samt åtgärder för att minska prognostiserat underskott för 2021.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Sara Jonsson
Ekonomichef

Skickas till
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

Telefon, direkt

Organisationsnr

212000-2056
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Ärendebeskrivning
Den 31 maj 2021 föredrogs delårsrapporten per den 30 april 2021 för
Kungsörs kommun på Kommunstyrelsen. Budgetavvikelsen
prognostiserades till ett underskott med -2 733 tkr. Kommunstyrelsen
beslutade uppdra åt förvaltningscheferna att till nästa sammanträde
specificera vilka åtgärder som vidtas för att uppnå en budget i balans vid
årets slut (KS 2021/265).
Till Socialnämnden har Socialchef Lena Dibbern sammanställt en rapport
med flera beloppssatta åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans vid årets
slut.
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen Fredrik Bergh har
inkommit med en rapport till Barn- och utbildningsnämnden som beskriver
beslutade åtgärder från ett helhetsperspektiv, innebärande att nämnden har
genomfört eller planerar att genomföra åtgärder för att sänka kostnaderna,
men fortfarande prognostiserar en budgetavvikelse vid årets slut. Det anges i
rapporten att flertalet åtgärder som räknas upp har ansetts tillräckliga av
nämnden och att nämnden inte är beredd att vidta fler åtgärder med hänsyn
till att det skulle få för stora oönskade konsekvenser (BUN 2020/78).
Årsprognosen är justerad från -11 000 tkr till -9 800 tkr.
Kommunfullmäktige har beslutat tillskjuta ytterligare budgetanslag till
Socialnämnden samt Barn- och utbildningsnämnden. Beslutet i
Kommunfullmäktige innebär för Barn- och utbildningsnämndens del att
4 000 tkr ska användas till att förstärka verksamheten rörande barn med
särskilda behov, samt att tidigare beslut om begränsat öppethållande på
fritidsgårdarna ej genomförs. För Barn- och utbildningsnämndens del
innebär att möjligheterna att komma i ram begränsas, eftersom det annars
hade varit exempel på områden där kostnader hade kunnat sparas.
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Vår handläggare

Adressat

lena.dibbern@kungsor.se

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning 2021 – ekonomiska
åtgärder för ekonomi i balans
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen och överlämnar
den till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Nämnden ska varje månad redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att
komma i ekonomisk ram under 2021, vilka åtgärder som vidtagits och vilka
som planeras. I tjänsteskrivelse redovisas åtgärder för ekonomi i balans. De
redan nu beslutade åtgärderna innebär en kostnadsminskning på årsbasis
med 4 329 000 kr.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-08 Ekonomisk uppföljning

