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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

§
Svar på motion – Ändra kommunens detaljplan så att byggnader upp till åtta våningar
tillåts (KS 2017/89)
Niklas Magnusson och Staffan Norgren båda (M) föreslår i en
motion att kommunens detaljplan ska ändras så att byggnation av
byggnader upp t.o.m. åtta våningar tillåts. Motionärerna menar att
det skulle underlätta byggandet av flerfamiljshus och att åtta
våningar är den mest ekonomiska byggnaden då det t.ex. endast
krävs en hiss.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar av
vilket framgår bl.a. följande:

Beslutsunderlag

Justerandes sign

-

När det gäller detaljplaner (vad och hur det får byggas) så är
det en rad faktorer som det ska tas hänsyn till t.ex. riksintressen, kulturvärden och andra saker. Länsstyrelsen kan ha synpunkter som innebär begränsningar i vad vi vill mot vad vi får.

-

När det gäller höjden på flerbostadshus finns det byggnadstekniska regler som byggaren måste ta hänsyn till. Höga hus komplicerar bygget en aning och gör det dyrare. Det finns dock
inget som hindrar oss att tillåta en byggare att bygga upp till
åtta våningar så som motionärerna föreslår. Det är i detaljplaneprocessen som detta avgörs och det är politiken som beslutar
om det.

-

Inga ändringar i nuvarande regler behöver göras. Om Kungsörs
kommun har intresse av att kunna bygga högre i områden med
redan beslutade detaljplaner så behöver planerna ses över. I
kommande detaljplaner så kan antal våningar behandlas vid
varje detaljplanebeslut.

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson och Staffan Norgren
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 45
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-22

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

2017-04-24

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-03-22

KS 2017/89

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommunchef

Förslag till svar på motion gällande byggandet av
högre hus i Kungsör
Moderaterna genom Niklas Magnusson och Staffan Norgren har skrivit en motion om ändrade detaljplaner för att vi i Kungsör ska kunna bygga bostadshus
som är upp till åtta våningar högt.
När det gäller detaljplaner, vad och hur det får byggas inom en kommun så avgörs det av en rad faktorer som det ska tas hänsyn till. Detta kan vara exempelvis
riksintressen, kulturvärden eller andra saker som vi i kommunen finner skäl att ta
hänsyn till och det kan finnas synpunkter från Länsstyrelsen som gör att det kan
bli begränsningar i vad vi vill mot vad vi får.
När det gäller höjden på flerbostadshus finns det byggnadstekniska regler som
byggaren måste ta hänsyn till vilket komplicerar bygget en aning och gör det
dyrare. Däremot så finns det inget som hindrar oss att tillåta en byggare att bygga
upp till åtta våningar så som motionärerna föreslår utan det är i detaljplaneprocessen som detta avgörs och det är politiken som beslutar om det i tre olika
beslutsinstanser. Plankommittén, kommunstyrelsen och till sist kommunfullmäktige avgör detta efter att alla sakägare fått säga sitt i planprocessen.
Inga ändringar i nuvarande regler behöver göras och om Kungsörs kommun har
intresse av att kunna bygga högre i redan beslutade detaljplaner så behöver de ses
över men om vi tittar på kommande detaljplaner så kan antal våningar behandlas
vid varje detaljplanebeslut.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta motionen därmed vara
besvarad.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

§
Svar på motion – Badsjö på Söders gärde
(KS 2017/91)
Niklas Magnusson och Staffan Norgren, båda (M) föreslår i en
motion att Kungsörs kommun ska anlägga en mindre, men expanderbar badsjö i Kungörs tätort. Motionärerna tänker sig i första
hand en placering på Söders gärde strax sydväst om tätorten. Med
en sådan sjö skulle det bli enklare att omvandla Gersillaområdet
samt ytterligare delar av Söders gärde till boendeområden.
Om detta skulle fungera bra vill motionärerna att en andra badsjö
anläggs vid Valskogs tätort och en tredje i Malmberga.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att förvaltningen tycker motionärernas idé är rolig och intressant men att ingen ytterligare utredning bör göras mot bakgrund av att:
-

strandskydd med 300 meter skulle gälla om vatten tas från
Arbogaån till en konstgjord sjö - Regeln säger att om du tar
vatten från ett befintligt vattendrag såsom en å, bäck, sjö eller
likande så gäller strandskyddet på samma sätt som om du hade
byggt i anslutning till

-

riskerna för att vi skulle förstöra vårt eget dricksvatten skulle
öka markant om vi tar vattnet från grundvattnet för att slippa
strandskyddet

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Niklas Magnusson och Staffan Norgren
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 47
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-22

Förslag till beslut

Kommunstyreslens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen om badsjö på Söders gärde.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Exempel på badsjö på Söders gärde.

Kornvägen 6
736 35 KUNGSÖR

Mobil: 0733-610 130
Bankgiro: 210-7993

E-post: info@moderatkungsor.se
Web: www.moderatkungsor.se

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-03-22

KS 2017/91

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommunchef

Förslag till svar på motion om badsjö på Söders
gärde
Moderaterna genom Niklas Magnusson och Staffan Norgren har lämnat in en
motion gällande utredning om kommunen ska anlägga en badsjö vid Söders
gärde.
Motionärerna skriver i sin motion att det vore positivt för byggandet och för att få
fler människor att flytta till Kungsör och detta är nog korrekt men att anlägga en
badsjö är inte en okomplicerad historia.
Om vi skulle anlägga en badsjö enligt det förslag som motionärerna föreslår med
den tekniska lösningen att en nedgrävd ledning från Arbogaån skulle förse den
konstgjorda sjön med vatten så skulle vi hamna i det läget att strandskyddet
skulle gälla och man skulle inte få bygga närmre än 300 m från den konstgjorda
sjön. Detta skulle medföra att det inte skulle kunna byggas så många hus på
Söders gärde och möjligheten till strandtomt skulle inte finnas.
Regeln som strandskydd är att om du tar vatten från ett befintligt vattendrag
såsom en å, bäck, sjö eller likande så gäller strandskyddet på samma sätt som om
du hade byggt i anslutning till, i detta fall, Arbogaån.
Skulle vi istället säga att vi då tar vattnet från grundvattnet för att slippa strandskyddet så hamnar vi i ett mycket svårt läge för vår egen grundvattentäkt. Riskerna för att vi då skulle förstöra vårt eget dricksvatten skulle öka markant.
Vi tycker att motionärernas idé är väldigt rolig och intressant men kan inte se
värdet av att utreda den vidare med tanke på vad vi redan vet. Det kan självklart
finnas andra möjliga lösningar men med tanke på allt arbete vi har framför oss
med de bygg- och detaljplaner som pågår vill vi lägga fokus på detta.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen

Claes-Urban Boström
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2017-04-24

§
Förändringar i budget 2017 enligt uppdrag
från kommunfullmäktige (KS 2016/165)
Kommunfullmäktige fattade, i samband med beslut om budget
2017 med plan 2018 och 2019, ett beslut den 12 december 2016
som lyder:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna ett
utredningsuppdrag att förbereda för åtgärder/effektiviseringar
som kan tas upp i respektive instans under mars 2017 vid behov.
Förslagen ska ge effekt 2017 enligt följande:
• kommunstyrelsen
1 miljon kronor
• socialnämnden
3 miljoner kronor
• barn- och utbildningsnämnden
3 miljoner kronor
Kungsörs kommuns centrala ledningsgrupp har tillsammans arbetat fram ett förslag utifrån det uppdraget och som presenterades för
respektive ordförande och oppositionsråd den 28 mars.
Ekonomin är betydligt tuffare under 2017, 2018 och 2019 än tidigare år. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har räknat om
skatteprognosen. För Kungsörs räkning innebär det en sänkning av
skatteintäkterna med ca 8 miljoner kronor mot den tidigare prognosen från juni 2016. Trots att staten skjuter till de så kallade välfärdsmiljonerna, som för Kungsörs del motsvarar ca 10 miljoner
kronor, kommer inte pengarna att räcka då kostnaderna ökar med
motsvarande ca 9 miljoner kronor.
Utifrån dessa fakta träffades kommunens centrala ledningsgrupp,
respektive ordförande och oppositionsråd för att diskutera. Det
resulterade i ett förslag till ramförändring som innebär sänkta
ramar med 885 000 kronor för kommunstyrelsen, 2 025 000 kronor
för barn- och utbildningsnämnden och 1 000 000 kronor för
socialnämnden.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-12-12, § 208
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-28

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Förslag till beslut

2017-04-24
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att de ekonomiska ramarna för 2017
förändras med:
-

för kommunstyrelsen

- 885 000 kronor

-

socialnämnden

-

barn- och utbildningsnämnden - 1 000 000 kronor

- 2 025 000 kronor

Respektive styrelse/nämnd får i uppdrag att fatta eventuella beslut
och verkställa detta så att full effekt nås under 2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

2017-03-28

KS 2016/165

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommunchef

Förändringar i budget 2017 enligt uppdrag från
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fattade ett beslut i samband med beslut om budget 2017
med plan 2018 och 2019 (KS 2016/165) den 12 december 2016 som lyder:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen och nämnderna ett utredningsuppdrag
att förbereda för åtgärder/effektiviseringar som kan tas upp i respektive instans
under mars 2017 vid behov. Förslagen ska ge effekt 2017 enligt följande:
• kommunstyrelsen
1 miljon kronor
• socialnämnden
3 miljoner kronor
• barn- och utbildningsnämnden
3 miljoner kronor
Kungsörs kommuns ledningsgrupp har tillsammans arbetat fram ett förslag utifrån det uppdraget och som presenterades för respektive ordförande och oppositionsråd den 28 mars. Utifrån den diskussionen och utifrån de förutsättningar som
då var givna togs det fram ett förslag för beslut till kommunstyrelsen den 24 april
för verkställande i respektive nämnd och styrelse.
Att ekonomin är betydligt tuffare under 2017, 2018 och 2019 än vad de varit tidigare år är något vi vet om och måste förhålla oss till. Detta gäller inte enbart
Kungsör utan förmodligen de flesta kommunerna i landet och definitivt övriga
kommuner i länet.
Det som hänt och som vi vetat om en tid är att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknat om skatteprognosen för SKL. För Kungsörs räkning innebär
det en sänkning av skatteintäkterna med ca 8 miljoner kronor mot den tidigare
prognosen i juni 2016. Så trots att staten skjuter till de så kallade välfärdsmiljonerna, som för Kungsörs del motsvarar ca 10 miljoner kronor, kommer inte
pengarna att räcka då kostnaderna ökar med motsvarande ca 9 miljoner kronor.
Utifrån dessa fakta träffades så kommunens ledningsgrupp, respektive ordförande
och oppositionsråd för att diskutera och kom fram till följande ramförändring
som därmed också blir ett förslag till kommunstyrelsen för beslut att respektive
nämnd och styrelse ska verkställa under innevarande år.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

2017-03-28

KS 2016/165

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsen
- Trycksaker
- Arbetsgivarvarumärket
- Intäkt för arbetsplatsnära stöd
- Vakans under föräldraledighet
- Ändrad beställning till KKTAB

20 000
40 000
25 000
300 000
500 000

Socialnämnden
- Lokaler
- IT
- Stimulanspengar
- Vakanser

165 000
535 000
600 000
725 000

Barn- och utbildningsnämnden
- Generellt belopp

1 000 000

TOTALT

3 910 000

Som ni ser så har vi detaljerade förslag utom för barn- och utbildningsnämnden
som får ett generellt uppdrag om 1 miljon kronor som de får fördela och diskutera mellan nämnd och förvaltning för att hitta de mest lämpliga åtgärderna.

Kommunstyrelsen föreslås besluta
Kommunstyrelsen beslutar utifrån ovan angivet uppdrag från kommunfullmäktige att de ekonomiska ramarna för 2017 förändras med
-

för kommunstyrelsen

- 885 000 kronor

-

socialnämnden

- 2 025 000 kronor

-

barn- och utbildningsnämnden

- 1 000 000 kronor

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

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

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-05
med bilagor.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att minska antalet ledamöter i
kommunfullmäktige till 31 från den kommande mandatperioden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-04-05

KS 2017/159

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

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

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

-

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

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

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-27

§
Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Västra Mälardalen (KS 2017/xx)

Protokoll och årsredovisning har inte kommit till
kommunen innan utskicket av kallelsen.
En komplettering kommer att skickas ut så snart den
kommit in.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-27

§
Årsredovisning 2016 för Gemensamma
överförmyndarnämnden (KS 2017/158)
Köpings kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner.
Nämnden ingår därför i Köpings kommuns nämndsorganisation.
Köpings kommun har skickat ett utdrag ur Köpings kommuns
årsredovisning 2016 för överförmyndarverksamheten och
revisorernas revisionsberättelse.
Kommunens revisorer skriver i sin revisionsberättelse för 2016 att
deras granskning även omfattar den verksamhet som bedrivs i den
gemensamma överförmyndarnämnden.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-05
med bilaga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner den del i Köpings kommuns årsredovisning 2016 som gäller Gemensamma överförmyndarnämnden
och beviljar ansvarsfrihet för kommunens ledamot och ersättare i
nämnden.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (2)
Datum

Vår beteckning

2017-04-05

KS 2017/158

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Årsredovisning 2016 för den gemensamma överförmyndarnämnden
Köpings kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarnämnden
i Köpings, Arboga och Kungsörs kommuner. Nämnden ingår därför i Köpings
kommuns nämndsorganisation.
Av ett utdrag ur Köpings kommuns årsredovisning 2016 framgår följande:

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

2017-04-05

KS 2017/158

Ert datum

Er beteckning

Köpings kommuns revisorer har granskat årsredovisningen. Av revisionsberättelsen (bilaga 1) framgår att revisorerna tillstyrker att fullmäktige:
-

beviljar ansvarfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa
organ och

-

godkänner kommunens årsredovisning för 2016.

