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Handlingsprogram för 2022 
V Medlemskommunerna 

RTMD § 7               Dnr 2021/892-RTMD-132 
 
 
Biträdande förbundsdirektören Tobias Erdsjö tillsammans med 

Förebyggande chef Sabine Hedlund informerade om att 

handlingsprogrammet varit ute på remiss till 53 organisationer; varav 18 

organisationer, en direktionsledamot och tre medarbetare inkommit med 

remissvar. Alla synpunkter finns redovisade i referensdokument till 

handlingsprogrammet. Ett klarläggande gjordes vad som hänt med de olika 

delarna och en genomgång gjordes av alla punkter på varje nivå.  

Brandingenjör Fredrik Eriksson förklarade hur brandvattenförsörjningen har 

hanterats historiskt och hur det fungerar nu. En dialog är i gång i berörda 

kommuner och parter för att lösa brandvattenförsörjningsproblematiken.  

 

 
BESLUT 
Direktionen beslutar - att anta ”Handlingsprogram från 2022” för 

Räddningstjänsten Mälardalen 

 
------ 

  
  

 
 
 

 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdatum                 §7  
2022- 02-22                                       
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1 Inledning 

Följande handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor omfattar Räddningstjänsten Mälardalens 
(RTMD) medlemskommuner; Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås. 
Dokumentet är ett gemensamt handlingsprogram för förebyggande enligt LSO 3 kap 3§ och 
räddningstjänst enligt 3 kap 8§.  

1.1 Uppdrag och vision 
Kommunalförbundet ska upprätthålla en för medlemmarna gemensam organisation för räddningstjänst och 
andra uppgifter. Med detta avses det kommunala ansvar som följer av lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO). 3 kap, 5 kap, 6 kap 10 § första stycket, 8 kap 2 §. Undantaget det som följer enligt nedan, 
som respektive förbundsmedlem fortsatt ska ha ansvar för: 

1. verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än brand enligt 3 kap 1 § 

2. genomföra rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den enskilde att fullgöra sina 
skyldigheter enligt Lagen om skydd mot olyckor som inte berör området brand enligt 3 kap 2 § 

3. framtagande och antagande av ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet enligt 3 kap 3 § 

Kommunalförbundet ansvarar också för medlemmarnas skyldigheter enligt lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. Ovanstående gäller dock med undantag för att utfärda tillstånd och 
genomföra tillsyn över RTMD:s egen hantering av brandfarliga och explosiva varor samt de skyldigheter 
som åvilar kommunerna i egenskap av verksamhetsutövare. 

Direktionen beslutade Räddningstjänsten Mälardalens vision under hösten 2020 – En dynamisk 
räddningstjänst som står för trygghet, effektivitet och säkerhet.  

1.2 Nomenklatur 
Tabell 1: Nomenklatur 

RTMD Räddningstjänsten Mälardalen  VRC Vakthavande räddningschef 
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  VB Vakthavande befäl 
LSO Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor  LLB Larm- och ledningsbefäl 
LBE Lagen om brandfarliga och explosiva varor  LLO Larm och ledningsoperatör 
SCB Statistikmyndigheten  RIL Regional insatsledare 
SKR Sveriges Kommuner och Regioner  IL  Insatsledare 
UAS Unmanned Aerial System även kallad Drönare  SL Styrkeledare 
   FIB Första insatsbefäl 
   RiB Räddningspersonal i Beredskap 
   FIP Första insatsperson 
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2 Beskrivning av kommunerna 

Räddningstjänsten Mälardalen består av sex medlemskommuner med en sammanlagd geografisk yta av 
ca 2 390 km² med totalt ca 231 000 innevånare. Yta, invånarantal och kommungrupp för respektive 
kommun presenteras i Tabell 2. RTMD har ca 270 anställda fördelade med 82 heltidsanställda brandmän, 
138 deltidsbrandmän samt 39 inom administration, chefer och driftpersonal. 

Tabell 2. Yta, invånarantal och kommungrupp för respektive kommun inom RTMD. 

 Arboga Hallstahammar Kungsör Köping Surahammar Västerås 
Yta [km2] 419 171 203 644 369 1 138 
Befolkning1 14 039 16 400 8 745 26 085 10 092 155 551 
Kommun-
grupp2 

C7 B4 C7 B5 B4 B3 

 

Räddningstjänsten Mälardalen är ett kommunalförbund som lyder under direktionen bestående av politiker 
från medlemskommunerna. Verksamheten styrs av förbundsordningen som är ett avtal mellan 
Räddningstjänsten Mälardalen och medlemskommunerna3. 

Ett kommunalförbund är en offentligrättslig form för samverkan mellan kommuner som regleras i 
kommunallagen. Juridiskt är ett kommunalförbund att likställa med en kommun. Förbundet ska ha en 
förbundsordning som beskriver verksamhetens grund- och tilläggsuppdrag. Förbundsordningen ska 
fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och är vid sidan av bestämmelserna i kommunallagen 
det dokument som reglerar förhållandena mellan medlemskommunerna och förbundet.  

Verksamheten styrs av en förbundsdirektion vars medlemmar är tillsatta av de sex medlemskommunerna. 
Från mandatperiod 2022 och framåt ska Direktionen bestå av 11 ledamöter och 11 ersättare. Ordförande 
utses av Västerås stad. Verksamheten leds av en förbundsdirektör som är verkställande tjänsteman och 
tillika räddningschef. 

Förbundet har 11 brandstationer fördelade enligt följande.  

− 3 heltidsstationer:  
Vallby (Västerås), Brandthovda (Västerås) och Köping 

− 8 deltidsstationer:  
Virsbo, Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck, Skultuna, Arboga, Kungsör och Kolsva 

− 2 Första Insatsperson (FiP) som inte är knutna till annan station är placerat i Ramnäs och Kvicksund 
− 1 Värn finns på Ön Valen i Hjälmaren. 

 
1 SCB, år 2020 
2 Kommungrupsindelning 2017 
3 Diarienummer 2021/740-RTMD-132 
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Figur 1: Skiss över RTMD:s geografiska område. 
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2.1 Arboga kommun 
Arboga kommun gränsar till Kungsör, Köping, Örebro, Katrineholm och Lindesbergs kommun. Arboga 
kommuns södra del gränsar till Hjälmaren som är Sveriges fjärde största sjö. I Mälaren finns en bebodd ö, 
Valen, utan vägförbindelse. 
Till ytan är Arboga 419 km2 stort. Markanvändningen är 6,5% bebyggelse, 65,1% skog, 23,9% 
jordbruksmark och 4,5% övrig mark. 

Arboga kommun ligger i gränsen mellan jordbruksbygden runt Mälardalen och Hjälmaren och 
skogsbygden i Bergslagen. Vågrätt igenom kommunen löper en förkastning som delar landskapet i två 
delar. Norr om förkastningen utbreder sig flackt åkerlandskap och söder om ett skogigt moränlandskap. 
Genom kommunen löper också flera rullstensåsar. Arboga kommun är rikt på vatten. I kommunen finns ett 
femtontal sjöar och vattendrag varav de största är Hjälmaren - Hjälmarekanal, Arbogaån, Tjurlången – 
Sirsjön - Sundsjön och Högsjön. 

Arboga stad är en av Sveriges äldsta städer och har en äldre trähusbebyggelse som klassas som 
riksintresse för kulturmiljövård. I slutet av 2020 hade Arboga kommun 14 039 invånare och trenden de 
senaste fem åren är att befolkningen ökar. Enligt befolkningsprognosen kommer Arboga ha 13 978 
invånare 2026 och 14 074 invånare 20324. 81% av invånarna bor i någon av de tre tätorterna och 19% bor 
på landsbygden.  

Tabell 3: Tätorter och invånarantal 2020-12-31, SCB 

 

 

 

Medelålder för män 2020 var 43,8 år och för kvinnor 45,9 år. Det är 3,3 år högre än snittet i riket för män 
och 3,6 år högre för kvinnor. Till 2040 så beräknas folkmängden öka i Västmanlands län i de flesta åldrar 
och störst antalsmässig ökning väntas i åldrarna kring 50 år och mellan 80 och 90 års ålder. Folkmängden 
beräknas minska i åldrarna 2–10 år, 26–33 och 54–59 år. 

Arboga klassas av SKR som en pendlingskommun nära mindre stad/tätort. Det är cirka 2600 personer 
som pendlar ut från kommunen för att arbeta och cirka 1800 som pendlar in.  

Inom kommunen finns en verksamhet som klassas som farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 

Översiktsplanen5 för Arboga kommun antogs 2018. De tre tätorterna pekas ut som kärnor och 
förtätningsområden som har stor betydelse för kommunens utveckling, men även orter som ligger 
strandnära vid Hjälmaren, Tjurlången och Kvarnsjön har utvecklingspotential. Utvecklingsområden för 
bostäder finns i alla väderstreck runt om tätorten Arboga inom en fyra kilometers radie samt i Götlunda och 
Medåker. Dessa områden anses även kunna förtätas med bostäder. Utvecklingsområden för 
verksamheter ses framför allt i Sätra längs E18/E20 samt i Arboga Teknikpark längs E20.  

 
4https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0401__BE0401A/BefProgOsiktRegN/table/tableView

Layout1/ (2021-07-02) 
5 https://www.arboga.se/download/18.397df4e1626633275c6680/1522154442224/Framtidens Arboga, översiktsplan 

2030.pdf (2021-09-20) 

Tätort Invånarantal 
Arboga 10 800 
Götlunda 272 
Medåker 205 
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2.2 Hallstahammars kommun 
Hallstahammars kommun gränsar till Västerås, Surahammar, Köping, Eskilstuna (vattengräns) och 
Kungsörs kommun (vattengräns). Markanvändningen utgörs av 50,9 % skog, 34,9 % jordbruksmark, 9,1 % 
bebyggelse och 5,1 % övrig mark.  

Kommunen är relativt liten till ytan (171 km2) och sträcker sig över två terrängtyper. I söder är det ett mer 
öppet landskap, med ett rikt djurliv och naturskyddade områden. I norra delarna ett mer skogligt landskap. 
Hallstahammars kommun är en kommun med närhet till vatten på flera olika platser. Genom kommunen 
rinner Kolbäcksån och Strömsholms kanal. Den har sitt utlopp i Freden som är en vik till Mälaren i 
kommunens södra delar. Kolbäcksåns och kanalens sträckning angränsar till flera rekreations- och 
friluftsområden och har ett aktivt båtliv med två båtklubbar för fritidsbåtar. I Borgåsund vid kanalens utlopp 
finns även en gästhamn med ett 20-tal platser. Längs Strömsholms kanal finns ett flertal slussar och 
kanalen trafikeras av fritidsbåtar samt kommersiell trafik i mindre skala under sommarsäsongen.  

E18, som passerar Hallstahammars kommun, är en av Sveriges mest trafikerade Europaväg. 
Järnvägsnätet inom Hallstammars kommun består av ett enkelspår som passerar genom Hallstahammar 
och Strömsholm/Borgåsund samt en dubbelspårig järnväg från Västerås fram till Kolbäck. Bägge dessa är 
riksintressen. Norrut finns järnvägsförbindelse till Surahammar och vidare, österut till Västerås och vidare, 
söderut till Eskilstuna och vidare samt västerut till Köping och vidare. Dessa trafikeras både av persontåg 
och godståg.   

Sedan 2008 har invånarantalet ökat i kommunen. I slutet av 2020 hade kommunen 16 400 invånare. Enligt 
befolkningsprognosen kommer Hallstahammars kommun vara 16 757 år 2026 och 17 033 år 2032. 
Medelålder för män 2020 var 42,5 år och för kvinnor 43,9 år. Det är 2 år högre än snittet i riket för män och 
1,6 år högre för kvinnor. 88,4% av invånarna bor i någon av de sex tätorterna och 11,6% bor på 
landsbygden.  

Tabell 4:Tätorter i Hallstahammars kommun 

Tätort Invånarantal 
Kolbäck 2 062 
Strömsholm 701 
Sörstafors 277 
Södra Hallstahammar 1 035 
Västra Hallstahammar 493 
Hallstahammar 9 898 

Hallstahammar klassas som en pendlingskommun nära större stad6. Cirka 4000 personer pendlar ut från 
kommunen och ca 2100 personer pendlar in.  

Hallstahammars kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan 20117. I Hallstahammars tätort pekas 
Johannesberg, Södra och Östra Nibble samt Hagby ut som de större områdena för nyetablering av 
bostäder. Eriksberg längs E18 pekas ut som ett område för nyetablering av verksamheter. I centrala 
Kolbäck finns utvecklingsområden för bostäder.  

 
6 kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 
7 https://www.hallstahammar.se/underwebb/samhallsplanering/oversiktsplan  
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2.3 Kungsörs kommun 
Kungsörs kommun gränsar till Köping, Arboga, Eskilstuna, Hallstahammar (vattengräns) och Katrineholms 
kommun. I norr angränsar Kungsör till Mälaren. Markanvändningen är 6,1% bebyggelse, 48,5% skog, 
41,8% jordbruksmark och 3,7% övrig mark 

Kungsörs kommun ligger till största delen i landskapet Södermanland men tillhör Västmanlands län. 
Kommunen är 203 km² stor och har 8 745 invånare (år 2020). Befolkningsutvecklingen har ökat kraftigt 
(procentuellt) de senaste åren. Från 2012 till 2018 har befolkningen ökat med 637 invånare. Enligt 
befolkningsprognosen så kommer Kungsör ha 9 317 invånare 2026 och 9 419 invånare 2032.  

Medelålder för män 2020 var 42,8 år och för kvinnor 43,9 år. Det är 2,3 år högre än snittet i riket för män 
och 1,6 år högre för kvinnor.  

Kommunen har två tätorter, Kungsör och Valskog. Det finns även två småorter i kommunen, Torpa och 
Kungs Barkarö. I Torpa bor de cirka 160 personer och i Kungs Barkarö bor det cirka 50 personer (2018). 
76,3 % av invånarna bor i tätort och 23,7% på landsbygden.  

Tabell 5: Invånarantal och tätorter i Kungsörs kommun 2020-12-31, SCB 

Tätort Invånarantal 
Kungsör 5 913 
Valskog 695 

 
E20 förbinder Kungsör med Eskilstuna och Stockholm i öst och med Arboga och Örebro i östlig riktning. 
E18 är en väst-östlig förbindelse som förbinder Kungsörs östligaste delar med Stockholm, Oslo, Västerås, 
Örebro och Karlstad. Väg 56 är en viktig nord-sydlig förbindelse från Kungsör till Gävle och Norrköping. 
Svealandsbanan som är av nationell betydelse går från Södertälje via Eskilstuna till Valskog, där den 
ansluter till Mälarbanan. Banan är snabbtågsanpassad och trafikeras främst av persontåg.  

Cirka 2100 personer pendlar ut från kommunen och 1100 pendlar in till kommunen för att arbeta. Enligt 
SKR så klassas Kungsör som en pendlingskommun nära mindre stad/tätort8. 

Översiktsplanen9 som antogs 2015 pekar ut Jägaråsen, Skillingeudd och centrala Kungsör som möjliga 
utbyggnadsområden för bostäder samt Torpa och Valskog som möjliga att förtäta med bostäder. 
Verksamhetsmark ses som möjligt att förlägga längs E20 båda öster och väster om Kungsörs tätort samt i 
utkanten av Valskog längs järnvägen.  

2.4 Köpings kommun 
Köpings kommun gränsar mot Arboga, Kungsör, Hallstahammar, Skinnskatteberg, Lindesberg och 
Surahammars kommun. I sydost angränsar Köpings kommun till Mälaren. Markanvändningen är 5,1% 
bebyggelse, 62% skog, 27,9% jordbruksmark och 5% övrig mark.  

Köping ligger centralt i Mälardalen i den västra delen av Västmanlands län vid Mälarens innersta vik, 
Galten. Köping omges av landsbygd med Kolsva som största tätort utanför staden. Bro, Himmeta, Malma, 
Munktorp, Odensvi och Västra Skedvi tillhör sedan länge kommunen. Kolsva är ett brukssamhälle i 
Hedströmmens dalgång. Ovanför Kolsva domineras landskapet av skog. Munktorp utgörs främst 
villabebyggelse och sågindustrin. Runt Köpings och Munktorps tätorter breder mälarslätten ut sig.  

 
8 kommuner där minst 30 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av 

den sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun. 
9 https://kungsor.se/boende-miljo-och-trafik/bo-och-bygga/kommunens-planarbete/oversiktsplan.html  
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Köpings tätort genomkorsas av de större vägarna E18 och länsväg 250. En rullstensås går rakt igenom 
tätorten från nordväst till sydöst. Köping får sitt dricksvatten genom att vatten som hämtas från 
Hedströmmen ca 8 km söder om Kolsva infiltreras i åsen strax norr om E18. Två järnvägslinjer passerar 
genom Köpings kommun; Mälarbanan och Godsstråket genom Bergslagen. Järnvägen är av betydelse för 
företags- och hamnverksamheten i Köping men även för näringslivet i regionen.  

Hamnen i Köping är av vital betydelse för företag i kommunen och dess omland. Förutom hamn för 
båttrafik är platsen också en omlastningsterminal för gods på järnväg och väg. 

Köpings kommun består av 604,32 km2 land och 40,24 km2 vatten.  

I Köpings kommun bor 26 085 invånare. I tätorterna Köping, Kolsva och Munktorp finns cirka 18 700, 2 
400 respektive 450 invånare och på landsbygden cirka 4 300. 
Tabell 6: Tätorter och invånarantal 2020-12-31, SCB 

Tätort Invånarantal 
Köping 18 711 
Kolsva 2 378 
Munktorp 434 

 
Demografin i Köpings kommun 2020 visas i figur 8. Medelålder för män 2020 var 42,3 år och för kvinnor 
44,7 år. Det är 1,8 år högre än snittet i riket för män och 2,4 år högre för kvinnor 

1991–2000 flyttade fler ut än in i kommunen, ungefär 1 400 personer. Därefter har utvecklingen varit mera 
positiv. Mellan åren 2000–2010 flyttade fler in än ut, drygt 700 personer. Trenden fortsatte mellan åren 
2010–2020, cirka 1200 fler flyttade in än ut. Befolkningsprognosen från SCB visar att Köpings kommun 
beräknas öka till 26 796 personer 2027 och till 26 314 personer 2032. År 2020 så bodde 82,7% av 
invånarna i tätorten och 17,3% på landsbygden. 

I Köpings tätort finns storskalig industri främst kring hamnområdet som domineras av mekaniska 
verkstäder vid Volvo samt kemisk industri vid Yara. Även småskalig industri finns bland annat i Nibble 
industriområde. Den blandade industrin är dominerande inom näringslivet, där tillverkning i verkstads- och 
processindustrin utgör en stor del. Nya Hamnvägen (väg) och Köpings hamn är utpekade riksintressen av 
Trafikverket. Hamnen kommer under kommande år att utvecklas för att kunna ta emot större fartyg som en 
del av Mälarprojektet. Mälaren nyttjas även för fritidsbåtar och bad. 

Tack vare många förfrågningar kring bostäder och verksamheter har byggnationen av dessa tagit fart de 
senaste åren. Bostadsbyggnationen har främst varit på den västra sidan av tätorten men utbyggnad 
kommer även att ske på den östra sidan av tätorten de kommande åren. Översiktsplanen10 för Köping 
pekar ut området mellan Brunnavägen och Västeråsvägen, Sorby i Munktorp och Ullvibackar som 
områden för nyetablering av bostäder. Byggandet av bostäder och verksamheter i Köping förväntas öka 
under kommande år då efterfrågan är fortsatt hög. För nyetablering av verksamhetsområden så pekas 
Ullvibackar längs Ringleden, hamnen och Norsa ut.  

Enligt SKR klassas Köping som en lågpendlings kommun nära större stad där ungefär lika många pendlar 
in som ut för att arbeta. Cirka 3300 personer pendlar ut från kommunen och 4000 pendlar in till kommunen 
för att arbeta. 

 
10 https://karta.koping.se/oversiktsplan/  
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2.5 Surahammars kommun 
Surahammars kommun gränsar mot Köping, Hallstahammar, Västerås, Skinnskatteberg, Fagersta och 
Sala kommun. Surahammar kommuns yta är 368,99 km². Av dessa är 343,9 km² landyta och 25,09 km² 
består av vatten. Markanvändningen är 3,9% bebyggelse, 81,9% skog, 6,7% jordbruksmark och 7,5% 
övrig mark.  

Kommunen präglas till största delen av skogslandskap. Kolbäcksån med Strömsholms kanal skär 
tvärsigenom kommunen och går igenom Virsbosjön som är kommunens största sjö. Den största orten är 
Surahammar följt av Ramnäs och Virsbo. 

Tvärsigenom Surahammars kommun går riksväg 66. Vägen knyter i förlängningen ihop Mälardalen med 
Dalarna. Riksvägen blir starkt trafikerad på vinterhalvåret då många privatbilar ska mot Dalarna/Sälen 
området. Mycket trafik Måndag till Fredag då pendlarna åker till och från jobbet, i Västerås och 
Surahammar. Stora delar av sträckan Västerås – Surahammar – Fagersta består av 2 + 1 väg. Länsväg 
252 går mellan Surahammar och Hallstahammar. Vägen är nybyggd och vart invigd 2017. Gamla 
sträckningen av Lv 252 kommer framledes att betecknas 668 och sträcka sig från Hästbäck i norr till 
Trångfors i söder. Länsväg 233 går mellan Ramnäs och Skinnskatteberg. 

Genom kommunen passerar Bergslagspendeln på sträckan Ludvika –Västerås. Sträckan består av 20 mil 
enkelspårig järnväg, var av ca 2,5 mil löper genom Surahammars kommun. Högsta tillåtna hastighet är 
140 km/tim. Trafiken på banan domineras av persontrafik, men har även en inte oväsentlig godstrafik, 
både lokalt genererad och genomgående. Godstrafiken har under de gångna femton åren varierat mellan 
sex och 20 tåg per dygn. Persontrafiken, genom Surahammar kommun, uppgår trafikåret 2017 till ca 26 
tåg per dygn. Diskussioner pågår om att reducera restiden på Bergslagspendeln genom att förlänga ett 
mötesspår i Ramnäs från 1,2 km till 3,1 km och därigenom få en mer optimal fordonsanvändning. 
Anslutande järnvägar till Bergslagspendeln är Godsstråket genom Bergslagen, Mälarbanan och 
Bergslagsbanan. 

I Surahammars kommun löper Strömholms kanal som följer Kolbäcksåns vattensystem. Strömsholms 
kanal har betäckningen farled 958. Kanalen är en allmän farled Klass 3, främst avsedd för passagerar‐ och 
fritidssjöfart.  Den 11 mil långa farleden passerar 14 sjöar på sin väg från Barken i norr till Mälaren i söder. 
Det finns 26 slussar, varav fem i Surahammars kommun. Kolbäcksåns vattensystem är reglerat och det 
finns fyra vattenkraftstationer i kommunen. Dessa är Virsbo, Seglingsberg, Ramnäs och Surahammars 
kraftstationer.  

Tabell 7: Tätorter och invånarantal 2020-12-31, SCB 

 

 

 

88,9% av invånarna bor i tätort och 11,1% bor på landsbygden och det finns tre tätorter i kommunen, se 
Tabell 7. Medelålder för män 2020 var 43,4 år och för kvinnor 44,6 år. Det är 2,9 år högre än snittet i riket 
för män och 2,3 år högre för kvinnor. En stor andel av befolkningen i kommunen är från 45 år och uppåt. 
Då det gäller ålder spannet 16 – 44 år ligger Surahammars kommun under rikets genomsnitt. 

Cirka 2600 pendlar ut för att arbeta i annan kommun och cirka 950 pendlar in. Surahammar klassas som 
en pendlingskommun nära större stad11. 

 
11 kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 

Tätort Invånarantal 
Ramnäs 1 216 
Surahammar 6 404 
Virsbo 1 319 
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Enligt översiktsplanen12 för Surahammars kommun så planeras Surahammars tätort att förtätas med 
bostäder och fler bostadsområden planeras för söder och sydost om tätorten. Verksamheter planeras det 
främst för längst väg 66 och väg 252. I Ramnäs planeras det för ett mindre antal bostäder väster och 
nordväst om tätorten, ingen ytterligare mark för verksamheter planeras. I Virsbo så planeras dels en 
förtätning av befintliga bostadsområden och dels nya områden för ett mindre antal bostäder. Nya områden 
för verksamheter med omgivningspåverkan föreslås dels vid väg 66 i anslutning till befintligt 
verksamhetsområde, dels norr om verksamhetsområdet Nordanö. 

2.6 Västerås kommun 
Västerås kommun gränsar mot Hallstahammar, Surahammar, Eskilstuna, Strängnäs (vattengräns), Sala 
och Enköpings kommun. Västerås kommun består av 958 km2 land, 175 km2 inlandsvatten i form av 
Mälaren och 4,6 km2 övriga sjöar och vattendrag. Markanvändningen är 8,4% bebyggelse, 52,8% skog, 
33,7% jordbruksmark och 5,1% övrig mark 

Västerås är en större stad enligt SKRs indelning13 och kommunen är Sveriges sjunde största sett till 
befolkningsmängden 31 december 2020. Cirka 13 600 pendlar ut från Västerås för att arbeta och cirka 
15 200 pendlar in. Kommunen har ca 155 000 invånare. 93,9% av invånarna bor i tätorten och endast 
6,1% på landsbygden. Under hela 2000-talet har befolkningen i genomsnitt ökat med ungefär 1 400 
personer per år, men de senaste fem åren har folkökningen varit ovanligt stor. Under den perioden har 
befolkningen ökat med i genomsnitt 2000 personer per år. Folkökningen beror på ett stort 
flyttningsöverskott (att fler flyttar till Västerås än från Västerås) och på den naturliga folkökningen med fler 
födda än avlidna. Totalt har invånarantalet ökat i kommunen med drygt 10 000 personer från 2014 – 2019. 
Enligt den kommunprognosen för befolkningsutvecklingen som finns tillgänglig så beräknas 
befolkningsmängden i Västerås kommun vara 162 403 år 2026 och 168 211 år 2032 

Medelålder för män 2020 var 40 år och för kvinnor 42 år. Det är 0,5 år lägre än snittet i riket för män och 
0,3 år högre för kvinnor.  

Inom Västerås kommun finns 17 tätorter. 

Tabell 8: Tätorter och invånarantal Västerås Stad 2020-12-31, SCB 

Tätort Invånarantal  Tätort Invånarantal 
Barkarö 1 641  Malmen 1 035 
Dingtuna 1 024  Munga 313 
Enhagen-Ekbacken 1 089  Skultuna 3 391 
Harkie 310  Tidö-Lindö 726 
Hustahöjden 225  Tillberga 2 081 
Irsta 2 835  Tortuna 415 
Kvicksund 2 209  Västerås 128 534 
Kärsta och Bredsdal 256  Örtagården 474 
Lycksta 270    

 
Västerås kommun utvecklas ständigt och det pågår flera stora exploateringsprojekt inom kommunen. 
Dessa kopplar dels till behovet av fler bostäder, dels till utveckling av staden i övrigt och att fortsätta 

 
12 Översiktsplan Surahammar antagen 2021-10-25, § 102 
13 kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den största tätorten. 
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attrahera ledande företag att etablera sig i kommunen. Inom Västerås kommun finns flera stora 
industriområden med allt från enklare verkstäder till storskalig tillverkningsindustri.  

I kommunen finns också Nordens största insjöhamn som utgör en knutpunkt för flera olika transportslag. 
Västerås hamn är nationellt riksintresse.  

Västerås har två flygplatser där den ena, Johannisberg, används i huvudsak som sportflygfält för t.ex. 
segelflyg, fallskärmshoppning och motorflyg. Vid den större flygplatsen, Stockholm/Västerås flygplats, 
bedrivs omfattande flygutbildning men även verksamhet med passagerarflyg och annan kommersiell 
flygverksamhet bedrivs på flygplatsen, den är klassad som riksintresse av Trafikverket. Även här 
förekommer verksamhet med privatflyg.  

Översiktsplanen för Västerås reviderades 201714. Kommunens avsikt är att Sätra, Lillhamra, Öster 
Mälarstrand och Östra Västerås framför allt ska byggas ut med fler bostäder. I områdena Kopparlunden, 
Ängsgärdet, Kungsängen och Erikslund ska marken användas till bostäder och verksamheter. Områdena 
Gilltuna, Hacksta, Hamnen, Kvastbruket, Finnslätten, Hälla och Anundshögsmotet som alla ligger strax 
utanför tätorten intill stora vägar eller/och järnväg ska utvecklas för verksamheter inom näringslivet.  

 

  

 
14 https://www.vasteras.se/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/oversiktsplan.html 
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3 Styrning av skydd mot olyckor 

Handlingsprogrammet är beslutat i RTMDs direktion15. 

Denna upplaga utgör den första upplagan och gäller från 2022 och gäller till tillsvidare eller till dess att det 
ersätts av ett nytt. Eventuell revisionshistorik kommer framgå i detta avsnitt. 

Handlingsprogrammet ska uppdateras vid större förändringar så att det beskriver nuläget inom området 
skydd mot olyckor inom RTMD:s geografiska ansvarsområde. Processen för uppdatering och utvärdering 
av handlingsprogrammet är under framtagande i samverkan med medlemskommunerna.    

3.1 Ansvars- och uppgiftsfördelning 
Lagen innehåller bestämmelser om statens, kommunens och den enskildes ansvar inom området skydd 
mot olyckor. Statens ansvar beskrivs inte i detta handlingsprogram. 

Kommunen ska enligt Lagen om skydd mot olyckor; 

- Samordna verksamheten och samarbeta med andra kommuner och myndigheter (1 Kap 6§)   
- Informera allmänheten om räddningstjänstens förmåga till räddningsinsats och om hur 

allmänheten kan få information och varning vid allvarliga olyckor (1 Kap 7§) 
- Vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras 

ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder (3 Kap 1§) 
kommunerna ska ta vara på möjligheterna att nyttja varandras resurser för förebyggande 
verksamhet.  

- Underlätta för den enskilde att fullgöra sitt ansvar genom rådgivning och information (3 kap 2§) 
- Ha ett aktuellt handlingsprogram för förebyggande verksamhet (3 Kap 3§)  
- Ansvara för rengöring och brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar (3 kap 4§) 
- Ansvara för räddningstjänst om inte annat följer av 4 kap 1–6§§. (3 Kap 7§)  
- Ha ett aktuellt handlingsprogram för räddningstjänst (3 Kap 8§)  
- Genomföra olycksundersökningar efter inträffade händelser (3 kap 10§) 
- Ha ett övergripande ledningssystem (3 Kap 16b§)  
- Utöva tillsyn över den enskilde (5 kap 1§) 
- Tillse att det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen (6 Kap 10§)  
- Fullfölja åtaganden för räddningstjänst och övriga åtgärder under höjd beredskap (8 Kap 2§)  

Kommunerna Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och Västerås har genom 
förbundsordningen överlåtit kommunens ansvar enligt Lagen om skydd mot olyckor 3 kap, 5 kap, 6 kap 
10§ första stycket samt 8 kap 2§ med undantag för 3 kap 1–3§§ till Räddningstjänsten Mälardalen. Enligt 
beslut fattat av direktionen för RTMD ska handlingsprogrammet från och med 2022 utgöra ett gemensamt 
program för förebyggande och räddningstjänst. 

När en räddningsinsats är avslutad ska orsaken till olyckan och olycksförloppet utredas enligt 3 kap 10§. 
Respektive medlemskommun är ansvarig för att olyckan undersöks medan RTMD ansvarar för att 
klarlägga hur räddningsinsatsen har genomförts. Vid bränder ansvarar förbundet för att ovan angivna 
olycksundersökningar genomförs. RTMD ska underrätta respektive medlemskommun om inträffade 
olyckor som, enligt utarbetad rutin, kan behöva utredas.  

Direktionen för räddningstjänsten Mälardalen består av politiker från samtliga medlemskommuner. 
Direktionen har ett övergripande ansvar för styrning och ledning av RTMD:s verksamhet. Förutom uppdrag 

 
15 Beslutsdatum 2022-02-22 
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enligt LSO som beskrivet ovan ansvarar även direktionen för tillsyn och tillståndsgivning enligt Lagen om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE).  

Att respektive medlemskommun lever upp till kraven enligt LSO och LBE åligger kommunerna i egenskap 
av verksamhetsutövare. Kommunstyrelsen i respektive kommun har ett övergripande ansvar för styrning, 
ledning och samordning av säkerhetsarbetet enligt LSO i kommunen. 

Ansvaret för att utfärda eldningsavrådan och föreskrifter om eldningsförbud åligger Länsstyrelsen eller 
RTMD enligt upprättad rutin16 Inom RTMD anger delegeringsordningen vem som har mandat att fatta 
beslut. 

Förbundsmedlemmarna ansvarar var och en för att brandposter finns i enlighet med vad som anges i 
gällande handlingsprogram för räddningstjänst samt att förbundet har aktuella kartor som utvisar 
brandposternas läge. Förbundsmedlemmarna har motsvarande ansvar för eventuella branddammar. 
Förbundsmedlemmarna ska svara för tillsyn, underhåll och skötsel av brandposter och branddammar. 
Tabell 9 beskriver vilken juridisk person som är ansvarig för brandvattenförsörjningen i respektive 
kommun.  

Tabell 9: Ansvariga för brandvattenförsörjningen i respektive kommun 

Kommun Ansvarig 
Arboga Arboga vatten och avlopp AB 
Hallstahammar Hallstahammar kommun  
Kungsör Kungsörs vatten AB 
Köping Köpings kommun 
Surahammar Surahammars kommunalteknik AB 
Västerås Mälarenergi 

 

Den enskilde har ett primärt ansvar för att skydda sitt liv och sin egendom samt att inte orsaka olyckor. 
Med den enskilde menas här fysisk eller juridisk person. I första hand är det den enskildes skyldighet att 
själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor (2 kap 2§). Först när en olycka 
inträffat eller det finns en överhängande fara för en olycka, och den enskilde själv eller genom att anlita 
någon annan inte kan klara av situationen, är det samhällets skyldighet att ingripa. Vid en sådan händelse 
har den enskilde en skyldighet att varna de som är i fara samt tillkalla hjälp (2 kap 1§).  Vilka förväntningar 
som finns på den enskilde framgår under avsnitt om förebyggande.  

Vid anläggningar där verksamheten som bedrivs innebär fara för allvarlig skada på människa eller miljö i 
händelser av olycka så är anläggningens ägare eller nyttjanderättshavare skyldig att i skälig omfattning 
hålla eller bekosta beredskap och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana 
skador (2 kap 4§).  

Som komplement till handlingsprogrammet ska respektive kommun ha dokument för deras arbete med 
skydd mot olyckor, de som finns framtagna idag anges se Bilaga A.  

  

 
16 Rutin för kommunikation vid eldningsförbud eller eldningsavrådan i Västmanlands län, Länsstyrelsens Västmanlands län. 
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4 Risker  

Enligt MSBFS 2021:1 ska handlingsprogrammet innehålla en beskrivning av kommunernas risker i form av 
en bedömning av vilka olyckor som kan föranleda räddningsinsats. Enligt 7 och 8§§ ska beskrivningen 
delas in i en övergripande nivå och mer detaljerat per olyckstyp.  

I detta avsnitt beskrivs de risker som identifierats i Riskanalys – Beskrivning av olyckor som kan leda till 
räddningsinsats17, vilken återfinns som referensdokument till handlingsprogrammet.  

4.1 Övergripande  
Räddningstjänsten Mälardalen har mellan år 2009–2020 genomfört ca 2000–2500 räddningsinsatser 
årligen. Det motsvarar 9,9–12,9 räddningsinsatser per 1000 invånare vilket är något högre än snittet 
nationellt. Det nationella snittet är mellan 9,23–10,89 räddningsinsatser per 1000 invånare för samma 
period. Antalet räddningsinsatser per 1000 invånare varierar mellan kommunerna, se Figur 2. 

 
Figur 2:Antal räddningsinsatser per år, 1000 invånare och kommun.  

Flest räddningsinsatser sett till antal har skett i Västerås kommun men antal insatser per 1000 invånare 
har varierat mycket mellan kommunerna och över åren. Vanligaste räddningsinsatserna är automatiska 
brandlarm, brand utomhus, trafikolyckor och brand i byggnad. Dessa olyckstyper tillsammans stod för 
nästan 80% av alla insatser.  

När olyckor sker varierar över året, dag i veckan och tid på dygnet. I Tabell 10 presenteras när flest och 
minst antal räddningsinsatser genomförts i respektive kommun.  

  

 
17 Diarienummer 2021/574-RTMD-132 
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Tabell 10: Sammanställning över när räddningsinsatser genomförts i kommunerna mellan 2009–2020. 

Kommun 
Månad Dag Tid 
Flest Minst Flest Minst Flest 

Arboga Juli, aug, dec Feb Lör Sön 06–19 (16–17) 

Hallstahammar Maj April Fre Mån 06–19 (16–17) 

Kungsör Juli Okt Tis Sön 06–19 (16–17) 

Köping Jan, maj, dec Mars Tis Sön 06–19 

Surahammar Juli Mars Ons Lör 09–19 (17–18) 

Västerås Juli Feb Fre Sön 06–19 (16–17) 

Inom medlemskommunerna finns en stor variation sett till bebyggelse, markanvändning, etablerade 
verksamheter etc. Det finns stadsbebyggelse och landsbygd, en varierande natur med sjöar och 
vattendrag, skog och åkermark, stora industrier och publika arenor med stora personantal. En 
övergripande beskrivning av riskerna återfinns i Tabell 11 och en mer djuplodande beskrivning under 
respektive underrubrik i kapitel 4. 