Lena Dibbern
Socialchef

Skickas till
Kommunstyrelsen inkl. tjänsteskrivelse

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 27

212000-2056
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Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har genomlyst verksamheten för att utröna på vilket sätt
förvaltningen kan kostnadseffektivisera verksamheten så att balans i ekonomin uppnås.
En förvaltningsövergripande administrativ organisation har lett till att vi vakansställt en årsarbetare, definitiv ställning till om denna tjänst kan avvecklas för gott är under process. Besparingen är 600 000 kr under 2021.
Inom vård och omsorg har anpassningar till behov skett inom personlig assistans varvid 5,66 årsarbetare blev övertaliga. Detta kommer minska de
kommunala kostnaderna med 0,5 årsarbetare då kommunen vid personlig
assistans enbart svarar för de första 20 timmarna och resterande bekostas av
Försäkringskassan, total besparing 235 000 kr.
Inom vård och omsorg har ett första steg tagits i att styra resurser efter de
aktuella behoven varvid en minskning i ett första läge med 3,46 årsarbetare
beslutats, totalt 1 650 000 kr.
En omorganisation av äldreomsorgens ledningsorganisation planeras där
förslaget är att ta bort funktionen arbetsledare/samordnare då dessa funktioner i princip arbetar med bemanning samtidigt som verksamheten har en
bemanningsenhet. Det som behöver ersätta arbetsledare/samordnare är planerare som arbetar nära enhetscheferna och på deras uppdrag planerar
personalåtgången utifrån brukarnas aktuella behov. I dagsläget finns 5,9
årsarbetare arbetsledare/samordnare som föreslås bli 3 årsarbetare planerare,
totalt 1 600 000 kr.
Hyrorna för Lärken är nu under justerade, vid en hyreshöjning med 600 kr/
lägenhet och månad. Om vi skulle nå en överenskommelse om detta med
hyresgästföreningen resulterar ökningen av hyresintäkterna med 144 000 kr.
Det är dock mycket problematiskt att samverka med Hyresgästföreningens
representant som lovar att inte förhala denna process men i praktiken svarar
han inte på vår förhandlingsframställan i första hand på lägenheterna på
Södergården.
Vi kommer att styra vår Hemtjänst utifrån behov omvandlade i tid genom
att utveckla våra schabloner för styrning av de resurser som krävs för att
utföra biståndsbeslutade insatser. Planeringen var att nämnden skulle fatta
beslut om nya schablontider på juninämnden men efter samverkan med
Örebro kommun, som införde ett liknande system i oktober 2020, har tidsplanen reviderats. Örebro kommun beskriver att denna förändring kräver ett
omfattande förarbete innan det kan verkställas. Bl.a. beräkningar av ekonomi i förhållande till schablonerna samt ett informations- och förankringsarbete. Förvaltningschefen har inlett ett samarbete med Örebro kommun för
att ta del av deras erfarenheter av att styra hemtjänsten med tid. Ett ändrat
förhållningssätt där resursåtgången ska styras med tid kommer att vara en
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kulturresa för våra chefer och medarbetare. Ställning behöver också tas till
hur ofta ramen för hemtjänsten ska revideras under året i förhållande till
beslutad tid och hur det kommer att påverka den totala budgeten. Klart är
dock att styra med tid kommer att minska kostnaderna för våra hemtjänstinsatser. I dagsläget kan nivån på denna effektivisering inte uppskattas.
Ett förberedande arbete pågår i samverkan mellan arbetsmarknad och försörjning (AoF) och äldreomsorgen för att införa servicetjänster i välfärden.
Detta genererar lägre kostnader för försörjningsstöd samtidigt som kostnaderna minskar inom äldreomsorgen och resurserna kan användas mer effektivt. Utredningen kommer att slutföras under hösten och då kan de ekonomiska konsekvenserna av detta redovisas.
På nämndsammanträde i juni kommer resultaten av genomlysningen av
KPMG och de förslag som framkommit till följd av GoPlan och Demokratikonsult att redovisas. Ett arbete pågår också i socialförvaltningens ledningsgrupp för att besluta om vilka ytterligare åtgärder som ska fattas och en tidplan för i vilken ordning dessa ska genomföras så att de åtgärder som
genererar de största effekterna genomförs först.
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Adressat
Vår handläggare

Ekonomisk redovisning för barn- och utbildningsnämnden för
januari till maj 2021, årsprognos för 2021 samt åtgärder för att
minska prognostiserat underskott för 2021.
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Beskrivning över redan beslutade och genomförda sparåtgärder. (12
heltidstjänster)
Inför budgetåret 2021 har nedanstående åtgärder beslutats av barn- och utbildningsnämnden.
Samtliga punkter kommer att vara genomförda under 2021. Redovisningens struktur och notation är
den samma som vid barn- och utbildningsnämndens beslut.

B. Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser.

- 5 Mkr

•

– 85 kkr.