Kungsörs kommuns revisorer noterar i sin revisionsberättelse för år 2016 att
kommunens revisorers granskning även omfattar bl.a. den gemensamma överförmyndarnämnden. Revisorerna bedömer att styrelsen och nämnder i Kungsörs
kommun samt de gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden och Överförmyndarnämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamhet på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänner den del i Köpings
kommuns årsredovisning 2016 som gäller Gemensamma överförmyndarnämnden
och beviljar ansvarsfrihet för kommunens ledamot och ersättare i nämnden.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Utdrag ur Köpings kommuns årsredovisning 2016

Revisorerna i Köpings kommun

2017-03-17

Till
Fullmäktige i Köpings kommun
organi sationsnummer 212000-21 1 4

Revisionsberättelse för âr 2016
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse
och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet som

bedrivits i kommunens företag. Vår granskning omfattar även den verksamhet som
bedrivs i den gemensamma nämnden för trjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor med kommunerna i Västmanlands län.
Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gallande rnåI, beslut
och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar
också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för
återredovisning

till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och

föreskifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Ä.rets resultat uppgår

till

9,3 MSEK, vilket motsvarar 0,6

generella statsbidrag. Resultatet för

ãrr

2016 påverkas

o/o

av skatteintäkter och

till stor del av det generella

statsbidrag avseende flyktingverksamheten som erhållits och intäktsförts om 14,9 MSEK,
samt även av resultat från försäljning av tomträtter med 14,0 MSEK.

Det ska också noteras att kommunstyrelse och nämnders skattefinansierade verksamhet
uppvisar ett negativt resultat om - 3,6 MSEK. Det största underskotten finns hos Socialoch arbetsmarknadsnämnden, - 8,4

Mk

och Vård- och omsorgsnämnden, -13,8 Mkr.

Vi ser med stort allvar på de stora underskott som Social- och arbetsmarknadsnämnden
och Vård- och omsorgsnämnden uppvisar.

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Köpings kommun i allt väsentligt
har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsstäl lande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt

är rättvisande.

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll ej har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det
finansiella målet och men endast delvis avseende verksamhetsmålen som fullmäktige
uppstä11t.

¿

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet für styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att futlmäktige godkänner kommunens årsredovisning für 2016.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporler.
Göran Nilsson är ledamot i Kungsörs Grus AB och har därför inte deltagit i granskning
avseende kommunstyrelsens uppsikt över bolaget.

Köpings kommun 2017 -03-17

/_

lrz¿-eh

Andersson

Lövelius

Ove Svensson

Göran Nilsson

#r, Hút
SSON

Inpier Lindström

9**!*,
Till revisionst¡erättelsen hör bilagorna:
Revisorernas redogörelse Bil 1
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Kungsörs Grus AB Bil 2
Granskningsrapport från lekmannarevisor i Mälarhamnar AB Bil

3

Granskningsrapport från lekmannarevisor i Köping Bostads AB Bil 4
Granskningsrapport från lekmannarevisor i KBAB service AB Bil

5

Granskningsrapport fiån lekmannarevisor i Köpings Kabel-TV AB Bil 6
Granskningsrapport från Västra Mälardalens Energi och Miljö AB, Bil 7
Revisionsrapport granskning av årsbokslut och årsredovisning 2016 Bil
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-03

§
Ändring av Regler för färdtjänst – lägre
egenavgift för vissa resor (KS 2017/129)
Färdtjänst är tillgängligt för personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänstresor får göras inom kommunen och tre mil
från kommungränsen. Egenavgiften fastställs av kommunen och är
inte indexreglerat. Sedan 1 juli 2016 är
-

lägsta egenavgiften 40 kronor per enkelresa och 35 kronor per
enkelresa vid samåkning

-

därutöver är egenavgiften 30 procent av resekostnaden

-

vid samåkning betalar varje resande 25 procent av sin andel

-

egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden

Kommunen kan besluta om lägre avgifter för vissa resor och högre
avgift för övriga resor.
Socialnämnden föreslår, efter förtydligande från socialförvaltningen, att reglerna ändras så att en lägre fast avgift tas ut i följande fall
(ingen egenavgift i procent av resekostnaden):
Kronor/
enkelresa
Resor till och från dagverksamhet enligt socialtjänst20
lagen (SoL) och daglig verksamhet enligt Lagen om
stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom
kommunen
Resor till och från dagverksamhet enligt SoL och och
40
daglig verksamhet enligt LSS utom kommunen
Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna
40
hemmet enligt 9 kap § 6 LSS
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2017-03-21, § 46 jämte tjänsteskrivelse 2017-03-13
• Förslag till reviderade Regler för färdtjänst
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-04-11 med ett
förtydligande

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Förslag till beslut

2017-04-03
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige anta de lägre avgifterna för vissa resor med
färdtjänst enligt socialnämndens förslag. Mellanskillnaden
bekostas ur socialnämndens budget.
De nya avgifterna börjar gälla från och med 1 juni 2017.
Reviderade regler redovisas som KS-handling nr x/2016.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2017-03-21

§ 46
Revidering av egenavgifter färdtjänst
(SN 2017/73)
Färdtjänst är tillgängligt för personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänstresor får göras inom kommunen och tre mil
från kommungränsen.
Egenavgiften fastställs av kommunen och är inte indexreglerat.
Sedan 1 juli 2016 är lägsta egenavgiften 40 kronor per enkelresa
och 35 kronor per enkelresa vid samåkning. Därutöver är egenavgiften 30 procent av resekostnaden. Vid samåkning betalar varje
resande 25 procent av sin andel. Egenavgift med specialfordon är
20 procent av resekostnaden.
Kommunen kan besluta om lägre avgifter för vissa resor och högre
avgift för övriga resor.
Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt
LSS inom kommunen föreslås få en lägre fast avgift med 20
kronor per enkelresa.
Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt
LSS utom kommunen föreslås få en lägre fast avgift med 40
kronor per enkelresa.
Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt
9 kap § 6 LSS föreslås få en lägre fast avgift med 40 kronor per
enkelresa.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-03-13

Beslut

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att

Justerandes sign

-

anta de lägre avgifterna för vissa resor med färdtjänst.

-

avgifterna börjar gälla från och med 1 juni 2017.

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommuns författningssamling

Nr D.13

Förslag till reviderade

Regler för färdtjänst
Antagna av kommunfullmäktige 2008-11-24, § 158
Reviderat av kommunfullmäktige 2009-05-25, § 44 (antal resor i annan kommun)
Reviderat av kommunfullmäktige 2014-05-12, § 63 (bl.a. höjd lägsta egenavgift)
Reviderat av kommunfullmäktige 2015-04-07, § 36 (berättigad till färdtjänst)
Reviderat av kommunfullmäktige 2016-06-07, § 95 (höjd lägsta egenavgift)
Reviderat at kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx (lägre fast egenavgift för vissa
resor)

Allmänna förutsättningar
Färdtjänsten är till för personer som har omfattande och långvarig funktionsnedsättning och inte kan använda den allmänna kollektivtrafiken. För att ha rätt till färdtjänst
krävs att funktionsnedsättningen medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på
egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
Tillstånd kan inte beviljas för resor som redan genomförts.
Tillstånd till färdtjänst omfattar inte resor som bekostas av det allmänna. Exempel på
sådana resor är sjukresor, skolskjutsar och resor i samband med arbetslivsinriktad
rehabilitering.
Berättigad till färdtjänst
Färdtjänst kan beviljas endast till personer som är folkbokförda i Kungsörs kommun.
Om den färdtjänstberättigade flyttar från Kungsörs kommun upphör tillståndet.
Funktionsnedsättningen måste bedömas bestå mer än tre månader. Om sökandes
hälsotillstånd är bestående och det inte är sannolikt att en utvecklad kollektivtrafik
kommer att möta dennes behov inom en överskådlig framtid ska färdtjänsttillstånd
beviljas tillsvidare.
I övriga fall beviljas tillstånd under viss tid dock högst tre år.
Färdtjänsttillstånd för barn
Om sökanden är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionsnedsättning.
Barn till färdtjänstberättigad
Barn under 10 år som hör till den färdtjänstberättigades familj får resa tillsammans
med den färdtjänstberättigade utan kostnad.
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Kungsörs kommuns författningssamling

Nr D.13

Färdsätt
Färdtjänst beviljas i första hand med taxibil och om behov finns med specialfordon.
Resans längd
Färdtjänstresa får göras inom kommunen och högst tre mil från kommungränsen.
Servicenivå
När behov finns kan färdtjänstresenären få hjälp till och från fordon, i och ur fordon
samt ledsagning till och från lägenhetsdörr eller motsvarande liksom bärhjälp/ lyfthjälp avseende rullstol.
Utökad färdtjänst
Om det föreligger särskilda skäl kan färdtjänstresa beviljas utöver tre mil från
kommungränsen. Särskilda skäl kan vara resor till och från arbetet eller lasarettsbesök vid nära anhörigs sjukdom.
Antal resor
Färdtjänstberättigad får göra obegränsat antal resor.
Resans tidpunkt
Färdtjänstresor får ske alla veckodagar dygnet runt.
Egenavgift
Betalning sker direkt till taxiföraren med en summa motsvarande 30 procent av resekostnaden. Lägsta avgift är 40 kronor per enkelresa och person. Vid samåkning
betalar varje resande 25 procent av sin andel, lägsta avgift är 35 kronor per enkelresa
och person.
Egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden, lägsta avgiften är 40
kronor per enkelresa och person.
Lägre egenavgift för vissa resor
Följande resor faktureras egenavgiften:
•

Resor till och från dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och daglig
verksamhet enligt Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom
kommunen har en fast avgift med 20 kronor per enkelresa.

•

Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt LSS utom
kommunen har en lägre fast avgift med 40 kronor per enkelresa.
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Kungsörs kommuns författningssamling

•

Nr D.13

Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 Lagen
om stöd och service för funktionshindrade (LSS) har en fast avgift med 40
kronor per enkelresa.

Resa i annan kommun
Kommunen har inte skyldighet att anordna färdtjänstresor vid vistelse i annan kommun. Färdtjänstberättigad får resa i annan kommun vid högst tjugo enkelresor per år.
Egenavgiften är 3 kronor/kilometer dock lägst 40 kronor per enkelresa och person.
Ledsagare
Ledsagare kan beviljas om den färdtjänstberättigade behöver hjälp under resan av
annan person än föraren. Ledsagare beviljas inte om man endast behöver hjälp vid
resmålet. Färdtjänstberättigade får inte vara ledsagare åt annan färdtjänstberättigad.
Ledsagare ska resa samma sträcka och tillsammans med den färdtjänstberättigade.
Ledsagaren betalar ingen avgift.
Resa för ledsagare beviljas regelmässigt för personer som har rätt till personlig
assistent enligt "Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade".
Medresenär
Medresenär är sällskap till den som har rätt till färdtjänst och reser tillsammans med
den färdtjänstberättigade. Medresenärer betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.
Tillämpningsanvisningar
Socialnämnden får utforma tillämpningsföreskrifter till dessa regler.

___________________

Ny lägre fast egenavgift för vissa resor gäller från och med den 1 juni 2017.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

§
Nya bastaxor för tomter och mark i Kungsörs
kommun (KS 2017/160)
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tidigare beslut gällande
taxor för tomter och mark i Kungsörs kommun ska upphävas och
att en bastaxa för tomt- och industrimark i Kungsörs kommun ska
antas som innebär att tomtmark kostar 120 kronor/m2 och
industrimark 80 kronor/m2. Till detta kommer kostnader i form av
- detaljplanekostnader,
- kostnader för infrastruktur,
- fiber samt
- anslutning till nätet för vatten och avlopp
En bedömning av vad mark är värd görs i samband med detaljplanearbete. Visar det sig att ett område upplevs som särskilt attraktivt kommer ett förslag för ändrad prisbild för just det området.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-04-03

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige
-

upphäver samtliga tidigare beslut gällande taxor för tomter
och mark i Kungsörs kommun

-

anta 120 kronor/m2 för tomtmark och 80 kronor/m2 för
industrimark i Kungsörs kommun.

De nya bastaxorna gäller från den 1 juli 2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-04-03

KS 2017/160

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommunchef

Antagande av nya bastaxor för tomter och mark i
Kungsörs kommun
Byggnationer har under en tid inte varit så vanligt förekommande i Kungsörs
kommun vilket inneburit att taxor för markköp inte följt med kostnadsutvecklingen.
Som kommun ska vi tillhandahålla en hög och bra service och den taxa som sätts
för tomter och mark ska återspegla de kostnader vi haft för den tomt eller mark vi
säljer. Till samtlig markförsäljning tillkommer det alltid kostnader i form av
- detaljplanekostnader,
- kostnader för infrastruktur,
- fiber samt
- anslutning till nätet för vatten och avlopp
Dessa kostnader kan inte läggas fast i en taxa då de beror på en mängd faktorer
och beräknas inför respektive försäljning direkt till kund. Kunden kommer dock
att få en klar prisbild innan köp då vi vet vad kunden tänkt bygga och kan därmed
ta ställning innan beslut om köp.
De taxor som nu kommer att beslutas är en bastaxa utifrån vad det kostar och det
vi ser att vi måste få ersättning för. Självklart bör vi även titta på vad en tomt
eller mark i ett attraktivare läge skulle kunna vara värt och detta kommer att ske i
samband med detaljplaneläggning av det aktuella området vare sig det är för
bostadsproduktion eller verksamhet.
Visar det sig att ett område upplevs som särskilt attraktivt kommer ett förslag för
ändrad prisbild för just det området. I övrigt så gäller det beslut som antas i dessa
bastaxor.
Vi har gjort en jämförelse med våra närmsta grannar och ser att det förslag vi nu
lägger ligger väl i jämförelse, utom med Eskilstuna som har betydligt högre
priser.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

2016-01-16
Ert datum

Er beteckning

Jämförelsebild:
Tomtmark
2017 75:/m2*
100:/m2

Arboga
Ordinarie pris

Industrimark
75:-/m2*
100:/m2

Köping

130:-/m2*

50:- - 100:-/m2

Eskilstuna

190:-/m2**

80:-/m2

Kungsör

idag

1100:-/m2*
inkl VA
80 :-/m2

Kungsör

förslag

120:-/m2

40:-/m2

Vi tycker det är rimligt att vi ligger något högre i pris än Arboga då vi ligger
närmre Eskilstuna och kommer att jämföras mest med den marknaden, främst för
tomtmark.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige upphäva samtliga tidigare beslut
gällande taxor för tomter och mark i Kungsörs kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ovan angiven bastaxa för
tomt- och industrimark i Kungsörs kommun.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Stig Tördahl
Teknisk chef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

§
Redovisning av obesvarade motioner per
den 11 april 2017 (KS 2017/148)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade motioner per den 11 april 2017. Av den framgår att tio
motioner är obesvarade;
-

två av dem ställdes vid senaste sammanträdet med kommunfullmäktige och fyra vid marssammanträdet

-

Ingen motion har passerat kommunallagens årsgräns

-

Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de
kan besvaras inom sex månader förväntas kunna följas för de
aktuella motionerna med undantag för den äldsta (ställd i
oktober 2016). Orsak: Tidigare förslag till svar har återremitteras till förvaltningen.

Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-04-11
inklusive bilaga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner
till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-04-11

KS 2017/148

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Sekretariatsavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Redovisning av obesvarade motioner per den 11 april
2017
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över
de motioner som är obesvarade. Den nu aktuella sammanställningen är upprättad den 11 april 2017 (bilaga 1).
Det är sammanlagt tio motioner som är obesvarade efter kommunfullmäktiges
sammanträde den 10 april 2017. Av dessa ställdes två vid senaste sammanträdet och fyra vid marssammanträdet.
Ingen motion har passerat den årsgräns som finns angiven i kommunallagens
5 kapitel, 33 §.
Kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de kan besvaras
inom sex månader förväntas kunna följas för de aktuella motionerna med
undantag för den äldsta (ställd i oktober 2016). Orsak: Tidigare förslag till
svar har återremitteras till förvaltningen.

Läget för de aktuella motionerna framgår av bilagan.

Eva Kristina Andersson

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-600 000

Telefax
0227-600 100

Org. nummer
212000-2056

Förteckning över obesvarade motioner
Dnr

Ställd av

Ställd i KF

Status

KS 2016/338 Stoppa artiklar som innehåller
mikroplaster

Madelene Ericsson (C),
Petter Westlund (C),
AnneMarie Andersson (C),
Gunnar Karlsson (C) och
Eleonor Westlund (C)

2016-10-10,
§ 163

KS 2017/38

Inför årligt miljöbokslut

Madelene Ericsson (C)

2017-02-13,
§ 28

KS 2017/39

Återbruksplan för upprustning
och renovering av kommunens
inventarier

Stellan Lund (M),
Madelene Ericsson (C)
Jenny Andersson (KD)

2017-02-13,
§ 29

KS 2017/41

Öppna tillagningskök i Björskogsskolan

Hans Carlsson (M)

2017-02-13,
§ 30

KS 2017/89

Ändra kommunens detaljplan så
att byggnader upp till åtta
våningar tillåts
En fri måltid per dag för alla pensionärer över t.ex. 80 år

Niklas Magnusson (M)
Staffan Norgren (M)

2017-03-13,
§ 45

Maivor Norgren (M)
Ewa Granudd (M)

2017-03-13,
§ 46

Badsjö på Söders gärde

Niklas Magusson (M)
Staffan Norgren (M)

2017-03-13,
§ 47

Återremitterad till förvaltningen för
inventering/gemomgång av förekosten av mikroplaster i de produkter som i dagsläget används i kommunens verksamheter och bedömning av om och hur det är möjligt att
fasa ut dem. Behandlas preliminärt
på KS den 22 maj.
Förslag till svar upprättas av kommunstyrelsens förvaltning. Behandlas preliminärt på KS den 22 maj.
Remitterad till socialnämnden/förvaltningen. Svar begärt till den 3
maj 2017. Behandlas preliminärt på
kommunstyrelsen den 22 maj.
Remitterad till barn-och utbildningsnämnden/-förvaltningen. Svar begärt
till den 3 maj 2017. Behandlas preliminärt på KS den 22 maj.
Förslag till svar finns från kommunstyrelsens förvaltning. Behandlas
preliminärt på KS den 24 april.
Remitterad till barn-och utbildningsnämnden/-förvaltningen. Svar begärt
till den 31 maj 2017. Behandlas
preliminärt på KS den 19 juni.
Förslag till svar finns från kommunstyrelsens förvaltning. Behandlas
preliminärt på KS den 24 april.

KS 2017/90

KS 2017/91

Motion

Bilaga till tjänsteskrivelse 2017-04-11
Sida 1 (2)
Beräknas
besvaras
KF juni

KF juni

KF juni

KF juni

KF maj

KF sept

KF maj

Förteckning över obesvarade motioner
Dnr

Motion

Bilaga till tjänsteskrivelse 2017-04-11
Sida 2 (2)
Ställd av

Ställd i KF

Status

Beräknas
besvaras
KF sept

KS 2017/105 Feriepraktik till alla gymnasieungdomar under 18 år

Anna-Karin Tornemo (V)

2017-03-13,
§ 48

KS 2017/138 Innovationsutveckling för en
smartare välfärd

Stellan Lund (M),
Madelene Ericsson (C) och
Jenny Andersson (KD)

2017-04-10,
§ 75

KS 2017/156 Inför en digital mötesplats
medborgardialog

Madelene Ericsson (C),
Petter Westlund (C),
AnneMarie Andersson (C),
Gunnar Karlsson (C) och
Eleonor Westlund (C)

2017-04-10,
§ 76

Remitterad till socialnämnden/förvaltningen. Svar begärt till den
31 maj 2017. Behandlas preliminärt
på KS den 19 juni.
Förslag till svar upprättas av komKF sept
munstyrelsens förvaltning. Behandlas preliminärt på KS den 19 juni
2017
Förslag till svar upprättas av komKF sept
munstyrelsens förvaltning. Behandlas preliminärt på KS den 19 juni
2017

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

§
Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2017 (KS 2017/149)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade medborgarförslag per den 11 april 2017. Av den framgår det i nuläget inte finns några obesvarade medborgarförslag.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-04-11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medborgarförslag till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-04-11

KS 2017/149

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den
11 april 2017
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över
de medborgarförslag som är obesvarade. I nuläget finns inga obesvarade
medborgarförslag.

Eva Kristina Andersson

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-600 000

Telefax
0227-600 100

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-24

Kommunstyrelsen

§
Svar på revisionsrapport – Granskning av
intern kontroll avseende handläggning av
förtroendevaldas arvoden och ersättningar
(KS 2017/102)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av den intern kontroll avseende handläggning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar.
De förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun rekommenderar kommunstyrelsen att:
-

arvodesreglemente ses över för att minimera risken för felaktiga beslut då det för närvarande är otydligt och kan leda till
feltolkningar

-

det i arvodesreglementet införs att den förtroendevalda på anmodan ska kunna påvisa att den haft ett löneavdrag samt att
kommunen ska göra stickprov på att det finns efterfrågat
underlag

-

det i arvodesreglementet införs att vid begäran av rörligt arvode avseende förrättning ska det finnas ett underlag, t.ex. kallelse eller liknande så att kontroll kan göras i efterhand

-

reglerna avseende ersättning för förlorad arbetsinkomst förtydligas vad gäller kommunstyrelsens förste vice ordförandes
tjänstgöringsgrad

-

kommunstyrelsen reviderar attestordningen avseende begäran
om ersättning, så att ledamots eller ersättares begäran om
ersättning attesteras ordföranden och ordförandens begäras av
vice ordförande

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
Av det framgår bl.a. att

Justerandes sign

-

en översyn av arvodesreglementet kommer att göras

-

det är av största vikt att vi bygger organisationen på en
tillitsfull attityd där både förtroendevald och tjänstemän har ett
mycket stort ansvar se till att regler följs och inte på något sätt
misshushållar med kommunala medel
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m. har
ställt sig bakom förvaltningens förslag till svar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv daterat 2017-01-25, inkommen 2017-0308 jämte revisionsrapport daterad 2017-01-25
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-03-22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av intern kontroll avseende handläggning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar som sitt
eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-03-22

KS 2017/102

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Claes-Urban Boström, kommunchef

Förslag till svar på granskning av intern kontroll
avseende handläggning av förtroendevaldas
arvoden och ersättningar
Kungsörs kommuns revisorer har granskat den interna kontrollen avseende
handläggning av förtroendevaldas arvoden och ersättningar.
Vi har tagit del av revisorernas rapport och kan konstatera att vi inte är helt
överens med revisorerna om alla delar i rapporten. Vi kommer självklart att se
över arvodesreglementet och återkomma med ett förslag till reviderat arvodesreglemente.
Det är av största vikt att vi bygger organisationen på en tillitsfull attityd där både
förtroendevald och tjänstemän har ett mycket stort ansvar se till att regler följs
och inte på något sätt misshushållar med kommunala medel.
Revisorerna har gjort 38 granskningar av genomförda utbetalningar utan att hitta
några fel av större vikt. Det visar på stort ansvarstagande i organisationen vilket
vi är mycket glada för. Revisorerna har här en mycket viktig roll genom att då
och då genomföra revisioner av detta slag och kontrollera så att förtroendevalda
och tjänstemän sköter alla former av hantering gällande kommunala medel.
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten som
sitt eget.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-04-24

Kommunstyrelsen

§
Svar på revisionsrapport – Granskning av
bokslut och årsredovisning 2016
(KS 2016/448)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en granskning av bokslut och årsredovisning 2016 för Kungsör kommun.
De förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun skriver bl.a.
att:
-

kommunfullmäktiges mål endast delvis är uppfyllda och det är
svårt att avgöra hur långt verksamheterna kommit i måluppfyllelse

-

årets resultat utgör 2,6 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning och kommunstyrelsen samt nämnder
har alla hållit budget men att tillfälligt stöd från staten ingår
med 17 miljoner kronor

-

kommunen inte redovisar mål nummer två (”alla ska hålla
budget”) men bedömer att kommunens resultat överensstämmer med mål för god ekonomisk hushållning

-

den verksamhetsmässiga redovisningen av måluppfyllelsen
inte är tillfredsställande

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
Av det framgår bl.a. att

Justerandes sign

-

målstyrningen gjordes om 2016 och nytt är att målen blir mer
långsiktiga. Målredovisningen 2016 kunde varit bättre, med
mer mätbara mål exempelvis

-

det riktade bidraget från staten skulle förbrukas/kostnadsföras
under 2016 för flyktinginsatser. Förvaltningen anser att kommunen följt instruktionerna från staten, men anser inte att
tilläggsbudgetar är bra som styrmedel, vilket kunde varit ett
alternativ

-

det framgår av redovisningen att alla hållit budget men kunde
ha gjorts tydligare och tillsammans med redovisning av mål

-

den verksamhetsmässiga redovisningen kunde vara bättre och
kommunen arbetar för detta inför kommande år
Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv jämte revisionsrapport båda daterade
2017-03-29
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-06

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Granskning av bokslut och årsredovisning 2016
som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-04-06

KS 2016/448

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ekonomichef Bo Granudd

Förslag till svar på revisionsrapport granskning av
bokslut och årsredovisning 2016
I revisionsrapporten till årsbokslutet 2016 gör de förtroendevalda revisorerna
följande sammanfattning:
-

Kommunfullmäktiges mål är endast delvis uppfyllda och det är svårt att avgöra
hur långt verksamheterna kommit i måluppfyllelse

-

Årets resultat utgör 2,6 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning och kommunstyrelsen samt nämnder har alla hållit budget men att
tillfälligt stöd från staten ingår med 17 miljoner kronorr

-

Kommunen redovisar inte mål nummer två (”alla ska hålla budget”) men
revisionen bedömer att kommunens resultat överensstämmer med mål för god
ekonomisk hushållning

-

Den verksamhetsmässiga redovisningen av måluppfyllelsen är inte tillfredsställande

Vi gör samma bedömning som revisionen med följande korta kommentarer:
-

Målstyrningen gjordes om 2016 och nytt är att målen blir mer långsiktiga. De
kommer att gälla för mandatperioden i huvudsak i den förändrade modell som
gäller från 2017. Målredovisningen 2016 kunde varit bättre, med mer mätbara
mål exempelvis

-

Det riktade bidraget från staten som kom i december 2015 har varit känt från dag
ett 2016 och kravet från staten var att det skulle förbrukas/kostnadsföras under
2016 för flyktinginsatser. Vi anser att vi följt instruktionerna från staten för det
första och för det andra så anser inte kommunledningen att tilläggsbudgetar är
bra som styrmedel, vilket kunde varit ett alternativ

-

Mål nummer två, alla ska hålla budget, är inte separat redovisat. Det framgår av
redovisningen att alla hållit budget men kunde ha gjorts tydligare och tillsammans med redovisning av mål

-

Vi är överens om att den verksamhetsmässiga redovisningen kunde vara bättre
och vi arbetar för detta inför kommande år

Claes-Urban Boström
Kommunchef
Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Bo Granudd
Ekonomichef
Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2017-04-24

Kommunstyrelsen

§
Svar på revisionsrapport – Uppföljande
granskning av intern kontroll (KS 2017/150)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer gjort en uppföljande granskning av intern kontroll för Kungsör kommun.
De förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun konstaterar
bl.a. att:
-

det inte finns några kompletterande tillämpningsanvisningar till
reglementet för intern kontroll

-

kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden använder
samma modell men socialnämnden avviker

-

barn- och utbildningsnämnden behandlar internkontrollen i
samma beslut som årsredovisningen

-

brister i uppföljningen av bolagens interna kontroll

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
Av det framgår bl.a. att
-

förvaltningen tar tills sig synpunkten om att de muntliga anvisningarna som lämnats kring tillämning inte är tillräckligt

-

alla kommer att använda samma modell för risk- och väsentlighet från och med 2017, inklusive bolagen

-

uppföljningen av bolagens interna kontroll sker i bolagens
styrelser och nästa steg är att den också samordnas med
kommunens rapportering till kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas missiv daterat 2017-03-29 jämte revisionsrapport
daterad 2017-02-03
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-04-06

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till svar på revisionsrapporten Uppföljande granskning av intern kontroll som sitt
eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Revisorerna, akten
Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2016-04-06

KS 2017/150

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomienheten

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ekonomichef Bo Granudd

Förslag till svar på revisionsrapport – Uppföljande
granskning av Intern kontroll
Kommunens revisorer har åter gjort en uppföljning av arbetet med den interna
kontrollen. Revisionen konstaterar att det inte finns några kompletterande tillämpningsanvisningar till reglementet för intern kontroll. Det är bara delvis sant,
anvisningar har getts men inte skriftligen, som också konstateras av revisorerna.
Detta bedöms inte som tillräckligt formaliserat och det tar vi till oss.
Det konstateras att kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden använder
samma modell men socialnämnden avviker. Avvikelsen består i att socialnämnden
inte använder risk och väsentlighet, endast risk, som underlag för kontroll. Detta
ändras från 2017 så alla ska använda samma modell. Samma modell ska även
appliceras på bolagen.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat internkontrollen i samma beslut som
årsredovisningen. Det kommer för tydlighets skull att bli ett eget ärende framöver.
Slutligen konstateras brister i uppföljningen av bolagens interna kontroll. En uppföljning sker i bolagens styrelser men den har inte vidarerapporterats och sammanställts till kommunstyrelsen. Rutinen för intern kontroll har precis blivit mer formaliserad i bolagen och nästa steg är att den också ska samordnas med kommunens
rapportering till kommunstyrelsen.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Bo Granudd
Ekonomichef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2016-04-24

§
Verksamhetsbidrag 2017 – Arkiv Västmanland (KS 2017/139)
Arkiv Västmanland söker, som tidigare om åren, verksamhetsstöd.
För 2017 söks 24 000 konor från Kungsörs kommun.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Arkiv Västmanlands ansökan och verksamhetsberättelse för
2015.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar Arkiv Västmanland ett bidrag med
24 000 kronor för verksamhetsåret 2017.
Bidraget sätts in på föreningens konto.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Arkiv Västmanland, ekonom för kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Ansökan om verksamhetsbidrag
för år 2017

Kungsörs kommun
736 85 KUNGSÖR

Sak

Arkiv Västmanland ansöker om ekonomiskt stöd för verksamhetsåret 2017.