Tabell 11: Övergripande beskrivning av riskerna i RTMD:s område 

Område Underrubrik Risker och utveckling 
Samhällsutveckling Demografi Till 2040 beräknas folkmängden öka i de flesta åldrar och 

störst antalsmässig ökning väntas i åldrarna runt 50 år och 
mellan 80 och 90 år. Folkmängden beräknas minska i 
åldrarna 2–10 år, 26–33 och 54–59 år18. Alla kommuner 
har en högre snittålder för kvinnor än nationellt och alla 
utom Västerås kommun har en högre snittålder för män. En 
åldrande befolkning medför risk för fler olyckor och värre 
konsekvenser för den enskilde då åldersgruppen äldre än 
65år är överrepresenterad i bränder och andra olyckor.  
En ökning av både godstrafik på väg och järnväg samt en 
ökning av persontrafiken förespås i och med att 
invånarantalet ökar. Nya drivmedel till exempel bilbatterier, 
vätgas mm medför nya risker vid räddningsinsats.  
När befolkningen ökar växer tätorterna, områden förtätas 
och utökas med bostäder och verksamheter. Det medför 
ökade risker med komplex byggnation, ökad 
befolkningstäthet etc. 

 Trafik 
 Bostäder 

 

  

 
18 SCB, Den framtida befolkningen i Sveriges län och kommuner 2021–2040 Demografiska rapporter 2021:3. 
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Område Underrubrik Risker och utveckling 
Komplicerade 
byggnader och 
anläggningar 

Höga byggnader 
Anläggningar under 
mark 

Brand i höga byggnader kan medföra komplicerade 
räddningsinsatser. I samtliga kommuner utom Kungsör 
finns i dagsläget flertalet höga byggnader med bostäder 
där räddningstjänsten utgör den alternativa 
utrymningsvägen genom fönster. I Västerås och 
Surahammar finns även flera byggnader som är högre än 
åtta våningar vilket innebär att räddningstjänstens 
höjdfordon inte når till de övre delarna av byggnaderna. I 
framtiden förutspås antalet höga byggnader öka i och med 
förtätning av staden.  
I Västerås finns en tunnel för vägtrafik för transporter inom 
city. I alla medlemskommuner finns parkeringsgarage 
under mark som kan innebära komplicerade 
räddningsinsatser med stora egendomsskador. 

Geografiskt Exploateringsutveckling 
Natur, sjöar och 
badplatser 

Kommunernas översiktsplaner beskriver hur kommunerna 
avser att expandera och förtäta beskrivningar områden. 
Förändringar i markanvändning kan påverka 
räddningstjänstens insatstider och personalförsörjning av 
räddningspersonal beroende var det byggs bostäder och 
arbetstillfällen.  
Inom medlemskommunerna finns många sjöar, badplatser 
och vattendrag som nyttjas av invånarna för rekreation och 
friluftsliv. Flera kommuner angränsar till Mälaren eller 
Hjälmaren. Geografin inom RTMD varierar från 
Bergslagsmiljö med stora barrskogsarealer till bördig 
jordbruksmark med öppna fält. Sammantaget innebär detta 
risk för drunkning, utsläpp av farligt ämne på vatten, 
skogsbränder m.m.  

Naturolyckor Skogsbränder 
Skyfall, stormar, höga 
flöden samt ras och 
skred 

Naturolyckor som kan förväntas ske oftare och med större 
konsekvenser som resultat av klimatförändringarna. 
Samtliga väderfenomen förväntas inträffa oftare än 
tidigare19. Översvämningar antas bli värre och ske oftare, 
ras och skred inträffa oftare och skogsbränderna ske 
oftare, blir intensivare och att säsongen förlängs. Inom alla 
kommuner finns områden med risk för översvämning och 
ras/skred. Särskilt i de norra delarna av förbundet så finns 
stora skogsarealer där en skogsbrand riskerar att kunna 
utveckla sig innan den upptäcks men även bli svår att 
hantera under en räddningsinsats på grund av 
otillgängligheten.  
Dessa typer av olyckor kan innebära att räddningstjänsten 
behöver vara behjälplig på flera platser samtidigt, till 
många drabbade och under lång tid.  
 

 

 
19 https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nya-klimatberakningar-visar-pa-mer-extremt-vader-1.12922  
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Område Underrubrik Risker och utveckling 
Industrier och 
farlig verksamhet 

Industrier 
Farlig verksamhet 
enligt LSO 
Seveso 

Det finns ett hundratal industrier som hanterar 
tillståndspliktig mängd brandfarlig eller explosiv vara inom 
RTMD. Industribyggnader och motsvarande har ofta en 
hög brandbelastning, stora brandceller och lägre krav på 
bärighet vid brand. 
I RTMD:s geografiska område finns 28 anläggningar som 
bedriver verksamhet som vid en olycka kan leda till allvarlig 
skada på människa eller miljö, så kallade farliga 
verksamheter enligt LSO 2 kap 4§. Fem av dessa är 
seveso-anläggningar i högre kravnivån och 15 i lägre 
kravnivån. Sju av anläggningarna i lägre kravnivån är 
bergtäkter där man bryter sten och grus. 
Konsekvenserna vid en olycka som omfattar sevesoämnen 
eller farliga ämnen kan bli mycket stora och omfattande. 
Därför ska dessa anläggningar i vissa fall ha en egen 
förmåga som kompletterar räddningstjänstens vid en 
olycka.  

Transport av farligt 
gods 

Väg och järnväg 
Sjöfart 

Farligt gods transporteras på väg och järnväg i hela 
förbundet. E18, E20, rv 56, rv 66, v 250, v 233, v 249 och v 
631 är primära leder för farligt gods. Det finns även ett 
antal sekundära leder för farligt gods. Farligt gods 
transporteras på järnväg i alla kommuner.  
Risken för olyckor med farligt gods ökar vid förtätning av 
städerna då det byggs allt närmare järnväg och väg, vilket 
kan få allvarliga konsekvenser i händelse av olycka. Ökat 
antal sjötransporter på Mälaren ökar risken för olyckor. Via 
sjövägen transporteras ämnen som är skadliga för 
människa och miljö i händelse av ett utsläpp samt att 
fartygen har stora mängder bränsle ombord som skulle 
påverka Mälaren med omgivning mycket negativt. 
Utsläpp av farliga ämnen kan ske på olika sätt; genom 
urspårning/avåkning, kollision, avsiktlig handling eller 
läckage. Sammantaget så innebär ökade transporter av 
farligt gods ökade risker för olyckor och/eller utsläpp. 
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Område Underrubrik Risker och utveckling 
Skyddsvärd 
bebyggelse eller 
där stort antal 
personer vistas 
och utrymning är 
en kritisk faktor 

Äldreboenden, sjukhus 
Hotell 
Förskolor, skolor etc. 
Samlingslokaler, 
restauranger och 
fritidsanläggningar 
Kyrkor eller byggnader 
med stort kulturellt 
värde 

I kommunerna finns ett stort antal verksamheter som 
bedriver vård, dagtidsverksamhet, skola, förskola, olika 
former av gemensamhetsboende. Även byggnader där 
många människor visats samtidigt i lokalerna, så som 
idrottsarenor, restauranger eller köpcentrum osv finns i alla 
kommuner. Risken för skada på människors liv och hälsa 
vid brand är generellt större där människor inte förväntas 
kunna utrymma själva, vara sovande eller obekanta med 
lokalerna de vistas i.  
Då konsekvenserna vid brand eller olycka riskerar att bli 
mycket allvarliga, finns ett stort skyddsvärde för 
personintensiv verksamhet och utrymningskritiska 
anläggningar. Det är väsentligt att både det organisatoriska 
och byggnadstekniska brandskyddet fungerar för att 
konsekvenserna vid en brand ska minimeras.  
Kyrkor och andra byggnader med stort kulturellt värde kan 
både vara samlingslokaler och viktiga att bevara för 
eftervärlden. Till exempel finns en äldre trähusbebyggelse i 
Arboga tätort som är skyddsvärd.  

Samhällsviktig 
verksamhet  

Elförsörjning 
Vattenskyddsområden, 
Fjärrvärmeproduktion, 
 reningsverk etc.  
Hälso- och sjukvård 
 
 

Verksamheter där samhällsfunktionerna skulle kunna 
påverkas i stor omfattning om en olycka inträffar räknas 
som samhällsviktiga. Inom kommunerna finns exempelvis 
anläggningar för vatten- och avloppsrening, elproduktion, 
elförsörjning, fjärrvärmeproduktion, dricksvattenförsörjning, 
blåljusverksamhet, hälso- och sjukvård samt omsorg m.fl. I 
Köping och Västerås kommun finns sjukhus. Vilka 
verksamheter som är samhällsviktiga beskrivs i 
kommunernas risk- och sårbarhetsanalys.  

Kritisk infrastruktur Väg 
Järnväg 
Flygtrafik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inom RTMD:s geografiska område finns ett antal större 
vägar - E18, E20, riksväg 66 och 56 samt väg 250, v233 
och v249. E18, E20 och riksväg 66 är mötesfria vägar samt 
att arbetet med att separera riksväg 56 är påbörjat. 
Omfattande persontågstrafik går till och från Västerås. 
Risken för tågolycka bedöms som störst mellan Kolbäck 
och norra station i Västerås. Risken är lägre på sträckorna 
Kolbäck-Kvicksund och norra station i Västerås - Ransta.  
Tågtrafiken genom Köping, Arboga och Kungsör på 
Svelandsbanan och Mälarbanan ligger på samma nivåer 
som genom Västerås. 
Det finns två flygplatser i Västerås och flygfält i Köping och 
Arboga. Olyckor som avåkningar och kollisioner 
förekommer och är en förekommande risk i vägtrafiken. 
Urspårningar eller flygkrascher är mindre sannolika men 
kan få större konsekvenser. För räddningstjänsten kan det 
medföra komplicerade räddningsinsatser med brett 
skadepanorama. Generellt så kostar stopp i infrastrukturen 
samhället stora summor.  
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Område Underrubrik Risker och utveckling 
Avsiktliga 
händelser och 
antagonism 

Terror 
Pågående dödligt våld 
Anlagda bränder  
Suicid 

Under 2020 bedömdes terrorattentatshotet främst utgöras 
av islamistiskt och högerextremistiskt motiverad terrorism. 
Det finns både våldsbejakande islamister och 
högerextremister som anser att Sverige är ett legitimt mål 
för terrorattentat, enligt Nationellt centrum för 
terrorhotbedömning. Hotnivån ligger sedan 2010 på nivå 3 
av 5, vilket innebär ett förhöjt terrorhot och att ett attentat 
kan ske20. Pågående dödligt våld (PDV) - Begreppet 
omfattar ett spektrum av händelser, där det gemensamma 
består i att en eller flera gärningspersoner utsätter 
allmänheten för ett livsfarligt våld som oftast pågår tills 
våldet avbryts av någon annan än gärningspersonerna 
själva21. Det går inte att utesluta att en PDV-händelse kan 
inträffa i någon av medlemskommunerna.  
För räddningstjänsten så innebär detta en stor 
samverkansinsats med andra blåljusmyndigheter i 
samband med en sådan händelse. Anlagda bränder sker 
frekvent i och kostar samhället stora summor varje år. 
Anlagd brand sker i byggnader men även i fordon eller 
skog och mark.  
En ökande psykisk ohälsa i samhället kan leda till fler 
suicidförsök och suicider. Flera kommuner i RTMD har 
höga självmordstal och antal självmordsförsök är många.  
 

 

4.2 Brand i byggnad 
De senaste 10 åren har räddningstjänsten larmats till cirka 220 bränder eller brandtillbud i byggnader 
årligen, vilket motsvarar mellan 0,98–1,43 räddningsinsatser per 1000 invånare. Antalet räddningsinsatser 
per år till brand eller -tillbud i byggnad har ökat de senaste åren i alla kommuner utom Kungsör och 
Köping. Trots det har flest räddningsinsatser till brand i byggnad per 1000 invånare genomförts i Kungsör 
men minst antal i Köping. Kungsör och Hallstahammars kommun ligger över rikssnittet i antal insatser per 
1000 invånare. 

Sett till konsekvenserna av de bränder som inträffat har 10% av bränderna i bostad och 1% av bränderna i 
allmän verksamhet lett till att personer omkommit eller blivit avtransporterade till vård. 45% av bränderna i 
bostad har lett till egendomsskada. Ingen av bränderna har lett till en inträffad miljöskada. Inom RTMD:s 
område har bränder i byggnader främst förekommit i centralorterna eller i industriområden. Bränder i 
byggnader på landsbygden har inte förekommit lika ofta.  

Sett till hela förbundet har antalet räddningsinsatser till bränder i bostäder ökat något under en tioårsperiod 
men antalet utvecklade har minskat. Flest bränder inträffar under eftermiddag/kväll där orsaken till 
bränderna skiljer sig åt beroende på vilken typ av byggnad/boendeform det är. Vanligaste brandorsaken i 

 
20 https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/terrorism 
21 Vägledning – samverkan vid pågående dödligt våld i publik miljö.  
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flerbostadshus är spis och i villa är den soteld. Det är mest frekvent med bränder i flerbostadshus och 
därefter villa.  

Antalet omkomna har varierat per år med ett snitt på 2,6 per år där de flesta som omkommit varit över 65 
år. Bränder med omkomna har varit i bostadsmiljö. De senaste årens forskning har identifierat ett antal 
faktorer som ökar risken att omkomma i en brand, att drabbas av brand som kräver hjälp från 
räddningstjänsten och bränder som den enskilde klarar av själv att hantera.  

Tabell 12:Riskfaktorer för dödsbränder och bostadsbränder, baserade på räddningsinsatser eller egenrapporterade händelser22. 

Riskfaktorer för 
Dödsbränder 

Riskfaktor för 
bostadsbränder med 
räddningsinsats 

Bostadsbränder 
(egenrapporterade)23 

Nedsatt rörlighet Ung ålder Ung ålder 

Nedsatt kognitiv förmåga Ensamstående med barn Familjer med barn 

Alkohol Arbetslöshet Hög utbildningsnivå24 

Psykisk ohälsa Utlandsfödd  

Drogmissbruk Låg utbildningsnivå  

Rökning   

   

Bränder i vårdmiljöer och skola eller förskola kan få stora konsekvenser då personer som vistas i dessa 
miljöer kan ha olika möjligheter att sätta sig själva i säkerhet. Detta kan även påverka räddningsinsatserna 
om byggnaderna inte är utrymda innan räddningstjänsten anländer. I RTMD har bränder i skola eller 
förskola varit lite mindre frekvent än i resten av landet. Bränder i skolor och förskolor har ofta varit 
avsiktliga. I skolor har bränderna oftare skett på dagtid på vardagar och på förskolor oftare på helgen. 
Även om antal bränder eller brandtillbud har varit lågt så har antalet automatiska brandlarm varit högt. 
Bränder i vårdmiljö har skett sällan men kan som beskrivet ovan få stora konsekvenser. Bränderna har 
skett spritt över året, veckan och dygnet.  

Bränder i övriga allmänna verksamheter så som handel, teater, kontor har ökat under den senaste 
tioårsperioden, där flest insatser skett till handel och restaurang eller danslokal. Jämfört med nationell 
statistik har bränder i allmänna övriga verksamheter skett något oftare i RTMD:s område. Även om 
konsekvensen av bränderna i de flesta fall varit begränsade, och framför allt varit skador på egendom, 
finns det risk för stora konsekvenser för människors liv och hälsa dessa verksamheter. 

Sett per kommun har det skett flest räddningsinsatser per 1000 invånare i allmän verksamhet25 i 
Surahammar och minst antal i Hallstahammar. Kommunerna Arboga, Kungsör, Köping och Surahammar 
ligger över snittet nationellt. 

Inom RTMD finns ett stort antal byggnader och anläggningar som är kulturhistoriskt värdefulla, dessa är 
spridda i alla kommuner. Jämfört med nationell statistik har bränder i dessa byggnader och anläggningar 
hänt mer sällan i RTMD:s område. Bränder i kulturhistoriskt värdefulla byggnader har ofta berott på fel i 

 
22  Runefors, M. (2020). Fatal residential fires, prevention, and response. Lund University. Department of Fire Safety 
Engineering. 
23 Med egenrapporterade avses bränder som rapporteras i en nationell enkätundersökning (MSB:s trygghetsundersökning) 
24 I detta fall förklaras det av att egenrapporterade bränder är mer förekommande bland personer med hög utbildningsnivå, 
de klarar dock av att hantera bränderna själva.  
25 Vård, skola och förskola samt övriga allmänna verksamheter.  
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utrustning men få bränder har fått en stor omfattning. En tidig upptäckt av branden har haft påverkan på 
brandens utbredning. 

Det har varit vanligare med räddningsinsatser till industrier inom RTMD än snittet per 1000 invånare för 
Sverige, vilket kan bero på att det är ett industritätt område. Sett per kommun inom förbundet har det skett 
flest insatser per 1000 invånare i Surahammar och minst antal i Västerås. Surahammar, Kungsör, Köping 
och Surahammar ligger över rikssnittet för räddningsinsatser till brand i industri. Fler industribränder har 
skett under veckodagarna än under helgen och de har skett oftare under dagtid än under kväll och natt. 
Konsekvenserna för den drabbade verksamheten kan bli stora både med avseende på produktionsstopp 
och egendomsskador.  

Bränder i övriga verksamheter som kraftvärmeverk, sophantering, parkeringshus etcetera har skett oftare 
inom RTMD:s område än i resten av Sverige, och trenden är ökande. Sett per kommun inom förbundet har 
flest insatser per 1000 invånare skett i Hallstahammar och minst antal i Kungsör. Det har skett fler insatser 
i Hallstahammar, Köping och Västerås än i genomsnitt i Sverige. De flesta bränderna i denna kategori 
inom RTMD har skett i kraftvärmeverk/värmeverk. Merparten av bränderna har varit utvecklade bränder 
vid räddningstjänsten framkomst.  

4.3 Brand utomhus  
Trenden är att det blir fler räddningsinsatser till bränder utomhus i alla kommuner utom Hallstahammar och 
Kungsör. Inga av bränderna utomhus har under 2018–2020 lett till skada på människors liv och hälsa eller 
miljö men 12% ledde till egendomsskada.  

Antal larm och bränder i skog eller mark har varierat med säsong, där flest bränder har skett under mars-
september. Flest larm om skogs- eller markbrand har inkommit under eftermiddagen (kl. 14-18), de flesta 
larmen inkommer generellt under dagtid. Sett över veckodagarna är det en jämn fördelning. De flesta 
bränder i skog eller mark har haft en liten omfattning vilket innebär mindre än 50 m2, men RTMD har 
erfarenhet av stora skogbränder med omfattning upp till 100 hektar eller större. Sett per kommun och 1000 
invånare har det skett flest insatser till skog eller mark i Surahammar och minst antal i Västerås.  

Antalet insatser till bränder i avfall eller återvinning utomhus har varit relativt konstant i respektive 
kommun. Västerås och Köping har haft flest insatser och i de andra kommunerna sker några enstaka 
insatser varje år. Köping har haft det högsta antalet insatser per 1000 invånare och Hallstahammar haft 
minst antal insatser. När bränderna sker har varierat över året, veckodagarna och tid på dygnet. Flest 
bränder har skett under maj, under helgen (lördag-söndag) och under kvällar och nätter (19-02). Många 
bränder har varit avsiktliga men inte lett till någon större egendomsskada. 

Antalet bränder i fordon eller fartyg utomhus har varit konstant högt under 2018-2020, med en liten 
minskning 2020 i Västerås. Sett per kommun och 1000 invånare har det skett flest insatser till brand i 
fordon eller fartyg utomhus i Västerås och minst antal i Surahammar. Flest bränder har hänt under 
sommarmånaderna (juni-augusti), under måndagar samt nattetid. Endast en liten andel av bränderna i 
fordon har skett under färd med fordonet utan merparten har skett när fordonen varit parkerade.  

Sammantaget för bränder som sker utomhus ligger Arboga, Köping och Surahammar över rikssnittet för 
bränder utomhus.  

4.4 Trafikolycka 
Antal räddningsinsatser till trafikolyckor har ökat inom Räddningstjänsten Mälardalen, i alla kommuner 
utom Kungsör och Köping. Jämfört med den nationella statistiken per så ligger alla kommuner utom 
Västerås över rikssnittet i antalet räddningsinsatser per 1000 invånare. Flest insatser per 1000 invånare 
har skett i Kungsör och minst antal i Västerås.  
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Den långsiktiga trenden på nationell nivå är att antalet omkomna och allvarligt skadade i vägtrafik är 
minskande. Jämfört med nationell statisk har fler personer per 100 000 invånare varit i behov av vård efter 
trafikolyckor inom RTMD men färre har omkommit. Under 2018–2020 skadades eller omkom det personer 
i 38% av trafikolyckorna, 62% av dem ledde till egendomsskador och under 1% av dem ledde till 
miljöskada.  

Personbilar har varit det trafikelementet som varit inblandad i flest olyckor som kräver räddningstjänstens 
insats, därefter lastbil och motorcykel. Lastbil har varit oftare varit inblandad i trafikolyckor i RTMD:s 
område än i trafikolyckor i övriga Sverige. Trafikolyckor med oskyddade trafikanter har fått allvarligast 
konsekvenser med omkomna och allvarligt skadade. De flesta trafikolyckorna har skett längs de stora 
vägarna eller i tätorterna.  

Det har skett fler trafikolyckor på sen eftermiddag, på fredagar samt under vintermånaderna. Undantaget 
är trafikolyckor med oskyddade trafikanter som skett oftare under sommarhalvåret.  

Inom RTMD finns flera järnvägar som trafikeras av godstrafik och persontrafik. Det finns flera flygplatser 
och flygfält. Olyckor med flygtrafik eller spårtrafik sker med låg frekvens men kan få stora konsekvenser 
och leda till komplicerade räddningsinsatser.  

4.5 Olycka med farliga ämnen 
Inom RTMD har antalet olyckor med farliga ämnen varierat mellan cirka 20–100 insatser per år. Även om 
antalet olyckor varierar från år till år visar den sammanfattande trenden på en kontinuerlig ökning av 
olyckor under 2009–2020 i förbundet, men de tre senaste åren har antalet räddningsinsatser minskat. Sett 
per kommun har de ökat i Hallstahammar, Kungsör och Västerås men minskat i Arboga och Surahammar. 
Flest insatser per 1000 invånare inom förbundet har skett i Kungsör och minst antal i Surahammar. Den 
ökande trenden i det längre perspektivet överensstämmer även med den nationella statistiken som också 
visar på en ökning. Frekvensen för hela förbundet är jämförbar med den nationella per 1000 invånare dock 
ligger Kungsör, Köping och Västerås över rikssnittet.  

Inom RTMD:s område har utsläpp i form av mindre läckage av drivmedel etc. från fordon varit den 
vanligaste olyckan med farligt ämne. Detta liknar den nationella statistiken där över 80% av insatserna mot 
farliga ämnen rört mindre läckage av drivmedel. 

Det finns inom RTMD 28 anläggningar som klassats som farlig verksamhet enligt 2 kap 4§ LSO. Fem av 
dessa är Seveso-anläggningar i högre kravnivån och 15 i lägre kravnivån. Åtta anläggningar är endast 
farligt verksamhet enligt LSO. För de verksamheter som är Sevesoanläggning enligt den högre kravnivån 
beskrivs räddningstjänstens plan för räddningsinsats på hemsidan26. 

Transport av farligt gods sker på vägar och järnvägar inom RTMD:s geografiska område. Utifrån en 
inventering genomförd 200627, är sträckan på E18 mellan Västerås-Hallstahammar det mest trafikerade 
vägavsnittet gällande farligt gods i hela Sverige sett till antal ton. Fortsättningen av E18 från 
Hallstahammar vidare mot Köping och Arboga är även den bland dom mest trafikerade i Sverige. 
Vanligaste godsslag inom Västerås tätort är brandfarliga vätskor, följt av frätande ämnen och övriga farliga 
ämnen.  

 
26 www.rtmd.se  
27 Kartläggning av farligt gods transporter, Räddningsverket (2006) 
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Transport av farligt gods sker även på järnväg. Farligt gods kan transporteras på samtliga järnvägar inom 
förbundet. Utifrån samma inventering från Räddningsverket ligger dock transporterna på järnväg i området 
på en förhållandevis låg nivå i jämförelse med övriga landet.  

Flera kommuner inom räddningstjänsten Mälardalen gränsar i söder mot Mälaren, Sveriges tredje största 
sjö. Gemensamt för Västerås och Köping är att båda städerna har en hamn. Via farleden i Mälaren går 
regelbunden trafik med större fartyg. Statistik från passagelinjen Södertälje visar på en relativt hög andel 
tankertonnage nationellt sett, där de flesta fartygen återfinns i storleksintervallet 100–150 m. Övervägande 
del av tanktransporterna är transporter med diesel och bensin till oljehamnen i Västerås. Miljöolyckor på 
Mälaren är ovanliga men större utsläpp kan få stora konsekvenser på såväl miljö som människor. Mest 
sannolika är mindre drivmedelsutsläpp i Mälaren från fritidsbåtar och liknande, men risk för större utsläpp 
från transportfartyg finns. 

4.6 Naturolycka 
Naturolyckor inom RTMD:s område mellan 2018–2020 som inträffat har varit stormskador, översvämning 
av dagvatten- eller avloppssystem och annan naturolycka där stormskador är mest frekvent av 
naturolyckorna. Stormskadorna har oftast skett i september och december. Konsekvenser av 
naturolyckorna har varit egendomsskador.  

Vattendrag inom RTMD:s område som kan bidra till allvarliga konsekvenser vid en översvämning är 
Mälaren, Svartån, Kolbäcksån, Kölstaån, Köpingsån, och Arbogaån. Dessa vattendrag ingår därför i 
MSB:s översvämningskartering där de kan studeras närmare28. Störst risk vid översvämning finns i 
Arboga, Köping och Västerås där det kan påverka infrastruktur. 

Översvämning av dagvatten- eller avloppssystem inträffar ofta till följd av extrem nederbörd eller skyfall. 
Det kan i sin tur ge stora samhällsstörningar och ekonomiska skador, antingen direkt i form av skador på 
byggnader eller indirekt vid exempelvis elbortfall eller avbrott i transporter. Faktorer som spelar in vid 
olyckor till följd av skyfall är dels mängden nederbörd, dels hur det påverkade området är utformat och 
kapaciteten för att leda bort vatten. Vattendrag, hur VA-systemet är utformat och hur bebyggelse växt fram 
påverkar också. Länsstyrelsen i Västmanland har tagit fram kartmaterial som visar både översvämnings- 
och skyfallskarteringar29. 

Länsstyrelsen i Västmanland har inventerat risken för naturolyckor och vilka eventuella konsekvenser de 
kan få för respektive kommun. De har även sammanställt hur framtida klimatscenarier kan förväntas 
påverka kommunerna. Sammantaget finns en liten risk för ras och skred i alla kommuner och särskilt i 
slänter mot sjöar och vattendrag.  

4.7 Drunkning  
Antalet räddningsinsatser till drunkningar eller -tillbud har ökat över tid men sedan 2018 har trenden varit 
nedåtgående i samtliga kommuner utom Köping och Västerås. Det har varit ungefär lika frekvent med 
räddningsinsatser till drunkningar och -tillbud nationellt som inom RTMD. Per kommun och 1000 invånare 
har flest insatser skett i Arboga och minst antal i Kungsör. Alla kommuner utom Arboga ligger under 
rikssnittet. I Arboga har det skett drunkning och -tillbud lika ofta som i övriga Sverige utslaget på antal 
invånare. Flest insatser har skett under sommaren.  

 
28 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-
klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning/ (2021-07-02) 
29 https://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/samhalle/planering-och-byggande/klimatanpassning.html (2021-07-02) 
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Räddningsinsatser till drunkningar och -tillbud har ofta fått allvarliga konsekvenser på människors liv och 
hälsa. 28% av räddningsinsatserna har lett till omkomna eller avtransporterade till vård. Det omkommer 
ungefär lika många per 100 000 invånare i RTMD som nationellt.   

4.8 Nödställd person 
Antal insatser kopplade till nödställd person har ökat i alla kommuner utom Hallstahammar. Kommunvis 
sker flest insatser per 1000 invånare i Arboga och Köping och minst antal i Hallstahammar. Arboga och 
Köping ligger över rikssnittet. Av totalt 144 insatser har personer i 8% av insatserna omkommit eller behövt 
sjukvård.   

Under perioden 2010–2019 begick 524 personer (äldre än 15 år) självmord i Västmanland. Genomsnittligt 
över perioden hade Västmanland det näst högsta genomsnittliga självmordstalet i landet (23,8 personer 
per 100 000 invånare). 

Åldersfördelningen för hela riket visar att personer 45+ år har de högsta självmordstalen och personer i 
åldern 15–24 år har de lägsta. Jämfört med riket skiljer sig åldersfördelningen i Surahammar, 
Hallstahammar och Arboga där det är en hög andel yngre personer som begått självmord. Det är 
övervägande andel män som begår självmord. I Västmanland var 71,4% män och 28,6% kvinnor under 
perioden 2010–2019. Gällande självmordsförsök är det vanligare bland kvinnor än män, och det är 
vanligare bland yngre än äldre. 

Enligt Folkhälsomyndigheten finns variationer över året, där det begås något fler suicider på våren jämfört 
med resten av året. Även socioekonomiska faktorer verkar påverka, där det finns en ökad risk för suicid i 
socioekonomiskt utsatta områden jämfört med områden med hög ekonomisk standard, speciellt bland 
män. 

4.9 Höjd beredskap 
En mer detaljerad beskrivning av kommunernas risker i samband med höjd beredskap kommer tas fram i 
samråd med kommunerna och länsstyrelsen i arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap de 
kommande åren. Beskrivningarna av risker kommer troligtvis att utgå från FOI Memo 5089, 
Hotbildsunderlag i utvecklingen av civilt försvar30. I underlaget beskrivs olika typfall/scenarion som gråzon, 
höjd beredskap och krig. Dessa scenarion kan medföra olika former av konsekvenser i samhället som 
exempelvis utslagen infrastruktur och/eller kommunikationsvägar, masskadeutfall pga. explosioner eller 
CBRN-krigföring, sänkt beredskap inom egna geografiska området för att bistå andra mer skadedrabbade 
områden. 

 

 

  

 
30 https://www.foi.se/forskning/krisberedskap-och-civilt-forsvar/civilt-forsvar.html  
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5 Värdering  

Enligt föreskriften ska riskerna som identifierats även värderas för att bedöma om skyddet mot olyckor kan 
anses vara likvärdigt och tillfredställande. 

I riskanalysen enligt LSO 2021 så konstateras det att RTMD har en varierad och komplex riskbild som 
varierar mellan kommunerna, inom kommunerna, över året och som förändras över tid i och med 
byggnationer etc. Vissa olyckstyper inträffar ofta men medför små konsekvenser och vissa sker sällan men 
kan medföra stora konsekvenser. Vissa risker kommer vara okända tills den dagen olyckan inträffar. För 
att ha en förmåga att agera inom hela det spannet så krävs en dynamisk organisation med hög 
kompetens, både innan och under olyckan.  

Ett likvärdigt och tillfredställande skydd mot olyckor uppnås genom en kombination av förmåga att 
förebygga olyckor, den enskildes förmåga att begränsa skador av olyckor samt räddningstjänstens 
förmåga att genomföra räddningsinsatser. Att räddningsinsatser kan genomföras inom en godtagbar tid 
och på ett effektivt sätt uppnås genom en kombination av rätt förmågor på rätt plats utifrån riskbilden samt 
en professionell räddningstjänst som har förmåga att agera dynamiskt.  

Tabell 13 visar trenden för antal räddningsinsatser per olyckstyp och kommun, och jämför antal 
räddningsinsatser mellan 2009-2020 och 2018-2020. Skillnaden mellan antal räddningsinsatser visar på 
om trenden ökar eller minskar. Riskanalysen för olyckor som kan leda till räddningsinsats enligt LSO 
innehåller mer detaljerade siffror för värderingarna.  

Tabell 13: Trend för antalet räddningsinsatser per olyckstyp och kommun (Bilaga 2, Riskanalys 2021/574-RTMD-132).  

Olyckstyp  Arboga  Hallstahammar Kungsör Köping Surahammar Västerås 
Brand i byggnad  Ökar Ökar Minskar Minskar Ökar  Ökar 
Brand utomhus  Ökar Minskar Minskar Ökar Ökar Ökar 
Trafikolycka Ökar Ökar Minskar Minskar Ökar Ökar 
Utsläpp av farligt ämne  Minskar Ökar Ökar Lika Minskar  Ökar 
Drunkning och -tillbud Minskar Minskar Minskar Ökar Minskar Ökar 
Nödställd person Ökar Minskar Ökar Ökar Ökar Ökar 

 

För att utreda om RTMD tillhandahåller ett likvärdigt och tillfredsställande skydd så har en jämförelse31 
med liknande räddningstjänstförbund och Sverige i genomsnitt gjorts. Vid jämförelsen framkommer att 
RTMD har ett likvärdigt skydd inom de flesta områdena. Vid en jämförelse avseende andel händelser med 
omkomna på plats och/eller avtransporterade till vård har RTMD endast en högre andel vid olyckstypen 
utsläpp av farligt ämne/fara för utsläpp. Nationellt samt i jämförelseförbunden så har 1% av olyckorna som 
föranlett räddningsinsats lett till att personer omkommit eller avtransporterats men inom RTMD så är 
andelen 2%. Eftersom andelen är låg anser RTMD att tillfredställande och likvärdigt skydd uppnås. När 
jämförelsen görs för andel egendomsskador vid olyckor har RTMD ett högre värde vid brand eller 
brandtillbud utomhus än både nationell statistik och jämförelseförbund. Vid djupare analys så beror det på 
ett högt antal fordonsbränder som skett under dessa år. Detta bör vara ett område att utreda vidare för att 
kunna förebygga uppkomst av dessa bränder. Däremot har RTMD lägre andel egendomsskador efter 
trafikolyckor och naturskador.  

Även om snittet för räddningsinsatser till bostadsbränder för förbundet som helhet är lägre än rikssnittet 
och i jämförelseförbunden så är det en stor variation mellan medlemskommunerna. Det kan därför inte 

 
31 Riskanalys av olyckor som kan leda till räddningsinsats, diarienummer:2021/574-RTMD-132 
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anses som likvärdigt skydd inom RTMD i dagsläget och något som bör arbetas aktivt med för att alla 
kommuner ska ha samma låga antal. RTMD anser även att dagens relativt låga antal är för högt för att 
anses tillfredställande, att minska bostadsbränder och antal omkomna i bränder inom förbundet är en 
prioriterad fråga. RTMD arbetar efter den nationella visionen om att ingen ska omkomma eller skadas 
allvarligt i bränder och insatser måste göras i samverkan med andra aktörer för att visionen ska uppnås 
inom RTMD:s geografiska ansvarsområde. Kunskapen om vilka grupper som riskerar att omkomma i 
bränder, vilka som riskerar att drabbas av brand som renderar räddningsinsats och vilka som riskerar att 
drabbas av brand men som har förmåga att hantera den själv bör implementeras i räddningstjänstens 
arbete för att tillse att förebyggande arbete bedrivs effektivt.  

Det finns ett stort antal byggnader med bostäder som är beroende av räddningstjänsten som den 
alternativa utrymningsvägen, särskilt i Västerås men även i de övriga kommunerna. Risken att 
möjligheterna för räddningstjänsten att ställa upp stegar eller höjdfordon försämras över tid är 
beaktansvärd. För att skapa en större trygghet för kommuninvånarna och säkra räddningstjänstens 
möjlighet till livräddande insats så bör området utredas vidare.  

Antal bränder i industrier är generellt högre i RTMD:s område än i övriga Sverige, men varierar även 
mycket inom förbundet. Detta kan bero på att antalet industrier är högt inom RTMD:s område sett till antal 
invånare. Risken för personskador är låg då personer förväntas ha god lokalkännedom och kan utrymma 
själva men risken för miljöskador och egendomsskador är högre. Vid analys av inträffade händelser så är 
andelen och storleken på egendomsskador likvärdig med jämförelseförbunden och nationellt därav 
bedöms förmågan att hantera inträffade bränder tillfredställande.  

Bränder i övriga byggnader till exempel publika lokaler, skola och förskola, hotell etc. bedöms utifrån 
tidigare inträffade händelser kunna hanteras med RTMD:s operativa förmågor samt inte kräva särskilda 
förebyggande åtgärder.  

Antalet trafikolyckor per 1000 invånare är högre än rikssnittet i alla kommuner utom Västerås. Trafikolyckor 
med omkomna sker mer sällan per 100 000 invånare än rikssnittet men det är fler som behöver uppsöka 
vård efter olyckor. Cyklister och fotgängare samt motorcyklister har varit inblandade i flertalet av olyckorna 
med omkomna. Ansvar och befogenheter att förebygga trafikolyckor delas mellan statliga myndigheter och 
kommuner beroende på vägtyp så samverkan mellan dessa är nödvändigt. Då ansvaret för det 
förebyggande arbetet gällande andra olyckor än bränder ligger på kommunerna så är det främst 
medlemskommunerna som bör samverka.  

Inom RTMD:s geografiska område sker mycket transport av farligt gods på väg och järnväg samt att 
flertalet anläggningar som är klassade som farlig verksamhet enligt LSO 2:4 är etablerade. För att minska 
risken för olyckor så bör området arbetas med aktivt från planeringsfasen i detaljplansförfarandet till 
exploatieringsfasen i bygglovsförfarandet och vidare i förvaltningsfasen vid tillsyn och kontroll. Insatsplaner 
för utsläpp av farligt ämne till vattenskyddsområden samt för de farliga verksamheterna enligt LSO bör 
upprättas för att stärka förmågan ytterligare i händelse av att olyckan är framme. 