Förändrade skolskjutsgränser för elever i grundskolan.
Nuläge
Förslag
Årskurs F-3
2,0 km
3,0 km
Årskurs 4-6
3,0 km
4,0 km
Årskurs 7-9
4,0 km
5,0 km

Genomförd åtgärd:
De beslutade skolskjutsgränserna ligger till grund för planeringen av nästa
läsårs skolskjutsorganisation. Den förväntade ekonomiska effekten förväntas bli
ca -40 kkr.
•

Minskning av två tjänster inom grundskolans tidigare år.
– 1 Mkr
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till
mindre möjlighet att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver det
och extra utmaningar för de elever som har behov av detta. Det finns en risk
att antalet konflikter kommer att öka och att antalet anmälningar till
Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd blir fler,
vilket i sin tur leder till en ökande administration.
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns också en
risk att behöriga lärare slutar.

Genomförd åtgärd:
Inför vårterminen har det skett en minskning med en lärartjänst för grundskolans
tidigare år. Från och med halvårsskiftet 2021 kommer det att minskas med
ytterligare två lärartjänster samt tre elevassistenter. Dessutom har
organisationen ökat med en förskoleklass/åk1, där endast en person i stället för
två har anställts. Den förväntade minskningen bli 1 till 1,5 Mkr.
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En konsekvens av minskat antal elevassistenter blir att lärarna får ha klasserna
själva till stor del och att eleverna som har särskilda behov inte kommer kunna få
lika mycket hjälp som vi kunnat erbjuda tidigare. Resursernas tid på fritids dras
också in och det innebär att fritidshemmet med sina avdelningar kommer få
betydligt större barngrupper, vilket ger mindre tid till varje enskilt barn samt att
vi inte kommer kunna erbjuda lika många aktiviteter. En minskning av
studiehandledningen drabbar alla de elever vi har som är i behov av
studiehandledning men som i dagsläget inte får det/ eller får för lite av det.
•

Minskning av två tjänster inom grundskolan åk 4–9.
-1 Mkr
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till
mindre möjlighet till att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver
det och extra utmaningar för de elever som har behov av detta. Det finns en
risk att antalet konflikter kommer att öka och att antalet anmälningar till
Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd blir fler,
vilket i sin tur leder till en ökande administration.
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns en risk
att behöriga lärare slutar. Det finns stor risk för att den positiva utvecklingen
inom grundskolan bryts och att fler elever på nytt väljer externa skolor.

Genomförd åtgärd:
Från och med ht-2021 kommer att organisationen att minskas med fem personer.
Det gäller elevhandledartjänster och motsvarar ca fyra heltidstjänster. Utöver
det kan det vara möjligt att det även sker en minskning av antalet lärartjänster.
Den förväntade kostnadsminskningen blir mellan 500 kkr. och 1 Mkr.
Konsekvenser som kommer att inträffa är att de strukturerade rastaktiviteterna
inte kan erbjudas i full utsträckning, stödet till enskilda elever kommer att minska
samt att arbetssituationen för skolans lärare blir mer ansträngd. Det finns en risk
för ett ökat antal kränkningsanmälningar och tillbud.

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

Sida 100 (112)

Sida 4 (11)

•

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Minskad personaltäthet inom förskolan, tre tjänster.
-1,5 Mkr
Lägre bemanning ökar risken för stress bland barn och personal. Detta
minskar möjligheten till kreativa lekar och social träning. Vilket kan leda till
fler konflikter som kan innebära kränkningar.

Genomförd åtgärd:
Den samlade åtgärden och konsekvensen är redovisad under punkten ”D”
nedan.
•

Minskad personaltäthet inom gymnasie- och vuxenutbildningen
-750kkr.
Minskat stöd för elever inom vuxenutbildningen, till största delen inom SFI
och grundläggande vuxenutbildningen. Konsekvensen blir lägre kvalitet på
undervisningen samt högre belastning på övrig undervisande personal.
Minskat elevstöd för elever inom introduktionsprogrammet. Konsekvenserna
blir sannolikt ökad frånvaro för eleverna. Färre elever som kommer att kunna
bli behöriga till nationella program och/eller längre tid för att kunna bli
behöriga. Ökad otrygghet bland övriga elever samt personal.
En konsekvens som gäller för både vuxenutbildningen och gymnasiet är att
andelen personer som hamnar i arbetslöshet ökar.