Arkiv
Västmanland

Arkiv Västmanland är en ideell medlemsorganisation som är länets sammanhållande funktion för enskilda arkiv, det vill säga arkiv från den enskilda sektorn så som förenings- och företagsarkiv.
Arkiv Västmanland lägger särskild vikt vid att vara aktiva i hela länet. Trots
ytterst begränsade resurser beträffande ekonomi och personal lyckas Arkiv
Västmanland år efter år bereda service till föreningslivet i Västmanland och
finnas som kompetensresurs för länets företag. Vi möjliggör inte bara för att
den enskilda sektorns primärkällor bevaras utan tillgängliggör dem också till
en intresserad allmänhet och använder dem som medel för demokratifrämjande insatser i skolorna. Beträffande det sistnämnda lägger vi stor vikt vid att
försöka föra ut bred kunskap om källkritik.
Genom utåtriktad verksamhet synliggör vi, på egen hand eller i samarbete
med andra, vår gemensamma dåtid och samtid.
För att bevara materialet på ett betryggande sätt krävs bra arkivlokaler. År
2013 genomfördes en flytt av kansli och forskarutrymmen i Västerås, vilket
innebar en väsentligt ökad tillgänglighet och flera andra mervärden som kommer hela länet till del. Nackdelen var, förutom ökade hyreskostnader, minskade depå- och kontorsutrymmen. Nya sådana har nu skapats i Arboga, med
depåer godkända utifrån Riksarkivets stränga regler för klimat och säkerhet.
Denna lösning kom till stånd genom ett samarbete med systerorganisationen i
Örebro län. Detta är en lösning vi är mycket glada och stolta över att ha fått till
stånd, eftersom bristen på lokaler under en lång tid hotat verksamhetens
vidare existens. Såväl i depåerna i Arboga som i depån i Västerås förvarar vi
nu viktiga källor till hela länets historia.

Kostnader

De stora utgiftsposterna är personal- och lokalkostnader, vilket framgår av
årsberättelsen för 2015 och budget för 2016 (se ”Verksamhetsberättelse 2015”).
Beträffande preliminär budget för 2017 så vet vi redan nu att den kommer att
revideras på posten Lokalkostnader eftersom dessa blir högre. Detta beror på att
Arkiv Västmanlands hyreskostnad i Arkivcentrum Arboga baseras på ianspråktagna hyllsektioner, vilka blir fler än beräknat för 2017. Samtidigt förväntas intäkterna för hyllavgifterna öka något, eftersom en stor del av dessa
hyllsektioner upptas av nya stora depositioner. Dock kan vi konstatera att det
också förväntas inkomma många hundra hyllmeter arkivmaterial som är av
största vikt för Västmanlands gemensamma historia, men vars förvaringskostnad inte kommer att kunna täckas av en hyllmeteravgift.

Postadress: Box 158, 721 05 Västerås Telefon: 021 - 18 68 80 E-post: info@arkivvastmanland.se Webbplats: www.arkivvastmanland.se

Förvaringen av deponerat material finansieras till största del genom hyllavgifter, men kostnaden för att tillgängliggöra dessa källor till vår historia kan
inte belastas arkivägaren. Det krävs andra finansieringskällor för de personalkostnader tillgängliggörandet, i alla dess former, innebär.
I preliminär budget för 2017 har vi räknat med ökade personalkostnader. En
förstärkning av personalskaran är av största vikt. Den personal som idag är i
tjänst har alldeles för stor arbetsbörda, och samtidigt ökar antalet forskar- och
rådgivningsfrågor, efterfrågan inom det arkivpedagogiska fältet och behovet
av att bearbeta materialet för ytterligare ökad tillgänglighet. Även för att öka
andelen egenfinansiering – vilken redan idag är jämförelsevis hög – krävs
ökat antal arbetstimmar.
Offentliga
medel 2016

De, genom Landstinget Västmanland, beviljade statliga medlen uppgår för
innevarande år till 470 000 och de landstingskommunala medlen uppgår till
540 000 kronor.
Från länets kommuner har vi för år 2016 beviljats sammanlagt 582 676 kronor
i verksamhetsstöd. Från Kungsörs kommun erhålls 22 951 kronor.

Ansökan om
verksamhetsstöd 2017

För att fördelningen av verksamhetsstöd från länets kommuner skall vara
rättvisande utifrån befolkningsstorlek är vår utgångspunkt SCBs befolkningsstatistik från 31 december 2015, där Kungsörs kommuns innevånarantal motsvarar 3,16 procent av länets befolkning.
Ansökan baseras vidare på att totalt ansöks om 788 000 kronor från länets
kommuner (lika mycket söks från Landstinget Västmanland). Av dessa
788 000 kronor utgör 538 000 kronor den del av det årliga verksamhetsbidraget som ansökts om från samtliga kommuner sedan år 2005. Resterande
250 000 kronor avser den höjning av verksamhetsbidrag som Västmanlands
kommuner och landsting (VKL) kom överens om år 2012 (Landstinget Västmanland står för 250 000 kronor och länets kommuner för lika mycket).
Vår ansökan om stöd från Kungsörs kommun grundar sig således på följande
siffror:
1. Kungsörs andel av 520 000 kronor1, vilket uppgår till 16 432 kronor.
2. Fortsatt utbetalning av förhöjt stöd enligt VKL-beslut 2012. Kungsörs
andel utifrån aktuellt befolkningsunderlag uppgår till 7 900 kronor.
Utifrån ovanstående ansöks från Kungsörs kommun om 24 000 kronor som
verksamhetsstöd för år 2017.

Västmanland den 22 november 2016

Christina Sirtoft Breitholtz
arkivchef

Notera att det endast är 520 000 kronor istället för 538 000 kronor som ligger till grund för den procentuella
fördelningen. Detta eftersom Skinnskattebergs kommun utifrån en gammal överenskommelse bidrar med
avsevärt mer än vad som motsvarar kommunens storlek i befolkningstal.
1

Arkiv Västmanland – Ansökan om verksamhetsbidrag 2017
Sidan 2 av 2

Innehållsförteckning
Verksamhetsberättelse för år 2015

s.1

Styrelse

s.1

Möten och sammanträden

s.3

Årsmöte

s.3

Styrelsesammanträden

s.3

Arbetsutskottets sammanträden

s.4

Personal

s.4

Lokaler

s.5

Ekonomi 2015

s.6

Verksamheten 2015

s.7

Medlems- och forskarservice

s.8

Utställningar, arrangemang med mera

s.8

Webbplats och Facebook

s.8

Arkivens Dag

s.9

Uppdrag

s.11

Projekt

s.11

Samarbeten och kompetensutveckling

s.12

Medlemmar

s.14

Slutord

s.14

Årsredovisning

s.15

Resultaträkning

s.15

Balansräkning

s.15

Redovisningsprinciper och noter

s.17

Revisionsberättelse

s.19

Medlemsförteckning 2015

s.20

Verksamhetsplan 2016

s.23

Verksamhetsplan 2017 (preliminär)

s.24

Budget för år 2016 och preliminär dito för år 2017

s.25

Fotografier i denna verksamhetsberättelse:
o Fotot till höger på sidan 3 är taget av Göran Sundström.
o Det äldre fotot på sidan 9 är odaterat med fotograf okänd, men hämtat ur Kohlsva Jernverks bildarkiv. Enligt
bildbeskrivningen är det Anne Johansson, Ella Lind, Margit Wallin som tar ”Kaffepaus under julpyssel”.
o Övriga är tagna av Christina Sirtoft Breitholtz

Verksamhetsberättelse för år 2015
Arkiv Västmanlands syfte är att vårda, bevara och tillgängliggöra arkiv från företag, föreningar och enskilda personer med anknytning till länet. En viktig del av verksamheten är
att inspirera till användandet av källor till den västmanländska historien, liksom att sprida kunskap om och stödja forskningen om förenings- och näringsliv och användandet av
primärkällor ur ett källkritiskt perspektiv. Som ideell medlemsorganisation är förstås
även kontakten och samverkan med medlemmarna viktig.
Som den aktör som har uppdraget att hantera regional enskild arkivverksamhet tar
Arkiv Västmanland del av statliga medel inom Kultursamverkansmodellen från Statens
Kulturråd. Dessa pengar fördelas via Landstinget Västmanland, som även bidrar med
verksamhetsbidrag genom landstingskommunala medel. Offentligt stöd inkommer i motsvarande grad från länets kommuner. Dessa offentliga medel, från stat, landsting och
kommuner, utgör en viktig del av finansieringen för att kunna bedriva omfattande utåtriktad verksamhet med forskarservice och arkivpedagogiska insatser, men även för att
kunna vårda, bevara och tillgängliggöra ägarlöst material.
Merparten av de arkiv vi hanterar har en ägare och det är mycket viktigt ur flera
aspekter, dels för att materialet skall behålla kontakten med sitt ursprung och vice versa,
det vill säga att arkivägarna behåller kontakten med sin historia, dels för att finansiera
vård och hantering av arkiven. För Arkiv Västmanland utgörs en, i nationell jämförelse,
stor andel av verksamhetens finansiering av egenintäkter i form av medlems- och hyllavgifter, samt ersättning från olika uppdrag. De sistnämnda består exempelvis av vård och
tillgängliggörande av arkiv på plats hos arkivägaren, hjälp med arkivplaner, med mera.
Uppdragens art varierar, men de skall alltid gå i linje med Arkiv Västmanlands stadgars
ändamålsparagraf.
Utöver detta har Arkiv Västmanland även under detta år aktivt engagerat sig i ett flertal nätverk nationellt, regionalt och lokalt.

Styrelse
I enlighet med stadgarna valde Arkiv Västmanlands medlemmar vid årsmötet i april ordförande för en tid om ett år. Övriga tio styrelseledamöter väljs för en period om två år
(fem ledamöter per år) och de fem suppleanterna för ett år. Årsmötet har även att utse
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två ordinarie revisorer för en mandatperiod om två år (en per år) och två revisorssuppleanter för ett år.
Styrelsen har haft ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och ytterligare en styrelseledamot. De två senare utses av styrelsen.
Årsmötet väljer även valberedning bestående av tre personer, varav en sammankallande. Sedan ett flertal år tillbaka har den senare av dessa personer varit en ledamot i styrelsen. Detta i syfte att ge valberedningen bästa möjliga insikt i styrelsearbetet.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 2015
Ordinarie ledamöter
Iréne Artæus
Eva Kristina Andersson
Håkan Ax
Peter Klint
Hans-Olof Lund
Lena Nyquist
Ingemar Pettersson
Seppo Remes
Göran Sundström
Cristina Thornell
Claes-Bertil Ytterberg

Mandatperiod

(årsmöte till årsmöte)

Västerås
Kungsör
Västerås
Västerås
Arboga
Västerås
Möklinta
Hallstahammar
Västerås
Västerås
Västerås

ordförande

vice ordförande

ingår i arbetsutskottet

år 2015 – 2016
år 2014 – 2016
år 2015 – 2017
år 2015 – 2017
år 2015 – 2017
år 2014 – 2016
år 2014 – 2016
år 2014 – 2016
år 2014 – 2016
år 2015 – 2017
år 2015 – 2017

Suppleanter
Hans Almgren
Sture Eriksson
Eva Matsson
Rebecca Svensson
Per Johansson

Arboga
Västerås
Västerås
Västerås
Västerås

år 2015 – 2016
år 2015 – 2016
år 2015 – 2016
år 2015 – 2016
år 2015 – 2016

Västerås
Västerås

år 2015 – 2017
år 2014 – 2016

Västerås
Västerås

år 2015 – 2016
år 2015 – 2016

Västerås
Västerås
Västerås

år 2015 – 2016
år 2015 – 2016
år 2015 – 2016

Revisorer, ordinarie
Lars-Erik Magnusson
Roland Sundgren
Revisorer, suppleanter
Per-Inge Ahlbäck
Peter Westersund
Valberedning
Sören Bååth
Per Johansson
Brage Lundström

Sammankallande
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Möten och sammanträden
Under året har följande möten och sammanträden hållits med Arkiv Västmanlands medlemmar, styrelse och styrelsens arbetsutskott.

Årsmöte
Årsmötet 2015 hölls i Hallstahammars kulturhus den 14 april. Det var en heldag som
inleddes med två kurstillfällen. Förmiddagskursen riktade sig särskilt till föreningar i
Hallstahammar medan kurstillfället efter lunch lade fokus på medlemmarnas arkivfrågor.
Från klockan 16 följde ytterligare programpunkter öppna för allmänheten.
Den första av dessa programpunkter var ”Hur släktforskar Du bäst i Hallstahammar?”.
Tillsammans med bibliotekschefen Elisabeth Oliw visade Hallstahammars biblioteks egen
släktforskarexpert Kent Friman de möjligheter som erbjuds på biblioteket. Roliga och
belysande exempel ur Kents egna anor illustrerade informationen.
Därefter skrämde Arkiv Västmanlands Christina Sirtoft Breitholtz upp de närvarande
med alla de katastrofer som kan drabba ett arkiv. Men förstås gavs även tips på hur dessa
katastrofer skall förebyggas och hanteras.
Därpå följde information om Strömsholms Kanals historia och nutid. Det var kanalbolagets nuvarande vd Carina Bergqvist Janzon som guidade oss genom den historien.
Liksom så många tidigare årsmötesordförande har fått, fick även årets, kommunalrådet Catarina Pettersson, sin egen historia dokumenterad och presenterad av Arkiv Västmanlands förre ordförande Brage Lundström.