Flera av medlemskommunerna ligger högre än rikssnittet för antal självmord per 100 000 invånare. Det dör 
många gånger fler i suicid årligen än andra olyckor som kan leda till räddningsinsats tillsammans, ändå är 
det något som idag får liten uppmärksamhet båda förebyggande och operativt. Räddningstjänsten 
Mälardalen har under 2021 ingått avtal om samverkan med andra aktörer för att starta upp ett arbete för 
att minska antalet självmord. Avtalet omfattar både förebyggande och räddningstjänst. Kommunernas 
förebyggandearbete sker inom ramen för daglig verksamhet i olika förvaltningar.  

Drunkningar och -tillbud sker mer sällan i RTMD än i riket i stort men har ökat under de senaste åren.  
Eftersom konsekvenserna vid drunkning eller -tillbud är allvarliga bör det vara ett prioriterat område. I 
samtliga kommuner finns ett rikt fritidsliv med båtliv och bad. Flera badplatser runt om i kommunerna är 
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kommunala. Att säkerställa att det finns livräddningsutrustning vid dessa badplatser samt god 
framkomlighet kan bidra till att minska antalet olyckor och konsekvenserna av dessa. RTMD:s förmåga att 
genomföra räddningsinsatser ytlivräddning anses tillfredsställande, samtliga stationer har förmågan och i 
Västerås finns utökad förmåga genom vattendykare på station Öster.  

Naturolyckor antas öka i framtiden i och med klimatförändringar. I samtliga kommuner finns risk för ras och 
skred samt översvämning som kan få påverkan på exempelvis infrastrukturen. Torka och lågvatten kan 
leda till att brandvattenförsörjningen påverkas, särskilt i områden utan brandpostnät. Hur RTMD och 
kommunerna påverkas i framtiden och hur förmågan behöver anpassas bör utredas.  

Insatstiderna (anspänningstid + körtid) är generellt tillfredställande men det finns områden inom förbundet 
som har längre insatstider än 20 minuter (se tabell 19) vilket bör kompenseras genom arbete med att 
förebygga olyckor samt möjliggöra för den enskilde att hantera och fördröja händelseförlopp.  

Befolkningsförändringar, både ökande i vissa kommuner och minskande i andra, tillsammans med en 
åldrande befolkning där antalet äldre människor ökar kommer medföra påverkan på räddningstjänsten. 
Antalet insatser kan antas öka där befolkningen växer, antalet samtidiga larm antas öka samt 
rekryteringsbasen kan antas minska i vissa kommuner på grund av avbefolkning. En åldrande befolkning 
där en större andel kommer att bo i eget boende kan antas medföra att antalet bränder med allvarligt 
skadade och omkomna ökar om inget förändras gällande den enskildes förmåga att begränsa skadorna av 
bränder. Med förmåga i detta avseende menas aktiva eller passiva system i det byggnadstekniska 
brandskyddet eller möjligheten att välja en annan boendeform så som äldreboenden i vk 5B32 

Det finns ett antal byggnader och anläggningar som kan medföra en komplicerad räddningsinsats. 
Exempel är farliga verksamheter, undermarksanläggningar, höga byggnader, vindkraftsparker. För att 
kunna genomföra en effektiv räddningsinsats bör räddningstjänsten tillsammans med verksamheterna 
säkerställa ett bra beslutsunderlag som en förebyggande åtgärd. Tekniska lösningar för beslutstöd är även 
ett område som bör utredas för att möjliggöra effektiva räddningsinsatser. 

Då räddningstjänsten ska kunna bedriva räddningsinsatser under höjd beredskap ställs särskilda krav på 
förmågan. Räddningstjänsten saknar än så länge stöd och vägledning från regeringen, riksdagen och 
ansvariga myndigheter hur räddningstjänsten ska organisera sig under krig eller krigsfara. RTMD följer 
arbetet som bedrivs och kommer att behöva vidta åtgärder utifrån den analys och planering som pågår för 
att skapa strategier och rutiner för hantering av olyckor under höjd beredskap.  

 

  

 
32 Verksamhetsklass enligt Boverkets byggregler  
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6 Mål  

Syftet med Lagen om skydd mot olyckor beskrivs i den inledande paragrafen 1 kap 1§  

Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och 
miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 

Mål för förebyggande verksamhet och räddningstjänst anges i 1 kap 3§ och i 1 kap 3a§ 

Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom 
godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 

Förebyggande verksamhet som staten och kommunerna ansvarar för enligt denna lag ska planeras och 
organiseras så att den effektivt bidrar till att förebygga bränder och andra olyckor samt förhindra eller 
begränsa skador till följd av bränder och andra olyckor. Särskild vikt ska läggas vid att förhindra 
människors död och andra allvarliga skador. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i Nationell strategi för stärkt brandskydd för den 
enskilde en nollvision33. 

- Ingen ska dö eller skadas allvarligt till följd av brand  

Lokalt har Räddningstjänsten Mälardalen en vision samt en målbild 2025 för verksamheten. Visionen är 
En dynamisk räddningstjänst som står för trygghet, effektivitet och säkerhet med en målbild 2025 om att 
vara en effektiv verksamhet, en utvecklad räddningstjänst och en engagerad arbetsgivare. 

För att nå upp till LSO, visioner och hantera de risker som identifierats i riskanalysen så ska RTMD och 
kommunerna arbeta efter följande mål. Till målen knyts sedan indikatorer som möjliggör att följa upp 
målen.  

De nationella målen för förebyggande och räddningstjänst har brutits ner till följande lokala mål. 

- Antalet olyckor ska årligen minska genom stöd och information till den enskilde. 
- Konsekvenserna av en olycka ska minska genom effektivare och snabbare insatser.  

Hur målet avses att uppnås och följas upp beskrivs i Räddningstjänsten Mälardalen och 
medlemskommunernas verksamhetsplaner. Varje år beslutas aktiviteter och nyckeltal som anknyter till 
målet för den förebyggande verksamheten.  

  

 
33 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandskydd/nationell-strategi-for-starkt-
brandskydd/  
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7 Förebyggande – förmåga och verksamhet 

Räddningstjänsten Mälardalen har till uppdrag att förebygga bränder i medlemskommunerna. Ansvaret för 
att förebygga andra olyckor än brand enligt LSO ligger kvar på respektive kommun, se även kapitel 3.  

Genom information och rådgivning, tillsyn, utbildning av den enskilde samt rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll av fasta förbränningsanordningar verkar Räddningstjänsten Mälardalen tillsammans 
med samverkande organisationer för att säkerställa ett skäligt brandskydd hos den enskilde.  

Det förebyggande arbetet tar utgångspunkt i de nationella målen i LSO, den nationella strategin om stärkt 
brandskydd samt mål som beskrivs i kapitel 6 som har sin utgångpunkt i riskutredningen samt värdering.   

Ansvaret för brandförebyggande verksamhet inom Räddningstjänsten Mälardalen åligger 
Förebyggandeavdelningen men hela organisationen arbetar med brandförebyggande arbete. På 
Förebyggandeavdelningen arbetar brandingenjörer och brandinspektörer med tillsyn, tillstånd, 
remisshantering samt information och rådgivning. På den operativa avdelningen arbetar distriktschefer, 
styrkeledare och brandmän med bland annat hembesök i flerbostadshus, information till allmänheten, 
bostadhustillsyner med mera. På Administrativa avdelningen arbetar en kommunikatör med uppdrag att 
informera genom de externa kanaler som räddningstjänsten använder sig av.  

Respektive medlemskommun har en egen upprättad organisation samt funktion för att arbeta med det 
olycksförebyggande arbetet enligt LSO. 

7.1 Tillsyn enligt 5 kap 1§ LSO 
RTMD är enligt förbundsordningen tillsynsmyndighet i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, 
Surahammar och Västerås kommun för att kontrollera efterlevnaden av LSO. Tillsyn enligt LSO 2 kap 2§. 
syftar till att säkerställa ett skäligt brandskydd i byggnader och anläggningar. Tillsyn enligt LSO 2 kap 4§ 
syftar till att säkerställa att verksamheter som klassats som farlig verksamhet har en skälig förmåga att 
vidta inledande åtgärder för att förhindra allvarlig skada på människors liv eller miljö.  

Årligen upprättar RTMD en tillsynsplan som övergripande beskriver hur tillsynsverksamheten planeras för 
nästkommande år, vilka resurser som avsätts samt vilka förhållningssätt som ska tillämpas34. Tillsyn ska 
prioriteras vid byggnader och anläggningar som omfattas av ett eller flera av följande kriterier och där 
tillsyn bedöms vara en effektiv förebyggande åtgärd: 

1. Frekvensen av bränder eller andra olyckor är hög.  
2. En brand eller annan olycka medför stor risk för människors liv och hälsa.  
3. En brand kan innebära stora ekonomiska kostnader eller större påfrestning på samhället.  
4. En brand eller annan olycka kan innebära stora skador på miljön. 
5. En brand kan innebära allvarliga skador på kulturhistoriska värden. 

MSB:s föreskrift om kommunal tillsyn enligt LSO35 anger vilka byggnader eller anläggningar som ska 
omfattas av tillsyn, så vida inte tillsyn bedöms som en mindre effektiv insats. Utöver dessa objekt så ska 
tillsyn utföras vid byggnader och anläggningar där risken vid brand är stor. Det kan exempelvis vara lokalt 
identifierade byggnader och anläggningar där det bedöms att risken vid brand är stor, och tillsyn ett 
effektivt verktyg för att säkerställa efterlevnaden av LSO.  

 
34 Tillsynsplan 2022, diarienummer: 2021/902-RTMD-132. Uppdateras årligen med ersättande dokument.  
35 Se bilaga till MSBFS 2021:8. Träder i kraft 2022-07-01.  
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Vid tillsyn så kontrolleras både byggnaders och anläggningars tekniska brandskydd samt organisationens 
systematiska brandskyddsarbete. Vilka delar som den tekniska stickprovskontrollen ska omfatta anges i 
MSB:s föreskrift om kommunal tillsyn36. Om brandskyddet inte bedöms uppfylla kraven på skäligt 
brandskydd kan beslut om föreläggande meddelas för att säkerställa att brandskyddet höjs till en skälig 
nivå. Lagstöd för detta återfinns i 5 kap 2§ LSO. Tillsyn är det skarpaste verktyget som räddningstjänsten 
har för att säkerställa ett bra brandskydd hos den enskilde.  

Tillsynsförrättare inom Räddningstjänsten Mälardalen ska ha en hög kompetens gällande 
byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd för att åstadkomma ett likvärdigt och tillfredställande 
brandskydd i byggnader och anläggningar. Tillsynsförrättare ska även ha en hög kompetens om 
Förvaltningslagen och Offentlighet och Sekretesslagen för att säkerställa en rättssäker och effektiv 
myndighetsutövning. Beskrivning av kompetenskrav för att utföra tillsyn på olika byggnader eller 
anläggningar specificeras i tillsynsplanen. Behöriga att utföra tillsyn är räddningschef eller delegater enligt 
delegationsordning. Behöriga att fatta myndighetsbeslut enligt Lagen om skydd mot olyckor är 
räddningschef eller delegater enligt delegationsordning.37 

Tillsyn av livräddningsutrustning sker av respektive medlemskommun.  

7.2 Stöd till den enskilde  
Kommunen har en skyldighet att informera och agera rådgivande i syfte att underlätta för den enskilde att 
fullgöra sitt ansvar enligt LSO. Som beskrivs i avsnittet om styrning så har den enskilde ett primärt ansvar 
att skydda sitt liv och sin egendom samt att inte orsaka olyckor. I första hand är det den enskildes 
skyldighet att själv vidta och bekosta åtgärder för att förhindra och begränsa olyckor. Först när en olycka 
inträffat eller när det finns en överhängande fara för en olycka, och den enskilde själv eller genom att anlita 
någon annan inte kan klara av situationen är det samhällets skyldighet att ingripa.  

Därför har Räddningstjänsten Mälardalens följande förväntningar på den enskilde; 

- Ha förmåga att upptäcka en brand i bostad i ett tidigt skede genom att ha en fungerande 
brandvarnare. 

- Ha förmåga att släcka en brand eller fördröja dess utveckling tills räddningstjänsten är på plats 
genom att ha tillgång till släckutrustning som handbrandsläckare och brandfilt. 

- Ha kunskap om hur man kan förebygga och hantera brand och andra olyckor. 
 
Räddningstjänsten Mälardalen arbetar för att underlätta för den enskilde att förebygga brand genom; 

- Information på hemsidan 
- Utbildningar till anställda inom medlemskommunerna 
- Öppet hus 
- Deltagande i evenemang  
- Riktad information till specifika målgrupper 
- Information på sociala medier 
- Information och rådgivning vid tillsyner, verksamhetsbesök, utryckningar m.m. 
- Samverkan med andra aktörer för att förebygga brand.  
- PM och andra skrivningar som ska agera vägledande i brandskyddsfrågor 
- Att var tillgängliga för den enskilde vid uppkomna frågor. Både via telefon, mejl och besök.  

 
Information till den enskilde gällande att förebygga andra olyckor än brand tillhandahålls av respektive 
kommun. 

 
36 MSBFS 2021:8 
37 Direktionen för Räddningstjänsten Mälardalen har delegerat rätt att utföra tillsyn till förbundsdirektör och biträdande 
förbundsdirektör  
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7.3 Rengöring och brandskyddskontroll  
Kommunen ansvarar enligt LSO 3 kap 4§ för rengöring och brandskyddskontroll av fasta 
förbränningsanordningar i syfte att förebygga brand. Enligt förbundsordningen så har 
medlemskommunerna gett Räddningstjänsten Mälardalen i uppdrag att tillse att rengöring och kontroll 
utförs. 

Inom RMTD finns fyra sotningsdistrikt 

- Köping och Arboga 
- Kungsör 
- Västerås 
- Hallstahammar och Surahammar 

På uppdrag av Räddningstjänsten Mälardalens direktion har tre privata aktörer upphandlats att utföra 
rengöring och brandskyddskontroll.  

I Kungsör sköter sotarfejarmästare Ove Norberg sotning och brandskyddskontroll. Avtalet38 med aktören 
som har uppdraget i Kungsörs kommun löper tills skorstensfejarmästaren går i pension. I Kungsör finns 
2200 objekt som omfattas av sotning och brandskyddskontroll.  

I Köping och Arboga sköter Sot- och Ventilationstjänst i Västerås AB sotning och brandskyddskontroll. 
Avtal om sotning och brandskyddskontroll i Köping och Arboga gäller till och med 2023-01-01 med option 
om förlängning i 1år + 1år39. I Köping finns 6120 objekt som omfattas av sotning och brandskyddskontroll 
och i Arboga 3200 objekt. 

I Västerås så finns två aktörer för sotning och brandskyddskontroll att välja mellan för den enskilde, där 
Sot- och Ventilationstjänst i Västerås AB är den aktör som objekt i Västerås blir automatiskt tilldelade om 
inget aktivt val görs. Avtal40 med Sot- och Ventilationstjänst i Västerås AB för Västerås gäller till och med 
2022-07-01 med option om förlängning i 5 år. Avtal med Hallstahammars sotningsväsende för Västerås 
gäller till och med 2022-07-01 med option om förlängning i 5 år. I Västerås finns 19 367 objekt som 
omfattas av sotning och brandskyddskontroll.   

I Hallstahammar och Surahammar så finns två aktörer för sotning och brandskyddskontroll att välja mellan 
för den enskilde, där Hallstahammars sotningsväsende är den aktör som objekt i Hallstahammar och 
Surahammar blir automatiskt tilldelade om inget aktivt val görs. Avtal41 med Hallstahammars 
sotningsväsende för Hallstahammar och Surahammar gäller till och med 2022-07-01 med option om 
förlängning i 5 år. Avtal med Sot- och Ventilationstjänst i Västerås AB för Västerås gäller till och med 2022-
07-01 med option om förlängning i 5 år. I detta distrikt finns 6155 objekt som omfattas av sotning och 
brandskyddskontroll.  

Möjlighet finns för den enskilde att utföra rengöring själv genom att ansöka om dispens hos 
räddningstjänsten. Sådan dispens lämnas om räddningstjänsten bedömer att den enskilde har tillräcklig 
kunskap samt att senaste brandskyddskontrollen var utan anmärkning.  

Entreprenörerna är enligt avtal skyldiga att ha tillräckligt med resurser för att klara av uppdraget. De ska 
löpande uppdatera förteckningen av objekt som omfattas av sotning och brandskyddskontroll. 
Räddningstjänsten Mälardalen säkerställer att avtalen följs genom årliga uppföljningar.  

 
38 Dnr: 2021/928-RTMD-923 
39 Dnr: VMKF-U 2018-77 
40 Dnr: 2016/709-MBR-061 
41 Dnr: 2016/709-MBR-061 
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Arbetsordningarna för sotning och brandskyddskontroll beskriver ansvar, hur entreprenören ska utföra 
arbetet och vad fastighetsägaren förväntas göra4243 44.  

Frister för brandskyddskontroll och vilken utbildningsnivå som krävs för att ha behörighet att utföra 
brandskyddskontroll har beslutats genom föreskriften MSBFS 2014:6.  

Fristerna för sotning följer de allmänna råden i MSBFS 2014:6 i samtliga kommuner. 

7.4 Övriga förebyggande åtgärder  
Räddningstjänsten Mälardalen är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt Lagen (2010:1011) om brandfarlig 
och explosiva varor. Vid en tillståndsansökan från den enskilde så granskas hanteringen av den 
brandfarliga eller explosiva varan i syfte att säkerställa att den sker utan risk för brand eller explosion. 
Samma sak kontrolleras vid en tillsyn. Tillsyn kan genomföras med enskild person som hanterar 
brandfarlig eller explosiv vara, oavsett om de har tillstånd eller inte.  

RTMD ska arbeta brandförebyggande i alla medlemskommunerna. Genom samarbete med olika aktörer 
på lokal, regional och nationell nivå så kan erfarenheter från forskning, insatser eller händelser tas till vara 
och bidra till ett bättre förebyggande arbete i framtiden.  

Exempel på RTMDs samverkan,  

- Kommunernas säkerhetsorganisationer gällande behovsanpassat brandskydd. 
- Socialtjänsterna vid behov av riktade insatser mot enskilda i syfte att minska antalet anlagda 

bränder och konsekvenserna av dessa.  
- Den lokala brandskyddsföreningen gällande behovsanpassat brandskydd och informationsinsatser 

i syfte att minska antalet omkomna och allvarligt skadade i bränder samt antal bostadsbränder.  
- Andra räddningstjänster för erfarenhetsutbyte och dela goda idéer för att förbygga bränder och 

andra olyckor.  
- Regionen för att minska antalet suicid.  
- Aktörerna med ansvar för brandvattenförsörjningen för att säkerställa god vattentillgång i händelse 

av en brand vid förändringar i systemet. 

Räddningstjänstens arbete med tillsyn och kontroll är ett av verktygen för att säkerställa ett skäligt 
brandskydd men endast en liten andel av alla byggnader och anläggningar kan besökas årligen. Genom 
att vara remissinsats till flera olika kommunala nämnder, myndigheter och organisationer så får 
räddningstjänsten fler möjligheter att påverka och upplysa kring brandskydd. Exempel på nämnder, 
förvaltningar och myndigheter som räddningstjänsten är remissinsats till 

- Plan- och byggnadsnämnderna i respektive kommun vid framtagande av översiktsplaner, 
detaljplaner eller handläggning av bygglovsansökningar.  

- Tillståndsenheterna vid ansökningar om serveringstillstånd för alkohol.  
- Polismyndigheten vid ansökningar om begagnande av allmän plats, tillstånd enligt lagen om hotell- 

och pensionat eller offentlig tillställning.  
- Länsstyrelsen gällande Seveso eller ansökan om miljötillstånd.  
- Trafikverket och lokala trafikkontoren gällande framkomlighet 

 
42 Arbetsordning Hallstahammar och Surahammar. Diarienummer 2016/709-MBR-061 
43 Arbetsordning Västerås. Diarienummer 2009/615-MBR-063  
44 Arbetsordning Köping, Arboga, Kungsör. Diarienummer: VMKF 2018.13.1-174 
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- Polisen eller Åklagarmyndigheten vid misstanke om brott i samband med en brand. Då kan RTMD 
på deras begäran upprätta ett sakkunnigutlåtande beträffande brand- och rökspridning samt risk 
för uppkomst av farlig miljö för människor att vistas i.  

Av Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 2 kap 7§ framgår att en länsstyrelse och en kommun 
får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande 
förebyggande åtgärder mot brand. Vid hög gräs- eller skogsbrandrisk sker ett samråd mellan RTMD 
och Länsstyrelsen innan beslut om eldningsförbud eller avrådan fattas.  
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8 Räddningstjänst – förmåga och verksamhet 

8.1 Övergripande förmåga  
Om en olycka inträffar som den enskilde medborgaren inte kan hantera på egen hand har 
Räddningstjänsten Mälardalen förmåga och beredskap att hjälpa den enskilde med denna hantering. 
Räddningstjänsten är organiserat för att hantera de risker som redovisats i riskkapitlet, se kapitel 4. 
Räddningstjänsten är inte dimensionerat för att på egen hand kunna hantera allt som kan inträffa. Många 
större eller komplicerade händelser kräver samverkan med andra räddningstjänster, organisationer och 
myndigheter för att helt kunna hanteras.  

Räddningsstyrkorna inom förbundet utgår från 11 brandstationer och har två fristående FIP funktioner på 
ytterligare två orter. Ledningsresurserna utgår från Västerås och räddningsstyrkornas placering och 
beredskapsform redovisas i Figur 3 nedan. 
 
 

  

Figur 3: Brandstationer inom RTMD 
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På heltidsstationerna finns medarbetare som är beredda att inom 90 sekunder från att larmet går rycka ut 
till en olycksplats, denna tid kallas anspänningstid. Vid RiB-stationerna finns Räddningspersonal i 
Beredskap (RiB). Räddningspersonalen har beredskap och ska infinna sig på stationen inom fem minuter 
för att rycka ut till en olycksplats. Stationernas bemanning, anspänningstid samt utrustning varierar med 
den lokala riskbilden. Heltidsstationerna har även specialkompetenser som använd i hela förbundet. 
Ledningsresurserna har en anspänningstid på 90 sekunder. 

Vid räddningsvärnet i Valen finns frivilliga medarbetare som, om de har möjlighet när en olycka inträffar, 
kan förhindra eller fördröja skadeförloppet i väntan på ankommande räddningsstyrkor. 

8.1.1 Tillgång till egna resurser 
På förbundets brandstationer finns utrustning, fordon och personal redo att kunna genomföra och hantera 
räddningsuppdrag för de flesta olyckstyper såsom brand, trafikolycka på väg eller järnväg, utsläpp av 
farligt ämne, drunkning, sjukvårdslarm, naturolycka, nödställd person med mera. Vid de flesta olyckor 
förbundet hanterar dagligen är det vanligt att utrustning och personal från flera brandstationer nyttjas för 
att hantera olyckan så effektivt som möjligt.  

Tabell 14: Egna resurser inom RTMD 

Station Personella resurser Anspänningstid  
Arboga 1 styrkeledare RIB 

4 brandmän RIB 
* 
5 minuter 

Hallstahammar 1 styrkeledare RIB 
4 brandmän RIB 

* 
5 minuter 

Kolbäck 1 brandman RIB 
2 brandmän RIB 

* 
5 minuter 

Kolsva 2 brandmän RIB 5 minuter  
Kvicksund 1 brandman RIB * 
Kungsör 1 styrkeledare RIB 

4 brandmän RIB 
* 
5 minuter 

Köping 1 insatsledare45  
1 styrkeledare  
4 brandmän 

90 s 

Ramnäs 1 brandman RIB * 
Skultuna 1 styrkeledare RIB 

4 brandmän RIB 
* 
5 minuter 

Surahammar 1 styrkeledare RIB 
4 brandmän RIB 

* 
5 minuter 

Virsbo 1 styrkeledare RIB 
4 brandmän RIB 

* 
5 minuter 

Västerås - Vallby 1 Regional insatsledare 
1 insatsledare  
1 styrkeledare  
4 brandmän  

5 minuter (beredskap) 
90 s 

Västerås - Brandthovda 1 styrkeledare  
4 brandmän 

90 s 

* Första insatsperson har eget utryckningsfordon och utrustning för att vid larm kunna åka direkt från hem/ arbetsplats el motsvarande till olycksplats. 

 
45 Fram till 2022-05-02 
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Vid olyckor av mer ovanlig karaktär kan det krävas specialresurser för att hantera uppdraget. 
Räddningstjänsten Mälardalen har egna specialresurser enligt följande, nämns ingen ort finns resursen på 
flertalet platser jämnt utspridda i förbundet: 

Tabell 15: Tillgång till specialresurser inom RTMD  

8.1.2 Tillgång till resurser i samarbete med andra kommuner 
Genom avtal med räddningstjänsterna inom Räddningsregion Mälardalen (RRM) och övriga angränsande 
räddningstjänster säkerställs en gränslös räddningstjänst där närmaste räddningsstyrka larmas till varje 
händelse för att säkerställa att insatstiden är så kort som möjligt vid varje insats. Genom RRM finns 
tillgång till alla de resurser som RRM förfogar över.  

Genom samverkansavtal samt via MSB har RTMD även tillgång till externa resurser som inte är en del av 
kommunens normala förmåga. Det innebär att dessa förmågor kan bli föremål för nationella prioriteringar 
som innebär att de inte alltid finns tillgängliga när en kommun behöver dem.  

Tabell 16: Externa resurser via samverksansavtal 

Resurs Lokalisering 
Kemresurser regionala såväl som nationella 
Skogsbrandsresurser regionala såväl som nationella 
Oljeskyddsresurser regionala såväl som nationella 
Översvämningsskydd regionala såväl som nationella 
Helikoptrar för skogsbrandbekämpning genom MSB 
Skopande flygplan för skogsbrandbekämpning genom MSB 
UAS regional resurs 
Ledningsstöd regional resurs 
Skogsbrandflyg genom Länsstyrelsen 
FIP Kvicksund samarbete med Räddningstjänsten Eskilstuna 

8.1.3 Alarmering av räddningstjänsten 
Räddningstjänsten Mälardalen har avtal med SOS Alarm AB för att hantera alarmering av förbundets 
styrkor. Räddningsregion Mälardalen har tillsammans en räddningscentral i Eskilstuna som bemannas av 
minst ett vakthavande befäl och en larm- och ledningsoperatör från SOS. Räddningscentralen hanterar 
alla ingående kommuners utlarmning. När 112-samtal eller automatiskt brandlarm inkommer larmar SOS 
ut RRM:s styrkor enligt en larmplan som fastställts på delegation av räddningscheferna. Larmplanerna är 
utformade så att tillräckliga resurser larmas för att i normalfallet kunna hantera aktuell händelse. Det 

Resurs Normal placering  
Kemresurs  Köping (nationell resurs i samarbete med MSB), Västerås 
Rökskydd Köping, Västerås 
Skogsbrandsresurs Västerås  
Vattendykare Västerås 
Oljeskyddsresurs Köping, Västerås 
Resurs för tung räddning  Västerås 
Resurs för vertikal räddning Västerås 
Terränggående fordon Västerås, Köping, Arboga, Kungsör och Virsbo 
Höjdfordon 1 i Köping, 2 i Västerås  
Båtresurser Samtliga stationer 
Tankbilar 2 i Västerås, Surahammar, Köping, Arboga 
Motorsprutor Samtliga stationer 
UAS  Köping (Unmanned Aerial System även kallad Drönare) 
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vakthavande befälet eller larm- och ledningsoperatören kan dock anpassa resurserna efter de aktuella 
förutsättningarna. Utalarmering av räddningsregionens resurser sker på två av varandra oberoende vägar, 
det normala är datatrafik (IP) och som reservväg finns Rakel. För att underlätta och snabba på 
utlarmningen av rätt resurser i det gränslösa samarbetet mellan räddningstjänster kan även 
Räddningsregion Mitt samt Räddningscentralen Stockholms län larma Räddningsregion Mälardalens 
styrkor direkt genom deras system. Se även Samtidiga och omfattande räddningsinsatser. 

I händelse av avbrott eller störningar i telenäten hänvisas allmänheten via ”Viktigt meddelande till 
allmänheten” till brandstationerna i kommunen. Räddningstjänsten Mälardalen är anslutna till det digitala 
radiosystemet Rakel. Via Rakel sker kommunikation inom organisationen men även med samverkande 
organisationer och andra räddningstjänster och samhällsfunktioner t.ex. polis, ambulans, sjöräddning och 
kustbevakning. 

8.1.4 Brandvattenförsörjning 
Säkerställd brandvattenförsörjning är en förutsättning för att RTMD ska kunna genomföra 
räddningsinsatser till brand i byggnad. För att förhindra brandspridning mellan byggnader, i tätorter, 
behövs ett system för brandvattenförsörjning (brandpostnät), branddammar kan inte ersätta ett 
brandpostnät. Systemet kan antingen vara konventionellt eller alternativt. Med alternativsystem avses 
system med stor flödeskapacitet med färre uttagsposter. I dokumentet Bebyggelse och 
brandvattenförsörjning klargörs vilken flödeskapacitet och systemtyp som kan godtas för olika 
bebyggelsetyper utan särskilda brandtekniska åtgärder.  

Materiel och kompetens finns för att brandvattenförsörja två brandplats kontinuerligt med tankbilar. RTMD 
kan även försörja brandplatser belägna vid öppet vattentag med hjälp av motorsprutor. Öppna vattentag 
utgör dock endast komplement till minimikraven på brandpostnät i tätort om vattentillgången av någon 
anledning tillfälligtvis är begränsad. 

RTMD förfogar över materiel för att självständigt kunna upprätta ett 2 km långt slangsystem. 

I följande tätorter och stadsdelar är vattentillgången antingen för låg eller avståndet mellan brandposter för 
stort för att uppfylla kraven i dokumentet Bebyggelse och brandvattenförsörjning, se Tabell 17. Med 
avvikelse menas att RTMD:s förmåga till brandvattenförsörjning är lägre än riktlinjerna. 

Tabell 17: Avvikelser i brandvattentillgången i respektive kommun 

Kommun Avvikelse 
Hallstahammars kommun Strömsholm 
Kungsörs kommun Utglesat system i tätorten med prioriterade brandposter 
Köpings kommun Kolsva tätort 
Surahammars kommun Surahammars bruksområde  
Västerås kommun Kvicksund  

Kärsta  
Ändesta  
Tortuna  
Orresta  
Råby 
Önsta-Gryta 
Östra Skiljebo i Västerås tätort 
Finnslätten i Västerås tätort 
Bäckby i Västerås tätort 
Örtagården  
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8.1.5 Tid från att larmet inkommer till 112 till att första kommunala räddningsresurs når olika 
delar av förbundet.  

Tiden från att larmet inkommer till SOS Alarm till dess att första enhet är på plats och kan påbörja det 
skadeavhjälpande arbetet kallas responstid och består av larmhanteringstiden, anspänningstiden, körtiden 
och angreppstid om 1 min46, se Figur 4. Anspänningstid, körtid och angreppstid tillsammans kallas även 
insatstid, se Figur 5. Larmhanteringstiden består av tiden från att samtal inkommer till SOS Alarm till första 
utlarmning av kommunal räddningstjänstresurs. Anspänningstiden är tiden från att larmet kommer till 
räddningstjänsten tills att första enhet är på väg mot olycksplatsen. Körtiden är tiden det tar att köra till 
olycksplatsen.  

 
Figur 4: Responstid 

 
Figur 5: Insatstid 

Larmhanteringstiden47 och responstiden48 i median för 2020 redovisas i Tabell 18. 

Tabell 18: Larmhanteringstid och responstid i median för 2020 

Kommun Larmhanteringstid i median Responstiden i median 
Arboga  2,1 minuter 11,8 minuter 
Hallstahammar 2,1 minuter 10,2 minuter 
Kungsör 1,8 minuter 10,7 minuter 
Köping 1,9 minuter 9,9 minuter 
Surahammar 2,0 minuter 10,5 minuter 
Västerås 1,9 minuter 10,1 minuter 

 

I Figur 6 visas insatstiden till första räddningstjänstsresurs är på plats i olika delar av förbundet och Figur 7 
beskriver tiderna till dess att en hela räddningsstyrka är framme på plats och skadeavhjälpande åtgärder 
kan påbörjas. 

 
46 Enligt praxis 
47 Öppna jämförelse, SKR för 2020.  
48 Öppna jämförelser, SKR 2020 
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Figur 6: Insatstider i Räddningstjänsten Mälardalens geografiska område med 2021 års organisation. 

Figur 6 visar tiden till dess att första enhet är framme på plats och omedelbara åtgärder kan påbörjas, för 
RiB-stationerna avser detta FiP-enheter. Utgångspunkten för alla enheter är respektive brandstation. För 
RiB-stationerna är zonerna ungefärliga då FiP-enheterna normalt sett inte utgår från brandstationen utan 
från den plats personen som bemannar enheten befinner sig på när larmet går. En FIP enheter kan utföra 
omedelbara åtgärder för att begränsa/fördröja händelseförloppet tills en komplett styrka anländer och då 
utföra det skadeavhjälpande arbetet Tabell 19: Beskriver hur många kommuninvånare som nås av 
räddningstjänsten inom 10, 20 eller 30 minuter samt om man inte nås inom 30 minuter.  

Tabell 19: Befolkningsanalys, antal personer som nås av räddningstjänsten inom respektive tidsintervall 

 Arboga Hallstahammar Kungsör Köping Surahammar Västerås 
0 - 10 min 11 018 (79%) 14 038 (86%) 7 898 (90%) 23 561 (90%) 9 756 (97%) 141 634 (91%) 
10 - 20 min  2 936 (21%) 2 343 (14%) 859 (10%) 2512 (10%) 318 (3%) 13 625 (9%) 
20 - 30 min 81 (0,6%) 0 (0%) 0 (0%) 62 (0,2%) 0 (0%) 101 (0,1%) 
Inom 30 
min 

nås alla 
personer 

nås alla 
personer 

nås alla 
personer 

nås alla 
personer 

nås alla 
personer 

nås inte 6 st 
personer 
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Figur 7: Insatstider i Räddningstjänstens Mälardalens geografiska område med 2021 års organisation.  

Figur 7 visar Insatstider i Räddningstjänstens Mälardalens geografiska område.  
Tiderna är till dess att en hela styrka är framme på plats och skadeavhjälpande åtgärder påbörjas. Vid 
resurskrävande olyckor som kräver fler styrkor kallas flera enheter till olycksplatsen, nedanstående  
Tabell 20 redovisar tid till de förstärkande resurserna inom förbundet är på plats (vid brandstationen). 

Tabell 20: förstärkande resurserna inom förbundet är på plats vid brandstationen på respektive ort 
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Heltid Vallby 
 

9 13 11 15 15 15 19 27 24 28 29 33 
Heltid Öster 9 

 
16 16 19 23 19 23 31 27 31 34 38 

Deltid Skultuna 13 16 
 

22 23 29 15 12 23 33 38 40 44 
Deltid Hallstahammar 11 16 22 

 
7 19 14 18 26 15 22 23 26 

Deltid Kolbäck 15 19 23 7 
 

13 15 19 28 13 21 22 24 
FIP Kvicksund 15 23 29 19 13 

 
27 31 39 23 33 23 15 

Deltid Surahammar 15 19 15 14 15 27 
 

9 19 23 31 31 35 
FiP Ramnäs 19 23 12 18 19 31 9 

 
12 27 31 35 39 

Deltid Virsbo 27 31 23 26 28 39 19 12 
 

36 36 44 48 
Heltid Köping 24 27 33 15 13 23 23 27 36 

 
10 14 11 

Deltid Kolsva 28 31 38 22 21 33 31 31 36 10 
 

19 21 
Deltid Arboga 29 34 40 23 22 23 31 35 44 14 19 

 
13 

Deltid Kungsör 33 38 44 26 24 15 35 39 48 11 21 13 
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Avvikande framkörningstid för första släckstyrka och höjdfordon.  

För ett antal byggnader i kommunerna så överskrider den faktiska insatstiden för första styrkan om 1+4 
den normala insatstiden om 10 minuter. Nedanstående objekt har längre framkörningstid för första 
släckstyrka, men nås av FiP-enhet inom 10 minuter. Fastighetsägaren har vidtagit kompletterande 
brandskyddsåtgärder för att kompensera den längre framkörningstiden.  

• Femvåningshus i Kvicksund, Västerås kommun, med insatstid om 14 min. 
 

Nedanstående bostadshus i Hallstahammars kommun har 17,5 minuters insatstid för höjdfordon. 
Fastighetsägaren har vidtagit kompletterande brandskyddsåtgärder för att kompensera den längre 
insatstiden. 

• Hästhovsvägen 1 A-F 
• Trädgårdsgatan 4-8, 50 A-F 
• Snevringevägen 45 

 
Nedanstående objekt har längre framkörningstider för första släckstyrka utan att särskilda åtgärder 
har vidtagits av fastighetsägaren. Brandförebyggande aktiviteter kommer därför att genomföras av 
RTMD för att i skälig omfattning kompensera för dessa längre framkörningstider. Dessa kan variera 
beroende på hur allvarliga avvikelserna bedöms och även variera över tiden. För mer information om 
vilka aktiviteter som är planerade kan man vända sig till RTMD:s avdelning för förebyggande 
brandskydd. 