Genomförd åtgärd:
Den samlade åtgärden och konsekvensen är redovisad under punkten ”C”
nedan.
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C. VIVA och gymnasiet, ytterligare besparing.
-750 kkr.
Kostnadsökningen för gymnasieutbildningar har minskats med ca 1 Mkr på
grund av att verksamheten i egen regi har utökats med ”individuellt
alternativ” som har till syfte att elever ska kunna gå vidare till
yrkesutbildning, annan fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden.
Tidigare bedrevs endast ”språkintroduktion” i egen regi. Inom programmet
finns det elever med behov av olika former av extra stödinsatser. Genom att
bedriva introduktionsprogrammet i egen regi i anslutning till Kungsörs
övriga vuxenutbildning finns det synergieffekter som gör att den totala
kostnaden blir lägre än om varje utbildning hade köpts av annan anordnare.
Inför 2021 har reglerna för statsbidrag gällande yrkesvux ändrats i och med
att villkoret för medfinansiering har sänkts. Detta har möjliggjort ökade
synergieffekter med övriga delar inom VIVA vilket innebär en möjlig
kostnadsminskning med -750 kkr.
-750 kkr.
Genomförd åtgärd:
Det åtgärder som nu är verkställda och planerade kommer under 2021 förväntas
bli ca 1,5 Mkr.
Enheten har minskat sin organisation i samband med att antalet elever inom
bland annat SFI har minskat. Det har också gjorts övriga besparingar som får
konsekvensen att möjligheten till att erbjuda yrkesutbildningar minskar, vilket i
sin tur kan leda till ökad arbetslöshet.
D. Ytterligare besparing inom förskolan
-1,5Mkr.
• Avveckling av lokaler. Lokalkostnaden för förskoleavdelningar varierar från
159 kkr. till 480 kkr per avdelning. Största ekonomiska effektivisering skulle
ske om de två avdelningar med högst hyra skulle avvecklas, den
hyresminskningen motsvarar ca två heltidstjänster (-960kkr).
Den totala kvalitetssänkningen för förskolan skulle dock bli mindre om två
lokaler som endast rymmer varsin förskoleavdelning avvecklades.
Avveckling av Smultrongården (185 kkr) och Solbacken (300 kkr).
kkr.
• Ytterligare 2 tjänster inom förskolan. Det innebär att antalet barn per anställd
ökar. För varje avdelning innebär det att genomsnittsantalet barn ökar från
16,9 till 18,8 per avdelning i genomsnitt. Eftersom det inte är lämpligt att öka
grupperna för de minsta barnen i den omfattningen blir effekten att antalet
barn i syskonavdelningen istället behöver öka med 3 till 5 barn per
avdelning. Det innebär en svårighet att följa Skolverkets rekommendationer

-485
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om att arbetet inom förskolan ska ske i mindre barngrupper. För barn som är
1–3 år är riktmärket för barngruppers storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5
år är riktmärket 9–15 barn. Riktmärkena finns i kommentartexten i
Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.
– 3 Mkr
Genomförd åtgärd:
Lokaler för två förskoleavdelningar har sagts upp. Inför vårterminen 2021 har
förskolans organisation minskats med tre heltidstjänster. Ytterligare tre
heltidstjänster kommer att tas bort från och med april 2021. Det tillsammans
med en mycket restriktiv tillsättning av vikarier förväntas ge effekten att den
totala ekonomiska minskningen under 2021 blir ca 3 Mkr.
Den minskade lokalytan kan innebära förskolan inte längre klarar att erbjuda
plats inom garantitiden fyra månader.
Övriga konsekvenser är att kvaliteten sjunker och att arbetsbelastningen på
personalen ökar.