Kent Friman med ett ”svart får” ur det egna släktträdet

Brage Lundström med Catarina Petterssons historia

Styrelsesammanträden
Arkiv Västmanlands styrelse har under verksamhetsåret 2015 hållit fem (5) protokollförda
sammanträden, ett i vardera Arboga, Hallstahammar och Svanå, samt två i Västerås.
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Styrelsens sammanträden och diskussioner har under året handlat mycket om lokalerna i Arboga och Kolsva, om projekt ”Innovativ arkivsamverkan, del 2”, om flytt av arkiv
och om svårigheten att få personalens arbetsbörda att hålla sig inom rimliga gränser.

Arbetsutskottets sammanträden
Arkiv Västmanlands styrelses arbetsutskott har hållit sju (7) protokollförda sammanträden under år 2015, varav två delvis gemensamma med ArkivCentrum Örebro läns styrelses
arbetsutskott.
Arbetsutskottet har förberett styrelsens frågor, har arbetat med att löpande undanröja
hinder och problem som understundom uppstått och har engagerat sig i pågående samarbetsprojekt.

Personal
I december 2014 anslöt sig Arkiv Västmanland till arbetsgivarorganisationen IDEA. Samtidigt påbörjades förberedelserna för ett nytt uppdaterat kollektivavtal som kunde ersätta
det gamla avtalet från 1995(!). Från och med 1 maj 2015 gäller nu kollektivavtal ”Tjänstemän” mellan IDEA och Akademikerförbundet. Protokollet undertecknades den 4 maj av
Arkiv Västmanlands ordförande och vice ordförande, samt av representanter för IDEA
respektive fackföreningen DIK.
Arkiv Västmanlands personal bestod under 2015 av följande personer:
Namn/
tjänstgöringsgrad

Funktion/
huvudsakliga ansvarsområden

Christina Sirtoft Breitholtz

Arkivchef/arkivarie

100 %

Övergripande verksamhets- och personalansvar, verksamhetsutveckling, uppdragsverksamhet

Frida Nordin Kamph

Arkivarie/arkivpedagog

60 % (från 27 april ej i tjänst)

Studiebesöksverksamhet och depåansvar i Västerås

Tomas Adolfsson

Arkiv-/kontorsassistent

50 % + timanställning ca 25 %

Medlemskontakter, leveransmottagning, administration, samt flyttprojekt

Hjördis Häll

Ekonom

ca 12%

Bokföring och bankkontakter

Wanja Almquist

Arkivassistent

ca 10 %

Tillsyn/forskarfrågor, Hedströmsdalsarkivet

Peter Kvist

Arkivassistent

timanställd, ca 6 %

Öppethållande/forskarservice, Hedströmsdalsarkivet

Tina Nyqvist

Arkivassistent

50 % (visstidsanställd med lönebidrag och arbetsplatsanpassning)

Digitaliseringsprojekt – skanning av analoga arkivförteckningar för
ökad sökbarhet och därmed bättre forskarservice

Lena Andersson

Arkivassistent

timanställd, ca 30 %

Flyttprojket
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Magdalena Danielsson

Arkivpedagog

timanställd, ca 20 % (anställd från
sista augusti)

Arkivpedagogiska projekt

Vi gläds naturligtvis åt att ha kunnat knyta till oss två viktiga extra krafter i form av
Lena Andersson och Magdalena Danielsson. Dock kan vi konstatera att Arkiv Västmanlands totala personalstyrka även i år endast utgjorts av drygt tre (3) årsarbetare. Och detta
samtidigt som verksamheten ytterligare utökats genom ökad efterfrågan, pågående utvecklingsprojekt och stora flyttprojekt.
Förhoppningen är förstås att medlemmar, forskare, skolor och övriga inte har upplevt
problem i kontakten med Arkiv Västmanland, trots den låga personaltätheten. Personalgruppen har ansträngt sig till sitt yttersta för att finnas tillgängliga och vara flexibla när
någon önskat boka tid för forskarbesök, rådgivning, arkivleverans, studiebesök, lektioner,
etcetera.

Lokaler
Vi får fortsatt många positiva kommentarer om vår flytt till Engelbrektsgatan 3 i Västerås.
Främst hyllas tillgängligheten och den praktiska närheten till Västerås stadsbiblioteks
fackavdelning och Västmanlandssamlingen. Nu har också en stor del av det arkivmaterial
som skall flyttas från gamla västeråsdepån till den på Engelbrektsgatan kommit på plats.
Arkiv Västmanland har sedan övertagandet av Hedströmsdalsarkivet år 2002 för den
lokala arkivverksamheten där hyrt lokalerna i Kvarnen i Kolsva. Dessa lokaler hade under 1990-talet anpassats för just arkivverksamhet och var fina och ändamålsenliga med
god tillgänglighet och bra arkivsäkerhet. Det senare har dock de senaste åren blivit sämre.
I och med att nuvarande fastighetsägaren valde att bygga om de två övervåningarna till
bostäder har risken för exempelvis vattenskador ökat. Fastigheten hade också legat ute för
försäljning under en tid när fastighetsägaren i februari 2015 meddelade att han sade upp
hyresavtalet, som löper ut den 30 juni 2016. Trots att fördelen med att ha kvar arkivmaterial nära ursprunget är stor, är Arkiv Västmanlands styrelse enig om att så som det utvecklat sig för lokalerna i Kolsva är det bästa för materialet – och nutida och framtida
forskare och deponenter – att det flyttas till de blivande lokalerna i Arboga så snart som
möjligt. Dialogen kring detta ärende med vår lokala samarbetspart, Kolsva-Ortens Hembygdsförening, har varit konstruktiv och positiv. Så väl hembygdsföreningen som de två
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berörda kommunerna, Köping och Skinnskatteberg, ställer sig bakom beslutet att som
bästa långsiktiga lösning flytta Hedströmsdalsarkivets verksamhet.
Att flytta arkivmaterial till Arboga från så väl Västerås som från Kolsva ”så snart som
möjligt” visade sig dock bli lite senare än beräknat. Ombyggnation för anpassning av de
nya lokalerna i Arboga och byggandet av drygt sju kilometer hyllor visade sig bli ytterligare lite försenat. Men … under hela år 2015 har Arkiv Västmanlands styrelse och personal tillsammans med sina kollegor i Örebro län, och tillsammans med andra hugade
intressenter, kunnat följa bygget med spänning. Och ingen tvekan råder om att lokalerna
kommer att bli minst lika bra som vi önskat. Där finns nu arkivlokaler anpassade efter
Riksarkivets nya skärpta krav, försedda med effektiv klimatanläggning och brandskydd,
och med avsaknad av närliggande vattenledningar. Där finns även förutsättningar för
bästa möjliga forskarservice med stor fin forskarsal och särskilt matrum med pentry för
medhavd matsäck. Till detta bra arbetslokaler för personalen och mötesrum för styrelserna. Vi ser fram emot att få ta emot våra nuvarande och framtida medlemmar, forskare,
kollegor, med flera i dessa unika lokaler på Köpingsvägen 12 i Arboga. Vi vill hälsa alla
välkomna till den nya verksamheten Arkivcentrum Arboga, som vi nu driver tillsammans
med ArkivCentrum Örebro!

Kvarnen i Kolsva för ca 10 år sedan

Ny depå i Arboga. Till höger ses hyllbyggaren Christer Malm

Utöver ovan nämnda har vi fortsatt kvar del i depå i Fagersta arkiv. Där förvaras idag
endast en mindre mängd arkivhandlingar från Arkiv Västmanlands medlemmar, och då
främst sådant som har en tillfällig placering i väntan på bearbetning eller gallring.

Ekonomi 2015
Den ekonomiska redovisningen för år 2015 (återfinns på sidorna 15-18) uppvisar inga
stora skillnader jämfört med den från 2014. Fortsatt utgör de egna intäkterna ungefär en
tredjedel av de totala intäkterna, vilket är en hög andel om vi jämför oss med länsarkiv
med liknande verksamhet i landet.
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Några jämförande detaljer rörande ekonomin för 2014 respektive 2015 kan dock vara
värda att kommentera. Exempelvis kan nämnas att intäkter för uppdrag har blivit än högre under 2015, trots den pressade personalsituationen. Att hyllavgifterna denna gång har
minskat istället för att öka beror på att flyttprojekten innebär att gallringsmaterial har
kunnat identifieras och att när arkivalierna har fått en ny placering har den anpassats efter
volymformatet på ett sätt som gör placeringen på hyllorna mer yteffektiv. Därmed fick
flera av de deponerande medlemmarna en lägre summa än tidigare debiterad på hyllavgiftsfakturan i oktober. Vi kan även notera att de statliga medlen, fördelade av Landstinget Västmanland, minskade något, men att de kommunala stöden ökade. På utgiftssidan syns inga dramatiska förändringar, utom möjligen att posten ”Kontors- och marknadsföring …” är betydligt högre än föregående år. Förklaringen till det sistnämnda är inköpta tjänster för ny webbdesign.
Här skall även nämnas något lite om hur bolaget Örebro-Västmanland Arkiv AB, vilket Arkiv Västmanland hälftenäger tillsammans med ArkivCentrum Örebro län, påverkar
ekonomin. Syftet med det gemensamma bolaget är att förenkla, formalisera och långsiktigt stabilisera samarbetet mellan de två arkivinstitutionerna. På sikt hoppas vi även att
det skall göra att våra hyreskostnader i Arboga kan hållas nere genom att bolaget även får
andra intäktskällor än hyrorna från de två bolagsägarna. Kostnaderna för inredningen i
de lokaler som skall inrymma Arkivcentrum Arboga (se ovan) har bolaget klarat av genom
ett fördelaktigt lån från Region Örebro, via ArkivCentrum Örebro län. Dock behövde vi
förse bolaget med ett aktieägartillskott för att täcka de första fakturorna för hyllinköpen,
som anlände innan lånet hade hunnit betalas ut. I sammanhanget vill vi framhålla att alla
hyllor och ritningsskåp är begagnade, och att kostnaden för depåinredning därmed har
hållits ned till ett minimum.

Verksamheten 2015
Det gångna årets verksamhet kan kanske i än större utsträckning än tidigare liknas vid ett
gigantiskt pussel att lägga för styrelse och personal. Ett pussel där vi förstås anar att det
färdiga motivet är den vidareutvecklade verksamhet vi strävar efter, men samtidigt inser
att resultatet beror på hur bitarna läggs. För att få fram den färdiga bilden för året behöver
de begränsade bitarna av personal- och pengaresurser kombineras med de intrikat utskurna tidsbitarna och med de många bitar som representerar efterfrågan av våra tjänster.
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Så, hur gick det med 2015 års pusslande? Har Arkiv Västmanlands styrelse och personal lyckas åstadkomma en tilltalande bild? Blev resultatet något som gynnar medlemmar,
forskare, skolelever och övriga? Döm själva, efter att ha läst nedanstående exempel från
året som gått.

Medlems- och forskarservice
För Arkiv Västmanland står medlemmarna och medlemmarnas arkiv i centrum. Utan
våra medlemmar hade vi haft ytterst begränsat med primärkällor till det västmanländska
närings- och föreningslivets viktiga historia, så väl det som är historia idag som det som
blir historia imorgon. Vi försöker hålla kontakten med medlemmarna genom att ständigt
uppdatera kontaktuppgifter i vårt medlemsregister. En arbetsuppgift som inte alltid är så
lätt. Desto gladare blir vi då när vi märker att kontaktvägarna ändå fungerar relativt bra
och att medlemmarna i allt högre utsträckning utnyttjar möjligheten att boka tid för rådgivning och studiebesök, likväl som för leverans av arkivmaterial.
Och de arkiv vi får in vill vi att forskare, skolelever och, inte minst, arkivägaren själv
skall använda. Förstås sker allt tillgängliggörande utifrån de villkor för öppenhet som
deponenten satt. Vi har under år 2015 tagit emot, inordnat, plockat fram och på andra sätt
hanterat drygt 6 500 arkivvolymer totalt i Västerås, Svanå, Kolsva och Fagersta.

Utställningar, arrangemang med mera
Genom att ta emot studiebesök, erbjuda lektioner och föredrag, och på andra sätt visa
arkivmaterial vill Arkiv Västmanland sprida kunskap och intresse om och för arkiv, källkritik, historia, med mera. Under 2015 deltog nästan 300 personer i studiebesök och
arkivlektioner, varav ungefär en fjärdedel var barn och unga.
Här följer några exempel på arrangemang, utställningar, med mera från året som gick
– sådant vi genomförde på egen hand och sådant vi gjorde i samverkan med andra.
Webbplats och Facebook

Arkiv Västmanlands webbplats, www.arkivvastmanland.se, blev dessvärre relativt sällan
uppdaterad under 2015. Vi har haft problem med det i sammanhanget ålderstigna webbverktyget. För att råda bot på detta och skapa en bättre informationskanal beslöt styrelsen
under året att satsa på att göra webbplatsen mer tillgänglig och användarvänlig. Så snart
någon liten tid fanns över planerades upplägget och innehållet tillsammans med företaget
Navii. Den nya designen kommer bland annat att vara anpassad för så väl datorskärm
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som för surfplattor och smartphones. Återigen satte dock tidsbristen käppar i hjulen för
planen att lansera den ”nya” webbplatsen till jul. Vi hoppas återkomma med positiva rapporter om mottagandet i nästa års verksamhetsberättelse. Till dess kan vi konstatera att
webbplatsen trots allt hade cirka 12 000 sidvisningar under året, fördelade på 3 700 besök.
Webbplatsen har alltså en låg uppdateringsfrekvens, men på Arkiv Västmanlands sida
på Facebook har vi lite oftare försökt lägga ut kortare inlägg med information, evenemangstips och exempel ur arkiven. Vi kan se på visningsuppgifterna att vi når ut brett genom denna kanal. Särskilt uppskattade tycks inläggen med information om framstegen i
Arboga vara. Det var dock ett helt annat inlägg som knep förstaplatsen i konkurrensen
om mest visade inlägg. Fredagen den 2 oktober skrällde det nämligen till lite extra i visningsstatistiken när vi förmedlade glädjen över att ha fått ha en helt fantastisk prao-elev –
Sofie Fröjdman från årskurs 9 på Lindboskolan i Hallstahammar – hos oss under den
gångna veckan.
I december ordnade vi åter en adventskalender på Facebook, vilket uppskattades. Flest
visningar bland adventskalenderns ”luckor” blev det ”da´n före da´n”, det vill säga den
23 december, då vi publicerade ett fotografi från Hedströmsdalsarkivet föreställande tre
Kolsvadamer som tar fikapaus i julstöket.