• Två gruppboenden i Tillberga nås efter 11 min. 
• Kriminalvårdsanstalten i Tillberga nås efter 11 min 
• Industriområdet i Ramnäs nås av huvudstyrkan efter 14 min. 

 

Nedanstående objekt i Arboga kommun har längre insatstid än 10 minuter för höjdfordon utan att 
särskilda åtgärder i nuläget har vidtagits av fastighetsägaren. En brandförebyggande utredning pågår 
för att kunna presentera lämpliga åtgärder i syfte att kompensera för långa framkörningstider. Dessa 
eventuella åtgärder kan komma att variera beroende på hur allvarliga avvikelserna bedöms utifrån de 
lokala förhållandena.  

• Fyra åttavåningshus på Västermovägen nås efter 15 min. 
• Ett åttavåningshus på Ljungdahlsvägen nås efter 14,5 min. 
• Nio femvåningshus på Lundborgsesplanaden/Jädersvägen nås efter 15 min. 

8.1.6 Överlåtande åt annan att vidta inledande begränsande åtgärder 
RTMD har inte överlåtit till annan part att inleda begränsande åtgärder i händelse av olycka.  
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8.1.7 Samverkan med andra aktörer 
Samverkansavtal finns med flertalet aktörer. RTMD har upprättade avtal med följande aktörer: 

- Nerikes Brandkår - Gränslös räddningstjänst 
- Räddningstjänsten Enköping-Håbo - Gränslös räddningstjänst 
- Räddningstjänsten Eskilstuna - Gränslös räddningstjänst, gemensam ledningsregion 
- Räddningstjänsten Flen - Gränslös räddningstjänst, gemensam ledningsregion 
- Räddningstjänsten Sala-Heby - Gränslös räddningstjänst 
- Räddningstjänsten Skinnskatteberg - Gränslös räddningstjänst 
- Räddningstjänsten Strängnäs - Gränslös räddningstjänst, gemensam ledningsregion 
- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund - Gränslös räddningstjänst 
- SOS Alarm 

Samarbetsorganisationer som RTMD inte har ett avtal med  

- Frivilliga resursgruppen genom avtal som medlemskommunerna har upprättat.  
- Försvarsmakten 
- Kustbevakningen 
- Polisen 
- Trafikverket 
- Sjöfartsverket (JRCC) 
- Sjöräddningssällskapet 

Andra avtal och uppdrag  

Via avtal och överenskommelser bedrivs flertalet andra uppdrag: 
- För Region Västmanlands räkning deltar vi vid sjukvårdsinsatser i samband med hjärtstopp och 

lyft- och transporthjälp. 
- Vi utför akut omhändertagande av självmordsbenägen person. Vi söker efter personen och 

försöker förhindra självmord tillsammans med polis och sjukvård. 
- Vid olyckor på väg och järnväg sanerar vi vägbanan samt tåg och tåganläggning. 
- Vi utför akut restvärdesräddning efter en brand eller olycka. Det innebär att vi gör åtgärder för att 

åstadkomma en torr och rökfri miljö på och i branddrabbade byggnader. 
- Vi utför vägsaneringsuppdrag åt kommuner och Försäkringsbranschens restvärdesräddning AB 
- Automatiska brandlarm är en servicetjänst där vi kontrollerar orsaken till larmet. 
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8.1.8 Varning och information till allmänheten 
I händelse av allvarliga olyckor ska de som bor eller vistas i kommunen kunna varnas och informeras. 
RTMD kan via radio, TV och SMS sända ”Viktigt meddelande till allmänheten”, VMA.  

VMA begärs när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller i miljön. VMA kan, om 
räddningsledaren så beslutar, föregås av signalen ”Viktigt meddelande” som sänds med ljudgivare 
(tyfoner) i flera tätorter och även via sms. 

Vid behov startas ”Viktigt meddelande”-signalen från räddningscentralen på order av vakthavande 
räddningschef eller räddningsledare. Förteckning över ljudgivare finns på räddningscentralen  

De radio- och TV-företag som är aktörer i VMA-systemet är Sveriges Radios FM-kanaler, Sveriges 
Television, Sveriges Utbildningsradio, TV4, Kanal 5 samt Kanal 9. 

8.2 Förmåga per olyckstyp 
Variationen av händelsetyper räddningstjänsten larmas till är stor och förmågan som krävs för att hantera 
händelserna varierar naturligtvis beroende på typ av händelse.  

För att på en rimlig nivå kunna beskriva den förmåga räddningstjänsten har att bedriva räddningsinsatser 
har händelsetyperna i första hand begränsats till de uppdrag som enligt LSO är att betrakta som 
räddningstjänst. Vidare har riskanalysen legat till grund för ett urval av dimensionerande händelsetyper. 
Dessa är särskilt viktiga då olycksrisken är hög och får därför utgöra ett riktmärke för hur RTMD ska 
dimensioneras. Utöver det vi är dimensionerade för tillkommer ett flertal andra händelsetyper. Exempelvis 
kan nämnas; Brand i fordon, djurlivräddning, person i svår belägenhet, sjukvårdslarm, naturolycka osv. 
Även om dessa händelsetyper inte utgör underlag för hur vi är dimensionerade så har vi inom förbundet en 
förmåga att hantera dem, med grund från de nedan listade händelsetyperna.        

Dimensionerande händelsetyper: 

- Brand i byggnad  
- Brand i terräng 
- Trafikolycka  
- Utsläpp av farligt ämne 
- Naturolycka  
- Drunkning  
- Nödställd person 

Förmågan för de dimensionerande händelsetyperna beskrivs endast sammanfattat. Mer detaljerade 
beskrivningar finns i separata dokument som ytterligare tydliggör det RTMD förväntas klara av. Dessa 
dokument utgör sedan grunden för den operativa avdelningens verksamhetsplanering för att upprätthålla 
eller uppnå förmågan. 

8.2.1 Förmåga - Brand i byggnad 
Samtliga stationer och FIP-enheter inom RTMD besitter förmågan till utvändig släckning. Utvändig 
livräddning med bärbar stege kan genomföras av samtliga stationer förutom Kolsva. Utvändig livräddning 
med höjdfordon kan utföras i Köping och Västerås tätort inom tio minuter. Förmågan att enskilt kunna 
genomföra en första insats med invändig livräddning och släckning, det vill säga rökdykning i okomplicerad 
riskmiljö, finns hos samtliga stationer förutom Kolbäck och Kolsva. Anledningen till det är att dessa 
stationer i sin grundbemanning saknar de personella resurser som krävs för rökdykning enligt AFS 2007:7.  
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Förmåga att genomföra invändig livräddning och släckning i komplicerad riskmiljö finns på våra 
heltidsstationer i Västerås och Köping (Vallby, Brandthovda samt Köping).  

Generellt krävs det vid komplicerad riskmiljö att flera stationer samarbetar, därigenom blir behovet av tydlig 
kommunikation och organisation än mer viktigt. Dessa tre stationer ska även kunna genomföra mer 
komplicerad utvändig livräddning med höjdfordon. Vid bränder på öar inom förbundet har vi förmåga att 
transportera personal och material till brandplats med hjälp av våra båtar.   

8.2.2 Förmåga - Brand i Terräng 
Grunden är att Ledningsfunktioner (System- och insatsledning) ska upprätthålla förmåga att bedöma 
väderprognoser, och då i synnerhet brandriskprognoser, för att förstå både vädrets och bränslets inverkan 
på brandens beteende. Vidare ska alla RTMD:s stationer ha förmåga att förbereda insats samt fördröja 
brandspridning i väntan på förstärkning. Samtliga stationer förutom Kolsva ska ha förmåga att själva 
släcka markbränder på upp till 0,1 hektar (1000 m2) med ett längsta avstånd från farbar väg på 150 meter.  

När ytterligare en vattenresurs (tankbil eller släckbil) anländer till skadeplats ökar förmågan till 0,3 hektar 
(3000 m2) och upp till 250 meter från farbar väg. För att hantera större bränder än så krävs fler resurser 
och specialutrustning. RTMD ska ha förmågan att själva hantera bränder upp till 30 hektar (300000 m2).  
Vid ännu större bränder krävs externa resurser. Vid bränder på öar inom förbundet har vi förmåga att 
transportera personal och material till brandplats med hjälp av våra båtar.   

8.2.3 Förmåga - Trafikolycka 
Inom RTMD har samtliga stationer enskilt förmågan att vid trafikolyckor påbörja varning och avspärrning, 
säkring av skadeplats, skapa tillträde till patienten samt ge första hjälpen till de olycksdrabbade. Förmågan 
till losstagning av fastklämd person i eller under personbil finns på samtliga stationer förutom Kolsva. 
Samtliga heltidsstationer kan utföra losstagning vid olyckor med tunga fordon. Därtill besitter station Vallby 
i Västerås utrustning och ytterligare spetskompetens för att agera vid mer komplicerade fall. 

8.2.4 Förmåga - Utsläpp farligt ämne 
Inom RTMD har samtliga stationer i förbundet förmågan att utföra insats enligt begreppet “first responder”. 
I stort innebär detta att samtliga har förmågan att utföra akut livräddning för direkt och indirekt drabbade i 
adekvat skyddsutrustning med tillhörande saneringsmöjlighet. För att komplettera sin skyddsnivå så har 
även samtliga stationer förmågan att utföra initial indikering. Skillnaden är att Vallby, Brandthovda samt 
Köping har en förmåga gällande joniserande strålning, även detta utifrån det personliga skyddet.  

Eftersom Västmanland är ett område med hög närvaro av kemikalier har regional insatsledare i förbundet 
en utökad indikeringsförmåga. Denna förmåga är inte enbart utifrån det personliga skyddet utan även för 
att i högre grad kunna stötta i till exempel riskområdesbedömningar. För att kunna verka och omhänderta 
vissa typer av kemikalier ställs högre krav på skyddsutrustning och förmåga. Där har Vallby, Brandthovda 
samt Köping förmågan att utföra kemdykning enligt AFS 2007:7. Station Vallby och Köping har ytterligare 
utrustning för att genomföra personsanering, tätning och uppsamling. Station Köping är en nationell 
förstärkningsresurs för kemhändelser. Samtliga heltidsstationer har förmågan att genomföra en första 
invallning av utsläpp i sjöar och vattendrag med hjälp av sorptionsläns. Station Vallby har en utökad 
förmåga för att färdigställa en mindre invallning med hjälp av skärmlänsor.   

Vid stora utsläpp i sjöar och vattendrag krävs samverkan med externa resurser. 

En oljeskyddsplan gällande räddningstjänst finns framtagen men kommunernas plan för sanering är under 
framtagande i kommunerna som ingår i förbundet.  
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8.2.5 Förmåga - Naturolycka 
Höga vattenflöden 
Vid händelse av höga vattenflöden har samtliga stationer, förutom Kolsva, förmåga att begränsa skador i 
mindre byggnader. Exempelvis villor och källare i flerbostadshus. Beroende på omgivningens beskaffenhet 
och vattenflödets omfattning har samma stationer även förmåga att leda om vattenflöden utomhus till 
närliggande dagvattennät eller vattendrag. Med närliggande menas en sträcka på max 100m. 

Med förstärkning från det egna förbundet kan vatten styras längre sträckor och vatten pumpas bort även 
från större byggnader, exempelvis industrier, större butiker och offentliga lokaler. Räddningstjänsten 
Mälardalen har även förmågan att tillsammans med samhällets övriga resurser skydda samhällsviktiga 
funktioner.  

Ras och skred 
Samtliga stationer kan bistå ambulanssjukvården med transport av drabbade från en olycksplats där ras 
eller skred inträffat. Stationerna i Västerås, Köping och Virsbo kan även, med hjälp av terrängfordon, 
transportera sjukvårdspersonal och materiel till olycksplatser i svårbelägen terräng.  

Samtliga stationer utom Kolsva kan även utföra livräddning och losstagning av fastklämda personer i det 
fria, eller i byggnader där ytterligare rasrisk inte förefaller rimligt. Vallby brandstation i Västerås har även 
utrustning för att utföra tunga lyft.  

Storm 
Samtliga stationer kan bistå ambulanssjukvården med transport av drabbade från en olycksplats där det 
finns skadade. Stationerna i Västerås, Köping och Virsbo kan även, med hjälp av terrängfordon, 
transportera sjukvårdspersonal, övrig skadeavhjälpande personal och materiel till olycksplatser i 
svårbelägen terräng. 

Samtliga stationer, utom Kolsva, kan på egen hand utföra livräddande uppdrag samt röja väg för 
samhällsviktiga transporter där stormfälld skog förhindrar framfart. Detsamma gäller för samhällsviktiga 
fastigheter där tillträde förhindras på grund av fallna träd. 

8.2.6 Förmåga - Drunkning 
Inom hela förbundet finns förmåga att genomföra livräddning i närhet till kaj- och strandkant. (10 m) 
Samtliga stationer, förutom Kolsva, har förmåga att genomföra livräddning på ytan samt sök över 
vattenytan med snorkel och cyklop. Utrustning finns för att klara detta under både vinter och 
sommarperiod. De har även förmåga att fridyka ner till 4 m under en tidsperiod av högst 30 minuter.  

RTMD har vattendykare för att genomföra nerdyk till maximalt 40 m. Vattendykare är placerade på station 
Brandthovda. Som ett komplement till dykarna förfogar RTMD även över en dykrobot (ROV). Vid 
drunkningslarm har samtliga stationer inom RTMD, förutom Skultuna och Kolsva, även förmåga att utföra 
livräddning från båt.   

8.2.7 Förmåga – Nödställd person 
Samtliga stationer kan bistå ambulanssjukvården med transport av drabbade från svårtillgänglig terräng till 
farbar väg. Vid behov av längre transporter kan stationerna i Västerås, Köping och Virsbo utföra detta med 
hjälp av terrängfordon. Samtliga stationer utom Skultuna och Kolsva kan även bistå med transport av 
nödställda från sjöar och vattendrag till fast mark. 

Samtliga stationer utom Kolsva kan även utföra livräddning och losstagning av fastklämda personer. 
Vallby brandstation i Västerås har även utrustning för att utföra tunga lyft.  
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Samtliga stationer utom Kolsva kan undsätta personer på hög höjd med hjälp av bärbara stegar. 
Heltidsstationerna i Västerås och Köping har höjdfordon för räddning på högre höjd. 

Vallby brandstation har förmåga att utföra ned- och uppfirning av personer. Exempelvis från master eller ur 
brunnar. 

Vid kontakt med suicidnära personer har samtliga stationer förmåga att utföra psykosocial första hjälpen, i 
syfte att bryta händelseförloppet. 

8.3 Ledning i räddningstjänsten 
Räddningstjänstverksamheten i RTMD samverkar i räddningsledningssystemet Räddningsregion 
Mälardalen (RRM) tillsammans med räddningstjänstverksamheterna i Strängnäs, Flen och Eskilstuna. 
Räddningsledningssystemets övergripande ledning är uppbyggt med de gemensamma 
ledningsfunktionerna vakthavande räddningschef, vakthavande befäl, regional insatsledare, larm- och 
ledningsbefäl samt larm- och ledningsoperatör från SOS Alarm. Räddningscentralen är utformad med 
redundanta tekniska system utifrån SOS Alarm ABs krav och den övergripande ledningen arbetar i SOS 
Alarm ABs teknikplattform Zenit/Coordcom. Den övergripande ledningens alternativa räddningscentral 
finns i närliggande SOS- central som kan bemannas direkt av larm- och ledningsoperatör samt av 
vakthavande befäl, larm- och ledningsbefäl och vakthavande räddningschef enligt nedan.  

Vid hög belastning på grund av flertalet små händelser eller enstaka stor händelse aktiveras larm- och 
ledningsbefälet för att utöka räddningsledningssystemet förmåga. Via SOS Alarm AB kan även RRMs 
stabsutbildade personal kallas in. I anslutning till den ordinarie samt den alternativa räddningscentralen 
finns stabsutrustning och utrymmen för att bedriva stabsarbete. Rutiner för stabsarbete finns framtagna 
och grundar sig på natomodellen med funktionerna R1-R9. I och med att RRM samverkar med att 
tillhandahålla stabspersonal kan arbetet bedrivas över tid. Stabspersonal kan verka i räddningscentralen 
likväl som på skadeplats. 

Under 2022 kommer beslut att tas hur räddningsledningssystemet Räddningsregion Mälardalen ska 
utvecklas, antingen internt eller mot annan räddningscentral för att öka sin förmåga och robusthet. Den 
utvecklade övergripande ledningen beräknas vara i drift till årsskiftet 2022/2023. 

8.3.1 Vakthavande räddningschef (VRCH) 
VRCH arbetar på delegation av räddningscheferna inom Räddningsregion Mälardalen och ansvarar för 
den kontinuerliga styrningen av räddningsledningssystemet. VRCH träder in i rollen räddningsledningschef 
och ansvarar för inriktning/samordning för samtliga pågående räddningsinsatser samt beredskapshållning 
inom hela det geografiska ansvarsområdet. VRCH kan även ha rollerna räddningsledare eller 
samverkansperson. 

VRCH ska tolka och besluta om organisationens roll, gränser för räddningstjänst, tilldelning av resurser för 
en specifik insats samt om nödvändigt kontakta/informera drabbat kommun samt samverkande 
myndigheter före, under eller efter räddningsinsats. 

VRCH ska vidare bidra med chefskap och ledning vid större händelser eller flertalet mindre som belastar 
den totala. VRCH är ytterst ansvarig för nödvändiga akuta beslut som rör RRMs helhet som kan 
uppkomma inom räddningstjänstverksamhetens ansvarsområde. VRCH larmas direkt vid förutbestämda 
larmtyper och har 60 minuter inställelsetid till ordinarie- samt alternativ räddningscentral, kan vara operativ 
på 90 sekunder via telefon och rakel, dygnet runt alla dagar om året. 
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8.3.2 Vakthavande befäl (VB) 
Funktionen har normalt rollen driftchef och driver det dagliga arbetet i den övergripande ledningen på 
uppdrag av räddningsledningschefen. VB verkar även som inriktning- och samordningskontakt gentemot 

andra aktörer, ansvarar för insatsuppföljning och beredskapshantering utifrån avsikt med beredskap samt 
kan vid behov vara räddningsledare. VB har medlyssning för inkommande 112-samtal som berör 
räddningstjänsten och kan direkt ta beslut om att inleda eller inte inleda räddningsinsats. 

VB ansvarar för att tidigt anpassa beredskapen och ledningskapaciteten utifrån den aktuella riskbilden. VB 
har 90 sekunders inställelsetid till räddningscentralen och 30 minuters inställelsetid till den alternativa 
räddningscentralen, är direkt operativ via telefon och rakel dygnet runt alla dagar om året. 

8.3.3 Larm- och ledningsbefäl (LB) 
LB kan agera i rollerna beredskapshantering, insatsuppföljning, händelsevärdering samt räddningsledare. 
LB har även kompetens att vara stabschef och kan stödja i både system-, insats- och uppgiftsledning. LB 
har upp till 40 minuters inställelsetid till den ordinarie- eller alternativa räddningscentralen, kan bli operativ 
på 90 sekunder via telefon och rakel, dygnet runt alla dagar om året. 

8.3.4 Larm och ledningsoperatör (LOP) 
LOP utgörs av SOS Alarm AB:s räddningsåtgörare som tjänstgör i räddningscentralen eller den alternativa 
räddningscentralen, normalt tillsammans med VB. LOP agerar i rollen händelsevärdering, sköter 
kommunikation mellan skadeplats och räddningscentralen samt kommunicera med samverkande 
blåljusorganisationers bakre ledningsfunktioner. LOP ansvarar för omvärldsbevakning dygnet runt, dvs 
följer samhällshändelser, väderhändelser mm i omvärlden och lokalt. Vid händelser som kan påverka 
räddningsledningssystemet aktiveras VB för vidare åtgärder. 

LOP har mandat att besluta om initial resurstilldelning för räddningsinsatser utifrån larmplaner beslutade 
av räddningscheferna. 

LOP tjänstgör sekundoperativt dygnet runt alla dagar om året. Vid behov av beslut eller åtgärder utanför 
LOPs mandat kontaktas/larmas VB som direkt kan ta beslut via telefon eller bemanna räddningscentralen 
inom 90 sekunder. 

8.3.5 Regional insatsledare (RIL) 
RIL intar vid händelser som kräver stort ledningsbehov rollen räddningsledare på skadeplats och arbetar 
med insatsledning. RIL kan även agera i rollen som insatschef. RIL har förmåga att agera i stödjande roller 
i både system-, insats- och uppgiftsledning. 

Med insatsledning menas att kunna agera räddningsledare vid en komplex situation och med god 
överblick på den rådande situationen. RIL har upp till 45 minuter inställelsetid till organisationernas 
tätorter, kan vara operativ på 90 sekunder via telefon och rakel, dygnet runt alla dagar om året. 

8.3.6 Insatsledare (IL)  
Vid brandstationen i Västerås finns en IL i jour med 90 sekunder anspänningstid och i Köping49 finns en IL 
i beredskap med ett utryckningsfordon och utrustning för att vid larm kunna åka direkt från hem/ 
arbetsplats eller motsvarande till olycksplats. IL är normalt räddningsledare vid olyckor som kräver 
samverkansbehov med ett mindre ledningsbehov på skadeplats. IL arbetar med insatsledning samt 
uppgiftsledning. Insatsledaren kommer oftast vara på plats innan förstärkande styrkan anländer och kan 

 
49 Till och med 2022-05-02.  
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då förmedla förberedande order till ankommande styrkor. Vid större olyckor kan IL agera i roller som 
insatschef eller storsektorchef för hela eller delar av händelsen. IL kommer främst att fokusera på metod 
och taktik för händelsen och att använda resurser på ett effektivt sätt samt att alltid följa upp resultatet. IL 
kommer vid större händelser att diskutera metod och taktik med RIL för att tillsammans som ett 
ledningsteam hantera händelsen på bästa möjliga sätt. IL har förmåga att agera i stödjande roller i både 
system-, insats- och uppgiftsledning.  

8.3.7 Styrkeledare (SL)  
Styrkeledare finns inom organisationen på heltidsstationen, på förbundets RiB- stationer förutom i Arboga . 
Kolbäck och Kolsva som istället har arbetsledare. Styrkeledare vid RiB- stationer har ett eget 
utryckningsfordon och utrustning för att vid larm kunna åka direkt från hem/ arbetsplats eller motsvarande 
till olycksplats (FIB). Styrkeledare kan vid mindre larm hantera händelsen på egen hand som 
räddningsledare där samordningsbehov mellan enheter är liten. Vid större händelser kommer 
styrkeledaren generellt bli tilldelad uppgifter som gruppen ska hantera, tex sektorchef men kan även agera 
i rollen som insatschef. 

8.3.8  Första insatsbefäl (FIB) eller Första insatsperson (FIP) 
FIB eller FIP finns på varje deltidsstation samt i Ramnäs och Kvicksund. FIB/FIP är en styrkeledare, 
arbetsledare eller erfaren brandman som har utryckningsfordon och utrustning för att vid larm kunna åka 
direkt från hem/ arbetsplats eller motsvarande till olycksplats. FIP:ens huvuduppgift är att så snabbt som 
möjligt anlända till en olycka för att på ett snabbt och effektivt sätt bryta ett händelseförlopp, samt för befäl 
att kunna skapa sig en bild av olyckan, göra en riskbedömning för att kunna ge anländande styrkor 
förberedande order. Kombination av att bryta händelseförloppet med att skapa utrymme för beslut innan 
förstärkning anländer skapar goda förutsättningar för att minska konsekvenserna av en olycka. 

8.4 Samtidiga och omfattande räddningsinsatser 
När en olycka inträffar larmas resurser från den eller de närmaste brandstationerna till platsen för att 
genomföra insatsen. Vid omfattande insatser samlas resurser från ett större område, ofta även från 
angränsande räddningstjänstorganisationer. Omvänt stöttar även räddningsregion Mälardalen med våra 
räddningsresurser till andra räddningstjänster när de har behov av hjälp. Mälardalsregion är med svenska 
mått relativt resurstät därför kan räddningsregionen vid fler samtidiga eller större räddningsinsatser 
acceptera en lägre men för stunden acceptabel beredskap för nya insatser genom att fördela kvarvarande 
resurser över regionens yta på ett effektivt sätt. Det innebär att en räddningsstyrka kan flyttas från en plats 
till en annan för att kompensera för styrkor som redan är insatta. Detta arbete baseras på inhämtade 
information från andra organisationer, erfarenheter och riskbedömning kring sannolikheten för nya 
händelser samt tiden det beräknas ta för att kunna hantera en ny händelse i samma område. 

Vid torra och varma perioder är det vanligt förekommande med mark- och skogsbränder. Vid särskilda 
väderlekar, såsom starka vindar och låg fuktighet, är det vanligt att mark- och skogsbränderna blir insatser 
av en mer resurskrävande karaktär. Sker det då flera mark- och skogsbränder inom kommunerna kan 
beredskapen och organisationen bli hårt ansatt. Vid sådana situationer kan det även vara så att 
angränsande förbund och räddningstjänster upplever samma ansträngda läge, vilket leder till att 
utomstående resurser kan vara upptagna. Under alla insatser, oavsett vilken typ av händelse, sker en 
kontinuerlig resursbedömning av befälen på plats för att återrapportera till räddningscentralen. Detta för att 
den övergripande ledningen ska kunna fördela och prioritera resurser så att de används så effektivt som 
möjligt. Vid extrema situationer med många eller extremt resurskrävande insatser kan det förekomma 
behov av att vidta mer omfattande åtgärder för att kunna hantera situationen. Inkallning av ledig personal, 
utökad regional och nationell samverkan med andra räddningstjänster, begäran av stöd från andra 
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myndigheter exempelvis MSB, Försvarsmakten, frivilligorganisationer, lokala näringslivsaktörer kan 
förekomma. Vid dessa extrema situationer blir vi en del av den regionala och statliga samordningen som 
upprättas för ändamålet med möjlighet att både få hjälp, och för att bistå med hjälp till andra som drabbats 
av en svår situation. Vid förfrågan av externa resurser utanför räddningsregionen är det VRC, oftast i 
samråd med VB som upprättar och hanterar kontakten med extern part. 

8.5 Räddningstjänst under höjd beredskap 
Den kommunala organisationen för räddningstjänst utgör en viktig del av totalförsvaret. Totalförsvaret 
regleras i Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Totalförsvaret består av militär verksamhet 
(militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Det civila försvaret handlar om att värna 
civilbefolkningen, säkerställa viktiga samhällsfunktioner och bidra till Försvarsmaktens förmåga. 
Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) ingår i det civila försvaret.  

Räddningstjänst under höjd beredskap beskrivs i LSO 8 kap. För att skydda och rädda människor och 
egendom vid höjd beredskap ska brandförsvaret enligt LSO 8 kap 2§ utöver sina normala uppgifter även 
ansvara för: 

- upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden, 
- indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot nukleära och kemiska vapen, 
- kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att denna verksamhet ska kunna fullgöras, samt 
- delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt för befolkningsskydd. 

Lagen klargör att i övrigt ska samma regler och förhållanden gälla som vid utförande av kommunal 
räddningstjänst. Dessutom beskrivs att under höjd beredskap kan personal inom kommunens organisation 
för räddningstjänst tas i anspråk för uppgifter som inte berör den egna kommunen.  

Organisationen vid höjd beredskap bygger på den fredstida organisationen och dess ansvarsområden. I 
avvaktan på planeringsinriktningar från centrala myndigheter inriktas planeringsarbetet på att säkerställa 
förmåga och uthållighet i händelse av fredstida kriser. Planeringsarbete genomförs utifrån den nu gällande 
kommunöverenskommelsen för civilt försvar som omfattar arbete med krigsorganisation, 
kompetenshöjande åtgärder samt säkerhetsskydd.   

Vid höjd beredskap prioriteras räddningstjänstverksamheten, tex så kan extern utbildning/ 
informationsinsatser, tillsyn och annan förebyggande handläggning läggas åt sidan. Schemaförändring för 
heltidspersonalen kan utföras till dygnstjänst med tjänstgöring vart annat dygn vilket kan ge en fördubbling 
av insatsstyrkans storlek. Räddningstjänsten strävar efter att minst 90 % av medarbetarna är 
krigsplacerade vid räddningstjänsten. 

Gällande de specifika uppgifter som tillkommer enligt LSO 8 kap 2§ i händelse av höjd beredskap så krävs 
vägledning från centrala myndigheter för att i detalj kunna fortsätta planeringen avseende dessa uppgifter. 
Den fredstida organisationen innehåller dock förmågor som har relevans även för delar av de 
tillkommande uppgifterna, framförallt gällande CBRNE samt resurs för ras och tung räddning. I dagsläget 
har räddningstjänsten förmågan att delta i åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt för 
befolkningsskydd. Räddningstjänsten kan även hantera utmärkning av farliga områden och har viss 
förmåga till indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel.  

RTMD har tillsammans med Västerås stad arbetat fram en plan för att säkerställa tillgången av mat och 
drivmedel som behövs för att hålla i gång räddningstjänsten. All personal är krigsplacerad och det gäller 
även tidigare medarbetare som har slutat eller gått i pension innan 65 års ålder, och detta ligger kvar i fem 
år efter att man har slutat.  

Sida 55 (425)



 
 

 

51 

9 Uppföljning, utvärdering och lärande 

9.1 Uppföljning av verksamheten 
Utvärdering och uppföljning av målen sker löpande samt i slutet av varje verksamhetsår. Genom detta 
skapas en likvärdig utvärdering av samtliga verksamheter. I samband med bokslutet redovisas 
måluppfyllnad för förbundsdirektionen. Målen ska följas upp via etablerade indikatorer. De indikatorer som 
förbundet ska jobba efter är: 

− Öppna jämförelser ”Trygghet och säkerhet”. Indikatorer som mäts är personskador, ut vecklade 
bränder i byggnad, information och utbildning, samverkan, hjälp vid nödläge och jämställhet. 

− NKI (Nöjd Kund Index) Indikatorer som mäts är bemötande, kompetens, tillgänglighet, tydlighet, 
serviceförmåga och informationshantering. 

− Medarbetarindex. Förbundet genomför årligen en medarbetarenkät för att utvärdera engagemang, 
ledarskap, trivsel, arbetsmiljö och hälsa. 

− Insatsstatistik. Indikatorer som mäts är antal olyckor, larmbehandlingstider och övrig 
insatsrelaterad statistik.  

Förbundet ska i mån det fungerar delta i medlemskommunernas medborgarundersökningar. 

9.2 Olycksundersökning enligt 3 kap 10§ LSO 
Kommunen har en skyldighet enligt 3 kap. 10 § LSO att se till att en olycka som föranlett en 
räddningsinsats blir undersökt i skälig omfattning för att klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet 
och hur insatsen har genomförts. Inom Räddningstjänsten Mälardalen finns ett styrdokument framtaget 
som beskriver hur insatser utreds och utvärderas50 
 
Insatser utvärderas i 3 nivåer beroende på olyckans omfattning, för att uppnå en undersökning av olyckor i 
skälig omfattning enligt LSO. Dom 3 nivåerna sammanfattas nedan: 
 
Nivå 1 – Händelserapport. 
Varje räddningsinsats dokumenteras i en händelserapport. 
  
Nivå 2 – Reflektion efter insats (REI) 
Denna nivå utförs utöver nivå 1. 
Vid olyckor som bedöms kunna ge särskilda erfarenheter att sprida vidare inom organisationen genomförs 
en samtalsutvärdering efter insats av berörd insatspersonal. Utvärderingen dokumenteras och 
erfarenheter sammanställs och sprids inom organisationen, i syfte att lära av olyckan. 
 
Nivå 3 – Händelseutredning/Olycksutredning 
Denna nivå utförs utöver nivå 1 och 2 vid särskilda händelser.  
Utredning av särskilda händelser genomförs av specifikt utbildade utredare inom organisationen på beslut 
från behörig chef. En händelseutredning kan exempelvis bestå av en fördjupad utredning av insatsens 
genomförande, en brandorsaksutredning eller en kombination av dessa. 
Utredningen dokumenteras i en rapport som ska ge svar på dom frågeställningar som ställs i 
utredningen och föreslå förbättringsåtgärder.  
 
 

 
50 Anvisning för utvärdering och utredning av insats – Metod för utveckling av organisationens förmåga.  2019/66-MBR134 
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Räddningstjänsten Mälardalen ansvarar enligt förbundsordning för olycksutredningar i samband med 
bränder, medan respektive medlemskommuner ansvarar för eventuella utredningar av övriga 
olyckstyper. Räddningstjänsten Mälardalen ansvarar dock alltid för att utreda hur räddningsinsatsen 
genomförts, oavsett olyckstyp.  
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Bilaga A: Dokumentförteckning   

Avtal 

- Avtal gällande rengöring och brandskyddskontroll.  
Dnr: 2016/709-MBR-061. Första och andra handsval Västerås.  

- Avtal gällande rengöring och brandskyddskontroll.  
Dnr: 2016/709-MBR-061. Första och andra handsval Hallstahammar och Surahammar. 

- Avtal rengöring(sotning) och brandskyddskontroll.  
Dnr: VMKF-U 2018.77. Köping och Arboga.  

- Normalavtal mellan kommun och skorstensfejarmästare (typ A).  
Dnr: 2021/928-RTMD-923. Kungsör.  

- Samverkansavtal mellan Eskilstuna kommun, Strängnäs kommun, Flens kommun samt 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund avseende lednings- och stabsarbete vid 
räddningstjänst 
Dnr: 2019/633-MBR-241 

- Ledning av insats inom Räddsam Mälardalen 
Dnr: 2020/178-MBR-210 

- Räddningstjänsten Enköping-Håbo - Gränslös räddningstjänst 
Dnr: 2004/722-MBR-120 

- Räddningstjänsten Skinnskatteberg - Gränslös räddningstjänst 
Dnr: 2018/208-RTMD-132  

- Räddningstjänsten Sala-Heby - Gränslös räddningstjänst 
Dnr: 2006/573-MBR-120 

- Räddningstjänsten Eskilstuna - Gränslös räddningstjänst, gemensam ledningsregion 
Dnr: 2021-721-MBR-241 Avtal utryckningsförstärkning RRM 2021 

- Räddningstjänsten Strängnäs - Gränslös räddningstjänst, gemensam ledningsregion 
Dnr: 2021-721-MBR-241 Avtal utryckningsförstärkning RRM 2021 

- Räddningstjänsten Flen - Gränslös räddningstjänst, gemensam ledningsregion 
Dnr: 2021-721-MBR-241 Avtal utryckningsförstärkning RRM 2021 

- Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund - Gränslös räddningstjänst 
Dnr: 2007/376-MBR-063 

- Nerikes Brandkår - Gränslös räddningstjänst, Hjälp med Vattendykare 
Dnr: 2007/111-MBR-120 

- Avtal sjöräddning mellan Nerikes brandkår och Västra Mälardalens kommunalförbund,  
Dnr: VMKF 7/2005-001-015 

- SOS Alarm AB – Samarbetsavtal mottagning och hantering av larm kommunal räddningstjänst 
Dnr: 2020/626-RTMD-241 

- Region Västmanland, IVPA sjukvårdsinsatser i samband med hjärtstopp och lyft- och 
transporthjälp. 
Dnr: 2017/474-RMBR-134 (Surahammar och Virsbo) 

- Försäkringsbranschens restvärdesräddning AB 
Dnr: 2020/603-MBR-925 

- Samverkansavtal Nya Västerås Flygplats – Släckhjälp och utbildning 
Dnr: 2017/715-291  
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Dokument 

- Förbundsordning Dnr: 2021/740-RTMD-132 
- Riskutredning Dnr: 2021/574-RTMD-132 
- Anvisning för utvärdering och utredning av insats – Metod för utveckling av organisationens 

förmåga.  2019/66-MBR134 
- Arbetsordning för rengöring(sotning) och brandskyddskontroll. Västerås kommun. Diarienummer 

2009/615-MBR-063 
- Arbetsordning för rengöring(sotning) och brandskyddskontroll. Hallstahammar och Surahammars 

kommun. Diarienummer 2016/709-MBR-061 
- Arbetsordning för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Köping, Arboga och Kungsörs 

kommun.  
Dnr: 2018.13.1-174 (Västra Mälardalens kommunalförbund)  

- Tillsynsplan 2022.  
Dnr: 2021/902-RTMD-132 (Uppdateras årligen)  

- Kommunal plan för räddningsinsats 
Dnr: 2021/581-RTMD-926 

- Brandvattenförsörjning och bebyggelse.  
Diarienummer: 2021/929-RTMD-134. 

- Rutin för kommunikation vid eldningsförbud eller eldningsavrådan i Västmanlands län. 
Diarienummer (Länsstyrelsen): 3136-2021 

- Handlingsplan för förebyggande verksamhet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 2021-
2026.  
Diarienummer (Västerås Stad): 2020/01224 
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Bilaga B: Beskrivning av samråd 

Samråd om handlingsprogrammet har skett genom skriftligt utskick till berörda som nämns i listan nedan. 
Utskick om samråd gick ut efter beslut i direktionen. 