Beslut i BUN 2021-03-24
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2021-03-24 beslut om att föreslå kommunstyrelsen
att de tidigare föreslagna åtgärderna för att minska kostnaderna skulle anses tillräckliga.
§ 25 Budget 2021 Diarienummer BUN 2020/78
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att de föreslagna åtgärderna för
att minska kostnaderna under budgetåret 2021 anses tillräckliga. Detta mot bakgrunden att undvika
för stora oönskade konsekvenser av ytterligare besparingar.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
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Beslut i KF – 4Mkr. Insatser för elever i behov av stöd.
Enligt beslut i kommunfullmäktige, 2021-05-10, ska de tillkommande ekonomiska medlen
till barn- och utbildningsnämnden användas till för förstärkning till elever med särskilda
behov inom grundskolan och förskolan samt att tidigare förslag om begränsat
öppethållande på fritidsgårdarna ej genomförs.
§ 87 Budget 2021 - hantering av ny prognos och tillkommande medel, Diarienummer KS 2020/90
Beslut
Kommunfullmäktige att besluta att de 7 mkr som det förstärkta ekonomiska prognosläget medger
fördelas enligt följande:
• 4 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för förstärkning till elever med särskilda behov inom
grundskolan och förskolan samt att tidigare förslag om begränsat öppethållande på fritidsgårdarna
ej genomförs
• 3 mkr till Socialnämnden att användas för ökade kostnader för placeringar och öppnande av platser
inom särskilt boende på Södergården
Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återrapportera hur de extra
medlen används till kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021.
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Ekonomisk uppföljning för januari-maj 2021 samt årsprognos

BUF. Januari-maj 2021 exklusive semesterlöneskuld
Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Årsbgt

Årsprognos Kommentar

94 367

92 667

-1 701

222 400

-9 800 000

100 Nämnd- och styrelsev

328

315

-13

757

0

330 Musikskola

370

414

44

994

0

350 Fritidsgårdar

835

1 003

168

2 407

0

20 602

20 755

154

49 813

0
0

407 Förskola
412 Pedagogisk omsorg

411

387

-24

930

440 Grundskola

39 144

40 528

1 384

97 267

0

1

450 Gymnasieskola

18 344

18 943

599

45 462

500 000

2

453 Särskola

8 107

7 278

-828

17 468

-2 000 000

3

470 Vuxenutbildning

3 683

3 648

-35

8 754

0

920 Gemensamma verksamheter

2 544

-605

-3 149

-1 452

-8 300 000

Årsprognos

4

BUF. Januari-maj 2021 inklusive semesterlöneskuld
Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Årsbgt

102 778

92 667

-10 111

222 400

100 Nämnd- och styrelsev

328

315

-13

757

0

330 Musikskola

455

414

-41

994

0

350 Fritidsgårdar

893

1 003

110

2 407

0

22 389

20 755

-1 633

49 813

0

411

387

-24

930

0

440 Grundskola

44 847

40 528

-4 319

97 267

0

1

450 Gymnasieskola

18 497

18 943

445

45 462

500 000

2

453 Särskola

8 143

7 278

-865

17 468

-2 000 000

3

470 Vuxenutbildning

4 128

3 648

-481

8 754

0

920 Gemensamma verksamheter

2 686

-605

-3 291

-1 452

-8 300 000

407 Förskola
412 Pedagogisk omsorg

-9 800 000 Kommentar

4

Kommentar
1

Interkommunala ersättningar från andra kommuner som ännu inte har fakturerats

2

Något färre elever än tidigare prognosticerat

3

Ökat elevantal inom särskolan. Både inflyttningar och nya inskrivna

4

Återstående del av totalt sparkrav
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Ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna och att sträva mot att
komma i ekonomisk ram
Aktiviteter

Förväntad
Kommentar, antagande och förutsättning
kostnadsminskning

Utveckla integrerad
särskola. Pågår

-1 000 000 för
budgetåret 2022.
-500 000 för
budgetåret 2021

Prognosen för 2022 visar att den totala kostnaden för
särskola kommer att öka med 5 Mkr på grund av att
antalet elever som har rätt till särskola ökar. Genom att
erbjuda möjligheten till integrerade särskola för elever i
åldrarna från förskoleklass till och med årskurs 3 i
Kungsörs skolor förväntas kostnadsökningen minska med
1 Mkr. Dvs från 5 Mkr till 4 Mkr. En förutsättning är då att
föräldrar och elever väljer den integrerade
särskolegruppen i F-3.