PRAO-eleven Sofie

Adventskalenderlucka 23

Arkivens Dag

Arkiv Västmanland har uppdraget att vara den regionala samordnaren för Arkivens Dag,
som alltid infaller andra lördagen i november. Den som vill ordna med ett Arkivens Dagarrangemang i Västmanland kan därför ta kontakt med oss och får då sitt evenemang
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marknadsfört på så väl Arkiv Västmanlands webbplats som på den nationella. Vi förmedlar även marknadsföringsmaterial så som färdigtryckta basaffischer, vykort och klistermärken. Vi försöker också hjälpa till med idéer om variationer på det aktuella årets nationella, och ibland nordiska, tema. För år 2015 var temat nordiskt och ”Gränslöst”.
Arkiv Västmanland arrangerar förstås även egna Arkivens Dag-firanden – på en eller
flera platser i länet, ensam eller tillsammans med någon annan aktör. Den tidsbrist vi
redan berört flera gånger ovan gjorde att årets ambitionsnivå fick hållas nere. Genom vårt
goda samarbete med den energiska kommunarkivarien i Fagersta, Sirkka Talonen, kunde
vi ändå med relativt liten arbetsinsats gemensamt skapa en skojig utställning i Fagerstas
biblioteksfönster. Vi kallar utställningen ”Gränslös korrespondens” och den visar resultat
från arkivbesök av tredjeklassare tidigare under året, och den finns nu kvar på Bangårdsgatan tillsvidare. I Hedströmsdalsarkivet hade vi ordinarie öppethållande med bildvisning.
Frågan var dock hur vi skulle hinna med att ordna något i Västerås. Vi hade redan ett
mycket intressant föredrag i åtanke, men den behövde lite inramning och dagen behövde
bemannas med ett par personer ur den decimerade personalskaran. Men, förstås löste det
sig. Precis som det tenderar att göra när det finns engagerade krafter att ta till. Vår ordförande Iréne Artæus och styrelseledamoten Göran Sundström lade några timmars arbete
på att i samarbete med personalen sammanställa varsin mindre utställning på temat,
”Gränslöst hjälparbete” respektive ”Gränslöst sortiment (och arbetskraft) i stålindustrin –
exempel Fagersta bruk”. Den senare kompletterades med visningar av film ur Fagersta
bruksarkiv. Huvudpunkten för programmet, som hölls i Västerås stadsbiblioteks hörsal,
var dock Gunilla Zimmermanns föredrag ” ’Största flyktingstömmen sedan andra världskriget’ – Men vad vet vi om hur det var då?”. DIS-Bergslagen medverkade också med ett
informationsbord utanför lokalen.

Gunilla Zimmermann höll föredrag på Arkivens Dag i
Västerås
Affischer för Fagersta och Västerås
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Uppdrag
Under året har vi åtnjutit fortsatt förtroende att på ägarnas uppdrag utöva tillsyn och
hålla öppet i Svanå bruksarkiv och Fagersta förenings- och bruksarkiv. Glädjande nog är
intresset för bruksorternas historia fortsatt stort och efterfrågan på dess källmaterial resulterar i många forskarbesök och -frågor. Resultatet av dessa frågor är förstås ofta en ren
personlig tillfredställelse för den som ställt frågan, till exempel en släktforskare som söker
spår efter sina anfäder. Men inte sällan leder djupdykningarna i arkiven till någon form
av presentation som kan ge andra glädje, kunskap och insikt, och väcka intresse och nya
frågor. Som exempel från året som gått på sådant som kommit många till del kan nämnas
Jan Carlsäters bok ”Några anteckningar om Wefde och Gussjö byar innan laga skiftet
samt om godskomplexet Rörbo - Axholm de senaste 700 åren” där han hittat källor till
vissa delar i Svanå bruksarkiv och, med ägarens tillåtelse, även illustrerat boken med avfotograferade vackra kartor ur arkivet. Ett annat exempel är de teckningar som låg till
grund för ovan nämnda Arkivens Dag-utställning i Fagersta. Två klasser från Per-Olsskolans årskurs tre var på besök i Fagersta arkiv och fick se exempel på bland annat material ur Fagersta-Västanfors Hembygds- och fornminnesförenings arkiv. Där fann vi vykortsalbum som tillhört en ung kvinna som hette Emma. Vykorten kom från både när och
fjärran, men många föreställde Fagersta. Vi fann även fotografier på hur hon och hennes
familj såg ut när hon var barn vid förra sekelskiftet. Eleverna fick sedan i uppgift att rita
egna vykort och skriva till den vykortssamlande Emma om hur deras Fagersta ser ut idag,
hundra år senare.
Under året har vi även haft uppdrag att hjälpa till med den mer administrativa delen
av arkivhanteringen hos några medlemmar. Bland annat gjordes en rejäl genomgång av
de handlingar som Hallstahammar-Kolbäcks församling har i sitt arkiv, för att kunna gallra och arkivlägga det material som bildats före församlingssammanslagningen 2014. Ett
uppdrag som förhoppningsvis gör det administrativa arbetet lättare i församlingen idag,
och som är till fördel för framtida forskare.

Projekt
Just nu pågår två stora och flera mindre projekt, men alla hänger ihop. Det allra största är
det treåriga samarbetsprojektet som vi driver tillsammans med ArkivCentrum Örebro län,
”Innovativ arkivsamverkan, del 2”. Vi beviljades 2015 medel från Statens Kulturråd för år
två, men kan samtidigt konstatera att vi ligger efter i tidplanen. Detta är kanske inte vare
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sig förvånande eller ovanligt, men vi finner orsaken i sig ganska intressant. Syftet med
projektet är att skapa en fast grund för bestående samarbete över länsgränsen. En del i
detta har varit bildande av det redan nämnda bolaget Örebro-Västmanland Arkiv AB och
att få till stånd en gemensam arkivdepå. En annan viktig del är att vi i projektet skall utveckla nya verksamhetsgrenar och skapa nya samarbeten. Hyreskontraktet för lokalerna
där verksamheten Arkivcentrum Arboga skall bedrivas skrevs under i mars 2015, samtidigt
pågick många samtal om olika samarbetsmöjligheter. Det vi nu har märkt är hur oerhört
stor betydelse den fasta geografiska punkten, det vill säga lokalerna i Arboga, har. När
lokalanpassningen drog ut på tiden så saktade all övrig projektverksamhet också in och
alla avvaktar lokalernas färdigställande. Förvisso kommer hela tiden nya samarbetstankar
och -propåer in, vilket är mycket glädjande, men det råder som sagt en viss avvaktande
stämning ”i väntan på”. Nu återstår att se om 2016 blir ett projektår som uppvisar en
särdeles rejäl så kallad ketchupeffekt när lokalerna slutligen kan tas i bruk.
Det andra stora projektet är förstås flytt av arkivmaterial. Dels skall nu cirka en och en
halv hyllkilometer handlingar flyttas från Västerås till Arboga, dels flyttas en dryg halvkilometer från Kolsva till Arboga.
Att flytta arkiv är krävande på många sätt, men det innebär även en del positiva bieffekter. Bland annat att vi medan vi packar ned och packar upp får bättre detaljkännedom om materialet. Det i sin tur gör att vi finner bra material att använda i arkivpedagogiska sammanhang med mera. Och det är just inom den arkivpedagogiska sfären som de
mindre projekten befinner sig. Exempelvis projektanställdes läraren Magdalena Danielsson i höstas för att erbjuda skolor i Köping, Arboga och Kungsör arkivmaterial och lektioner i källkritik, med mera.

Samarbeten och kompetensutveckling
Att samarbeta med andra aktörer inom och utom arkivsektorn är en naturlig del av verksamheten. Samarbeten som berikar vår kunskapsbas, delar resurser och för ur information
om vikten av de enskilda arkivens bevarande och användande gynnar oss alla så väl idag
som på sikt.
Av den anledningen är Arkiv Västmanland medlem, och aktivt engagerad, i flera intresseorganisationer, föreningar, nätverk och andra sammanslutningar. Vi var under år
2015 medlem i Näringslivsarkivens Förening, Folkrörelsernas Arkivförbund, Föreningen
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Enskilda Arkiv i Mellansverige, Föreningen Bergslagsarkiv och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening, samt engagerade i Arkivens Dags riksnätverk,
Arkivpedagogiskt forum, med flera nätverk.
Arkivchefen är vice ordförande i Näringslivsarkivens Förening, sekreterare i Näringslivsarkivens stödfond, vice ordförande i Föreningen Bergslagsarkiv, ledamot i Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv, medlem i Föreningen Sveriges Länsarkivarier, samt
medverkar i en för Folkrörelsernas Arkivförbund och Näringslivsarkivens Förening
gemensam utvecklingsgrupp.
Samarbeten kan alltså ta sig uttryck i långsiktiga projekt som ovan nämnda ”Innovativ
arkivsamverkan”, men även täta men tillfälliga samarbeten om olika arrangemang eller
liknande. Som exempel på det senare kan nämnas den mycket lyckade seminariedagen
”Transporter i Bergslagen”, som Föreningen Bergslagsarkiv ordnade tillsammans med
Arkiv Västmanland den 3 november på Sveasalongen i Fagersta.
Här ges ytterligare exempel från 2015 på tillfällen då Arkiv Västmanland deltagit i nätverksträffar, kurser och sammankomster:
Ort

Deltagare från
Arkiv Västmanland

IDEA – Arbetsgivarförbundet för Information
ideella organisationer

Örebro

Christina Sirtoft Breitholtz

23/3

Landstinget Västmanland och
Västerås kommun

Regional konferens om
Skapande skola

Västerås

Frida Nordin Kamph

19/5

Föreningen Sveriges
Länsarkivarier

Årsmöte

Umeå

Christina Sirtoft Breitholtz

20-21/5

Folkrörelsernas arkivförbund
och Näringslivsarkivens
förening

Årsmöten och
konferens

Umeå

Christina Sirtoft Breitholtz

27/5

Föreningen Bergslagsarkiv

Årsmöte med
exkursion

Rättvik

Christina Sirtoft Breitholtz, Tina Nyqvist,
Tomas Adolfsson, Wanja Almquist, Lena
Andersson

27/5

Föreningen Enskilda Arkiv i
Mellansverige

Årsmöte

Rättvik

Christina Sirtoft Breitholtz

10-11/6

Riksarkivets samarbetsråd för
enskilda arkiv

Chefskonferens

Stockholm

Christina Sirtoft Breitholtz

10-11/9

Föreningen Sveriges
Länsarkivarier

Konferens

Arlanda

Iréne Artæus, Christina Sirtoft Breitholtz

7-8/10

Näringslivsarkivens förening

Konferens

Ronneby

Christina Sirtoft Breitholtz

3/11

Föreningen Bergslagsarkiv
(i samarbete med Arkiv Västmanland)

Höstseminarium

Fagersta

Christina Sirtoft Breitholtz (funktionär)

Datum

Arrangör

24/2

Sak
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Medlemmar
Då vi räknar ihop dem som betalat sin medlemsavgift för 2015 så finner vi att Arkiv Västmanlands viktigaste resurs, det vill säga medlemmarna, utgjorts av 289 stycken. Dessa
fördelar sig så att 199 var lokala föreningar (inklusive deponerande privatpersoner), 75
distrikts- och riksorganisationer, 4 företag, 10 kommuner och 1 var stödjande medlem.
Vi hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna!

Slutord
Året som gått var för Arkiv Västmanlands styrelse och personal fyllt av problemlösande.
För när nu efterfrågan på det som vår verksamhet har att erbjuda så glädjande växer,
innebär de knappa resurserna att alla måste göra sitt yttersta – och lite till – för att klara av
alla arbetsuppgifter. Vi hoppas och tror ändå att detta inte har orsakat olägenhet för dem
som sökt sig till oss – medlemmar, arkivanvändare och övriga. Och vi har inte låtit oss
nedslås av arbetsbördan, utan tror allt jämt på en fortsatt positiv utveckling till gagn för
medlemmarna och med ytterligare höjd kvalitet i alla verksamhetsdelar.
*
Vi har känt ett massivt stöd från våra medlemmar, uppdragsgivare, forskare och övriga
besökare i vårt arbete för de enskilda arkiven i vårt län under året som gått. För detta
stöd, för samarbeten och idéutbyten under året sänder vi vårt varmaste tack. Ett särskilt
tack riktar vi till ArkivCentrum Örebro län för ett synnerligen berikande samarbete och
till Sturestadens Fastighets AB för ambitionen att skapa en långvarig och för båda parter
givande hyresrelation.
Vi sänder som alltid även ett tack till våra bidragsgivare för årets värdefulla ekonomiska stöd: Statens Kulturråd, Landstinget Västmanland samt länets kommuner.
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Org nr 878 001 – 9066

Årsredovisning 2015
RESULTATRÄKNING
Not

2015

2014

1

2 818 654

2 447 153

2
3

- 1 046 008
- 1 661 677
- 2 707 685

- 994 571
- 1 464 969
- 2 459 540

110 969

- 12 387

45 936
- 155 000

12 820
0

Resultat efter finansiella poster

1 905

433

Årets resultat

1 905

433

2015

2014

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

0

0

Summa anläggningstillgångar

0

0

165 239
20 180

71 412
0

0
1 874 079

212 851
1 636 694

Summa omsättningstillgångar

2 059 498

1 920 957

SUMMA TILLGÅNGAR

2 059 498

1 920 957

Rörelsens intäkter
Verksamhetsintäkter
Rörelsens kostnader
Driftskostnader
Personalkostnader

Resultat före finansiella poster och
avsättningar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Avsättning flyttkostnader

BALANSRÄKNING
Not
TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattekonto
Kortfristiga placeringar
Räntefond, Robur
Kassa, bank och postgiro

4
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Org nr 878 001 – 9066

2015

2014

Avsättningar
Fonderade medel (projektmedel, samt förutbetalda

Not

1 710 442

1 607 440

Summa avsättningar

1 710 442

1 607 440

208 316
1 905
210 221

207 883
433
208 316

21 938
116 897
138 835

20 181
85 020
105 201

2 059 498

1 920 957

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

avgifter och arvoden)