Kommuner 

- Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se 
- Hallstahammars kommun kundcenter@hallstahammar.se 
- Kungsörs kommun info@kungsor.se 
- Köpings kommun kopings.kommun@koping.se 
- Surahammars kommun kommunen@surahammar.se 
- Västerås kommun kontaktcenter@vasteras.se 

Kommunala bolag 

- Arboga kommunalteknik AB aktab@arboga.se   
- Arboga vatten och avlopp AB avaab@arboga.se 
- Byggnads AB Mimer post@mimer.nu. 
- Hallstahem AB info@hallstahem.se 
- Kungsörs Fastighets AB info@kfab.kungsor.se 
- Kungsörs Kommunteknik AB rune.larsen@kungsor.se 
- Kungsörs vatten AB rune.larsen@kungsor.se 
- Köpings bostadsbolag AB info@kbab.koping.se  
- Mälarhamnar AB port@malarhamnar.se  
- Mälarenergi AB post@malarenergi.se 
- Mälarenergi Vatten AB post@malarenergi.se  
- Nya Västerås flygplats AB vasteras.flygplats@vasteras.se 
- Surahammarshus förvaltnings AB info@surahus.se 
- Surahammars kommunalteknik AB info@suratek.se   
- VAFAB miljö AB kundservice@vafabmiljo.se 
- VME Västra Mälardalens Energi och miljö AB kundtjanst@vme.se 

Räddningstjänster 

- Enköping-Håbo raddningstjanst@rtjeh.se 
- Eskilstuna räddningstjänst raddningstjansten@eskilstuna.se 
- Flens räddningstjänst samhallsbyggnad@flen.se 
- Nerikes brandkår info@nerikesbrandkar.se 
- Sala-Heby Räddningstjänst raddningstjansten@sala.se 
- Skinnskatteberg Räddningstjänst kommun@skinnskatteberg.se 
- Strängnäs Räddningstjänst raddningstjansten@strangnas.se 
- Södra Dalarnas Räddningstjänst sdr@avesta.se 

Statliga och regionala instanser 

- Försvarsmakten MRM mrm@mil.se 
- Kustbevakningen registrator@kustbevakningen.se 
- Länsstyrelsen i Västmanland vastmanland@lansstyrelsen.se 
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap registrator@msb.se 
- Polismyndigheten region mitt registrator.mitt@polisen.se. 
- Region Västmanland region@regionvastmanland.se 
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Organisationer 

- Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se 
- Svenska sjöräddningssällskapet  rs.vasteras@ssrs.se 
- Trafikverket  trafikverket@trafikverket.se 

Farlig verksamhet 

- Air Liquide Gas AB info.sweden@airliquide.com  
- Almer Oil & Chemical Storage AB i Köping info@almeroil.se 
- Arboga Hårdkrom AB info@arboga-hardchrome.se  
- Bodycote Surahammar hip.enquiries@bodycote.se 
- Kanthal AB   
- Kraftvärmeverket, KVV 
- Kosan gas AB (fd, Preem) 
- Mälarhamnar AB port@malarhamnar.se 
- Northvolt Västerås hi@northvolt.com 
- OKQ8, Oljedepå  
- Ovako Hallstahammar AB info@ovako.com  
- Surahammars Bruk TechnicalNO@cogent-power.com 
- Westinghouse Bränslefabriken Västerås info.se@westinghouse.com 
- Yara AB Köping yara.kundservice@yara.com  
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Bilaga C: Hamnar och dess gränser i vatten 

I LSO framgår det att staten ansvarar för sjöräddning, miljöräddningstjänst och flygräddningstjänst i havet 
och de stora sjöarna Vänern, Vättern och Mälaren. Undantaget är hamnområde, där kommunen ansvarar 
för räddningstjänsten. Kommunen fastställer hamnområdets utbredning, efter samråd med berörda statliga 
myndigheter.  

Av MSBs handbok51 följer nedan tolkning av begreppet hamn; Hamn är en anläggning som konstruerats 
för ändamålet att förtöja båtar eller fartyg. Med konstruktion bör anses att den är tillverkad eller anordnad 
för ändamålet, till exempel en brygga eller kaj. En ”naturhamn” är därför inte att betrakta som ”hamn”. 
Ytmässig avgränsning av ”hamnen” bör anses vara det område som ligger innanför bryggor, pirar eller inre 
vågbrytare. Om ”hamnen” utgörs av en brygga – utan att den har någon exakt och tydlig avgränsning, till 
exempel endast med ”öppet vatten” utanför bryggan – bör den ytmässiga avgränsningen anses utgöras av 
bryggans omedelbara närhet.  

Av detta följer att alla bryggor, kajer och pirar som går ut i Mälaren i Hallstahammars, Kungsörs, Köpings 
och Västerås kommuner är att betrakta som kommunalt ansvar. Avgränsningen är enligt MSBs tolkning, 
dvs ”hamnen” anses vara det område som ligger innanför bryggor, pirar eller inre vågbrytare. Om hamnen 
endast utgörs av en brygga är avgränsningen bryggans omedelbara närhet.  

Då det inte är möjligt att i detalj ange samtliga ”hamnar” som är under kommunalt ansvar utifrån ovan 
beskriven definition anges nedan de större hamnarna. 

 
Figur 8: Hamnområde Kungsörs kommun 

 
51 https://rib.msb.se/filer/pdf/29806.pdf  
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Figur 9: Hamnområde Köpings kommun 

 
Figur 10: Hamnområde Västerås kommun 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Hjälpmedelsnämnden – ny antagen 
hjälpmedelspolicy i Västmanlands län  
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen.  

Sammanfattning 
Hjälpmedelsnämnden har den 2022-02-25 antagit en reviderad 
hjälpmedelspolicy som anpassats med en tydligare inriktning på barnets 
bästa efter att barnkonventionen blev lag 2020-01-20. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15  
2022-02-25 § 8 Hjälpmedelspolicy 
Hjälpmedelspolicy (antagen) 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/179 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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 PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) 

  
  
 2022-02-25  

 
 

Att  
  

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Organ Gemensam hjälpmedelsnämnd 

Plats Digitalt möte 

Tidpunkt Fredagen den 25 februari 2022 

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

§ 8 Hjälpmedelspolicy 

HMC220002 

I arbetet att med att öka kunskapen om barnens rättigheter har behovet av 
komplettering av hjälpmedelspolicyn noterats. En översyn av Hjälpmedelspolicyn för 
att mer lyfta fram barns rätt och behov enligt Barnkonventionen har gjorts av 
hjälpmedelsstrateg Liselotte Eriksson tillsammans med regionens barnrättsstrateg 
Helen Steglind-Larsson. Liselotte Eriksson redovisar förslag till ändringar av 
Hjälpmedelspolicyn enligt bilaga. 

Beslut 

1. Redovisat förslag godkänns och överlämnas till huvudmännen för kännedom 

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vid protokollet 

 

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare 

 

Justerat 2022-03-11 

 

  Monica Israelsson 
Ordförande Justerare 

 

Rätt utdraget intygas 2022-03-10 

  

Eva Wilhelmsson  
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POLICY 1 (2) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2017-04-03 29189-2  

Hjälpmedelspolicy 

Utfärdad av: Lotta Rajahalme Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: Anders Åhlund 

  
 

SYFTE 

Region Västmanland och länets kommuner har en gemensam hjälpmedelspolicy. 

Syftet med policyn är att tydliggöra synsätt och viljeinriktning vid förskrivning av 

hjälpmedel.   

PRINCIPER 

Policyn utgår från de lagar och föreskrifter som är relevanta för området samt FN:s 

konventioner om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barns 

rättigheter - Barnkonventionen.  

Barnkonventionen är svensk lag sedan 2020-01-20. 

Hjälpmedel i denna policy är, hjälpmedel för det dagliga livet och hjälpmedel för vård 

och behandling. Med hjälpmedel för det dagliga livet avses individuellt utprovad 

produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Förskrivning av 

hjälpmedel ska baseras på bästa tillgängliga kunskap. Barnets bästa ska alltid beaktas 

och prövas inför beslut som rör hjälpmedel både direkt och indirekt. 

Personer med funktionsnedsättning ska kunna behålla sina hjälpmedel genom hela 

vård- och behandlingskedjan och vid flytt mellan länets kommuner. 

Ledord: närhet, kontinuitet, delaktighet, jämställdhet och jämlikhet. 

HUVUDMÄNNENS SYNSÄTT OCH VILJEINRIKTNING 

• Personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att 

bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet.  

• Barnets bästa och rättigheter, intressen och behov ska särskilt tillvaratas. 

• Personer med funktionsnedsättning som har störst behov ska ges företräde till 

hjälpmedel.  

• Personer med funktionsnedsättning ska bemötas på ett respektfullt, 

serviceinriktat och professionellt sätt. 

• Helhetssyn av personens livssituation ska prägla förskrivningen av hjälpmedel. 

• Hjälpmedel ska vara en integrerad del i habilitering, rehabilitering eller vård och 

behandling. 

• Personer med funktionsnedsättning ska vara delaktiga i hjälpmedels-

förskrivningen.  

• Information om alternativa hjälpmedel ska ges för att personen själv ska kunna 

välja när det finns likvärdiga alternativ.  

• Behovet av hjälpmedel ska i princip inte innebära en merkostnad om hjälpmedel 

inom beslutat bassortiment förskrivs. 

• Hjälpmedelshanteringen ska bedrivas på ett miljövänligt och kostnadseffektivt 

sätt. 
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POLICY 2 (2) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

 2017-04-03 29189-2  

Hjälpmedelspolicy 

Utfärdad av: Lotta Rajahalme Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av: Anders Åhlund 

  
 

• Forskning och utveckling om hjälpmedel ska stimuleras i syfte att förbättra 

kunskapen kring hjälpmedel. 

 

REFERENSER 

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

Lag (1993:584) om medicintekniska produkter 

MDR 2017/745 

Lag (2021:600) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 

medicintekniska produkter 

Patientlag (2014:821) 

Patientsäkerhetslag (2010:659) 

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2021:52) om användning av medicintekniska 

produkter i hälso- och sjukvården 

Lag 2018:1197 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  

Termbanken, Socialstyrelsen 

 

INTERN REFERENS 

Denna policy är fastställd av Landstingsfullmäktige 2016-06-21 § 72, dnr LTV 160264 

samt av länets kommuner under 2016.  
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Ekonomisk uppföljning 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna  

Sammanfattning 
Socialnämnden har inkommit med deras ekonomiska uppföljning för 2022. 
Ännu har ingen prognos för helåret genomförts, nämnden signalerar dock 
för ökade kostnader för placeringar inom individ- och familjeomsorgen samt 
funktionsstöd. 
Kommunstyrelsen gav kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp, KLG, 
i uppdrag att se över eventuella åtgärder för en ekonomi i balans 2022 då 
kommunstyrelsen inför budget 2022 prognostiserade underskott inom 
administrativa kostnader. Underskottet inom administration hänförs att 
finansieringen från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inte 
har justerats sedan 2018 och har finansierats via andra åtgärder under 2018-
2020. Tidigare överenskommelse innebär att budget flyttades från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden 
för att nämnderna i sin tur skulle köpa tjänsten av kommunstyrelsen. 
Justering av priset har ej skett sedan 2018 och kommunstyrelseförvaltningen 
anser att underskottet för 2022 ska finanserias via nämnderna och att ärendet 
ska vidare hanteras i kommunens budgetberedning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
SN 2022-02-22 § Ekonomisk uppföljning 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/13 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Ekonomisk uppföljning 2022 
Diarienummer SN 2022/4 

Beslut 
Socialnämnden tackar informationen och överlämnar den till 
kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
T.f. ekonomichef Marko Ravlic informerar om det ekonomiska läget efter 
en månad. Nämnden går in med stora utmaningar för att få en budget i 
balans. Det är oklart hur mycket redan vidtagna åtgärder kommer att ge. 
Någon regelrätt prognos på helår kan inte göras nu. Noteras bl.a. att redan 
gjorda placeringar inom individ- och familjeomsorgen årets första månad 
kommer att ge höga kostnader.  

Skickas till 
Kommunstyrelsen

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-02-22 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Övrig information 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen ges aktuell information. Till detta möte planeras: 
Kommunen och situationen gällande kriget i Ukraina, 16.00-16.20. 

 Föredragande: Lena Dahl Nielsen, beredskapssamordnare, Therés 
Andersson och Stefan Lejerdahl, stabschefer. 

Krishanteringsrådet 

 Information gällande situationen i länet med anledning av kriget i 
Ukraina 
Mikael Peterson, ordförande 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-10 Övrig 
information 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 
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Vår handläggare 
stefan.lejerdahl@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Svar på medborgarförslag - Gratis bussresor för 
pensionärer 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Anita Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår gratis 
bussresor för pensionärer i de tider då få reser. Det är 
Kollektivtrafikförvaltningen som beslutar om priserna på linje 550B och 
551.Kommunens busslinjer 252, 53 och 49 är anpassade efter skoltiderna i 
Kungsör. Linje 252 och 53 kommer under december månad 2022 att bli 
skolbussar och linje 49 kommer bli gratis/avgiftsfri för alla resenärer.  
Kommunen kan köpa och bekosta biljetter/kort till linjebussarna 550B och 
551 till alla pensionärer i kommunen. Dessa biljetter gäller även för 
bussresor mellan alla kommuner i länet samt till Eskilstuna och Avesta. Om 
kommunen skulle bekosta en gratis resa i veckan skulle kostnaden hamna 
mellan 2 141 000 och 3 853 000 kr per år. Därutöver tillkommer 
administration och ett antal hanteringsfrågor att besvara/utreda vidare. 
Utvecklingsenheten anser att medborgarförslaget avslås. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Medborgarförslag - Gratis bussresor för pensionärer 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Stefan Lejerdahl 
Utvecklingsstrateg 

Skickas till 
Förslagsställaren, Utvecklingsstrateg 
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Ärendebeskrivning 
Anita Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår gratis 
bussresor för pensionärer i de tider då få reser. Det framgår inte vilka 
busslinjer eller typ av busstrafik som avses. 
Region Västmanland och Kollektivtrafikförvaltningen bedriver den 
regionala busstrafiken i länet. Det gäller bland annat linje 550B till Köping 
och Eskilstuna och linje 551 Köping-Valskog-Arboga. Det är 
Kollektivtrafikförvaltningen som beslutar om priserna på dessa linjer samt 
eventuella gratis/avgiftsfria resor för pensionärer under tider då få reser.  
Kommunen beställer och finansierar inomkommunal busstrafik. Det är 
linjerna 252 (Skäftruna), 53 (Torpa) och 49 (Valskog). Dessa linjer är 
anpassade efter skoltiderna i Kungsör. Linje 252 och 53 kommer under 
december månad 2022 att bli skolbussar och linje 49 kommer bli 
gratis/avgiftsfri för alla resenärer.  
Utvecklingsenheten har undersökt vad det skulle kosta om kommunen 
bekostade busskort till pensionärerna. Kommunen kan köpa biljetter/kort till 
alla pensionärer i kommunen för linjebussarna 550B och 551. Dessa biljetter 
gäller även för bussresor mellan alla kommuner i länet samt till Eskilstuna 
och Avesta.  
I tabellen nedan framgår uppskattade kostnader utifrån olika antaganden om 
antalet pensionärer som skulle utnyttja möjligheten och typ av biljett/kort. 
Beräkningarna bygger på befolkningsunderlaget per den 1 mars 2022. 
Kommunen hade då 1 945 invånare mellan 65–85 år. Det gäller fem 10-
resorskort per år som är giltigt i hela länet. Kortet inte personligt, är giltigt 
under 1 år från när det köptes och har 3 timmars övergångstid. Resekortet 
kostar 440 kr för tio resor, eller 2 200 kr för 5 resekort. Det skulle 
möjliggöra 50 enkelresor per år eller dubbelresor om man klarar 
övergångstiden. 

Antagande andel som 
utnyttjar biljetterna 

Antal 
pensionärer 

Kostnad 5 st 10-
resorsbiljett län 

25% 486 1 070 000 
50% 973 2 141 000 
75% 1 459 3 210 000 
90% 1 751 3 853 000 

 

Kostnaden skulle utifrån antagandena hamna mellan 1 070 000 och 3 853 
000 kr per år och en engångskostnad på mellan 15 000 och 53 000 kr för 
busskorten. Därutöver tillkommer årliga ökade biljettpriser. Ett rimligt 
antagande är att gratis resekort skulle vara uppskattat hos pensionärerna och 
att kostnaden skulle hamna i det övre spannet mellan 

Sida 77 (425)



 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-02 
Ert datum 
 

Sida 
3 (3) 

Diarienummer 
KS 2021/579 
Er beteckning 
 

2 141 000 och 3 853 000 kr per år. I dessa kostnader ingår inte eventuella 
kostnader för förtidspensionärer. 
Det kommer även krävas en omfattande administration i form av inköp från 
VL, utdelning av biljetter, någon som svarar på frågor och annonsering i 
lokaltidningarna.  Dessa kostnader är inte medräknade. Övriga frågor som 
behöver hanteras/utredas är vem som delar ut biljetterna, kontrollerar att 
man är folkbokförd i kommunen samt kontroll av ålder. Biljetten är inte 
personlig vilket kan resultera i att en del ges bort till andra resenärer som 
inte är pensionärer eller som inte bor i kommunen.  
Kommunen bestämmer inte om pensionärer ska få åka gratis vissa tider på 
regionbussarna utan det gör Kollektivtrafikförvaltningen. Gällande 
kommunens möjlighet att finansiera gratis bussresor för pensionärer genom 
inköp av busskort anser utvecklingsenheten att förslaget ska avslås. 
Kostnaden blir för hög och det innebär en omfattande administration kring 
hanterandet av biljetterna.  
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Gratis bussresor för pensionärer de tider då få reser.

Namn
Anita Larsson

Postadress
Karlavägen 10 73633 Kungsör

Telefonnummer
0704308192

E-postadress
anikrila@gmail.com

Samtycke
2021-12-28 11.23
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund, VMMF 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga 
årsredovisning 2021 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund med 
godkännande till handlingarna och beviljar förbundsdirektionen 
ansvarsfrihet för 2021 enligt rekommendation från revisionen. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens myndighetsförbund har upprättat årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021. VMMF redovisar per den 31 december 2021 ett 
positivt resultat om 308 tkr vilket är en positiv budgetavvikelse med 221 tkr. 
Av åtta verksamhetsmål är sex uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Det 
finansiella målet har uppfyllts. Målet med total sjukfrånvaro har delvis 
uppfyllts. Långtidsfrånvaron har ökat medan korttidsfrånvaron har minskat. 
Förklaringen till långtidsfrånvaron är både arbetsrelaterad sjukdom och 
andra orsaker till sjukdom. Förbundet är litet med få anställda och ett par 
långtidssjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron. Målet gällande 
tillsynsplan har delvis uppfyllts. Orsaken är covid-19, vakanser och sjukdom 
och att viss planerad tillsyn har prioriterats ned och flyttats fram till nästa år. 
Förbundsdirektionen har godkänt årsredovisningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
VMMF 2022-02-23 § 3 Årsredovisning 2021 
Revisionsberättelse för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2021 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund 
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1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund 

1.1 Uppdrag och syfte 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett 
kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner som bildades 
den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra kommunernas 
uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet. 
Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.  
 
Uppdraget är formulerat i ett reglemente och en förbundsordning som 
innebär myndighetsutövning inom miljöbalken, livsmedelslagen, 
strålskyddslagen, tobak och liknande produkter, alkohollagen (folköl), 
lagen om sprängämnesprekursorer, tillsyn enligt lagen om receptfria 
läkemedel samt myndighetsutövning inom plan- och bygglagen (utom de 
delar som avser planläggning). 
 
1.2 Organisation 

Förbundet har en förbundsdirektion med fyra ordinarie ledamöter och 
fyra ersättare från Arboga respektive Kungsörs kommun. Till förbundet 
hör en tjänstemannaorganisation bestående av 19 personer som leds av en 
förbundschef. Inom organisationen finns två enheter, bygglovenheten och 
miljö- och hälsoskyddsenheten som leds av två enhetssamordnare. En 
central administration stöttar enheterna och förbundsdirektionen.  
 

1.3 Kännetecken 

Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av: 
 

✓ bra bemötande 
✓ god service och tillgänglighet 
✓ effektiv, korrekt, professionell och rättssäker handläggning 
✓ att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde 
✓ information och rådgivning som alla kan förstå 
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2 Ordförande har ordet 

I januari 2011 startades Västra Mälardalens Myndighetsförbund. Syftet 
med att bilda förbundet var att för Kungsör och Arboga tillhandahålla en 
rättssäker och effektiv myndighetsutövning av god kvalitet. Direktionens 
9 mål är inriktade på dessa ledord. 
 
Verksamheten står på en stabil grund och är nu på sitt elfte år. Boksluten 
har varje år visat ett överskott, i år 308 tkr. Det är det andra året som 
pandemin har påverkat oss kraftfullt. Hela året har påverkats av de 
förändringar i arbetet som pandemin har krävt. Folkhälsomyndighetens 
riktlinjer om att arbeta hemma, hålla avstånd och undvika fysiska möten 
har, även detta år, präglat medarbetarnas insatser. Direktionens 
sammanträden har påverkats kraftigt. Kontoret har varit glest bemannat 
under året och alla besökare måste boka tid numera.  
 
Från och med april 2021 arbetar miljö och hälsoskyddsenheten i en digital 
miljö, för då lanserades de första e-tjänsterna. Nu kan anmälan/ansökan 
om enskild avloppsanläggning, installation av värmepump. 
Registrering/ändring av livsmedels anläggning. Klagomål inom 
livsmedel/ miljö- och hälsoskydd. Du kan följa dina ärenden och svara på 
grannhöranden digitalt. På byggsidan arbetas det med E-tjänsten Minut 
Bygg i projekt med Köping.  
 
Förbundet levererar en verksamhet av god kvalitet. Det styrks av den 
goda ordningen på måluppföljning och internkontrollerna som görs av 
verksamheten och som regelbundet redovisas för direktionen.  
Direktionen har nio fastställda mål att sträva mot. Sju mål har uppfyllts 
och två mål har delvis uppfyllts. Dels är det tillsynsplanen som inte 
kunnat genomföras fullt ut och ett mål om sjukfrånvaro som delvis är 
uppfyllt. Det är få personer anställda i förbundet och ett par 
långtidssjukskrivna påverkar den totala sjukfrånvaron. 
 
Ledamöterna i direktionen har en stark tilltro till verksamheten och det 
råder en politisk samsyn i våra beslut tagna under året.  
 
Stort tack till alla medarbetare för ett väl utfört arbete under förbundets 
andra pandemi påverkade verksamhetsår. 
 
Gunilla A.Aurusell 
Ordförande  
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3 Förvaltningsberättelse 

3.1 Översikt över verksamhetens utveckling 

Förbundet finansieras av medlemsbidrag från kommunerna och genom 
intäkter från avgifter för handläggning av ärenden inom miljö- och 
hälsoskydd och bygglov. För verksamhetsåret 2021 redovisas ett överskott 
på 308 tkr. Det positiva resultatet beror främst på ökade intäkter för 
bygglov. Förbundet har sedan bildandet 2011 redovisat positiva resultat 
och har därmed haft möjlighet att bygga upp en god ekonomi.  

Verksamheterna har fortsatt påverkats av covid-19 och en effekt har varit 
att många enskilda fastighetsägare har byggt om- och till på sina 
fastigheter vilket har bidragit till att byggandet legat på en hög nivå. 

Miljö- och hälsoskyddsenhetens arbete har främst varit inriktad på sin 
kärnverksamhet med planerad och händelsestyrd tillsyn. Ansvaret för 
tillsynen av den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen ”trängseltillsyn” har medfört att viss planerad tillsyn har 
nedprioriterats. Alla verksamheter med årlig tillsynsavgift har dock fått 
tillsyn utförd vilket gör att förbundet inte har någon kontrollskuld vid 
ingången till 2022. 

Förbundet har jobbat aktivt med digitalisering de senaste åren och under 
2021 har flera e-tjänster inrättats på miljö- och hälsoskydd och ett projekt 
med att digitalisera bygglovprocessen har påbörjats.  

Vid ingången av 2021 var 19 personer tillsvidareanställda. För att klara av 
de många bygglovärenden som inkommit under året har en extra resurs 
varit anställd.  

Sammanfattningsvis har verksamhetens kärnverksamhet trots covid-19 
fungerat bra.  

Den samlade måluppfyllelsen avseende förbundets verksamhetsmål är att 
sex av åtta verksamhetsmål har uppfyllts och att två mål delvis uppfyllts. 
Förbundet har ett finansiellt mål vilket har uppfyllts. Bedömning görs att 
förbundet uppfyller riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning. 

I tabellen redovisas en översikt över verksamhetens utveckling ”fem år i sammandrag” 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2021 2020 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter (tkr) 7 157 6 011 6 638 6 123 6 340 

Verksamhetens kostnader tkr -15 421 -13 680 -14 526 -13 356 -13 299 

Medlemsbidrag (tkr) 8 681 8 152 8 035 8 035 8 037 

Fördelningsprincip Arboga 60 % 5 214 4 902 4 833 4 833 4 833 

Fördelningsprincip Kungsör 40 % 3 467 3 250 3 204 3 204 3 204 

Soliditet (%) 60 60 53 52 62 

Investeringar (netto) tkr 163 602 470 0 0 

Antal anställda 19 19 19 19 19 

Nyckeltal/medborgare 369 343 349 333 313 

Likvida medel 4 439 2 982 3 848 5 745 5 531 
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3.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionens kostnader har varit lägre på grund av färre 
sammanträden och färre deltagare. Digitala sammanträden och minskat 
nyttjande av kurser har också bidragit till att kostnaderna är 132 tkr lägre 
än budget. 
 
Bygglov 

Verksamheten redovisar ett överskott på 1,2 mkr vilket främst beror på 
högre bygglovintäkter än budget. Mängden små ärenden har legat på en 
hög nivå. Antalet nybyggnationer av flerbostadshus, parhus och småhus 
har ökat i förhållande till 2020. Det har även varit flera större 
byggnationer. En förskola och flera industribyggnader. Förklaringen till 
de ökade intäkterna är att taxans konstruktion bygger på byggnadsarea 
vilket medför att större bygglov ger högre intäkter än små bygglov. Det 
har varit flera större byggnationer under 2021 i jämförelse med 2020.  
 
I diagrammet nedan jämförelse antal bygglovärenden och intäkter. 

  2021 2020 2019 2018 2017 

Lovärenden (antal) 343 358 309 305 380 

Intäkter (tkr) 3 630 2 439 2 999 2 777 2 836 

 
Det investeringsprojekt som påbörjades under året med att digitalisera 
bygglovprocessen har försenats vilket har medfört att kostnaderna för 
avskrivningar och underhåll av nytt ärendehanteringssystem blivit lägre. 
 
Miljö- och hälsoskydd 

Miljö- och hälsoskyddsenheten redovisar ett underskott på 1,2 mkr. 
Covid-19 har påverkat det planerade tillsynsarbetet. Tillsynen har 
prioriterats på verksamheter som omfattas av årlig tillsynsavgift. Mindre 
verksamheter med mindre risk har prioriterats ned inom vissa områden. 
Det har gällt verksamheter som omfattas av timavgift, verksamheter med 
så kallad efterhandsdebitering. Vissa projekt har även flyttats fram. Det 
har medfört att intäkterna för miljötillsyn och enskilda avlopp har blivit 
lägre än budget.  
 

Under 2021 har beslut tagits om en ny taxemodell inom 
livsmedelskontrollen som innebär en övergång från förhandsdebitering 
till efterhandsdebitering. För att undvika en kontrollskuld till 
livsmedelsverksamheterna inför 2022 har avgift bara tagits ut av de som 
omfattats av kontroll under 2021. Det har medfört minskade intäkter med 
500 tkr. Personalkostnaderna på enheten har under året varit lägre än 
budget på grund av vakanser.  
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Trängseltillsyn 

Statligt bidrag på totalt 213 tkr (Arboga 176 tkr och Kungsör 37 tkr) har 
erhållits för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 
”trängseltillsyn”. Tillsynen har klarats med befintliga resurser men vissa 
andra aktiviteter och projekt har nedprioriterats. Covid-19 har försvårat 
arbetet med att rekrytera personal varför bidraget inte har kunnat nyttjas 
fullt ut. 

 
Ersättning sjuklön 

Ersättning för sjuklön uppgår till 94 tkr.  
 
Pensionsförpliktelser 

För att trygga framtida pensionskostnader tecknades 2011 försäkring för 
den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) och efterlevandepension 
Förbundet betalar löpande en försäkringspremie och har därmed ingen 
avsättning för framtida pensionskostnader. 

Pensionskostnaderna för den förmånsbestämda ålderspensionen och 
efterlevandepension för året uppgick till 459 tkr. Enligt prognos fortsätter 
kostnaderna att öka ytterligare de närmaste åren. 
 

Förmånsbestämd 
ålderspension (FÅP) + 
efterlevandeskydd 

Bokslut Prognos KPA 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Kostnad premie tkr 446 459 561 853 564 609 

 
3.3 Händelser av väsentlig betydelse 

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under året redovisas nedan 
för förbundets olika verksamheter. En mer detaljerad redovisning finns 
redovisad i bilagan ”Verksamhetsberättelse 2021”. 
 
Covid-19 

Förbundet har fortsatt arbeta utifrån de omställningar som gjordes 2020 
med bland annat schemalagt distansarbete. Många möten som normalt är 
fysiska har i stället genomförts digitalt. Tillsyn som har kunnat utföras 
utomhus, exempelvis avloppsinspektioner, har fortsatt som vanligt. En 
utmaning under covid-19 har varit att rekrytera och introducera 
nyanställd personal. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens övergång till digital hantering under april 
2021 har medfört ett effektivare och förenklat arbetssätt.  
 
Vissa åtgärder har vidtagits på kontoret för att säkra möten ska kunna 
hållas och vissa inköp har gjorts för att arbetsmiljön på distans ska vara 
god. Vidare har arbetet fokuserat på att följa förändringar i lagar och avtal 
kopplat till covid-19 som exempelvis arbetsmiljöansvar och kontinuerliga 
riskbedömningar, dialog med fackliga organisationer och skyddsombud.  
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De omställningar och förändringar som infördes 2020 har under 2021 
blivit mer rutin och verksamheterna har hanterat den långvariga 
omställningen väl och visat på en bra uthållighet. 
 
Dialog med medlemskommunerna 

Ett dialogmöte med medlemskommunerna genomfördes under april och 
december för att diskutera ekonomi och läget i verksamheten.  
 
Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionen har totalt haft tio sammanträden under året. På 
grund av covid-19 har fyra sammanträden genomförts digitalt och 
sammanträdet i augusti månad ställdes in på grund av för få ärenden.  
För att klara bestämmelser om tidsfrist för handläggning av bygglov och 
förhandsbesked och strandskydd har delegation lämnats till ordförande 
och vice ordförande under sommarperiod och jul/nyårshelger. 
 
Digitalisering 

Förbundet har jobbat aktivt med digitaliseringsprocessen under året. 
Riktlinjer och rutiner har utarbetats inför övergången från 
pappershantering till digital hantering och från och med april 2021 arbetar 
miljö- och hälsoskyddsenheten i en digital miljö. I april lanserades de 
första e-tjänsterna Minut Miljö inom miljö- och hälsoskydd.  
 
E-tjänster som är införda inom miljö- och hälsoskydd: 

• Anmälan/ansökan om enskild avloppsanläggning 

• Anmälan/ansökan om installation av värmepump 

• Registrering/ändring av livsmedelsanläggning 

• Klagomål inom livsmedel/miljö- och hälsoskydd 

• Mina ärenden 

• Svara på grannhörande 
 
Under året har digitalt ärendehanteringssystem för bygglov upphandlats 
och projektet med införande påbörjades efter sommaren. I projektet ingår 
E-tjänsten Minut Bygg som ska digitalisera all kommunikation och 
hantering av ärenden. Återkoppling ska ske automatiskt och ge löpande 
information i det pågående ärendet. Ansökningar och kompletteringar ska 
hanteras helt digitalt vilket kommer förenkla för den sökande. I projektet 
ingår även handläggarstöd i form av visuell styrning. Projektet har 
försenats och beräknas bli klart under Q1-Q2 2022. 
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Kvalitetsarbete och servicemätningar 

Förbundet deltar genom medlemskommunerna i SBA NKI och Svenskt 
Näringslivs företagsundersökningar. Båda mätningarnas resultat tyder på 
ett stabilt företagsklimat.  
 
För att ytterligare följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken 
genomförs en egen enkätundersökning för att se hur ”Vi kan bli bättre”. 
Målgruppen är de som fått tillsyn/kontroll, bygglov eller tillstånd inom 
miljö- och hälsoskydd. Förbundets mål är att medelvärdet för 
nöjdhetsgraden ska vara högre än 3,7. Resultatet från årets enkät visar ett 
medelvärde för nöjdhetsgraden på 4,2 av 5,0 möjliga vilket bedöms som 
ett högt resultat. Nöjdhetsgraden ligger på en liknande nivå som tidigare 
år.  
 
Brottsförebyggande samverkansarbete 

För att stävja osund konkurrens inom verksamhetsområdet så samarbetar 
förbundet med medlemskommunernas säkerhetssamordnare och 
Polismyndigheten. Ett par gemensamma tillsynsbesök har genomförts. 
Förbundskontoret deltar också på Förebyggande rådet i Arboga och i BRÅ 
i Kungsör.  
 
Mitt Miljösamverkan 

Förbundet är medlem i Mitt Miljösamverkan som är en samverkan mellan 
samtliga länsstyrelser och kommuner i Dalarna, Uppsala och 
Västmanland. Mitt Miljösamverkan är relativt nytt och ett 
uppbyggnadsarbete pågår. Förbundet deltar med en plats i styrgruppen 
och en miljö- och hälsoskyddsinspektör ingår i projektgruppen för ett 
bassängbadsprojekt.  Syftet med deltagandet är att stärka kompetensen. 
 
Bygglov 

Bygglovenhetens arbete har främst varit inriktat på handläggning av de 
ansökningar/anmälningar som inkommit. De flesta kontakterna och 
mötena har genomförts digitalt. Totalt har 343 nya bygglovärenden 
startats under året. Handläggningstiderna har klarats bra trots hög 
arbetsbelastning. Reducering av bygglovavgift har gjorts i tre ärenden på 
grund av att handläggningstiden inte klarats. 
 
Antalet små ärenden som tillbyggnader, inglasningar med mera har 
dominerat. 71% av ärendena har initierats av privatpersoner och 29% av 
företag/organisationer/föreningar. De större bygglovärenden som har 
handlagts är bland annat två flerbostadshus, en förskola och fem 
industribyggnader. Åtta förhandsbesked gällande nybyggnationer av 
småhus/fritidshus har beviljats positivt besked. 
 
De bygglov som har beviljats har resulterat i att det tillkommit 60 nya 
bostäder i Arboga (inklusive nio fritidshus) och 43 nya bostäder i 
Kungsör. Antalet nya bostäder har ökat under året.  
  

Sida 91 (425)



 
 

12 
 

Antal beviljade bygglov och antal bostäder i Arboga 2017-2021 

Antal nya bostäder i Arboga 2017-2021 (inkl fritidshus) 

Typ av bostad 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 

Flerbostadshus 16 4 57   12 89 

Radhus/Parhus 22 8 10   7 47 

Småhus 25 13 9 10 32 89 

Fritidshus 8 6 6 6 9 35 

Vårdboende   86       86 

Totalt antal 71 117 82 16 60 346 

 
Antal beviljade bygglov och antal bostäder i Kungsör 2017-2021 

Antal nya bostäder i Kungsör 2017-2021 (inkl fritidshus) 

Typ av bostad 2017 2018 2019 2020 2021 2017-2021 

Flerbostadshus   4     23 27 

Radhus/Parhus 24   7     31 

Småhus 17 17 15 37 11 97 

Fritidshus 3 1 5 2   11 

Omb. Bostäder         9 9 

Totalt antal 44 22 27 39 43 175 

 
Miljö- och hälsoskydd 

Målet med att den planerade tillsynen ska nås till 100% har delvis 
uppfyllts vilket beror på att viss tillsyn har prioriterats ned. Covid-19, 
vakanser och sjukdom har bidragit till att målet inte nåtts fullt ut. Totalt 
har 83 % av den planerade tillsynen genomförts. Dock har alla 
verksamheter med årlig tillsynsavgift fått sin tillsyn utförd vilket gör att 
förbundet inte har någon kontrollskuld efter 2021.  
 
Tillsynen har genomförts både fysiskt och genom skrivbordskontroller. 
Totalt har 1 565 nya ärenden startats under året.   
 
Projektet med att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp har pågått i tio år 
och under året har det sista inventeringsarbetet av ”gula avlopp” slutförts.  
 
Trängseltillsyn 
Förbundet har haft ansvaret för den så kallade ”trängseltillsynen” för att 
förhindra smitta av covid-19 på restauranger och serveringsställen. Tillsyn 
har genomförts i projektform vid flera tillfällen under året. Tillsynen har 
främst varit inriktad på dialog, information och rådgivning. Ett par 
återbesök har krävts. Inga sanktioner har varit aktuella. Samtlig personal 
på miljö- och hälsoskydd har varit delaktig i trängseltillsynen vilket 
resulterat i en effektiv tillsyn. 

Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen är 
tidsbegränsad och gäller till utgången av maj 2022. Troligen kommer att 
upphöra tidigare då restriktioner togs bort den 9 februari 2022. 
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Energi- och klimatrådgivning 

Köping, Arboga, Kungsör och Fagersta kommuner samverkar kring 

energi- och klimatrådgivningen (EKR) och finansieras av statligt bidrag. 
Rådgivningen sköts av Energikontoret i Eskilstuna. 
 
35 energirådgivningar har utförts via telefon, e-post och personligt möte.  
Rådgivningarna har främst gällt värmesystem och solceller. 
Förfrågningarna har ökat under hösten. Av de som kontaktar 
energirådgivningen är 50 % privatpersoner och 50 % 
företag/organisationer.  
 