Samverkan med
socialförvaltning kring
elever med stora behov i
samband med
gymnasieutbildningar.
Pågår

-2 500 000 för
budgetåret 2022

Beräkningen utgår från att hälften av de elever som väljer
boende som bekostas av LSS i stället väljer ett lokalt
alternativ. Besparingen ger effekt inom
socialförvaltningen. Att skapa ett utökat alternativ inom
Kungsörs gymnasieskola för de elever som har stora behov
och dessutom kommer att studera på
introduktionsprogrammet kommer innebära en utökad
kostnad för barn- och utbildningsförvaltningen. Den
utökade kostnaden för själva utbildningen kommer dock
att vara avsevärt lägre än den kostnadsminskning inom
LSS som blir om alternativen genomförs på hemmaplan i
Kungsör.

Utveckla samarbetet
med socialtjänsten
enligt TSI. Pågår

-400 000 för
budgetåret 2022

Beräkningen utgår ifrån att kostnaden för särskilt stöd pga
social problematik minskar
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Öka andelen
flerämneslärare vid
grundskolans senare år.
Pågår kontinuerligt vid
till exempel
pensionsavgångar.
(möjliggör utökad
blockläsning). Pågår
Arbeta för att få ökad
förståelse från föräldrar
om vikten av att ge
relevant information om
tillsynsbehov vid till
exempel lov. Pågår

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse. Effekter: Fler ämnen per lärare ger färre
lärarkontakter för elever och färre elevkontakter för
lärare, mer samarbete kring elever med låg motivation,
ökad kvalité i undervisningen, ökat kunskapsresultat hos
elever. Det innebär sannolikt minskade kostnader i
framtiden för gymnasiets interkommunala ersättningar.
-250 000 för
budgetåret 2022

Både inför lov, helger och vanliga vardagar förs en dialog
med barn och elevers vårdnadshavare om vikten av att ge
relevant information om vilka tillsynsbehov som finns. Det
förekommer tyvärr ofta att vårdnadshavare uppger att det
finns tillsynsbehov vid till exempel lov samt att den
uppgiften ändras utan framförhållning när "mor- eller
farföräldrar kan ta barnen".

Skapa fler praktikplatser
inom hela kommunen
och utbilda fler
handledare

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse. Det innebär inte någon besparing på kort
sikt. Det leder däremot till att fler förväntas kunna ha
egen försörjning och bidra som skattebetalare.

Utveckla lokalt lärcentra
– Fler utbildningar inom
kommunen

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse. Det innebär inte någon besparing på kort
sikt. Det leder däremot till att fler förväntas kunna ha
egen försörjning och bidra som skattebetalare.

Utveckla gemsamma
strategier kring arbetet
elever/barn med
särskilda behov från
förskola till gymnasiet

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse. Effekter: Större möjlighet att hjälpa elever
med särskilda behov INOM kommunen, färre
särskoleplatser hos andra kommuner, ökad kvalité i
undervisningen, högre andel elever som når målen

Skapa en
resursskola/resurscenter
för elever med särskilda
behov inom kommunen

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse
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Allas ansvar att
informera om studieoch yrkesvägledning

Resursgrupp för elever
med särskilda behov
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Ert datum

Er beteckning

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse. Effekter: Att tidigt väcka intresse för olika
yrken, att fler provar olika yrken, större intresse för yrken
med brist på personal, bättre praktikmatchning, fler elever
som gör rätt gymnasieval, fler i arbete, lägre arbetslöshet
-250 000 för
budgetåret 2022.
-100 000 för
budgetåret 2021

Genom att samordna resurser förväntas den totala
kostnaden minska. Det krävs dock att stor hänsyn tas till
att inte minska förutsättningarna för en god inkludering.