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Löneskatt, pensionskostnader
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL, SKULDER och
AVSÄTTNINGAR

Västmanland april 2016

Iréne Artæus

Eva-Kristina Andersson

Håkan Ax

Peter Klint

Hans-Olof Lund

Lena Nyquist

Ingemar Pettersson

Seppo Remes

Göran Sundström

Cristina Thornell

Claes-Bertil Ytterberg
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Tillämpade principer följer
bokföringsnämndens allmänna råd.
Not 1. Verksamhetsintäkter

2015

2014

Externfinansierade uppdrag

298 100

230 050

119 450

120 600

Hyllavgifter

303 160

316 035

Statsbidrag inom Kultursamverkansmodellen
Verksamhetsbidrag enligt VKL-modell:
- Landstinget Västmanland
250 000
- Samtliga länets kommuner
250 001
Verksamhetsbidrag, Landstinget Västmanland
Verksamhetsbidrag, länets kommuner:
- Västerås
100 000
- Köping
50 000
- Skinnskatteberg
30 000
- Hallstahammar
25 000
- Sala
25 000
- Kungsör
15 000
- Fagersta
25 000
- Arboga
10 000
- Norberg
10 000

456 000

469 000

500 001
290 000

500 001
290 000

290 000

278 000

Projektmedel: Innovativ arkivsamverkan, del 2

190 376

3 971

Arbetsförmedlingen: Lönebidrag
Arbetsförmedlingen: Handledarbidrag

100 220
60 000

109 880
60 000

Fonderade projektmedel: Flytt arkiv, Västerås

207 112

66 847

4 235
2 818 654

2 769
2 447 153

Medlemsavgifter:
- kommuner
- distrikt, företag
- lokalföreningar
- stödjande

10 000
78 300
31 050
100

Övriga intäkter
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Not 2. Driftskostnader
Lokalkostnader
Flyttkostnader
Avsättning: Flyttkostnader
Styrelsens omkostnader
Kontors- och marknadsföringskostnader
IT
Bankkostnader
Möteskostnader, inklusive årsmöte med
verksamhetsberättelse
Kurser och konferenser
Medlemsavgifter och facklitteratur
Arkivens Dag, övriga utställningar och
arrangemang
Örebro-Västmanland Arkiv AB
Projekt: Innovativ arkivsamverkan, del 2
Avsättning: Utveckling i Arboga
Arkivpedagogik KAK
Övrigt

Not 3. Personal
Antal årsarbetare: 3 (kvinnor 7, män 2)
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Arvoden till styrelse och revisorer
Löner till anställda
varav arkivflytt Västerås

- 147 016

resp Arkivpedagogik KAK

- 19 362

Arvoden, inlånad personal
Reseersättningar
Pensionskostnader till anställda
Upplupna semesterlöner och övriga sociala
kostnader
varav arkivflytt Västerås

resp Arkivpedagogik KAK
varav minskning av upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter

2015

2014

- 563 792
- 8 150
0
- 10 644
-108 454
- 24 679
- 1 371

- 564 202
- 1 686
- 100 000
- 8 777
- 52 998
- 24 659
- 1 745

- 14 463
- 12 789
- 6 539

- 14 936
- 10 589
- 5 449

- 90
- 100 000
- 190 376
0
- 326
- 4 335
- 1 046 008

- 1 574
- 51 100
- 3 971
- 150 000
0
- 2 885
994 571

2015

2014

- 7 200
- 1 091 467

- 7 200
- 1 115 570

0
- 22 978
- 133 493
- 406 539

- 17 800
- 16 728
- 84 699
- 222 972

- 1 661 677

- 1 464 969

2015

2014

348
192
1 873 539
1 874 079

407
620
1 635 667
1 636 694

- 48 470
- 6 311
134 495

Not 4. Kassa, bank
Handkassa, Hedströmsdalsarkivet
Handkassa, kansliet
Innestående bankkonto
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Revisionsberättelse

för Arkiv Västmanland räkenskapsåret 2015-01-01 – 2015-12-31

Undertecknade, av årsmötet 2015 utsedda revisorer, får härmed avge följande revisionsberättelse.
För fullgörande av vårt uppdrag har vi tagit del av Arkiv Västmanlands räkenskaper,
protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om styrelsens förvaltning och
organisationens ekonomiska ställning.
Tillgångar och skulder har kontrollerats mot extern dokumentation.
Löpande granskning av intäkter/kostnader har skett genom stickprovskontroll av verifikationer.
Då den genomförda granskningen i övrigt inte givit anledning till anmärkning, med avseende på de av oss erhållna handlingarna, föreslår vi
att den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen fastställes.
att årets resultat balanseras i ny räkning.
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för redovisningsåret.

Västerås 2016-03-09

Lars-Erik Magnusson

Roland Sundgren
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Medlemsförteckning 2015
SEKO Mälardalen

Kommuner

SEKO POST Västmanland

Arboga kommun

Sensus Studieförbund, Region Mellansverige

Fagersta kommun

SISU Idrottsutbildarna Västmanland

Hallstahammars kommun

S-kvinnor Västmanland

Kungsörs kommun

Socialdemokraterna i Västmanland

Köpings kommun

SRF Västmanland

Norbergs kommun

SSU-distrikt Västmanland

Sala kommun

ST inom Posten Sektion Meddelande AB

Skinnskattebergs kommun

Studieförbundet Vuxenskolan

Surahammars kommun

Svenska Frälsningsarmén

Västerås kommun

Svenska Lagotto Romagnoloklubben

Distrikts- och riksorganisationer

Sveriges Pensionärsförbund Västmanlandsdistriktet
Synskadades vänner i Västmanland

ABF Västmanlands distrikt

TCO-rådet Västmanland

Adoptionscentrum Västmanland

Ung Företagsamhet i Västmanland

Argaladei

Unga Örnar Västmanland

Brandskyddsföreningen Västmanland
Centerpartiet och Centerkvinnorna i Västmanland
Civilförsvarsförbundet Norra Mälardalen
DIS – Bergslagen
Equmeniakyrkan Region Svealand
Fastighetsanställdas förbund, avd 18
Fastighetsägarna MittNord AB
Folkpartiet Liberalerna Västmanland
Frälsningsarméns arkiv
Föreningen Nordens distrikt Västmanland
Försvarsutbildarna Västmanland
GS Avdelning 10 Mälardalen
Gymnastikförbundet Mellansvenska
HSB Mälardalen
Hyresgästföreningen region Aros-Gävle
Koloniträdgårdsförbundet, Region Västmanland
Kommunal Bergslagen avd 4
Ledarna
Livsmedelsarbetareförbundet Region Mitt
LO-distriktet i Mellansverige
LRF Mälardalen
Länsförbundet FUB Västmanland

Unionen Mälardalen
Vision
Vänsterpartiet Västmanland
Västerås stift
Västmanlands & Närkes Järnhandlarförening
Västmanlands Bowlingförbund
Västmanlands distrikt av IOGT-NTO
Västmanlands Fotbollsförbund
Västmanlands Idrottsförbund
Västmanlands Intresseförening för psykotiskt sjuka, VIP
Västmanlands läns Barnmorskeförening
Västmanlands Läns Blåbandsdistrikt
Västmanlands läns hemslöjdsförbund
Västmanlands Läns Hushållningssällskap
Västmanlands Läns Husmodersförbund
Västmanlands Läns Nykterhetsförbund
Västmanlands Länsbildningsförbund
Västmanlands Pistolskyttekrets
Västmanlands Scoutdistrikt
Västmanlands Skidförbund
Västmanlands Skyttesportförbund

Mellansveriges Folkets Hus och Parkregion

Västmanlands Spelmansförbund

Moderata samlingspartiet i Västmanlands län

Lokala föreningar och deponerande
privatpersoner

Moderata Ungdomsförbundet i Västmanland
MTM-föreningen i Norden
NBV ÖrebroMälardalen

ABF Västerås
ABF Västra Västmanland, med ABF Kolbäcksdalens
folkrörelsearkiv

PRO Västmanland

Almö-Lindö Samfällighetsförening

Psoriasisförbundet Västmanland

Ansgarsförsamlingen

Reumatikerdistriktet Västmanland

Aroskretsen av Svenska Turistföreningen

Rotary International, Distrikt 2340

Bertil Larsson

Röda korset Region Mitt

Bo Svedberg

Mälardalens distrikt av Syndikalisterna
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Bostadsrättsföreningen Lindhagen i Västerås

KFUK-KFUM Västerås

Bowlingklubben Stjärnan

Kolbäcks hembygdsförening

Brödralogen nr 71 S:t Olof I.O.O.F.

Kolsva-Ortens Hembygdsförening

Byggnads Mälardalen

Korskyrkan Baptistförsamlingen Filadelfia

Byggnadsföreningen Annedal

Kretsen Gamla VIK:are

Båtklubben Wega

Kungsörs Hembygdsförening

Carlsbrödraförbundet

Köpings Husmodersförening

Centerns kommunkrets, Västerås

Köping-Scheele Rotaryklubb

Civilförsvarsförbundet Västerås

Köpingsortens Biodlareförening

Den öppna dörren Västerås

Logen Arosia FGDO

DHR Västeråsavdelningen

Lokalföreningen 620 Protest av IOGT-NTO

Djurskyddet Västerås, Huskatten

Lokalföreningen 901 Hoppets Stjärna av IOGT-NTO

Ekbacken-Enhagen bredband samfällighetsförening

Lärarförbundet

Europaklubben Västerås
Fagersta/Västanfors Hembygds- och Fornminnesförening

Medicinhistoriska Sällskapet Westmannia

Finlandssvenska föreningen i Västerås

Moderat Ungdom i Västerås

Finska föreningen Katajaiset
Flygförvaltningens Verkstadsskolas Kamratförening,
FFVK
Folkpartiet Liberalerna i Köping

Fullerö Samfällighetsförening
Föreningen De Gamlas Vänner

Norbergs Hembygdsförening

Föreningen Kvinnohuset

Nätverket för produktionsutveckling, NPU

Föreningen Långfärdsskridsko i Västerås

ODD Fellow, Logen n:o 57 Carl Wilhelm Scheele

Föreningen Norbergs Folkminnesarkiv

Pingstförsamlingen i Västerås

Föreningen Norden lokalavdelning, Västerås

PRO Dingtuna

Föreningen Ångkraftverkets Vänner

PRO Kungsåra

Företagarna i Västerås

PRO Pyramiden

Handelsanställdas förbund avd 18

PRO Råby

Harkie-Kärrbo Samfällighetsförening

PRO Rönnby

Heds IF

PRO Skiljebo

Hembygdsföreningen Arboga minne

PRO Viksäng

Hembygdsföreningen Barkarö Sockengille

PRO-föreningarnas Samorganisation i Västerås

Hembygdsföreningen Karmansbo Bruksmiljö

Reumatikerföreningen i KAK

Himmeta Missionsförsamling

Reumatikerföreningen Västerås

Hotell och Restaurangfacket

Riksbyggens Intresseförening i Västerås

HRF Hörselskadades förening i Västerås

Romfartuna Hembygdsförening

HSB Bostadsrättsförening Soldaten i Västerås
HSB Bostadsrättsföreningen Kungsängsliljan i Västerås

IFK Västerås
Industrihistoriska föreningen i Västerås
Irsta Bygdegårdsförening
Kamratföreningen Flottans Män
Kennelklubben KAK

Mungasjöns Samfällighetsförening

Mälardalskretsen av Svenska Kemistsamfundet
NHR Västerås, Neurologiskt Handikappades
Riksförbund

Frälsningsarmén Västerås

IF Metall Mälardalen

Moderata samlingspartiet i Västerås

Mälardalens Kvinnolobby ideell förening

Framtid för Virsbo med Virsbo historiska arkiv

Hökåsens socialdemokratiska förening

Moderata samlingspartiet i Surahammar

Musikföreningen Lyran i Köping

Fotoklubben AROS

HSB:s Bostadsrättsföreningen Kata i Västerås

Medåkers Hembygdsförening
Miljöpartiet de Gröna i Västerås

Rädda Barnens Lokalförening i Västerås
Röda Korset Köping
Röda korset Västerås
S-kvinnor Västerås
S:t Lukas Västerås
Samfundet Toftenorden, med Ottanderska samlingen
Samfällighetsföreningen Bifrosten
Samfällighetsföreningen Fågelhunden
Samfällighetsföreningen Tallkotten
Segelsällskapet Aros
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Skogskarlarnas klubb i Västmanland

Västerås Folkdansgille

SKPF avd 9

Västerås Golfklubb

Skultuna Centerkvinnor

Västerås Gymnastikförening

Skultuna idrottssällskap

Västerås Handel

Skultuna Rotaryklubb

Västerås Humanistiska Förbund

Skultuna Scoutkår
Släkt- och Bygdeforskarföreningen ENGELBREKT,
Norberg

Västerås Idrottsallians

SMK Västerås

Västerås Kanotförening

Smålands Gille i Västerås

Västerås Kristna Socialdemokrater

SPF Seniorerna Hamre Västerås

Västerås Kvartettsångare

SRF Västerås-Kolbäcksdalen

Västerås Lokala Samorganisation av Syndikalisterna

Stiftelsen Brödet och Fiskarna

Västerås Manskör

Stiftelsen Kohlswa Kulturbyggnader

Västerås Metodistförsamling

Surahammars Hembygdsförening

Västerås Motorsällskap

Svedvi-Berg Hembygdsförening

Västerås Musiksällskap

Svenska Fallskärmsklubben AROS
Svenska kyrkan Hallstahammar Kolbäcks församling
Svenska kyrkan Sura-Ramnäs församling
Svenska kyrkan Västanfors-Västervåla församling
Svenska Målareförbundet avd 6

Västerås Mälare Rotaryklubb
Västerås Nykterhetsförbund, VNF
Västerås Radioklubb
Västerås Rotaryklubb
Västerås Rudbeckius Rotaryklubb

Svenska Transportarbetareförbundet avd 19
Sveriges Pensionärers Riksförbund SPRF, avd 73
Västerås

Västerås Ryttarsällskap
Västerås Sekreterarförening

Sveriges Skolledarförbund Västerås lokalavdelning
Svetstekniska föreningens Västeråsavdelning

Västerås SK Fotbollsklubb
Västerås Släktforskarklubb
Västerås Slöjd- och Hantverksförening

Syskonen Lageson
Sällskapet Arosbröderna & Arosbrödernas Seniorklubb
Sällskapet i Västerås