Andra aktiviteter har bland annat varit rådgivning till företag som 
beviljats Klimatklivsstöd, deltagande på företagsfrukost (förinspelad 
videointervju) och webbinarium om elbilsladdning för flerbostadshus.  
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3.4 Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet 

Förbundets budget och mål 

Budget och mål fastställs av direktionen i oktober månad varje år. 
Ekonomiskt utfall och prognos samt uppföljning av förbundets mål tas 
fram varje månad och presenteras på direktionens sammanträde.  
 
Förbundets budget 

Grunden för budgeten utgörs av det medlemsbidrag som kommunerna 
anslår för verksamheten samt de intäkter förbundet får från de taxor som 
gäller för förbundets myndighetsutövning. Fördelningsprincipen mellan 
kommunerna är Arboga 60 % och Kungsör 40 %. Budgeten innehåller en 
plan för tre år och föregås av en strategisk och ekonomisk plan. Den 
omfattar även en treårig investeringsbudget. Investeringar finansieras med 

eget kapital. 
 
Förbundets mål 

För 2021 har direktionen beslutat om nio mål, åtta verksamhetsmål och ett 
finansiellt mål. Målen är framtagna utifrån förbundets uppdrag och 
verksamhet inom miljö- och byggområdet. Hänsyn har tagits till 
medlemskommunernas mål och inriktningar och vissa mål inom miljö- 
och hälsoskydd har tydlig koppling till fastslagna nationella miljömål. 
Målen utarbetas av direktionen tillsammans med förbundskontorets 
tjänstemän.  
 
Mätbara mål har tagits fram inom följande områden: 

• Personal 

• Miljö- och hälsoskydd 

• Bygglov 

• Serviceundersökning av förbundets kännetecken 

• God ekonomisk hushållning 
 
Sammanfattning av måluppfyllelse 

Av åtta verksamhetsmål är sex uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Det 
finansiella målet har uppfyllts. 

Målet med total sjukfrånvaro har delvis uppfyllts. Långtidsfrånvaron har 
ökat medan korttidsfrånvaron har minskat. Förklaringen till 
långtidsfrånvaron är både arbetsrelaterad sjukdom och andra orsaker till 
sjukdom. Förbundet är litet med få anställda och ett par 
långtidssjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron. 

Målet gällande tillsynsplan har delvis uppfyllts. Orsaken är covid-19, 
vakanser och sjukdom och att viss planerad tillsyn har prioriterats ned och 
flyttats fram till nästa år.  
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Nedan redovisas målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda den 31 
december 2021.  
 
 Målet bedöms att uppfyllas år 2021 
 
 Målet bedöms att delvis uppfyllas år 2021 
 
 Målet bedöms att inte uppfyllas år 2021 
 

Personal 

 
Mätningar 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

Mål-
uppfyllelse 

Mål 1 
  

Total sjukfrånvaro i % av arbetstiden  3,1% 3% 6% 7,4%  

  
Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare och att 
medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet. Vid högt sjuktal finns en betydande risk att verksamheten 
påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på den risken. 

Kommentar till mål 1: Långtidsfrånvaron har ökat medan korttidsfrånvaron har minskat. Till den ökade 
långtidsfrånvaron finns flera förklaringar, både arbetsrelaterad och andra orsaker. En bidragande orsak till den 
minskade korttidsfrånvaron är utökad distans som möjliggjort att medarbetare med milda sjukdomssymtom 
inte behövt sjukskriva sig utan har kunnat arbeta hemifrån. Förbundet är litet med få anställda och ett par 
långtidssjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron.  
Målet har delvis uppfyllts. 

 

Miljö- och hälsoskydd 

 
Mätningar 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

Mål-
uppfyllelse 

Mål 2                        
    

Antal pågående ärenden ska ej 
överstiga 600 stycken 

455 464 600 341  

  

Målets syfte: Förbundet ska arbeta för att ärenden handläggs och avslutas. Att mäta antalet pågående ärenden 
är ett sätt att ha kontroll på att ärenden inte blir gamla utan kommer till avslut. Ärenden som tillhör 
avloppsprojektet exkluderas eftersom de ligger öppna under en längre tid och effekten av det arbetet och dessa 
ärenden mäts i mål 3. 

Kommentar till mål 2: Målet har uppfyllts. 

 
Mätningar 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

Mål-
uppfyllelse 

Mål 3    
   

100% av alla gula avloppsanläggningar 
ska ha bedömts om de uppfyller 
lagstiftningens krav 

36% 54% 100% 100%  

  

Målets syfte: Det långsiktiga målet är att 2021 ska alla gula enskilda avlopp ha bedömts om de uppfyller 
lagstiftningens krav eller ej och år 2023 ska alla avloppsanläggningar som bedömts ej uppfylla lagstiftningens 
krav ha åtgärdats. Att enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav åtgärdas är viktigt.  
Med stöd av tillsynsmyndighetens tillsynsarbete påskyndas detta. 

Kommentar till mål 3: Målet har uppfyllts 
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Mätningar 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

Mål-upp 
fyllelse 

Mål 4 
   

Fastställd tillsynsplan har uppfyllts 100% 72% 100% 83%  

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

Kommentar till mål 4: Målet har delvis uppfyllts. Anledningen är covid-19. Tillsyn har prioriterats och utförts hos 
de verksamheter som omfattas av årlig avgift. Vissa verksamheter som har tillsyn mer sällan och omfattas av så 
kallad timavgift (efterhandsdebitering) har flyttats fram. 
Måluppfyllelse per område: 
Livsmedel = 100 % 
Receptfria läkemedel, tobak & folköl = 100 % 
Hälsoskydd = 92 % 
Miljöskydd = 79 % 
Naturvård = 86 % 

 

Bygglov 

 
Mätningar 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

Mål-
uppfyllelse 

Mål 5 
   

Bygglovenhetens inkomna lov- och 
anmälningsärenden förgranskas inom 
två veckor. 

99% 99% 95% 99%  

 

Målets syfte: För att verka för god service och snabb handläggning av lov- och anmälningsärenden är det viktigt 
att granskning görs tidigt i ett ärende, då det har betydelse för handläggningstiden. I det fallet att ett ärende 
behöver kompletteras ska den sökande snabbt få beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll 
på att lagstiftningens krav på handläggningstider uppfylls. 

Kommentar till mål 5: Målet har uppfyllts. 

 
Mätningar 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

Mål-
uppfyllelse 

Mål 6 
   

Bygglovenhetens klagomålsärenden 
(ovårdade tomter med mera) 
behandlas inom tre veckor med 
informationsbrev. 

82% 99% 85% 100%  

  

Målets syfte: Mäta effektiviteten vid behandlingen av klagomålsärenden och ange en ambitionsnivå inom vilken 
tid de ärendena bör behandlas. 

Kommentar till mål 6: Målet har uppfyllts. 

 
Mätningar 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

Mål-
uppfyllelse 

Mål 7 
   

Lovärenden äldre än fem år ska 
avslutas under 2021. 

- 25% 50% 51%  

  

Målets syfte: Det långsiktiga målet är att förbundet år 2023 har avslutat alla lovärenden som är äldre än fem år. 
Målet anger ambitionen i takten på det arbetet. 

Kommentar till mål 7: Målet har uppfyllts. 
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Serviceundersökning av förbundets kännetecken 

 
Mätningar 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

Mål-
uppfyllelse 

Mål 8 
   

Servicemätning av förbundets 
kännetecken. Nöjdhetsgrad. 

4,3 4,2 3,7 4,2  

  

Målets syfte: Syftet med målet är att följa upp hur förbundet lever upp till sina kännetecken. Mätningen görs 
genom egen enkätundersökning under mars-augusti och målgruppen är privatpersoner, organisationer och 
företag som fått tillsyn/kontroll, lov eller tillstånd inom miljö- och byggområdet. Målet är ett komplement till 
medlemskommunernas mål kring företagsklimat. 

Kommentar till mål 8: Målet har uppfyllts. 
 

 

God ekonomisk hushållning 

 
Mätningar 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2021 

Utfall 
2021 

Mål-
uppfyllelse 

Mål 9 
   

Verksamhetens självfinansieringsgrad 46% 44% 44% 46%  

  

Målets syfte: Finansieringen av förbundets verksamhet är en väsentlig faktor och att följa i vilken omfattning 
förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som är viktigt att följa. Syftet med målet är ett sätt att 
mäta ambitionsnivån för vilken självfinansieringsgrad som ska vara uppfylld 2021. 

Kommentar till mål 9: Målet har uppfyllts. 
 

 

Intern kontroll 

En Intern kontrollplan fastställs årligen av direktionen. En utredning om 
verksamhetens kritiska processer presenteras för direktionen som sedan är 
delaktig i vilka kontrollmoment som ska ingå i Intern kontrollplanen. 
Intern kontrollplanen har följts upp och redovisas för direktionen två 
gånger per år. 
 
Kontrollmoment 2021 

• Rättssäker myndighetsutövning: Handläggning av ärenden ska 
följa lagverk och vara rätts- och tidssäkert utfört. 

• Verksamhetens styrdokument: Styrdokument, förbundsordning, 
reglemente samt delegationsordning ska vara aktuella.  

• GDPR: Granskning av registerförteckning.  

• Förbundsdirektionens beslut: Följa upp att förbundsdirektionens 
beslut verkställs. 

 
Analys av uppföljningen visar på en god intern kontroll och styrning.  
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Verksamhetsplan 

Förbundsdirektionen beslutar årligen om en verksamhetsplan med syfte 
att uppsatta mål för verksamheten ska nås. Genom att säkerställa att 
verksamheten planeras på ett systematiskt sätt och att arbetet 
dokumenteras skapas det bra förutsättningar att målen nås. Planen 
omfattar bygglovenhetens verksamhet, tillsynsplan och behovsutredning 
för miljö- och hälsoskyddsenhetens område, kontrollplan för offentlig 
livsmedelskontroll samt förteckning över återkommande tillsynsobjekt. 
Planerna sträcker sig över en treårsperiod. 
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3.5 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Utöver det finansiella målet kring självfinansieringsgrad har förbundet 
nedanstående beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning: 
 

”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska vara ett kommunalförbund 
med en långsiktigt hållbar ekonomi. Alla förbundets verksamheter ska 
vara av god kvalitet och vara kostnadseffektiva. En relevant intern 
kontroll och ekonomiuppföljning ska säkerställa detta. 
 
Årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med 
budget och ska vara minst 1 % av kommunbidrag för året. 
 
De investeringar som görs ska i största möjligaste mån ske genom 
användning av egna medel och syfta till att utveckla verksamheten.” 

 
Resultat 

Förbundet gör 2021 ett positivt resultat på 308 tkr varav 87 tkr är 
budgeterat resultat vilket motsvarar 1 % av kommunbidraget. Utifrån 
riktlinjerna finns en fungerande intern kontroll. Årets resultat är positivt 
och överstiger 1 % av det erhållna kommunbidraget. De investeringar som 
har gjorts under året har skett med egna medel. Utifrån årets resultat görs 
bedömningen att förbundet uppfyller riktlinjerna för en god ekonomisk 
hushållning. 
 
Resultatet är något lägre än den prognos som gjordes till delåret. 
Intäkterna på miljö- och hälsoskydd är den främsta orsaken till det lägre 
resultatet. Driftbudgeten gör ett överskott på 163 tkr. Den finansiella delen 
gör ett överskott på 58 tkr vilket beror på lägre arbetsgivaravgifter för 
unga.   
 

Budgetavvikelse    

Belopp i tkr Nettokostnad Budget Avvikelse 

  2021 2021 2021 

Direktion inkl revision 425 557 132 

Central administration 1 153 1 135 -18 

Bygglov 1 062 2 326 1 264 

Miljö och hälsoskydd 5 800 4 585 -1 215 

SUMMA nettokostnader 8 440 8 603 163 

Finansiering -8 748 -8 690 58 

SUMMA Driftredovisning -308 -87 221 

Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan 

Nedan redovisas orsaker till avvikelserna i tabellen ovan. 
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Direktionens kostnader har blivit lägre på grund av färre sammanträden 
och färre deltagare på sammanträdena. Den centrala administrationens 
budget är i balans.  
 
Bygglovenheten gör ett överskott på 1,2 mkr. Bygglovintäkterna har varit 
högre än budget. Kostnaderna för avskrivningar och underhåll av nytt  
ärendehanteringssystem har varit lägre då digitaliseringsprojektet på 
bygglovenheten har försenats vilket medfört att kostnaderna har flyttats 
fram.   
 
Miljö- och hälsoskyddsenheten gör ett underskott på 1,2 mkr. På 
kostnadssidan görs ett överskott vilket främst beror på vakanser under 
året. Det statliga bidraget för ”trängseltillsyn” har inte kunnat nyttjas fullt 
ut. Viss tillsyn har prioriterats ned och intäkterna för tillsyn inom 
områdena miljöskydd och enskilda avlopp har varit lägre än budget. 
Anpassning till ny taxemodell, till så kallad efterhandsdebitering medför 
underskott på livsmedelsområdet. 
 
Semesterlöneskuld 

Semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar samt 
okompenserad övertid har minskat med 130 tkr. 
 
Finansiella kostnader 

Den finansiella budgeten visar ett överskott på 58 tkr vilket beror på lägre 
arbetsgivaravgifter för unga födda 1998-2002. 
 
Likviditet 

Förbundets likviditet har ökat och likviditeten bedöms god. 
Medlemskommunerna betalar in bidrag i förskott varje kvartal till 
förbundets bankkonto. Kassa och bank uppgår den 31 december 2021 till  
4 439 tkr. Någon kredit har inte nyttjats under 2021.  
 
I diagrammet nedan redovisas likviditetsförändringar under 2020 och 2021 
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Eget kapital 

Förbundet har beslutat om riktlinjer för hantering av eget kapital. 
Riktlinjerna innebär att det egna kapital som vid årsredovisningen 
överskrider 3 000 tkr ska återbetalas till medlemmarna. Efter 2021 års 
resultat ska 308 tkr återbetalas till medlemmarna.  

  2017 2018 2019 2020 2021 

IB Eget kapital tkr 4 028 3 943 3 695 3 093 3 406 

Återbetalning -1 028 -943 -695 -93 -406 

Årets resultat tkr 943 695 93 406 308 

UB Eget kapital tkr 3 943 3 695 3 093 3 406 3 308 

 

Soliditet 

Förbundets soliditet bedöms fortsatt vara god. 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Soliditet 62% 52% 53% 60% 60% 

 
Kostnad per invånare 

Förbundets verksamhet har år 2021 kostat 369 kronor per invånare vilket 
är något högre än 2020.  

  2017 2018 2019 2020 2021 

Politisk verksamhet 22 19 23 16 19 

Central administration 71 61 51 57 50 

Bygglov 35 54 66 83 46 

Miljö- och hälsoskydd 185 199 209 187 254 

Total kostnad i kr/invånare 313 333 349 343 369 

 

3.6 Balanskravsresultat 

Balanskravet 

Det lagstadgade balanskravet innebär att årets intäkter ska överstiga årets 
kostnader och eventuella realisationsvinster vid försäljning av tillgångar 
räknas ifrån årets resultat. För år 2021 uppvisar förbundet ett positivt 
resultat på 308 tkr. Några realisationsvinster har ej förekommit. 

  2021 

Årets resultat tkr 308 

Justerat resultat tkr 308 

 

Balanskravsutredning 

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att 
förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt.  
Förbundet har haft riktlinjer för hantering och användning av 
resultatutjämningsreserv (RUR).  
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Under 2021 har förbundet beslutat om att ta bort RUR. Bokföringsmässigt 
har det inte påverkan då RUR har varit en del av det egna kapitalet.  

Förbundet uppnår balanskravet 2021. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Medlemsbidrag 8 037 8 037 8 037 8 152 8 681 

1% av medlemsbidraget 80 80 80 81 87 

            

Årets resultat 943 695 93 406 308 

Realisationsvinster 0 0 0 0 0 

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 943 695 93 406 308 

Årets balanskravsresultat 943 695 93 406 308 

 

3.7 Väsentliga personalförhållanden 

Förbundet har 19 åa (årsarbetskrafter) som är tillsvidareanställda. En extra 
resurs har varit anställd på bygglovenheten under året. Två extra resurser 
och också anställts på miljö- och hälsoskyddsenheten under hösten 2021 
då sjukfrånvaron har varit högre än normalt. De totalt arbetade timmarna 
under 2021 motsvarar 16 årsarbetskrafter. Nedprioriteringar i 
tillsynsarbetet med anledning av covid-19 har gjort att rekryteringar 
senarelagts vilket är en förklaring till längre vakanser under året.   

Utbildningsnivån på förbundet är hög och 80 % av de anställda tillhör 
yrkesgruppen inspektörer (bygg och miljö- och hälsoskydd) med 
utbildning från universitet eller högskola.  

De anställda på förbundet fördelar sig på 78 % kvinnor och 22 % män. På 
miljö- och hälsoskyddsenheten är kvinnorna överrepresenterade medan 
det är mer jämnt mellan kvinnor och män på bygglovenheten. Den totala 
medelåldern är 41 år.  

Förbundet är en relativt liten organisation och för att ha tillgång till alla 
kompetenser som krävs har olika avtal tecknats. Avtal finns med 
bygglovarkitekt, bygglovkonsult och jurist. För IT, telefoni, upphandling 
och löneadministration anlitas Västra Mälardalens kommunalförbund och 
för den löpande ekonomiadministrationen har ekonom från annan 
verksamhet inom koncernen anlitats.  

Personalomsättning 

Totalt har fyra rekryteringar varit aktuella och det bedöms vara en relativt 
normal omsättning motsvarande 21 % (medarbetare som har slutat av 
totalt antal medarbetare). Dock har personalomsättningen bidragit till 
längre vakanser vilket har påverkat arbetet. 

Personalomsättningen gäller främst inspektörer inom miljö- och 
hälsoskydd och bygglov och de som har slutat sin anställning har gått till 
liknande tjänster i annan kommun, statlig eller till privat sektor.  
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Till en tjänst har rekrytering skett internt vilket har gett befintlig personal 
möjlighet att byta tjänst och ansvarsområde inom förbundet. 

Avtalsrörelsen 

Lönen är en viktig faktor som påverkar förmågan att bibehålla, attrahera 
och rekrytera kompetens. En särskild lönesatsning har gjorts för att höja 
inspektörernas löner. Nivån har förbättrats något. 
 
Sjukfrånvaro 

Förbundets mål med totalt 6 % har inte uppfyllts helt. Sjukfrånvaron har 
varit högre under året i förhållande till tidigare år. Orsaken är 
långtidssjukskrivningar. Korttidsfrånvaron har minskat. 

Sjukfrånvaro 2021 2020 

Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid 7,4% 3% 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 26% 0 

Sjukfrånvaron för kvinnor 10% 3% 

Sjukfrånvaron för män 0% 3% 

Upprepad korttidsfrånvaro frånvarotillfällen 34 45 

 

Antalet sjukdagar per anställd har varit ökat under året.   

Sjukfrånvaro 2021 2021 2021 2020 

  Kvinnor  Män Totalt Totalt 

Sjukdagar/anställd 15 0,4 12 9,6 

 
 
Kompetensförsörjning 

Personalens kompetens är en viktig förutsättning för en god kvalitetsnivå i 
verksamheten. Som myndighet är det avgörande att ha kännedom om ny 
lagstiftning, nya regler och föreskrifter. Kompetensutveckling är också en 
viktig del för en stimulerande och bra arbetsmiljö. Därför är frågor om 
kompetensutveckling centrala. Alla tillsvidareanställda har en individuell 
kompetensutvecklingsplan som ses över vid det årliga 
medarbetarsamtalet. Budget finns avsatt för kompetensutveckling. Under 
2021 har kompetensutvecklingen legat på en lägre nivå än normalt på 
grund av covid-19.  
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Förbundet har som utgångspunkt att vara en bra arbetsgivare med goda 
arbetsvillkor där medarbetare ges förutsättningar till hög arbetsprestation 
i en stimulerande och bra arbetsmiljö. En plan för arbetsmiljöarbetet finns 
som rapporteras till direktionen en gång per år. Covid-19 har medfört att 
några av aktiviteterna har försenats eller inte har kunnat genomföras som 
planerat.  Arbetsplatsträffar (APT) har genomförts kontinuerligt där 
arbetsmiljöarbetet är en stående punkt på dagordningen.  
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Ett verktyg ”Piltavlan” och ”Populum” har använts för att göra en 
nulägesanalys av den psykosociala arbetsmiljön och göra jämförelser över 
tid.  
 
Arbetsmiljöarbetet med att fånga upp risker i det dagliga arbetet har 
fortsatt under året och riskbedömningar och handlingsplaner har tagits 
fram. Riskbedömningar har också gjorts utifrån de olika förutsättningar 
som covid-19 medfört. Åtgärder som har vidtagits för att förbättra 
arbetsmiljön vid distansarbete är bland annat inköp av arbetsredskap till 
”hemmakontoret” och extra friskvårdsaktiviteter.  
 
Företagshälsovård 

Förbundet har avtal om företagshälsovård. 
 
Personalaktiviteter 

Två personaldagar har genomförts med friskvårdsaktiviteter utomhus.  
 
Friskvård 

Användandet av friskvårdstimmar har uppgått till 27 per anställd och 
förbundets mål på 23 timmar har nåtts. En hälsoinspiratör finns utsedd. 
Under året har de anställda erbjudits tio yogatillfällen. Under hösten 
genomfördes en stegtävling under en sexveckorsperiod där all personal 
deltog. 
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3.8 Förväntad utveckling 

Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och det uppdrag 
förbundet har med myndighetsutövning och verksamheten 2022 har trots 
covid-19 kommit igång på ett bra sätt. Det nya implementerade 
arbetssättet med distansarbete, digitala möten, skrivbordskontroller med 
mera fungerar bra. Covid-19 och dess omfattning av smittspridningen är 
avgörande för när den fysiska tillsynen kan återupptas mer normalt. 
Trängseltillsynen kommer fortsatt att vara prioriterad så länge den gäller. 
 
Byggandet förväntas ligga kvar på hög nivå och för att klara av den stora 
ärendemängd som varit de senaste åren har ytterligare en tjänst inrättats. 
Viss osäkerhet finns dock hur de ekonomiska förutsättningarna för 
privatpersoner och företag kommer att se ut på längre sikt och hur det 
kommer att påverka byggandet. Arbetet med tillsyn enligt plan- och 
bygglagen har varit nedprioriterat och en tillsynsplan för att fastställa 
resursbehov behöver arbetas fram. 
 
De centrala myndigheterna Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, 
Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten samt 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny strategi för miljöbalkstillsynen 
2022-2024. Strategin innehåller sex tillsynsområden med fokusområden 
och effektmål som gäller för; natur, artskydd och områdesskydd m.m., 
vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, 
hälsoskyddstillsyn och avfall.  

Ny taxemodell inom miljöbalkens område är under utarbetande. 
Nuvarande taxemodell bygger på risk- och erfarenhet och Sveriges 
Kommuner och Regioner har tagit fram en ny taxemodell som bygger på 
tillsynsbehovet. Den nya taxan är enklare för både tillsynsmyndighet och 
verksamhetsutövare. Taxan planeras att införas 2023. 

Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en ny riskklassingsmodell och 
vid utgången av 2023 ska alla kontrollmyndigheter ha beslutat om ny 
riskklassningsmodell och ny taxa.  

Utvecklingsarbetet kring digitaliseringsprocessen kommer fortsatt vara 
prioriterad. För att bli helt digitala finns behov av att investera i ytterligare 
e-tjänster på miljö- och hälsoskydd, e-arkiv för miljö- och bygg och flera 
handläggarstöd ute i verksamheterna. Investeringarna kommer att bidra 
till ett effektivisera arbetssätt och öka tillgängligheten och servicen för 
våra medborgare och företag. 

Mål och uppdrag bedöms inte förändras dramatiskt men hur de centrala 
myndigheternas förändringar kommer att påverka behovet av resurser 
framöver är idag oklart.  
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4 Ekonomisk redovisning 

4.1 Resultaträkning 

  

Not 

Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 

Belopp i Tkr 2020 2021 2021 2021 

Verksamhetens intäkter 1 6 011 7 157 7 280 -123 

Verksamhetens kostnader 2,3 -13 680 -15 421 -15 714 293 

Avskrivningar 4 -75 -115 -169 54 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNADER   -7 744 -8 379 -8 603 224 

Driftbidrag 5 8 152 8 681 8 690 -9 

VERKSAMHETENS 
RESULTAT   408 302 87 215 

Finansiella intäkter 6 9 7 0 7 

Finansiella kostnader 7 -11 -1 0 -1 

RESULTAT EFTER 
FINANSIELLA POSTER   406 308 87 221 

Extraordinära poster   0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 8 406 308 87 221 

 

4.2 Balansräkning 

Belopp i tkr Not 2020 2021 

TILLGÅNGAR         

Anläggningstillgångar       

Immateriella tillgångar 1 644 704 

Materiella tillgångar  2 56 44 

Summa anläggningstillgångar   700 748 

        

Omsättningstillgångar       

Fordringar 3 4 991 5 818 

Kassa och bank 4 0 0 

Summa omsättningstillgångar   4 991 5 818 

SUMMA TILLGÅNGAR   5 691 6 566 

EGET KAPITAL, 

      
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 

Eget kapital       

Eget kapital 5 3 406 3 308 

- återbet kapital till Arboga & 
Kungsör   -93 -406 

- varav årets resultat   406 308 

        

Avsättningar   0 0 

Avsättning   0 0 

        

Skulder       

Långfristiga skulder   0 0 

Kortfristiga skulder 6 2 285 3 258 

Summa skulder   2 285 3 258 

SUMMA EGET KAPITAL, 

  5 691 6 566 
AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 
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4.3 Kassaflödesanalys 

 

Belopp i tkr 
Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat 406 308 

Justering av eget kapital -93 -406 

Justering för ej likviditetspåverkande poster:     

Avskrivningar/nedskrivningar 75 115 

Medel från verksamheten 

388 17 före förändring av rörelsekapital 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -621 624 

Ökning/minskning kortfristiga skulder -443 979 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -676 1 620 

INVESTERINGSVERKSAMHETEN     

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar -190 -163 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -190 -163 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 

      

ÅRETS KASSAFLÖDE -866 1 457 

Likvida medel vid årets början* 3 848 2 982 

Likvida medel vid årets slut* 2 982 4 439 

Förändring likvida medel -866 1 457 

 
*Likvida medel består av förbundets tillgodohavanden på koncernkonto 
hos banken.  
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4.4 Noter  

Noter Resultaträkning 

Belopp i tkr 2020 2021 

      

Not 1 - Verksamhetens intäkter     

Taxor och avgifter 6 008 6 724 

Bidrag och kostnadsersättningar staten* 0 427 

      varav kompensation höga sjuklönekostnader 0 94 

      varav tillfälliga smittskyddsåtgärder 0 333 

Övriga verksamhetsintäkter 3 6 

SUMMA 6 011 7 157 
*2021 avser utfall kompensation höga sjuklönekostnader från 
staten     

      

Not 2 - Verksamhetens kostnader     

Personalkostnader inkl pensioner 10 870 12 060 

Köp av verksamhet samt konsultkostnader 689 808 

Lokalhyror 415 419 

Räkenskapsrevision  50 143 

Övriga externa kostnader 1 656 1 991 

SUMMA 13 680 15 421 

      

Not 3 - Räkenskapsrevision     

Totala revisionskostnader 50 143 

SUMMA 50 143 

      

Not 4 - Avskrivningar     

Planenliga avskrivningar immateriella 73 103 

Planenliga avskrivningar materiella 2 12 

SUMMA 75 115 

      

Not 5 - Driftbidrag     

Arboga 4 902 5 214 

Kungsör 3 250 3 467 

SUMMA 8 152 8 681 

      

Not 6 - Finansiella intäkter     

Räntor kundfordringar 9 7 

SUMMA 9 7 

      

Not 7 - Finansiella kostnader      

Övriga räntekostnader 11 1 

SUMMA 11 1 

      

Not 8 - Årets resultat     

Årets resultat 406 308 
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Noter Balansräkning 

Tkr 2020 2021 

Not 1 - Immateriella tillgångar     

Ackumulerade anskaffningsvärden     

Vid årets början 1 576 1 707 

Nyanskaffningar 132 0 

Vid årets slut 1 707 1 707 

      

Ackumulerade avskrivningar     

Vid årets början -990 -1 064 

Årets avskrivning på anskaffningsvärden -74 -103 

Vid årets slut -1 064 -1 167 

      

Redovisat värde vid årets slut 643 540 

varav:     

Ej avslutade investeringar 1 164 

      

Not 2 - Materiella tillgångar     

Ackumulerade anskaffningsvärden     

Vid årets början 0 58 

Nyanskaffningar 58 0 

Vid årets slut 58 58 

      

Ackumulerade avskrivningar     

Vid årets början 0 -2 

Årets avskrivning på anskaffningsvärden -2 -12 

Vid årets slut -2 -14 

      

Redovisat värde vid årets slut 56 44 

      

Not 3 - Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar koncern 50 18 

Kundfordringar 1 072 405 

Interimsfordringar koncern 0 0 

Interimsfordringar  482 553 

Skattefordringar 405 403 

Kortfristig fordran hos koncern  2 982 4 439 

SUMMA 4 991 5 818 

      

Not 4 - Kassa och bank     

Sparbanken enligt engagemangsbesked 2 982 4 439 

Ombokat till kortfristig fordran hos koncern -2 982 -4 439 

SUMMA 0 0 

      

Not 5 - Eget kapital     

Ingående värde 3 093 3 406 

Återbetalning kapital bokslut 2020/2021Arboga -56 -244 

Återbetalning kapital bokslut 2020/2021 
Kungsör -37 -162 

Årets resultat 406 308 

SUMMA 3 406 3 308 

varav:     

RUR 1 206 0 
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Not 6 - Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder koncern 136 59 

Leverantörsskulder 198 356 

Momsskuld skatteverket 1 1 

Personalens källskatt 181 199 

Arbetsgivaravgift 206 223 

Skulder till staten 0 0 

Interimsskulder koncern 0 944 

Interimsskulder 526 118 

Semesterlöneskuld 378 508 

Upplupna pensionsskulder inklusive löneskatter 653 850 

Övriga kortfristiga skulder 6 0 

SUMMA 2 285 3 258 

      

Not 7 - Operationell leasing     

Årets kostnad fordon 92 61 

   

Framtida leasingavgifter fordon     

-som förfaller inom ett år 61 47 

-som förfaller inom ett till fem år 47 0 
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4.5 Driftredovisning 

Driftredovisningen visar respektive verksamhets avvikelser samt 
nettokostnad mot budget.  

 
 
 

4.6 Investeringsredovisning 

Investeringar uppgår till totalt 163 tkr vilket ger ett överskott på 833 tkr. 
Investeringarna har gjorts med eget kapital.  
 
Investering av e-arkiv har flyttats fram. Digitaliseringen inom 
bygglovenheten pågår men har försenats och kommer att slutföras 2022. 
Investeringarna i e-tjänster på miljö- och hälsoskydd har också försenats 
och kommer att slutföras 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Belopp i tkr Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader 

Netto-

kostnad

Netto-

kostnad Budget

Netto-

kostnad-

budget 

avvikelse

Netto-

kostnad-

budget 

avvikelse

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021 2020 2021

Direktion inkl revision 0 0 355 425 355 425 557 196 132

Central administration -2 -12 1 301 1 165 1 299 1 153 1 135 -181 -18

Bygglov -2 444 -3 736 4 339 4 797 1 895 1 062 2 326 289 1 264

Miljö och hälsoskydd -3 565 -3 409 7 811 9 209 4 246 5 800 4 585 -28 -1 215

Avgår poster ej hänförbara till 

verksamhetens intäkter o 

kostnader i resultaträkningen 0 -1 -126 -175 -126 -176 -169 0 7

SUMMA verksamhetens 

kostnader och intäkter att 

jämföra med Resultaträkningen -6 011 -7 157 13 680 15 421 7 669 8 264 8 434 276 170

Belopp i tkr Total Ack. Avvikelse Budget

Netto-

utgift Avvikelse

budget utfall 2021 2021 2021

Central adiministration

E-arkiv miljö-bygg 147 0 147 147 0 147

Summa central administration 147 0 147 147 0 147

Bygglov

Bygg ÄHS, e-tjänst, direktark. 650 62 588 650 62 588

Summa bygglov 650 62 588 650 62 588

Miljö- och hälsoskydd

Miljö e-tjänst 150 102 48 149 101 48

Miljö direktarkivering 50 0 50 50 0 50

Summa miljö & hälsoskydd 200 102 98 199 101 98

SUMMA investeringar 997 164 833 996 163 833
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5 Redovisningsprinciper 

Grundläggande redovisningsprinciper 

Förbundet har upprättat årsredovisningen i enlighet med reglerna i lagen 
om kommunal bokföring och redovisning, LKBR och rekommendationer 
utgivna av Rådet för kommunal redovisning, såvida inte annat anges.  
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande 
bild av förbundets finansiella ställning. 
 
Utgifter har kostnadsförts den period då förbrukningen skett.  
 
Periodisering har skett för att ge en så rättvisande bild som möjligt av 
förbundets resultat och ställning för året. Utgifter har kostnadsförts det år 
då förbrukningen skett och inkomster intäktsförts det år då intäkterna 
genererats. Större bygglovärenden har periodiserats eftersom de medför 
arbete över längre tid än i förhållande till mindre ärenden. 
 
Investeringar 

En investering definieras som ett inköp som avses att innehas 
stadigvarande i förbundet och som har en ekonomisk livslängd på minst 
tre år samt överstiger ett ½ prisbasbelopp exklusive moms.  
 
Anläggningstillgångar 

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till 
anskaffningsvärdet minus årlig avskrivning. Avskrivningar påbörjas 
månaden efter att investeringen har tagits i bruk och beräknas linjärt, det 
vill säga lika stort belopp varje år. Avskrivningstiderna som tillämpas är 
tre, fem eller tio år beroende på tillgångens nyttjandeperiod. 
 
Omsättningstillgångar  

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är upptagna till det 
belopp varmed de beräknas inflyta. 
 
Leasing 

Leasingavtal med en ekonomisk livslängd på max 3 år klassificeras som 
operationell leasing. 
 
Pensioner 

Förbundets har en tecknad försäkring för den förmånsbestämda 
pensionen (FÅP) samt för efterlevandepension. Kostnaderna har bokförts 
månatligen på 2021. 
 
Det individuella valet (4,5 %) och den särskilda löneskatten (24,26%) har 
bokförts som interimsskuld 2021 och ligger med i verksamhetens 
kostnader. Skulden är baserad på inrapporterad årslönesumma hos KPA. 
 
Semesterlöneskuld 

Den förändrade semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar 
samt okompenserad övertid har bokförts månatligen på 2021.  
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Löner 

Samtliga lönerevideringar har redovisats i 2021 års resultat. Sociala 
avgifter och arbetsgivaravgifter har bokförts i samband med att lönerna 
bokförts.  
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6 Ordlista och förklaringar 

Anläggningstillgång 

Fast och lös egendom som är 
avsedd att innehas stadigvarande. 
 
Avskrivning 

Planmässig värdeminskning av 
anläggningstillgångar på grund av 
ålder och utnyttjande. 
 
Balanskrav 

Lagkrav att intäkterna varje år ska 
överstiga kostnaderna. 
 
Balansräkning 

Visar den ekonomiska ställningen 
vid årets slut. Tillgångarna visar 
hur förbundet använt sitt kapital 
(anläggnings/omsättnings 
tillgångar) och skulderna visar hur 
kapitalet har anskaffats 
(lång/kortfristiga skulder samt eget 
kapital). 
 
Eget kapital 

Det egna kapitalet består av 
ingående eget kapital, årets resultat 
samt effekter av eventuella ändrade 
redovisningsprinciper. 
 
Finansiella intäkter och kostnader  

Poster som inte är direkt hänförliga 
till verksamheten som exempelvis 
räntor och borgensavgifter. 
 
Finansnetto 

Skillnaden mellan finansiella 
intäkter och kostnader. 
 
Internränta 

Kalkylmässig kostnad för det 
kapital som utnyttjats t.ex. för 
investeringar inom en viss 
verksamhet. 
 
Kapitalkostnader 

Benämning för avskrivningar och 
intern ränta. 

 
Kassaflödesanalys 

Visar hur investeringar och 
amorteringar har finansierats under 
året. Utmynnar i förändring av 
likvida medel.  
 
Kortfristiga fordringar/skulder 

Fordringar/skulder som förfaller 
till betalning inom ett år från 
balansdagen. 
 
Likviditet 

Betalningsberedskapen på kort sikt 
 
Nettoinvesteringar 

Investeringsutgifter reducerat med 
investeringsbidrag. 
 
Omsättningstillgångar 

Lös egendom som inte är avsett att 
stadigvarande innehas. 
 
Resultaträkning 

Översiktlig sammanställning av 
externa intäkter och kostnader som 
utmynnar i årets resultat 
(förändring av  
 
Soliditet 

Andelen eget kapital av de totala 
tillgångarna. Visar 
betalningsberedskapen på lång sikt.
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7 Bilaga 

7.1 Verksamhetsberättelse 2021 
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1 Verksamhetsberättelse 

1.1 Förbundsdirektionen 

Förbundsdirektionen har totalt haft tio sammanträden under året. På 
grund av covid-19 har fyra sammanträdena genomförts digitalt och 
sammanträdet i augusti månad ställdes in på grund av för få ärenden.  
För att klara bestämmelser om tidsfrist för handläggning av bygglov och 
förhandsbesked och strandskydd har delegation lämnats till ordförande 
och vice ordförande under sommarperiod och jul/nyårshelger. 
Ordförande har beslutat om sex bygglov och ett förhandsbesked på 
delegation.  
 