Kvalitetsutvecklare

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse

Ökad dialog/förståelse
mellan politik och
verksamhet

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse

IT-strateg/pedagog

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse

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

Sida 108 (112)

Sida 109 (112)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-06-03

KS 2021/198

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 Brottsofferjouren Västmanland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Brottsofferjouren bidrag med 50 000
kronor för verksamhetsåret 2022.

Sammanfattning
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare år, bidrag för
verksamhetsåret 2022.
Brottsofferjouren arbetar aktivt tillsammans med såväl offentlig som annan
ideell verksamhet på både lokal, regional och nationell nivå.
Brottsofferjouren har - utifrån riktlinjer från sitt riksorgan Brottsofferjouren
Sverige - enats om att för 6 kr/capita från respektive kommun kunna erbjuda
samt ge god kvalitet till respektive kommuninnevånare i Västmanland. De
äskar från Kungsör 52 470 kronor. 2021 utbetalades 50 000 kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-03
Brottsofferjourens Årsredovisning 2020
Ansökan - Bidrag för verksamhetsår 2022

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Skickas till
Brottsofferjouren
Kommunstyrelsens ekonom

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056

Sida 110 (112)

Från: info@vastmanland.boj.se
Skickat: den 30 mars 2021 10:36
Till: Anne Pettersson
Ämne: Årsmöteshandlingar m.m.
Hej,
Bifogar dokument för verksamhetsåret 2020 samt verksamhetsplan m.m. för 2021.

Vänlig hälsning
Carolina Edlund
Verksamhetsledare
Brottsofferjouren Västmanland

Brottsofferjouren_RGB_116006
Telefon växel: 021-41 32 60

Telefon direkt: 070-325 38 10
Stora gatan 39, 722 12 Västmanland
http://www.brottsofferjouren.se/bilder/facebook.png
Gilla oss på Facebook

Sida 111 (112)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-06-14

KS 2018/500

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Konsekvenser vid uteblivet återlämnande av Ipad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fakturera uteblivet återlämnande av i-pad
med 1000 kronor plus faktureringsavgift för de enheter som kommunen
tidigare köpt, och med kostnad motsvarande leasingutgift plus
faktureringsavgift för de enheter som kommunen hyr.
Detta får ske först efter uppmaning från förvaltning och partiets
gruppledare, vilken inte lett till återlämnande inom en månad. Efter detta
sedvanligt faktureringsförfarande enligt kommunens regler.

Sammanfattning
Sedan i-pads infördes till politiken 2018 har det fram till nyligen inte varit
ett problem att få förtroendevalda att återlämna dessa vid avslutat uppdrag.
Vid utlämnandet har man fått information om ansvaret att självmant
återlämna sin i-pad när uppdraget upphör. Om problem uppstått efter
påminnelse från förvaltningen har gruppledaren kopplats in och det har
oftast löst situationen. Detta löser numer inte alla situationer. Diskussion har
förts i den parlamentariska kommittén för politisk organisation hur
förvaltningen får hantera situationen, då det också i framtiden kommer
innebära en kvarvarande leasingavgift till VMKF som kommer att behöva
betalas till kontraktet upphört.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-14
KS 2016/392 – informationsbroschyr Handledning och regler

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Skickas till
Kansliets personal
Gruppledarna

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056

Sida 112 (112)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-06-11

KS 2020/462

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

anne.pettersson@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Meddelanden - Synpunkter 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till
kommunstyrelsen.







Skolans resultat. Dnr KS 2021/281
Bygg om kiosken till ett omklädningsrum. Dnr KS 2021/301
Bom på vägen till Slottsholmen. KS 2021/267
Sittplats runt grillplatsen Slottshagen. Dnr KS 2021/268
Utveckla Kungsör vid vattnet. Dnr KS 2021/269
Trafikmiljö Ekebyholm/Säbyholm. Dnr KS 2021/314

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Anne Pettersson
Registrator/Administrativ assistent

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227- 60 02 17

212000-2056