Västerås Socialdemokratiska Arbetarekommun
Västerås Soroptimistklubb
Västerås Spelmansgille

Sällskapet Släktforskarne Fagersta
Tekniska föreningen Västerås, med Elektriska klubben
Tomtägareföreningen Västra förstaden

Västerås Sportklubb
Västerås St Ilian Inner Wheel Club
Västerås Tennisveteraner

Tortuna Hembygdsförening

Västerås Västra Rotaryklubb

Unionen Klubben på ABB Västerås

Västerås västra socialdemokratiska förening

VA-gillet

Västerås Y's Men's Club

Vandrarringen
Vasa Orden av Amerika Logen Engelbrekt nr 619
Westerås Segelsällskap
VHS – Västerås Handikapporganisationers
Samarbetsorgan

Västerås Kammarmusikförening
Västerås Konstmusei vänner

SPF 666

Vega-Tunby-Iggeby Villaförening

Västerås ingermanländska förening

Västerås Zontaklubb
Västerås Östra Rotary
Västeråsflickornas förbund
Västgöta gille
Västmanlandsidrottens vänner

Villaägareföreningen Jakobsberg

Västra Aros Lottakår

Visans Vänner i Västerås

Västra Mälardalens Släktforskare

Vision avd 065

Åkerbo Häradsallmänning

Vänsterpartiet Västerås

Företag

Värmlandsgillet i Västerås
Västerås Arbetareförening
Västerås Arbetarinstitut
Västerås Badelunda Trädgårdsförening
Västerås Cykelklubb

MälarEnergi Vattenkraft AB
Svanå Bruk & Säteri AB, med Svanå Bruksarkiv
Uponor Wirsbo AB
Västmanlands Kooperativa Utvecklingscentrum
(Coompanion)

Västerås Damklubb av MHF
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Verksamhetsplan 2016
Arkiv Västmanland strävar efter att arkiv från hela den västmanländska enskilda sektorn skall
finnas representerade och lättillgängliga i arkiven, för forskning nu och i framtiden. För att uppnå
detta krävs bra lokaler och en bred verksamhet med fokus på det utåtriktade arbetet och med stora
inslag av information och rådgivning.
 Lokaler/förvaring





Flytta från Kvarnen i Kolsva till nya lokalerna i Arboga.
Flytta resterande från gamla depån i Västerås till nya i Arboga.
Genomföra utrymmesskapande gallring och komprimering i samband med flytt.
Medverka till att även arkiv som förvaras av våra medlemmar får ändamålsenliga lokaler.

 Medlemskontakter
 Uppmuntra till medlemskap i Arkiv Västmanland, i syfte att rädda, iordningställa och öka
användningen av arkiv.
 Arbeta för fördjupat samarbete med arkivförvarande medlemmar.
 Uppmuntra till deltagande i utåtriktade arrangemang som Arkivens Dag.
 Bjuda in till kompetensutvecklande och inspirerande aktiviteter.
 Utåtriktad verksamhet
 Bedriva professionell forskarservice.
 Medverka till att även arkiv som förvaras av våra medlemmar marknadsförs och hålls tillgängliga.
 Ta emot studiebesök.
 Erbjuda och utveckla verksamheten riktad mot barn och ungdomar i länets skolor med
fokus på frågor om källkritik, samhällskunskap, jämställdhet och demokrati.
 Bedriva rådgivnings- och informationsverksamhet.
 Fortsätta arbetet med att marknadsföra Arkiv Västmanland som resurs och samarbetspartner inom och utom länet.
 Fortsätta arbetet med att sprida information om, och väcka intresse för, de västmanländska
arkiven via Internet.
 Arbeta för att utveckla den utåtriktade verksamheten i samverkan med aktörer inom och
utom länet.
 Övrigt
 Vidareutveckla Örebro-Västmanlands Arkiv AB tillsammans med ArkivCentrum Örebro
län.
 Fortsätta med, och utveckla, övrigt samarbete över länsgränserna.
 Genomföra externfinansierade uppdrag som syftar till att vårda, bevara och tillgängliggöra
arkiv från såväl upphörda som aktiva arkivbildare.
 Fortsätta stödja lokala intressenter i deras strävan att finna lämpliga lösningar för bevarande och tillgängliggörande av de enskilda arkiven.
 Verka för ökad förståelse för de enskilda arkivens värde som kulturarv – genom eget
utåtriktat arbete och i samarbete med andra arkivorganisationer och nätverk.
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Verksamhetsplan 2017 (preliminär)
 Lokaler/förvaring
 Vidareutveckla lokalanvändningen i Västerås.
 Vidareutveckla lokalanvändningen i Arboga.
 Medlemskontakter
 Upprätthålla och fördjupa goda medlemskontakter för att kunna möta behovet av
rådgivning och övriga arkivtjänster.
 Utåtriktad verksamhet





Bedriva rådgivnings- och informationsverksamhet.
Ta emot och arrangera studiebesök och arkivlektioner.
Fortsätta aktiviteter lokalt i Kolsva och Skinnskatteberg i Hedströmsdalsarkivets anda.
Fortsatt arbete med att marknadsföra Arkiv Västmanland som resurs och samarbetspartner inom och utom länet.

 Övrigt
 Vidareutveckla Örebro-Västmanland Arkiv AB.
 Genomföra externfinansierade uppdrag som syftar till att vårda, bevara och tillgängliggöra
arkiv från såväl upphörda som aktiva arkivbildare.
 Fortsätta stödja kommuner i deras strävan att finna lämpliga lösningar för de enskilda
arkiven.
 Utöka samverkan över länsgränserna.
 Verka för ökad förståelse för de enskilda arkivens värde som kulturarv.
 Fortsätta att verka för en breddad samverkan med näringslivet.

*

Verksamhetsplanerna uppföljs kontinuerligt i den löpande verksamheten, samt vid styrelsens och
arbetsutskottets sammanträden.
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Budget för år 2016 och preliminär dito för år 2017
Intäkter

2016

2017

Statliga medel till regional enskild arkivverksamhet

470 000 kr

600 000 kr

Landstinget Västmanland

540 000 kr

800 000 kr

Kommunala bidrag

550 000 kr

788 000 kr

Medlemsavgifter

125 000 kr

125 000 kr

Hyllavgifter

320 000 kr

400 000 kr

Externfinansierade uppdrag

265 000 kr

270 000 kr

Fonderade medel: Flyttprojekt

486 000 kr

0 kr

Fonderade medel: Etablering Arboga

200 000 kr

0 kr

30 000 kr

0 kr

170 000 kr

170 000 kr

40 000 kr

0 kr

3 196 000 kr

3 153 000 kr

1 681 700 kr

2 010 000 kr

Styrelsens kostnader

29 200 kr

27 000 kr

Övriga arvoden

14 800 kr

15 000 kr

Lokalkostnader

772 000 kr

899 000 kr

Flyttprojekt, utom löner

250 000 kr

0 kr

Kontors- och marknadsföringskostnader

107 500 kr

55 000 kr

Telefon

10 000 kr

10 000 kr

IT-kostnader

26 000 kr

27 000 kr

1 800 kr

2 000 kr

Medlemsavgifter och facklitteratur

10 000 kr

10 000 kr

Kurser och konferenser

27 000 kr

35 000 kr

Möteskostnader, även årsmöte inkl.
verksamhetsberättelse

24 000 kr

20 000 kr

Resor i tjänsten

36 000 kr

37 000 kr

6 000 kr

6 000 kr

200 000 kr

0 kr

3 196 000 kr

3 153 000 kr

Övriga fonderade medel
Arbetsförmedlingen
Näringslivsarkivens stödfond: Flytt Kolsva
Summa intäkter

Kostnader
Personalkostnader

Bankkostnader

Arkivens dag, övriga utställningar och arrangemang
Örebro-Västmanland Arkiv AB
Summa kostnader
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2016-04-24

§
Verksamhetsbidrag 2017 – Brottsofferjouren
i Västra Mälardalen (KS 2017/139)
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare om åren,
bidrag för verksamhetsåret.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Brottsofferjourens ansökan och verksamhetsberättelse för
2016.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren ett bidrag med 8 200
kronor för verksamhetsåret 2017.
Bidraget sätts in på föreningens konto när föreningen meddelat att
de tillsatt ordförande och kassör.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Brottsofferjouren i Västra Mälardalen, ekonom för
kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

§
Revidering av beslut om firmateckning –
bank- och plusgiro, checkar, kvitton på
värdepost och dylikt 2017
(KS 2016/459)
Kommunstyrelsen beslutade den 19 december 2016 om vilka
personer som ska ha rätt att teckna bank- och plusgiro, checkar,
kvitton på värdepost och dylikt. En önskan finns att komplettera
detta så att även controller Irene Berglund får denna rätt.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen reviderar sitt beslut från den 19 december 2016,
§ 277 så att det får följande lydelse:
Kommunstyrelsen bemyndigar följande personer att under 2017
teckna bank- och plusgiro, checkar, kvitton på värdepost och dylikt

Justerandes sign

-

Annika Nilsson i kombination med Margareta Larsson, Maria
Jäderholm, Ingrid Schiller eller Irene Berglund

-

Bo Granudd i kombination med Annika Nilsson, Margareta
Larsson, Maria Jäderholm, Ingrid Schiller eller Irene
Berglund

-

Margareta Larsson i kombination med Maria Jäderholm,
Ingrid Schiller eller Irene Berglund

-

Maria Jäderholm i kombination med Ingrid Schiller eller Irene
Berglund

-

Ingrid Schiller i kombination med Irene Berglund

Protokollsutdrag till

De bemyndigade, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2016-04-24

§
Båtplatser vid Tegeludden, del av Kungsör
3:1 (KS 2017/152)
Galtens Fiskevårdsförening önskar
- behålla möjligheten att ha sina mindre båtar (ekor) förtöjda
under sommaren och upplagda på land under vintern vid Åparken, Tegeludden
- ha möjlighet att anlägga mindre bryggor för båtplats.
Föreningen är villig att ansvara för att detta sker på ett vårdat sätt.
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att fiskevårdsföreningens
förslag ska tillstyrkas och att föreningen får ansvara för att parkområdet i strandlinjen ska hållas städat och vårdat.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Galtens Fiskevårdsförenings skrivelse inkommen 2017-04-04
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-04-06

Beredningstext

Kommunstyrelsens presidieberedning anser att föreningens förslag
är bra och kan tillstyrkas. Det förutsätter att föreningen har den
ordning som beskrivs i skrivelsen och att föreningen tar ansvar för
att parkområdet i strandlinjen hålls städat och vårdat.
En omprövning av ställningstagandet görs under april 2018.
Om föreningen vill anlägga mindre bryggor måste erforderliga
tillstånd finnas.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tillstyrker Galtens Fiskevårdsförenings önskan.
Föreningen ansvarar för att parkområdet i strandlinjen hålls
städat och välvårdat.
En omprövning av ärendet ska göras under april 2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Galtens Fiskevårdsförening, Kungsörs KommunTeknik
AB, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

§
Meddelanden delegationsbeslut
Kanslichef Eva Kristina Andersson har den 23 mars 2017, § 10
avslagit en begäran om utlämnande av allmän handling, då dem
sökta dokumenten inte finns levererade till slutarkivet. Dnr KS
2017/126.
Kommunchefen Claes-Urban Boström har den 31 mars 2017, § 11,
besluta förordna följande personer att utöver egen tjänst vara
kommunchef under kommunchefens semester:
-

tekniska chefen Stig Tördahl 2017-06-26--07-14

-

socialchefen Pámela Strömberg Ambros 2017-07-31 – 08-11.

Dnr KS 2017/143
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

§
Meddelanden
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län för uteservering på Casanostra Due under perioden 2017-04-01--10-31.
Dnr KS 2017/123
Följande partier har lämnat in en redovisning för hur partistödet
använts 2016: Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
Dnr KS 2017/9
Skogforsk - Information om branschgemensamma riktlinjer för
hänsyn till kulturmiljöer i skogsbruket. Dnr KS 2017/125
Kallelse till ordinarie stämma:
•

Hedströmmens vattenförbund 2017-04-13. Dnr KS 2017/128

•

Kungsörs Grus AB 2017-04-27. Dnr KS 2017/116

Västmanlands Kommuner och Landstings – Verksamhetsberättelse
för 2016. Dnr KS 2017/134
Information från Migrationsverket – Färre personer anvisas till
kommuner under 2017
Information och förtydligande kring brandskydd i Migrationsverkets lägenheter. Dnr KS 2017/155
Protokollsutdrag från:

Justerandes sign

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2017-03-23, § 1 Tillförordnad förbundschef

•

Kommunfullmäktige i Västerås stad 2017-03-09, § 89
Beslut – Näringslivsprogram Dnr KS 2016/393

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24
•

Socialnämnden 2017-03-21, § 53 – Överenskommelse om
samverkan mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanlands län avseende äldre

•

Kommunfullmäktige i Köpings kommun 2017-03-27, § 29
– Anhållan om kommunal borgen, Västra Mälardalens Kommunalförbund. Dnr KS 2017/10

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Protokoll från Västmanlands Läns Luftvårdsförbunds förbundsstämma den 16 februari 2017. Dnr KS 107/42

•

Protokoll från förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2017-03-23, §§ 31-42

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Recycling (återvinning) Valskog. Dnr KS 2017/122

•

Viktigt angående brandsäkerhet. Dnr KS 2017/124

•

Migrationsverkets lägenheter. Dnr KS 2017/127

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat följande avtal:
•

Förlängning av ramavtal avseende terminalglasögon.
Dnr KS 2016/94

•

Förlängning av Ramavtal avseende Finansiella tjänster för
Kungsörs kommun och Kungsörs Kommunföretag AB under
perioden 2017-06-01 – 2020-05-31. Avtalspart: Sparbanken
Västra Mälardalen. Dnr KS 2017/141

•

Anticimex Skadedjursförsäkring Fastighet. Dnr KS 2017/11.

•

Förlängning av Ramavtal avseende Företagshälsovård 2013.
Avtalstid :2017-04-01 - 2019-03-31. Dnr KS 2014/98

Kommuner och Landstings cirkulär:
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- 17:10 – Förändrad miljöprövningsförordning och konsekvenser
för taxan inom miljöbalkens område
- 17:11 – Ändringar i Omställningsavtalet - KOM-KL
- 17:12 – En ny hälso- och sjukvårdslag

Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.
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