Ärenden som direktionen beslutat om har gällt bland annat 
årsredovisning 2021, redovisning av intern kontroll 2020, 
revisionsrapporter, delegationsordning, lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljö, bygglov för flerbostadshus, förskola, 
industribyggnader, småhus, förhandsbesked och strandskyddsdispenser.  
 
En redovisning av ekonomi och uppfyllelse av direktionens mål har skett 
vid varje sammanträde.  
 
Förbundskontorets tjänstemän har informerat direktionen om aktuellt i 
verksamheten. Det har bland annat gällt information om covid-19 och 
trängseltillsynen, övergång till digital ärendehantering och införande av e-
tjänster, energi- och klimatrådgivning och Mitt Miljösamverkan. 
 
1.2 Central administration 

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

1.3 Bygglovenheten 

Enhetens arbete har varit fokuserat på handläggning av de ansökningar 
som inkommit om förhandsbesked, bygglov, anmälningar, tekniska 
samråd, utöva tillsyn samt ge information om gällande bestämmelser 
inom byggområdet.  
 
Totalt har 343 nya lovärenden inkommit vilket är något färre i jämförelse 
med 2020. De flesta ärenden har varit av mindre karaktär och har initierats 
av privatpersoner. Många enskilda fastighetsägare har byggt om- och till 
på sina fastigheter under pandemin. Det har bidragit till att byggandet 
legat på en fortsatt hög nivå även under 2021. 
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De större bygglovärenden som har handlagts är bland annat två 
flerbostadshus, en förskola och fem industribyggnader. Åtta 
förhandsbesked gällande nybyggnationer av småhus/fritidshus har 
beviljats positivt besked. 
 
Nedan redovisas antalet nya lovärenden varje månad med en jämförelse över åren 2019-2021 

 

 
 
Nedan redovisas olika ärendetyper på inkomna lovärenden 2020 och 2021 

  2020 2021 

Ärendetyp Arboga Kungsör Totalt Arboga Kungsör Totalt 

Bygglov/anmälan 201 117 318 182 133 315 

Rivningslov/anmälan 13 5 18 14 5 19 

Bygglov/strandskydd 6 1 7 0 0 0 

Förhandsbesked 6 5 11 4 4 8 

Förhandsbesked/strandskydd 1 0 1 0 0 0 

Marklov 1 2 3 0 1 1 

Villkorsbesked 0 0 0 0 0 0 

Antal ärenden 228 130 358 200 143 343 

 
 
Initierat av (sökande)  

Initierat av (sökande) 2020-12-31 2021-12-31 2021-12-31 2021-12-31 

  Totalt Arboga Kungsör Totalt 

Privatpersoner 69% 74% 68% 71% 

Företag/fören/org 31% 27% 32% 29% 

 
  

Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

2021 25 38 54 41 41 22 12 17 28 23 21 21

2020 20 38 34 26 49 37 28 18 36 29 16 27

2019 21 35 37 20 49 22 17 17 22 17 37 15
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De bygglov som har beviljats har resulterat i att det tillkommit 60 nya 
bostäder i Arboga (inklusive nio fritidshus) och 43 nya bostäder i 
Kungsör. Antalet nya bostäder har ökat under 2021 i jämförelse med 2020.  
 
Antal beviljade bygglov och antal bostäder 2021 

  Arboga Kungsör Totalt  

Typ av bostad 
Antal  

bygglov 
Antal  

bostäder 
Antal  

bygglov 
Antal  

bostäder 
Antal  

bostäder 

Flerbostadshus (lägenheter) 1 12 1 23 35 

Radhus/Parhus 3 7     7 

Småhus (villor) 29 32 11 11 43 

Fritidshus 9 9     9 

Ombyggnationer till bostäder      1 9 9 

Totalt 42 60 13 43 103 

 
Handläggningstid 

För att verka för god service och snabb handläggning är det viktigt att 
lovärenden granskas i ett tidigt skede. I de fall ett ärende behöver 
kompletteras ska den sökande snabbt få besked om detta. Förbundets mål 
att 95 % av lov- och anmälningsärenden ska ha förgranskats inom två 
veckor har nåtts till 99 %.  
 
Handläggningstiderna har klarats bra trots hög arbetsbelastning. Extra 
resurs har varit anställd under året för att klara de den stora 
ärendemängden. Det lagkrav som gäller för handläggningstider, fyra 
veckor för anmälningsärenden och tio veckor för bygglovärenden, har 
nästintill klarats. Reducering av bygglovavgift har gjorts i tre ärenden på 
grund av att handläggningstiden inte klarats.   
 
Tillsyn 

Totalt har 24 nya tillsynsärenden inkommit och det har gällt anmälningar 
om ovårdade tomter/fastigheter och otillåtna byggnationer (skyltar och 
plank). Förbundets mål att informationsbrev ska skickas ut inom tre 
veckor gällande klagomålsärenden har uppfyllts. Målet har nåtts till  
100 %. 
 
Konsult har anlitats för att arbeta med äldre anmälningsärenden som 
tidigare har prioriterats ned. Direktionen har beslutat om 
vitesföreläggande gällande bristande underhåll på två fastigheter och om 
tre byggsanktionsavgifter för byggnationer utan bygglov och startbesked. 
Överträdelserna har gällt en tillbyggnad av fritidshus och uppsättning av 
skyltar, där bygglov har kunnat beviljats i efterhand. 
  
Avsluta gamla ärenden 

Direktionens mål att avsluta 50 % av alla lovärenden som är äldre än fem 
år har klarats. Målet med att avsluta alla gamla ärenden ska vara klart 
2023. 
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1.4 Miljö- och hälsoskyddsenheten 

Allmänt  

Miljö- och hälsoskyddsenhetens arbete har främst varit inriktat på 
planerad och händelsestyrd tillsyn och prövning vilket är enhetens 
kärnverksamhet. Ansvar för den så kallade ”trängseltillsynen” på 
serveringsställen har också legat på förbundet. På grund av vakanser, 
sjukdom, trängseltillsyn och covid-19 har vissa planerade projekt och 
aktiviteter prioriterats ned och flyttats fram.  
 

Utifrån krav i lagstiftningen har enheten en skyldighet att anmäla 
misstanke om brott till åklagare/polis och besluta om miljösanktionsavgift 
vid vissa överträdelser. Under perioden har sex anmälningar gällande 
misstanke om brott gjorts inom områdena livsmedel, animaliska 
biprodukter och miljöskydd. 13 beslut om miljösanktionsavgifter har 
tagits. Det har gällt ej inlämnade årsrapporter för köldmedieanläggningar, 
enskilt avlopp utan tillstånd, för sent inkommen miljörapport och 
försäljning av otillåtna kemikalier. Det har beslutats om sex 
livsmedelssanktionsavgifter där verksamheter inte har registrerat sin 
verksamhet innan de påbörjat. Totalt har 478 delegationsbeslut tagits. 
 

De flesta förelägganden eller förbud som meddelas åtgärdas av 
verksamhetsutövaren men i vissa fall krävs att föreläggandet eller 
förbudet förenas med ett vite. Direktionen har beslutat om sex viten under 
året. Det har gällt bland annat förbud att släppa ut avloppsvatten från 
bristfällig avloppsanordning, föreläggande om att inkomma med 
radonmätning samt krav gällande legionella i dricksvatten. Något vite har 
ej dömts ut. 
 

Under perioden har det inkommit och handlagts totalt 56 klagomål. 
Klagomålsärendena gäller främst hälsoskydd, livsmedel, lantbruk och 
nedskräpningar. Antalet nedskräpningar har ökat under året. 
 

Efter genomförd tillsyn har miljö- och hälsoskyddsenheten som mål att 
inspektionsrapport ska skickas ut till verksamhetsutövaren inom tre 
veckor. Det målet har uppfyllts till 70 %.  
 
För att nå ökad samsyn och göra likartade bedömningar oavsett 
handläggare har tillsyn utförts, gemensamt av två handläggare, på 
tillsynsobjekt inom de olika tillsynsområdena.   
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Ärenden 

Totalt har 1 565 nya ärenden startats under 2021. Volymen av antalet 
anmälningar/ansökningar ligger inom de flesta områdena på samma nivå 
som tidigare år. Inom hälsoskydd har flera verksamheter omfattats av 
årlig tillsyn vilket medfört fler ärenden och inom livsmedel har ett 
massutskick genererat många nya ärenden vilket är förklaringen till 
ökningen i förhållande till 2020.  
 

  2020 2021 

Ärendetyp Arboga Kungsör Totalt Arboga Kungsör 
Kommun- 

gemen- 
samt 

Totalt 

Allmänna ärenden 13 8 21 1 0 1 2 

Avlopp 208 83 291 183 108 3 294 

Cistern 4 1 5 2 0 0 2 

Köldmedia 57 17 74 62 21 0 83 

Folköl 1 0 1 13 6 0 19 

Hälsoskydd 46 31 77 114 74 4 192 

Livsmedel 153 87 240 297 193 18 508 

Kemiska produkter 2 0 2 5 5 8 18 

Miljöskydd 190 81 271 201 107 11 319 

Naturvård 10 1 11 20 17 5 42 

Radon 0 0 0 0 0 0 0 

Receptfria 
läkemedel  

20 9 29 7 3 0 10 

Renhållning/avfall 8 1 9 6 8 1 15 

Smittskydd 54 20 74 0 0 0 0 

Tobak 16 8 24 20 7 3 30 

Värmepump 22 14 36 14 17 0 31 

Summa 804 361 1 165 945 566 54 1 565 

 
Ett av direktionens mål har varit att antalet pågående ärenden inte ska 
överskrida 600 stycken exklusive avloppsärenden. Syftet med målet är att 
de ärenden som inkommer till förbundet handläggs och avslutas.  
Generellt har antal pågående ärenden legat stabilt under året och målet 
har nåtts till 100 %. 
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Planerad tillsyn 

Förbundet har som mål att den planerade tillsynen ska uppfyllas till  
100 %. Målet har delvis nåtts till 83%. Viss fysisk tillsyn har ersatts av 
digitala möten och skrivbordstillsyn men den största delen av tillsynen 
har skett fysiskt. Det är främst tillsynen på miljöfarliga verksamheter och 
enskilda avlopp som kunnat genomföras fysiskt, ofta utomhus eller i stora 
lokaler. Alla verksamheter med årlig tillsynsavgift har fått sin tillsyn 
utförd vilket gör att förbundet inte har någon kontrollskuld efter 2021. 
 

Diagrammet nedan visar utfallet av den planerade tillsyn som utförts under 2021 

 
 
Trängseltillsyn 

Arbetet med den så kallade ”trängseltillsynen” för att förhindra smitta av 
covid-19 på serveringsställen med mera har varit högt prioriterad. Totalt 
har 220 kontroller genomförts och 92 verksamheter besökts. Samtliga 
miljö- och hälsoskyddsinspektörer har varit delaktiga i arbetet vilket har 
resulterat i ett effektivt tillsynsarbete. Syftet med kontrollerna har varit att 
föra dialog med verksamheterna vilket har visat sig haft ett gott resultat. 
Inga sanktioner har varit aktuella under perioden.  
 
Förebyggande Informationsinsatser 

Livsmedelsverksamheter har fått information vid tre tillfällen om 
förbundets kontrollmetoder under covid-19 och om införande av 
efterhandsdebitering. En informationsbroschyr har skickats ut till de som 
har köldmedieanläggningar. Information om nya avfallsregler har skickats 
ut till miljöfarliga verksamheter i samband med fakturering och 
hygieniska verksamheter har fått information om nya regler för botox och 
fillersbehandlingar.  
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Livsmedel 

Totalt har 21 nya livsmedelsanläggningar anmält/registrerat sig under 
perioden. Nyanmälda/registrerade livsmedelsverksamheter ska få ett 
första kontrollbesök inom tre månader från det att anmälan gjorts vilket 
har uppfyllts till 29 %.  
 
Kontroll har genomförts enligt fastställd kontrollplan och 100 % av årets 
planerade livsmedelskontroll har genomförts. Totalt har 92 kontroller 
genomförts. Cirka 13 % av kontrollerna har varit föranmälda och 87 % av 
kontrollerna oanmälda. I kontrollen har verksamheternas egenkontroll 
följts upp och inriktningen har bland annat varit kontrollpunkterna 
märkning, spårbarhet, personlig hygien och temperatur. Två anmälningar 
om matförgiftning har inkommit och hanterats. 
 
Tre av fyra planerade projekt genomfördes delvis inom livsmedel under 
året; kontrollprojekt marknader, kontroll av spårbarhet kött, kontroll av 
skötsel och underhåll av reservoarer.  
 

Hälsoskydd 

Inom hälsoskydd har 92 % av den planerade tillsynen genomförts.  
Tillsynen har under perioden omfattat bland annat förskolor, skolor, 
massörer, frisörer och strandbad.   
 
Det har inkommit och handlagts 13 klagomålsärenden. Det har främst 
gällt bostads- och bullerklagomål men även klagomål på djur.  
Under året har de kommunala skyttarna i Arboga varit engagerade i ett 
ärende.  

Två av tre tillsynsprojekt inom hälsoskyddsområdet har genomförts; 
radon i flerbostadshus och bassängbad som är ett pågående projeket även 
under 2022.   
 
Tobak, folköl och receptfria läkemedel 

100 % av den planerade tillsynen inom området har utförts. Två 
ansökningar om försäljning av tobak har inkommit, fyra anmälning om 
försäljning av folköl har handlagts och två anmälningar om försäljning av 
e-cigaretter har handlagts. Kontrollköp för tobak och folköl har inte 
genomförts på grund av covid-19. Tillsyn enligt tobakslagen avseende 
”Rökfria miljöer” har genomförts i samband med hälsoskyddstillsynen på 
skolor. 
 
Enskilda avlopp 

Sedan projektet med enskilda avlopp startades år 2010 har drygt 3 000 
enskilda avlopp inventerats och bedömts. Projektet med de ”röda 
avloppen” är i slutskedet och projekt med att inventera ”gula avlopp” som 
påbörjades 2019 har slutförts under året och nåtts till 100%.  
Målet med de ”gula avloppen” är att de ska vara åtgärdade 2023.   
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Enhetens arbete innebär bland annat att besluta om förbud att släppa ut 
avloppsvatten från bristfälliga enskilda avlopp, följa upp tidigare 
meddelade förbud och ta nästa steg i myndighetsutövningen med att 
besluta om förbud med vite. Totalt har 55 förbud och tre förbud med vite 
meddelats under 2021. Något utdömande av vite har inte varit aktuellt.   

Under perioden har 69 tillståndsansökningar inkommit om att få anlägga 
nya avloppsanläggningar. Merparten av ansökningarna gäller för 
anläggningar som ska ersätta tidigare bristfälliga avloppsanläggningar.  
 
Det planerade tillsynen på minireningsverk blev på grund av covid-19 
framflyttad till 2022. 
 

Miljöskydd 

Inom området miljöfarlig verksamhet har tillsyn skett enligt tillsynsplanen 
med undantag för mindre miljöfarliga verksamheter, u-verksamheter. Av 
årets planerade tillsyn har 78 % genomförts. Tillsynen omfattar bland 
annat egenkontroll, cisterner, avfall, köldmedier, buller, utsläpp till vatten, 
mark och luft samt energieffektivisering. Inom lantbruket kontrolleras 
även växtskyddsmedel och gödselhantering.  
 
Miljöfarliga verksamheter 
Förbundet har tillsynsansvar för elva B-anläggningar (tillståndspliktiga 
enligt miljöprövningsförordningen) inom branscherna täktverksamhet, 
metallbearbetning, värmeverk, avloppsreningsverk, skrotningsanläggning 
och tankrengöring. Årligt tillsynsprogram har tagits fram för 
verksamheterna.  Miljörapporter har granskats och tillsyn har utförts. 
Tillsyn enligt IED (industriutsläppsdirektivet) har utförts på en 
förbränningsanläggning. 
 
Övriga verksamheter C- och U-anläggningar (anmälningspliktiga enligt 
miljöprövningsförordningen eller med årlig avgift) som varit aktuella för 
tillsyn under 2021 har varit inom branscherna metallbearbetning, 
motorsportbana, betongindustri, avloppsreningsverk, 
drivmedelsanläggningar, elektronikåtervinning, skrotningsanläggningar 
och fordonstvättar.   
 
Viss tillsyn på en del mindre U-anläggningar med timavgift har flyttats 
över till 2022.  
 
Inventering av mindre miljöfarliga verksamheter ställdes in på grund av 
covid-19. 
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Lantbruk 
Förbundet har tillsynsansvar över en större fjäderfäanläggning som är en  
B-anläggning (tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen) och 
även omfattas av IED (industriutsläppsdirektivet). Övriga verksamheter 
inom lantbruket som fått tillsyn är växtodlare och mindre djurhållare. Viss 
tillsyn på en del mindre lantbrukare med timavgift har flyttats över till 
2022. Förbundet har nu kommit så långt i lantbrukstillsynen att vissa av 
de mindre lantbruken som har tillsynsfrekvens vart fjärde år har fått sitt 
andra tillsynsbesök. Många mindre lantbruk lägger ner sina verksamheter 
varför många tillsynsobjekt faller bort. Projektet fälttillsyn lantbruk 
ställdes in på grund av covid-19 
 
Hästgårdar 
Inventering av mindre hästgårdar del fyra av fyra har flyttats till 2022.  
 
Energi 

Inom tillsynsområdet energi finns ett samarbete med förbundets energi- 
och klimatrådgivare. Kontaktuppgifter till energi- och klimatrådgivaren 
har förmedlats till verksamhetsutövare vid efterfrågan eller när frågor 
rörande energiåtgärder uppkommit vid inspektionen. Tillsynsområdet 
energi är en del i den ordinarie tillsynen inom miljöskydd, lantbruk och 
hälsoskydd. 
 
Kemiska produkter och biotekniska organismer 

Den planerade tillsynen av kemiska produkter och biotekniska 
organismer utförs till största delen inom andra tillsynsområden såsom 
hälsoskydd, miljöfarliga verksamheter och lantbruk. Tillsynen gäller då 
främst cisterner, kemikalier och köldmedia. 

Fem anmälningar om spridning av kemiska bekämpningsmedel och 
information om biocidprodukter har handlagts. 
 
Ett samverkansprojekt mellan Kemikalieinspektionen och Sveriges 
kommuner om tillsyn av distributörer som säljer bekämpningsmedel har 
genomförts. 
 
Köldmedieanläggningar 
Under perioden har 60 årsrapporter avseende köldmedia handlagts.  
 
Cisterner 
Två ärende om skrotning av cistern har handlagts. 
 
Under 2020 och 2021 planerades att uppdatera och korrigera 
tillsynsregistret för cisterner där det inte förekommer någon annan 
verksamhet som kräver tillsyn. Det blev framflyttat till 2022 på grund av 
covid-19. 
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Avfall- och producentansvar 

Den planerade tillsynen på avfall- och producentansvar hanteras till 
största delen inom andra tillsynsområden såsom hälsoskydd, miljöfarliga 
verksamheter och lantbruk och tillsynen gäller då främst hantering och 
transport av farligt avfall. 
 

Totalt har 15 övriga ärenden handlagts inom området. Det har bland annat 
varit ansökningar om eget omhändertagande av avfall och dispenser från 
lokala avfallsföreskrifter som exempelvis förlängt hämtningsintervall 
gällande slamtömning och ansökan om befrielse från sophämtning.  
 

Föroreningsskadade områden 

Totalt har nio fastigheter utretts under året avseende förorenings-
situationen (fyra i Kungsör och fem i Arboga). 

Tillsynsarbetet med nedlagda deponier pågår och fortsätter med MIFO  
fas 2 (översiktlig undersökning och provtagning) där förbundet har 
tillsynsansvar. Handlingsplaner finns framtagna för sex deponier i Arboga 
och fem deponier i Kungsör. Sju deponier har varit aktuella för 
handläggning under året.  

Under året har tre olyckor med utsläpp inträffat, där förbundet varit på 
plats som tillsynsmyndighet. 

 
Naturvård/Strandskydd 

Planerad tillsyn har genomförts på naturreservatet ”Klämsbo” i Kungsör 
och uppföljande tillsyn på fem strandskyddsdispenser som förbundet 
tidigare beviljat. Syftet med tillsynen är att se så att åtgärderna följer det 
beslut som meddelats. Inga avvikelser noterades. Under perioden har 14 
ansökningar om strandskyddsdispens och 14 nedskräpningsärenden 
handlagts.  
 
Förbundet har yttrat sig till Länsstyrelsen i anmälningsärenden gällande 
vattenverksamhet och åtgärder som väsentligt ändrar naturmiljön som 
exempelvis ledningsdragning och till Skogsvårdsstyrelsen i ärenden 
gällande skogsavverkningar. 
 
Ett eget strandskyddsprojekt blev framflyttat till 2022. 
 
1.5 Energi- och klimatrådgivning 

Köping, Arboga, Kungsör och Fagersta kommuner samverkar kring 

energi- och klimatrådgivningen (EKR) och finansieras av statligt bidrag. 
Rådgivningen sköts av Energikontoret i Eskilstuna. 35 energirådgivningar 
har utförts via telefon, e-post och personligt möte.  Rådgivningarna har 
främst gällt värmesystem och solceller. Förfrågningarna har ökat under 
hösten. Av de som kontaktar energirådgivningen är 50 % privatpersoner 
och 50 % företag/organisationer.  
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Trenden är att antalet rådgivningsärenden har ökat under hösten. I 
Arboga ökade det från nio till 18 och i Kungsör ökade det från tio till 17. 
 
Energi- och klimatrådgivaren har genomfört följande aktiviteter: 

• Deltagit i företagsfrukostar i Arboga och Kungsör 

• Annonsering i lokaltidning (Arboga-Kungsör) 

• Rådgivning till ett företag i Kungsör som lett till att företaget 
beviljats bidrag från Klimatklivet. 

• Besök i Arboga hos BRF med syfte att informera om 
renoveringsstöd 

• Medverkan vid fastighetsägarträff i Kungsör 

• Information på förbundsdirektionens sammanträde i oktober 

Andra aktiviteter har bland annat varit rådgivning till företag som 
beviljats stöd från Klimatklivet, deltagande på företagsfrukost 
(förinspelad videointervju) och webbinarium om elbilsladdning för 
flerbostadshus.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum  

Förbundsdirektion 2022-02-23 Blad 4 
 

Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande 

 
 

   
 

 

§ 3   Dnr 54/2021-042 
 

Årsredovisning 2021 
Beslut 
1 Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner årsredovisning för 

2021. 
 

2  308 tkr återbetalas till förbundsmedlemmarna utifrån aktuella 
fördelningstal. 

 

Handlingar som ingår i beslutet 
• Årsredovisning den 15 februari 2022  
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 15 februari 2022 
 

Sammanfattning 
Från förbundschefen finns årsredovisning för år 2021. Av 
årsredovisningen framgår att förbundet gör ett positivt resultat på 308 tkr 
och att balanskravet uppnåtts under 2021. 

Årsredovisningen överlämnades till ekonomikontoren i Kungsör och 
Arboga kommun den 15 februari 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Förbundsdirektionens ledamöter och ersättare + handling 
Förbundsmedlemmarna + handling 
Revisorerna + handling 
Akten  
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2022-02-28  

VÄSTRA MÄLARDALENS MYNDIGHETSFÖRBUND 

För yttrande: 

Direktionen 

För kännedom: 

Kommunfullmäktige Arboga 

Kommunfullmäktige Kungsör 

Grundläggande granskning av Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 

Vi har genomfört en grundläggande granskning av Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021. 

Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 

Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
direktionen. 

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och 
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens styrning, uppföljning 
och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna 
uttala sig i ansvarsfrågan. 

Vi har vid vår granskning genomfört två möten under 2021 med företrädare för direktionen 
samt förbundsledningen. Vi har vidare studerat måldokument, verksamhetsplaner, 
interkontrollplaner samt direktionens protokoll. 

Vi bedömer att direktionen har en tillfredsställande styrning, uppföljning, kontroll av 
förbundets ekonomi och verksamhet. Vi ser som positivt att det görs en uppföljning av den 
intern kontrollen under året och inte bara vid årets slut. 

Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 

verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde. 

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och 

iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens styrning, 

uppföljning, kontroll och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i 

ansvarsfrågan. 

Vi har vid vår granskning genomfört två möten med företrädare för direktionen samt 

förbundsledningen. Vi har vidare studerat måldokument, verksamhetsplaner, 

interkontrollplaner samt direktionens protokoll. 

Vi bedömer att direktionen har en tillfredsställande styrning, uppföljning, kontroll av 

förbundets ekonomi och verksamhet. Vi ser det som positivt att det görs en uppföljning av 

den intern kontrollen under året och inte bara vid årets slut. 
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Vi kan konstatera att internkontrollplanen innehåller samma internkontrollmoment som 

föregående år. Internkontrollplanen bygger på en riskanalys men vi menar att det också bör 

kunna finnas internkontrollmoment som inte kontrollerats tidigare år. 

Vi vill här understryka vikten av att beslut om internkontrollplan görs efter att en årlig 

riskanalys genomförts för att säkerställa att internkontrolInnonnenten är relevanta och 

utvalda så att de avser de områden där direktion bedömer de största riskerna. 

Revisorerna begär Direktionens yttrande över bifogad rapport senast den 31 maj 2022. 

Yttrandet översändes till revisorerna och till Karin Helin Lindkvist, KPMG, 
e:post karin.helin-lindkvist@kpring.se. 

Håkan Sundström Jh Erik Isaksson 
Revisor 'evisor 
Kungsörs kommun Arboga kommun 
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1 Sammanfattning 
Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  

Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och 
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens styrning, 
uppföljning, kontroll och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i 
ansvarsfrågan. 

Vi har vid vår granskning genomfört två möten med företrädare för direktionen samt 
förbundsledningen. Vi har vidare studerat måldokument, verksamhetsplaner, 
interkontrollplaner samt direktionens protokoll. 
Vi bedömer att direktionen har en tillfredsställande styrning, uppföljning, kontroll av 
förbundets ekonomi och verksamhet. Vi ser det som positivt att det görs en uppföljning 
av den intern kontrollen under året och inte bara vid årets slut.  
Vi vill dock understryka att direktionen har det yttersta ansvaret för 
informationssäkerheten i förbundet och att de därför måste informera sig om vad detta 
ansvar innebär och säkerställa att det hanteras på ett tillfredsställande sätt. 
Vi kan konstatera att internkontrollplanen innehåller samma internkontrollmoment som 
föregående år. Internkontrollplanen bygger på en riskanalys men vi menar att det 
också bör kunna finnas internkontrollmoment som inte kontrollerats tidigare år.  

Vi vill här understryka vikten av att beslut om internkontrollplan görs efter att en årlig 
riskanalys genomförts för att säkerställa att internkontrollmomenten är relevanta och 
utvalda så att de avser de områden där direktion bedömer de största riskerna. 

2 Inledning/bakgrund 
Vi har av revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund fått i uppdrag att 
genomföra en grundläggande granskning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2021. 
Kommunallagen (KL 12 kap 1§) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende 
direktionen. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling 
av fakta och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan 

3 Syfte och revisionsfråga 
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om 
direktionen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av 
verksamheten. I granskningen kommer det att bedömas om direktionen har en 
tillfredställande styrning av ekonomi och verksamhet (målstyrning) samt intern kontroll.  
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4 Avgränsningar 
Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut 
redovisas i särskilda rapporter.  

5 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap. 6 § 
— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

6 Ansvarig nämnd 
Iakttagelserna i denna rapport avser direktionen i Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund.  

7 Projektorganisation/granskningsansvarig 
Granskningen har utförts av Karin Helin Lindkvist kundansvarig och certifierad 
kommunal revisor.  

Förbundets revisorer har deltagit i träffar med företrädare för direktionen och 
förbundsledning. 

8 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

— Möten med företrädare för direktionen och förbundsledning 

— Studier av måldokument, verksamhetsplaner, interkontrollplaner samt direktionens 
protokoll. 

Rapporten är faktakontrollerad av förbundschef. 

9 Resultat 
Revisorerna har haft två möten med företrädare för direktionen och förbundsledningen. 
Vid dessa möten har en grundlig genomgång gjorts av förbundets ekonomi och 
verksamhet.  
 
Direktionen hade för 2021 fattat beslut om mätbara mål inom följande områden:  
Personal, Service, Ekonomi, Miljö- och hälsoskydd, Bygglov, Serviceundersökning av 
förbundets kännetecken samt God ekonomisk hushållning. 
I verksamhetsplanen 2021 redogörs målen för förbundet samt planerade aktiviteter för 
att uppnå målen.  
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I samband med delårsrapporten redovisades att sju av åtta verksamhetsmål 
beräknades uppnås under 2021. Det var målet avseende sjukfrånvaron direktionen 
bedömde att det ej skulle uppnås. Även det finansiella målet beräknades att uppnås. 

I årsredovisningen redovisas att sex av åtta verksamhetsmål har uppfyllts och två är 
delvis uppfyllda. Det är målen avseende sjukfrånvaro samt målet avseende tillsynsplan 
som uppfyllts delvis. Det finansiella målet har uppfyllts.   
 
Vid möte under hösten 2021 med företrädare för direktionen och förbundsledningen 
lämnades följande information: 
Resultatet av servicemätningen redovisas kontinuerligt till alla medarbetare.  

Pandemin har belastat personalen framför allt inom byggverksamheten då deras 
rutiner ännu inte är helt digitala. Inom miljöverksamheten infördes nytt 
ärendehanteringssystem under 2020 vilket underlättat betydligt under pandemin. 

För närvarande pågår införande av nytt IT-system för bygglovshanteringen. Det finns 
ingen beräkning av att detta system ska innebära direkt några besparingar men att det 
ska innebära ett effektivare arbetssätt.  

Under året har anmälningar och ansökningar gällande miljö- och bygg varit oförändrat.  

Trängseltillsynen är ett nytt uppdrag som nämnden fått till följd av pandemin.  

Förbundet har ett samarbete med polisen och kommunens säkerhetssamordnare i 
syfte att stävja osund konkurrens. Ett par gemensamma tillsynsbesök har gjorts. 
 
Bygglovshanteringen har utökats med en handläggare för att klara att hantera alla 
ärenden.  

Vid delårsrapporten prognostiseras att förbundet kommer att uppvisa ett positivt 
resultat på 500 tkr i förhållande till budget. 

Förbundet förväntar sig att byggandet kommer att vara på en fortsatt hög nivå. Ny PBL 
är på gång. Förslag är att den träder i kraft 2023. Förändringarna innebär bland annat 
mer tillsyn. 

Ny behovsstyrd taxemodell inom miljöbalkens område är under utarbetande.  

Mål och uppdrag bedöms inte förändras dramatiskt inför 2022 men det är oklart hur 
förändringar i lagar etc. kommer att påverka kraven på verksamheten. 

Vid möte med företrädare för förbundsledningen och direktionen ställde revisorerna 
frågan om hur direktionen styr och följer upp informationssäkerheten. Det framfördes 
då från förbundsledningen och direktionen att de inom Västra Mälardalens 
myndighetsförbund inte har kompetensen för att kunna arbeta med IT-säkerheten (som 
är en del av informationssäkerheten) utan att det är VMKF (Västra Mälardalens 
kommunalförbund) som har den kompetensen. Vidare framförs att det är VMKF som 
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tecknar avtalen med leverantörer av IT-systemen. Vid mötet framfördes dock att GDPR 
är en fråga som man arbetar med inom VMMF. Förbundets anställda har genomgått en 
digital informationssäkerhetsutbildning som VMKF tillhandahåller. Alla nyanställda 
genomgår också denna utbildning. 

Direktionen har haft tio sammanträden under året.  
I nedanstående sammanställning är ett urval av de ärenden som behandlats på 
direktionens sammanträden. Vid varje sammanträden har uppföljning gjorts av mål och 
ekonomi. 
 
Datum Paragraf Ärende 

2021-01-27 §5 Redovisning av intern kontroll 2020 

2021-02-24 § 12 Årsredovisning 2020 

§ 13 Kompletteringsbudget 2021, avser investeringsmedel 
ej avslutade projekt 

2021-03-24 § 24 Rapport om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

2021-04-21 § 35 Strategisk och ekonomisk flerårsplan 2022–2024 

§ 36 Revisionsrapport granskning av bokslut och 
årsredovisning 2020 

2021-05-26 §45 Verksamhetsrapport januari-april 2021 

§ 48  Revisionsrapport grundläggande granskning 2020 

§ 49 Revisionsrapport granskning av intern kontroll och 
effektivitet i ärendehantering inom miljöverksamheten. 

2021-06-23 § 60 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön i Arboga och Kungsörs kommuner 

2021-09-22 § 79 Delårsrapport 2021  

§ 80  Uppföljning av internkontrollplan kvartal 1 & 2 2021  

2021-10-27 § 99  Ekonomirapport  

2021-11-24 § 104  Budget 2022 
 

§ 106  Mål 2022  

2021-12-15 § 123 Intern kontrollplan 2022  
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§ 124  Verksamhetsplan 2022  

§ 125  Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och eget 
kapital 

  

Direktionen har fattat beslut om följande internkontrollmoment under 2021. Beslut om 
internkontrollmoment har gjorts efter genomförd riskanalys.  

Process Kontrollmoment 
Avvikelse noterade i 
uppföljning av 
interkontroll 

Åtgärd 
redovisade 

Verksamhet 
Rättssäker 
myndig-
hetsutövning. 

Handläggning av 
ärenden ska följa 
lagverk och vara rätts- 
och tidssäkert utfört. 

Inga avvikelser med 
rättslig påverkan har 
noterats. 
 

Avsätta tid för 
utvecklingsdagar 
kring 
handläggnings- 
och 
beslutsprocesser 
samt ta fram 
rutiner och mallar i 
syfte att 
kvalitetssäkra 
ärendehanteringss
ystem samt för att 
nå så effektiv 
handläggning som 
möjligt. 

Administration 
Styrdokument. 

Styrdokument 
förbundsordning, 
reglemente för 
förbundsdirektionen 
samt 
delegationsordning är 
aktuella 

Inga avvikelser 
noterade. 
 

Inga åtgärder 
föreslås. 

Administration 
GDPR. 

Granskning av 
registerförteckning 

Alla 
personuppgiftsbehandlin
gar har inte blivit 
registrerade. 

Inventera vilka 
personuppgiftshan
dlingar som finns 
och ska 
registreras. 
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Process Kontrollmoment 
Avvikelse noterade i 
uppföljning av 
interkontroll 

Åtgärd 
redovisade 

Verksamhet 
Förbundsdirekti
onens beslut. 

Följa upp att 
förbundsdirektionens 
beslut verkställs. 

Två ärenden är under 
utredning. Ett beslut har 
ej kunnat delges och där 
förnyade försök till 
delgivning pågår. Ett 
beslut är under 
utredning för att bedöma 
om utdömande av vite 
ska göras.  

Fortsatt 
utredning/handlägg
ning av de beslut 
som inte verkställts 
än.  

 

9.1 Bedömning 
Med utgångspunkt från de möten som genomförts under året samt studier av 
styrdokument. Uppföljningar och protokoll är vår bedömning att Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund har en tillfredsställande styrning och uppföljning av ekonomi, 
verksamhet och intern kontroll. 
Vi vill dock understryka att direktionen har det yttersta ansvaret för 
informationssäkerheten i förbundet och att de därför måste informera sig om vad detta 
ansvar innebär och säkerställa att det hanteras på ett tillfredsställande sätt. 
Vi kan konstatera att internkontrollplanen innehåller samma internkontrollmoment som 
föregående år. Internkontrollplanen bygger på en riskanalys men vi menar att det 
också bör kunna finnas internkontrollmoment som inte kontrollerats tidigare år.  

Vi vill här understryka vikten av att beslut om internkontrollplan görs efter att en årlig 
riskanalys genomförts för att säkerställa att internkontrollmomenten är relevanta och 
utvalda så att de avser de områden där direktion bedömer de största riskerna. 

Vi ser det som positivt att det görs en uppföljning av den intern kontrollen under året 
och inte bara vid årets slut. 
KPMG AB 

 
Karin Helin Lindkvist   

Certifierad kommunal revisor   

 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och 
uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i 
dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. 
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen. 
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Sammanfattning
Vi har av Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2021-08-31. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Förbundets revisorer ska enligt Kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direkionen
beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

1.1 Räkenskaperna och delårsrapporten
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

 Förbundets resultat för delåret uppgår till 1 496 tkr, vilket är 521 tkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att 
bygglovsintäkterna är högre. Att bygglovsintäkterna är högre beror på att antalet bygglov som inkommit fortsatt har legat på en hög nivå 
och att det har varit fler större bygglov.

 Förbundets årsprognos uppgår till 587 tkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre 
än vid helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. 

 Förbundets prognostiserade balanskravsresultat beräknas uppgå till 587 tkr för 2021. 
 Eftersom det inte finns lagstöd för förbund att ha RUR bör direktion diskutera och fatta nya beslut kring hur tidigare avsättningar till 

RUR ska hanteras. Vi anser därmed att RUR inte ska finnas kvar i förbundet och att direktionen behöver ta beslut under år 2021 om 
hur det ska upplösas samt ändra i riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Bokföringsmässigt blir det ingen skillnad eftersom RUR inte 
är på ett eget balanskonto. Det är enbart i noten för eget kapital som det framgår att RUR är en del av eget kapital, det vill säga det 
ingår i eget kapital som uppgår till 3 mnkr. 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning.

Sida 147 (425)



5© 2021 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document Classification: KPMG Confidential

Sammanfattning forts.
1.2 Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med de av direktionen beslutade målen för den
ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målet.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmål.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionen bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Västerås 2021-09-28

Cecilia Kvist Karin Helin Lindkvist

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att direktionen ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av 
minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader. Det är även den rapport 
som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av direktionen och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen 
beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 Förbundets delårsrapport har upprättats i enlighet med kommunallagen, kommunal bokförings- och redovisningslag och god redo-
visningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till direktionen.

Inledning
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2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2021-08-31.

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras av
SKR5 och Skyrev6. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att med begränsad säkerhet försäkra oss att
delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som
vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade
om en fullständig revision utförts.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med
utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
 Interna regelverk och instruktioner
 Direktionsbeslut

Vi har bedömt om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning.

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser förbundet delårsrapport som enligt 11 kap 16 § Kommunallagen ska behandlas av direktionen.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudie av relevanta dokument
 Intervjuer med berörda tjänstemän
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi
 Översiktlig analys av resultat- och balansräkningen

Inledning forts.
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3.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR
preciserar i rekommendation 17 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad
förvaltningsberättelse.

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17.

3.2 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

I den av direktionen fastställda ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv
och eget kapital” framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom direktionens fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. 
Direktionen har fastställt att årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med budget och vara minst 1 % av 
kommunbidragen för året. 

Resultat av granskningen
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3.2.1 Finansiella mål

Det finansiella målet är att Verksamhetens självfinansieringsgrad ska uppgå till minst 44%. 

I delårsrapporten är det prognos och inte verkligt utfall som redovisas vid delårsutfall.    

Utöver det finansiella målet har förbundet riktlinjer för god ekonomisk hushållning, årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i 
samband med budget och ska vara minst 1% av kommunbidrag för året. Prognosen visar på att förbundet kommer klara målet att resultatet 
överstiger 1% av kommunbidragen för året. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med det av direktionen fastställda finansiella målet.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

3.2.2 Verksamhetsmål

Direktionen har för 2021 fastställt nio verksamhetsmässiga mål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Enligt förbundets egen 
bedömning och prognos kommer de att uppnå sju av åtta verksamhetsmål vid årets slut och ett mål, Mål 1 Total sjukfrånvaro i % av
arbetstiden ska inte överstiga 6 %, kommer förbundet delvis uppnå. 

Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmål.
Gällande prognosen för år 2021 har vi inte funnit några indikationer på att direktionen bedömning skulle vara väsentligen felaktig.

Resultat av granskningen forts.
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3.3 Balanskravet

Ett förbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Enligt 
kommunallagen ska kommuner och regioner ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Kommunallagens krav på ekonomisk balans 
(kommunallagen 8 kap. 4 §) innebär att förbundets intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot 
balanskravet ska återställas inom de kommande tre budgetåren. 

Kommuner och regioner möjlighet att använda sig av reglerna om resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan användas för att 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att 
tillämpa, de kommuner och regioner som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för 
god ekonomisk hushållning som direktionen ska besluta om.

Förbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att förbundets
prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 587 tkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

RUR uppgår till 1 206 tkr.

Beräkningen som ligger till grund för förbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga väsentliga felaktigheter.

Kommentarer

I likhet med tidigare år, dock inte vid granskningen av årsredovisningen 2020, vill vi upplysa om att möjligheten till att utjämna intäkter över 
en konjunkturcykel genom att nyttja RUR är till för kommuner och regioner och inte för kommunalförbund. Med andrar ord är inte RUR 
tillämpligt för kommunalförbund. 

Som nämnts ovan har kommunalförbundet sedan tidigare satt av medel till RUR och direktionen har antagit riktlinjer för hantering av denna. 
I de antagna riktlinjerna från 2019 för god ekonomisk hushållning anges när medel från RUR får disponeras och de får enbart användas vid 
underskott enligt riktlinjerna. 

Eftersom det inte finns lagstöd för förbund att ha RUR bör direktion diskutera och fatta nya beslut kring hur tidigare avsättningar till RUR ska 
hanteras. Vi anser därmed att RUR inte ska finnas kvar i förbundet och att direktionen behöver ta beslut under år 2021 om hur det ska 
upplösas samt ändra i riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Bokföringsmässigt blir det ingen skillnad eftersom RUR inte är på ett eget 
balanskonto. Det är enbart i noten för eget kapital som det framgår att RUR är en del av eget kapital, det vill säga det ingår i eget kapital 
som uppgår till 3 mnkr. 

Resultat av granskningen forts.
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3.4 Analys av Resultaträkning 

En förbundets långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Förbundets resultat för delåret uppgår till 1 496 tkr, vilket är 521 tkr högre än samma period förra året. Det beror främst på att 
bygglovsintäkterna är högre. Att bygglovsintäkterna är högre beror på att antalet bygglov som inkommit fortsatt har legat på en hög nivå och 
att det har varit fler större bygglov.

Förbundets årsprognos uppgår till 587 tkr, vilket är lägre än delårsresultatet. Historiskt sett är det en trend att delårsresultatet är högre än vid 
helår och det beror oftast på att kostnaderna inte kommer linjärt över året. Tidigare år har vår granskning visat på att prognosen för helåret 
stämmer ganska bra överens med årets slutliga resultat.

Resultat av granskningen forts.
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3.5 Balansräkning 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet och i vår översiktliga granskning har det inte framkommit några 
omständigheter som ger oss anledning att anse att balansposterna inte är rätt redovisade och i allt väsentligt är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Resultat av granskningen forts.

(tkr) 31-aug 
2021

31-aug 
2020

31-dec
2020

Balansomslutning 7 569 6 151 5 691
Redovisat eget kapital 4 496 4 068 3 406
Redovisad soliditet 59,4% 66,1% 59,8%
Omsättningstillgångar 6 845 5 473 4 491
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 073 2 083 2 285
Balanslikviditet 222,7% 262,7% 196,5%
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3.6 Redovisningsprinciper

I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen eller, om dessa principer
eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. Upplysningar ska även lämnas kring
säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten
av ändrade uppskattningar och bedömningar samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.

I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med vilket
avses i överensstämmelse med LKBR och RKRs rekommendationer.

Vår bedömning är att förbundet i allt väsentligt efterlever RKRs rekommendationer.

3.7 Drift- och investeringsredovisning

Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R17 Delårsrapport men i de egna rapporterna saknas
information om väsentliga avvikelser och redovisningsprinciperna för både drift- och investeringsredovisning. Enligt RKR R14 ska både
drift- och investeringsredovisningen utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot direktionens budet och att
budgetposterna ska avse senast beslutade budget.

Resultat av granskningen forts.
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Håkan Sundström 
N/140-v-- 

n Erik Isaksson 

Västra Mälardalens nryndighetsförbund 
Missiv 

2022-02-28 

För yttrande: Västra Mälardalens myndighetsförbund 

För kännedom: Kommunfullmäktige i Arboga kommun 

Kommunfullmäktige i Kungsörs kommun 

Granskning bokslut och årsredovisning 2021 
Vi har översiktligt granskat årsredovisningen per 2021-12-31. 

Vi ska enligt 12 kap KL bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
förbundsdirektionen beslutat (2 §). 

Vi har (med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de 
avgränsningar som anges i stycke 1.4 i bifogad rapport) inte identifierat några väsentliga 
felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med 
lagen om kommunal bokföring och redovisning 

Resultatet enligt årsredovisningen är enligt vår bedömning förenligt med det fastställda finansiella 
målen. Det samlade uttalandet från VMMF om måluppfyllelse finns beskrivet i årsredovisningen 
och motsvarar därmed lagens krav. 

Vi bedömer att VMMF per 2021-12-31 lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i 
balans att resultatet är förenligt med det finansiella mål om god ekonomisk hushållning som följs 
upp i årsredovisningen. 

Kommunalförbundets bedömning av verksamhetsmålen är att sex av åtta mål är uppfyllda. Två 
mål är delvis uppfyllda. 

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen endast delvis är förenligt med de fastställda 
verksamhetsmålen. 

Revisorerna överlämnar rapporten till direktionen för vidare behandling. 

Revisor Kungsörs kommun 'evisor Arboga kommun 

1 

Sida 161 (425)



Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2021-12-31

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
28 februari 2022

Sida 162 (425)



2

Document Classification: KPMG Public

© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a 
Swiss entity. All rights reserved.

Snabb överblick 

 Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet

 Vår sammanfattande bedömning är att de av direktion fastställda finansiella 
målen har uppnåtts 2021.

 Vår sammanfattande bedömning är att sex av åtta mål är förenliga med de av 
direktionen fastställda verksamhetsmålen och två är delvis uppfyllda. 

 Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravet för helåret.
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På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västra Mälardalens Myndighetsförbund har KPMG granskat kommunens årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i 
syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionens 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i 
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat

Årets resultat uppgår till 308 tkr, vilket är 221 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 87 tkr. En förklaring till skillnaden är ökade intäkter för 
bygglov och lägre kostnader på grund av pandemin.  

Balanskrav

Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravet för helåret.

Sammanfattning
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Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för god 
ekonomisk hushållning.

Bedömning av direktions mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Förbundets samlade  bedömning är att måluppfyllelsen avseende förbundets verksamhetsmål är att sex av åtta verksamhetsmål har uppfyllts 
och att två mål delvis uppfyllts. Förbundet har ett finansiellt mål vilket har uppfyllts. Bedömning görs att förbundet uppfyller riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att det av direktionens fastställda finansiella mål har uppnåtts 2021.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att sex av åtta mål är förenliga med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen och två är delvis 
uppfyllda. 

2022-02-28

Cecilia Kvist Karin Helin Lindkvist

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor

Sammanfattning
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Inledning 
Vi har av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för 
räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
som direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och 

redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer.
 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 

hushållning

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner 

(SKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Direktionsbeslut
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Inledning - fortsättning
1.3 Metod 

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

 Förvaltningsberättelse
 Resultaträkning
 Balansräkning
 Kassaflödesanalys
 Noter
 Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
 Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av

direktionen beslutade målen
 Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
 Översiktlig analys av övriga poster
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Inledning - fortsättning
1.4 Avgränsningar

Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom 
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor 
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar 
oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de 
finansiella siffrorna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna. Övriga sidor i 
årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.

Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

1.5 Ansvarig nämnd

Granskningen avser direktionens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av direktionen. 

Rapporten är faktakontrollerad av förbundschef och ekonom. 
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Verksamheternas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, 
utan betraktas som underlag till förbundets  förvaltningsberättelse. I årsredovisningen igår bilaga Verksamhetsberättelse 2021 och 
denna har vi inte granskat och det är för att det är den el som inte regleras av LKBR (verksamheternas förvaltningsberättelser).

Vi noterar att förbundets  förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet Redovisningsgprinciper att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med 
vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s rekommendationer.

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs
gällande rekommendationer.

Vår bedömning är att förbundet i allt väsentligt efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.3 Balanskrav

Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa 
resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera 
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av 
förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Förbundets  överskott för året uppgår till 308 
tkr, vilket även balanskravsresultatet uppgår till. 

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner och förbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de
allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundets 
ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen 
beslutade målen.

I den av direktionen fastställda ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och eget kapital” framgår att god ekonomisk 
hushållning uppnås genom direktionens fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Direktionen har fastställt att årets 
resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med budget och vara minst 1 % av kommunbidragen för året. 

Förbundets samlade  bedömning är att måluppfyllelsen avseende förbundets verksamhetsmål är att sex av åtta verksamhetsmål 
har uppfyllts och att två mål delvis uppfyllts. Förbundet har ett finansiellt mål vilket har uppfyllts. Bedömning görs att förbundet 
uppfyller riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning. 

I vår granskning av direktionens fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god 
ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande.
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2.4.1 Finansiella mål

Det finansiella målet är att Verksamhetens självfinansieringsgrad ska uppgå till minst 44%. 

Utfallet uppgår till 46%, vilket innebär att målet är uppfyllt. 

Myndighetsförbundets bedömning är att förbundet uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 

Vår sammanfattande bedömning är att det finansiella målet är förenliga med de av direktionen fastställda finansiella mål.

Utöver det finansiella målet har förbundet riktlinjer för god ekonomisk hushållning, årets resultat ska vara positivt och nivån ska 
fastställas i samband med budget och ska vara minst 1% av kommunbidrag för året. För 2021 uppgår resultatet till 308 tkr, vilket
motsvarar 3,54%. Således har resultatmålet uppnåtts 2021.  

2.4.2 Verksamhetsmål

Direktionen har för 2021 fastställt nio mål med betydelse för god ekonomisk hushållning, åtta verksamhetsmål och ett finansiellt mål.

Utfallet för verksamhetsmålen är att sex av verksamhetsmålen är uppfyllda och två är delvis uppfyllda. Det är målet Total sjukfrånvaro 
(Mål 1) och målet Fastställd tillsynsplan (Mål 4) som är delvis uppfyllt.  

Förbundets sammanfattande bedömning av måluppfyllelse är att av åtta verksamhetsmål är sex uppfyllda och två är delvis uppfyllda. 

Vår sammanfattande bedömning är att sex av åtta mål är förenliga med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen och två är 
delvis uppfyllda. 

2. Resultat av granskningen- fortsättning
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning

Ett förbunds långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Årets resultat uppgår till 308 tkr, vilket är 221 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 87 tkr. En förklaring till skillnaden är 
ökade intäkter för bygglov och lägre kostnader på grund av pandemin.  

Verksamheten avseende bygglov ger ett överskott på 1 200 tkr medan verksamheten avseende miljö- och hälsoskydd ger ett 
underskott på 1 200 tkr. Direktionen ger ett överskott på 132 tkr.

Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2.6 Balansräkning

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslut har 
det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att 
anse att balansposterna inte är rätt redovisade och i allt väsentligt är 
upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och 
redovisning. 

2. Resultat av granskningen- fortsättning
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.7 Kassaflödesanalys

Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om förbundets in- och utbetalningar under året. 
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen 
har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för 
den löpande verksamheten. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
direktionens  sist beslutade budget.

Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.9 Investeringsredovisning

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och 
direktionens budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade 
investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen..

Förbundets budget för investeringar under 2021 uppgår till 996 tkr och årets utfall uppgår till 164 tkr. Det är en avvikelse på 832 
tkr. Avvikelsen hänförs  till  att investering av e-arkiv har flyttats fram, digitaliseringen inom bygglovenheten pågår men har 
försents och även e-tjänster för miljö- och hälsoskydd har försenats. Investeringarna kommer att slutföras under 2022. .

Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad 
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.
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för verksamhetsår 2021. 

Sammanfattning 
Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har inkommit med sin 
årsredovisning och verksamhetsberättelse för år 2020. Årets resultat uppgår 
till 9 653 tkr, vilket medför en positiv avvikelse mot budget med 2 273 tkr. 
Kungsörs kommuns andel av de gemensamma kostnaderna redovisar en 
positiv budgetavvikelse med 125 tkr. 
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§ 1 Bokslut och årsredovisning Kungsörs 
kommun 2021 jämte revisionshandlingar 
Diarienummer KS 2022/25 

Beslut 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 
årsredovisningen 2021 för Kungsörs kommun. 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att reservera 7 000 tkr av 
årets resultat till framtida miljösaneringar inom Kungsörs kommun, att 
synliggöras i årsredovisningen. 
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att överföra 1 800 tkr av 
investeringsbudgeten från 2021 till investeringsbudgeten 2022 för 
socialnämnden i enlighet med deras förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med årsredovisningen för 
Kungsörs kommun. Kungsörs kommun redovisar per den 31 december 2021 
en positiv avvikelse om 15 195 tkr vilket är en positiv budgetavvikelse om 
12 195 tkr.  
I årsredovisningen framkommer även uppföljning av mål för 
verksamheterna. Bedömningen är att tre av fem målen är uppfyllda meden 
resterande två går åt rätt håll. Två av målen har redan uppnåtts vilket är 
målet om ranking av årets miljökommun och resultatnivån för 2021. Målet 
om befolkningsökningen går före i utvecklingen. Måluppfyllelse gällande 
arbetslöshetsstatistik och skolresultat för åk 9 ligger fortfarande inte på 
önskad nivå men tar kliv i rätt riktning 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
BUN 2022-01-26 § 3 Årsbokslut och Årsbokslut 2021 
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Detta är Kungsörs kommun 
Vision 

Kungsörs kommuns mål och budget bygger på att nå den långsiktiga visionen för kommunen 
vilket är Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och 
kreativitet får människor och företag att mötas och växa. För att nå visionen arbetar 
kommunen efter tre ledord; Öppenhet, Kreativitet, Närhet.  

Öppenhet innebär att vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra 
med en öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns 
möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling. 

Kreativitet innebär att vi i samverkan får saker att hända i ett Kungsör där både människor 
och företag växer. I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga 
lösningar, i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här 
tar vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång. 

Närhet innebär att vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i 
den lugna orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära 
till Mälaren, natur och friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och 
variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att 
ta tillvara andra städers kvaliteter. 

Under verksamhetsåret 2021 har Kungsörs kommun arbetat med mål kopplade till visionen. 
Kungsörs kommun uppfyller tre av de fem fullmäktigemål som antogs inför budget 2021. De 
två målen som inte uppfylldes under 2021 visar dock på en positiv trend. 
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Fakta om Kungsör 

Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 800 invånare. Kungsör präglas av en 
kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och 
bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. 
Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och 
befintliga områden. 

Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på 
Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping 
och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och 
Stockholm når du på en timme med snabbtåg. 

Så styrs Kungsör  

Kungsör styrs genom politiska beslut i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 
Kommunfullmäktige är Kungsör kommuns högsta beslutande organ, Kungsörs egen 
”riksdag”. De 31 ledamöterna utses i allmänna val, som sker vart fjärde år. Det är 
socialdemokraterna, liberalerna och vänsterpartiet som styr Kungsörs kommun tillsammans.  

Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 2019–2022  

Socialdemokraterna .............................................11  
Sverigedemokraterna .............................................6 
Moderaterna........................................................... 5  
Centerpartiet ..........................................................4 
Liberalerna .............................................................2 
Vänsterpartiet ........................................................ 2 
Kristdemokraterna ..................................................1 
Totalt .....................................................................31 

 
  

Sida 200 (425)



6 
 

Året i korthet 
Ekonomi 
Kungsörs kommun redovisar per den 31 december 2021 en positiv budgetavvikelse om 
15 195 tkr vilket är en förbättring jämfört med 2020 med 7 568 tkr. Verksamheternas 
budgetavvikelse uppgår till 8 351 tkr, skatteintäkter och generella statsbidrag 5 432 tkr och 
nettot av externfinans 1 412 tkr. 

Nedan redovisas budgetavvikelserna per nämnd. 

 

Under verksamhetsåret 2021 har en ny serviceenhet bildats inom kommunstyrelsen var 
budgetmedel för tidigare serviceenhet inom barn- och utbildningsnämnden och 
socialnämnden har flyttats till kommunstyrelsen därav att kommunstyrelsens budget har ökat 
under 2021. I juni 2021 tilldelades barn- och utbildningsnämnden ytterligare 4 000 tkr och 
socialnämnden 3 000 tkr efter att den nya skatteprognosen från SKR visade på 
prognostiserade ökade skatteintäkter och fullmäktige valde då att anta en ny budget för 
Kungsörs kommun. 

Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen redovisar per den 31 december 2021 en 
budgetavvikelse medan socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse. Intern finansen 
redovisar också en positiv budgetavvikelse om 8 074 tkr vilket hänförs till att budgetmedel 
som återfinns centralt inte har fördelats ut till nämnderna, detta är medel för lönerevisionen 
som var lägre än budgeterat samt oförutsett som inte fördelats ut. Kommunstyrelsens 
budgetavvikelse hänförs till reserverade medel för miljösanering som ska genomföras under 
2022, utan denna redovisar även kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse om 5 524 tkr. 
Kommunstyrelsens resultat har under året påverkats av rättelser av historiska felbokföringar, 
mer ingående analys av resultaten för nämnderna återfinns under avsnittet Driftredovisning. 

Verksamhet 

Coronapandemin har påverkat samtliga verksamheter inom Kungsörs kommun och de 
kommunala bolagen, dock i olika hög utsträckning. Samtliga verksamheter har tagit vara på 
de lärdomar som verksamheterna fick under första pandemiåret 2020 och har utvecklat dessa 
under 2021. Fortsättningsvis har pandemin påverkat utvecklingen inom delar av 
verksamheterna då de har varit delvis pausade.  

Den utveckling som har pågått kopplat till fullmäktiges mål innebär att tre av de fem målen 
uppfyllts under året. Kungsör fortsätter att klättra i både företagsrankningen och 
miljörankingen bland samtliga kommuner i Sverige. Företagsrankningen innebär att Kungsörs 
kommun har gått från en av de sämsta kommunerna till bland de bästa på fem år och har blivit 
förebild för andra småkommuner.  

2020
Förvaltning jan-dec jan-dec
(tkr) Utfall Utfall Budget Avvik Diff 20/21
Totalt Barn- och utbildning 244 023 232 017 229 557 -2 460 -12 006
Totalt Socialförvaltningen 256 494 256 159 260 372 4 213 -335
Totalt Kommunstyrelsen 76 341 100 480 99 004 -1 476 24 139
Totalt intern finans -4129 -1 574 6 500 8 074 2 555
Total driftsredovisning 572 729 587 082 595 432 8 351 14 353

2021
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
Ännu ett år har passerat och vi är 8787 medborgare i Kungsörs kommun och vi har kämpat 
mot pandemin covid-19. De flesta har blivit vaccinerade mot covid-19 och i skrivande stund 
hoppas jag att vi får börja komma tillbaka och vara mer sociala både på jobbet och i hemmet. 

Många av våra medarbetare har jobbat hårt under detta år och med restriktionerna att man 
skulle jobba hemma för att minska smittspridning. Men flera jobb fungerar inte att jobba 
hemifrån såsom läraryrket till stora delar samt omsorgen för våra äldre och dessa grupper har 
haft ett tufft år under 2021. Jag vill med dessa rader verkligen skicka ett stort tack till alla 
medarbetare, från den politiska ledningen för detta goda arbete. 

Vi har under året fortsatt att sjösätta flera detaljplaner för att kunna bygga flera bostäder och 
vi har börjat utveckla hamnen i Kungsör till en mötesplats. Vi har haft en fortsatt tillväxt med 
inflyttning och vi har fortsatt klättringen i näringslivsrankingen och är nu bland de 50 bästa i 
landet. 

Resultat landade för 2021 på 15 195 000 kronor i positivt resultat men då har vi fått ganska 
många statsbidrag av engångskaraktär. Detta överskott stärker vår ekonomi då vi kan 
investera för en starkare välfärd i Kungsör i framtiden. Vi är övertygade att vi kommer att ha 
en del tuffa utmaningar de närmaste åren med demografin gällande barn och äldre men vi ska 
jobba hårt för att bibehålla kvalitén i våra verksamheter. 

I och med detta så lägger vi 2021 till handlingarna och ser fram mot 2022 och tackar våra 
medarbetare för ett gott arbete under året som varit. 

 

Mikael Peterson 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommundirektören har ordet 
Ett andra år med pandemin har passerat och det har inte varit två lätta år. Belastningen på 
personalen har varit stor och i det läget skulle man kunna förvänta sig kanske att servicen och 
utvecklingen stannade av men inte i Kungsör. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb med att 
fortsätta förflytta Kungsör framåt och skapa ännu bättre service och ta utvecklingen framåt. 

Så trots tuffa förutsättningar, inte tuffare än hos andra självklart, så har vi ändå gått framåt 
och kommunens medborgare och företag anser att vi sköter oss bra. 

Kungsörs utveckling de senaste åren har varit fantastisk och vi får nu bevis för det i olika 
mätningar. Sen är det viktigt att förstå hur olika delar hänger ihop och vad som gör en 
kommun bra. Man kan ha ”bevis” för en kommuns förträfflighet genom statistik och olika 
mätningar men det bästa resultatet måste vara när kommunens medborgare får säga sitt, 
kommunens företag får säga sitt och hur mycket det uppskattas när man får ge betyg på den 
service man fått. 

I bilden nedan så ser ni en sammantagen bild mellan just de kanske tre viktigaste 
undersökningarna om hur vi som kommun klarar av att vara kommun. Mycket stolt kan jag då 
konstatera att vi idag räknas som den fjärde bästa kommunen i hela Sverige om man slår ihop 
dessa undersökningar. 

 

 
Vill med detta tacka alla otroligt duktiga chefer som med sin personal jobbat hårt för att vi ska 
klara två års pandemi men som också fört oss kraftigt framåt. Hoppas ni alla känner stolthet 
över detta för det är oerhört viktigt för både möjligheten att rekrytera kompetent personal och 
för att få människor att flytta till Kungsör. 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 
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Styrning och uppföljning 
Den kommunala koncernen 
I Kungsörs kommun utgör den kommunala koncernen med nämnder och bolag den 
övergripande styrningen. Den kommunala koncernen leds av kommunfullmäktige genom 
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt styrelserna för 
moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB och de tre bolagen i bolagskoncernen – 
Kungsörs Fastighets AB, Kungsörs Kommunteknik AB och Kungsörs Vatten AB. 

Tillsammans med andra kommuner organiseras myndighetsutövning, renhållning, 
upphandling, IT, med mera i gemensamma nämnder eller kommunalförbund. 
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Styrning och uppföljning – processen 
Kommunen och bolagen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån 
kommunfullmäktiges, nämndernas och bolagens mål. Fullmäktiges mål följs upp tre gånger 
per år.  

Kommunfullmäktiges mål uttrycker långsiktiga mål för verksamheterna – vad den politiska 
majoriteten anser viktigast att åstadkomma för kommunens utveckling under mandatperioden. 
Kopplingen mellan fullmäktiges mål och målen för nämnder och styrelser är inte direkt 
tvingande, men majoriteten av nämndernas och bolagens mål relaterar till fullmäktiges mål.  

Samtliga nämnder och bolag har i respektive årsredovisning rapporterat status för de mål och 
aktiviteter som bedrivs för att uppfylla målen. 
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Förvaltningsberättelse 
Fem år i sammandrag 
I detta avsnitt redovisas en översikt av kommunens utveckling de senaste fem åren. 

Kungsörs kommun fortsätter att växa och har växt de senaste fem åren med cirka 37 nya 
invånare i snitt per år. Under 2021 flyttade det in 42 nya kungsörare och som mest var det 
8 810 invånare i Kungsörs kommun. Resultatet för Kungsörs kommun har ökat kraftigt under 
2021 och är det största sedan 2018, det är dock viktigt att påpeka att under de senaste åren har 
det varit generöst med statsbidrag, både riktade men även generella, för att hjälpa 
kommunerna i Sverige under pandemin. Trots det ökade resultatet har Kungsör en fortsatt hög 
nettokostnad för sina verksamheter och relativt låga resultatnivåer. Kungsörs 
demografiutveckling och expandering av nya verksamhetsområden innebär framtida ökade 
kostnader för kommunens och koncernens samtliga verksamheter, mer beskrivning återfinns i 
avsnittet Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning. I och med Kungsörs 
historia som tidigare institutionsort kommer äldreomsorgen inom Kungsör stå för stora 
utmaningar med fler äldre med demenssjukdom som är multisjuka. Demografiutvecklingen 
innebär även att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden kommer att behöva 
expanderas inom en snar framtid. 

Kungsörs kommun har inga egna upptagna lån, dessa återfinns hos de kommunala bolagen 
och förbunden som Kungsörs kommun är borgenär för. Koncernens totala låneskuld uppgår 
per den 31 december 2021 till 816 124 tkr, varav 47 860 tkr är en skuld till kommunen. 
Förutom låneskulden har Kungsörs kommun en ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser 
som inte är upptaget i balansräkningen, mer beskrivning återfinns i avsnittet Väsentliga risker 
och osäkerhetsfaktorer.  

Investeringsnivåerna inom Kungsörs kommun och främst hos KKTAB är fortsatt höga. Av 
Kungsörs kommuns totala investeringsbudget 2021 är enbart cirka 68 procent av 
investeringarna finansierade årets resultat medan resterande 32 procent är finanseriade av 
egna medel. Investeringar som KKTAB genomför är till största del finansierade av lån, 
antingen från kommunen eller från Kommuninvest med kommunen som borgenär. Nuvarande 
investeringsnivåer är hållbara kortsiktig men inte långsiktigt.  

Kommunfullmäktige antog inför verksamhetsåret 2021 fem mål som ska styra 
verksamheterna mot det långsiktiga kommunala målet, vision 2025. Av de fem målen anses 
tre vara helt uppfyllda under 2021 medan två inte är uppfyllda. De två målen som inte 
uppfylls har en positiv trend och arbetet som nämnderna och bolagen har gjort under 2021 
leder till framsteg av mål men inte till uppfyllelse av målen, mer ingående beskrivning finns 
under avsnittet Måluppföljning. 

Ett av målen som inte har uppfyllts under året är kopplat till arbetslösheten i Kungsörs 
kommun. Per den 31 december 2021 är arbetslösheten 9,90 procent vilket är en minskning 
med 1,70 procent jämfört med 2020. Arbetslösheten 2021 är lägre i Kungsör än innan 
pandemin startade. 

Under 2021 har kommunen gjort flertalet rättelser av historiska felbokföringar som påverkar 
resultatet för 2021 men som inte är likviditetspåverkande. Dessa justeringar redovisas som 
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jämförelsestörande poster i resultaträkningen och beskrivs mer ingående under avsnittet 
Driftsredovisning under kommunstyrelsens uppföljning. 

 

FEM ÅR I SAMMANDRAG 2017 2018 2019 2020 2021 

  
   

    

Folkmängd 31 dec 8 603 8 667 8 675 8 745 8 787 

Kommunalskatt 22,03 22,03 22,03 22,03 22,03 

Total skatt inkl landstingsskatt 32,91 32,91 32,91 32,91 32,91 

  
   

    

Nettokostnadernas andel av skatte- 
   

    

intäkter och generella statsbidrag  96,5% 98,3% 98,8% 100,0% 97,8% 

Verksamhetens nettokostn (Mkr) -472,8 -510,8 -541,7 -576,9 -587,1 

Resultat exkl jämförelsestörande 
   

    

poster (Mkr) 21,6 13,2 8,1 7,6 11,6 

Årets resultat (Mkr) 21,6 13,2 8,1 7,6 15,2 

Soliditet 62,8% 62,6% 53,5% 54,6% 49,2% 

Rörelsekapital (Mkr) 61,2 120,2 80,6* 125,8* 115,0 

  
   

    

Låneskuld (Mkr) 0 0 0 0 0 

Låneskuld/invånare, kr 0 0 0 0 0 

Totala skulder, avsättningar och 
   

    

Ansvarsförbindelser per invånare 108 417 108 749 122 999 128 896 105 283 

  
   

    

Totala tillgångar per invånare, kr 55 064 57 275 68 664 68 352 78 990 

Eget kapital per invånare, kr 34 564 34 854 36 745 37 323 38 874 

            

      

*Rörelsekapitalet är justerat i tabellen ovan jämfört med årsredovisningarna för 2020 samt 
2019. Justeringarna hänförs till placeringar som tidigare hade klassats som finansiella 
anläggningstillgångar men klassas nu som omsättningstillgångar vilket innebär att 
rörelsekapitalet ökar för dessa två år.  
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Väsentliga händelser (förändringar) under året 
Coronapandemins påverkan 
Pandemin har påverkat kommunens verksamheter under hela verksamhetsåret dock så har 
påverkan gått i vågor då det var lättade restriktioner under del av året. Inom barn- och 
utbildningsnämnden har pandemin inneburit stora påfrestningar på verksamheterna med 
mycket sjukfrånvaro under perioder samt att barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerligt 
haft krishantering för samtliga verksamheter under året. Även inom socialnämndens 
verksamheter så har pandemin påverkat samtliga verksamheter dock på olika skalor. En del av 
det planerade arbetet såsom heltidsresan har pausat och inte återupptagits ännu med anledning 
av pandemin. Under 2021 har sjukfrånvaron minskat och ligger för 2021 på en nivå som är 
lägre än 2019. Mycket av den minskade sjukfrånvaron bygger på det förebyggande arbetet 
som har gjorts inom förvaltningen för att minska och förhindra smittspridningen. Under 
perioden har behovet av stöd till cheferna ökat gällande arbetsrätt, rehabilitering, 
personalsociala frågor och rekrytering, vilket kan vara en effekt av det ökade trycket på 
kommunens medarbetare.  

Krisstaben har varit aktiverad under perioden och mellan januari-juni samt oktober-december, 
har staben haft möten varje vecka för att stämma av läget nationellt, regionalt som lokalt. 
Under denna period har även avrapportering skett till den centrala ledningsgruppen en gång 
per vecka. Coronapandemin har under perioden fortfarande påverkat kommunens 
verksamheter i olika omfattning. 

Organisation 
Kungsörs kommun har blivit ny delägare till Energikontoret i Mälardalen, ett expertorgan 
inom energi- och klimatfrågor vilket kommer ge stöd i utvecklingen inom energiområdet. 
Sedan årsskiftet har Kungsörs kommun också ingått i nytt räddningstjänstförbund – 
Räddningstjänsten Mälardalen. Kungsörs fastighetsbolag har rekryterat en ny VD som börjar 
sin anställning den 1 mars 2022. 

Organisationsförändring inom kommunens verksamheter är att det finns en ny 
ledningsorganisation inom socialförvaltningen och en ny serviceenhet inom 
kommunstyrelsens förvaltning. Den genomlysning av Västra Mälardalens Kommunalförbund 
(VMKF) som genomförts av KPMG kommer på sikt att påverka organisationen, liksom att 
nuvarande förbundschef för VMKF har valt att avsluta sin anställning där 
rekryteringsprocessen är påbörjad.  

Ortsutveckling 
Ett nytt planprogram för Kungsörs tätort är framtaget och beslutat för att möjliggöra nya 
detaljplaner för att uppnå målet att bli 9000 invånare år 2025. Detaljplaner som blivit antagna 
under perioden är DP Oden, Tallåsgården/Trygghetsboende och Runnabäcken 2. Pågående 
detaljplaner är Borgvik, Klämsbo, Fiskdammen samt Gjutaren 4. 

Rivningen av silon vid hamnen har genomförts enligt plan, både tidsmässigt och ekonomiskt. 
Strikt miljöövervakning har skett med hjälp av entreprenör. Nu genomförs hamnutvecklingen 
i etapper och första delen av hamnprojektet med anläggning av gröna ytor och asfaltering blev 
klar i början av september. Framtagandet av idéer för etapp 2 av hamnutvecklingen 
påbörjades under hösten. 
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Bygget av den nya förskolan 
Paletten är påbörjad och 
förväntas stå klar i centrala 
Kungsör under 2022. 
Tillagningsköket flyttar från 
Malmberga förskola till 
Paletten och kommunen 
tillskjuter 700 000 kr i 
ytterligare 
investeringsmedel.  
 

Miljö och jämställdhet 

Miljö: Under året deltar Kungsörs kommun i Glokala Sverige som är ett kommunikations- 
och utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland 
politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan 
Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum 
för Lokal Demokrati (ICLD).  

I linje med avsnittet Upplevelsemat i kommunens Livsmedelsplan var kommunen med och 
arrangerade Matsafari i Kungsör-Köping-Arboga. Matsafari syftar till att öka kunskapen om 
den lokala, närodlade maten och ger matproducenter en möjlighet att visa upp sina produkter, 
gårdar och produktionsmetoder.      

Jämställdhet: Under perioden har arbetet med att uppdatera arbetsvärderingen av alla tjänster 
i kommunen påbörjats. Arbetet omfattar hur krav, ansvar och arbetsförhållanden ser ut för alla 
befattningar och ligger till grund för lönekartläggning som ska göras enligt 
diskrimineringslagen och för lönestrukturen. Nya riktlinjer för rekrytering och 
chefsrekryteringar har tagits fram för att stödja och säkerställa att rekrytering inom 
organisationen sker på ett icke diskriminerande sätt. 

Väsentliga händelser för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har sedan årsskiftet en ny 
serviceenhet för kost och lokalvård.  

Det lokala företagsklimatet visar i Svenskt Näringslivs ranking att Kungsörsföretagen ger sin 
kommun ytterligare pluspoäng. När det gäller det sammanfattande omdömet har Kungsör nu 
betyget 4,3 vilket ger en tiondeplats i landet. Placeringen i Svenskt Näringslivs ranking blev 
så högt som 45 vilket innebär att vi nått 2022 års mål redan. 

Kungsörs kommun har under perioden svarat på remiss angående differentierat strandskydd 
där Kungsör ställer sig positiv till att strandskyddsbestämmelserna ses över och differentieras 
vilket möjliggör för klokare beslut utifrån lokala förutsättningar. Kungsörs kommun har även 
lämnat synpunkter på Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram. 

För att vara en effektiv organisation fortsätter Kungsörs kommun att samverka inom KAKS 
(Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar) inom flera utvecklingsprojekt. Bland annat 
arbetar kommunstyrelsen aktivt med digitalisering och ett nytt beslutsstödsystem vilket 
medför effektiviseringar och lägre kostnadsökningar på sikt.  
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Väsentliga händelser från socialnämnden: Väsentliga händelser under året är att en ny 
ledningsorganisation är på plats inom socialförvaltningen vilket ska skapa och ge en bättre 
kontroll över verksamheterna. Socialnämnden har under hösten påbörjat ett pilotprojekt var 
Arbetsmarknadsenheten tar över från fristående aktörer att matcha och rusta arbetssökande för 
att få ut dem på arbetsmarknaden. Nämnden ska arbeta med att förbereda dessa individer för 
arbetsmarknaden och därmed reducera kostnaden för försörjningsstöd. Arbetet med 
digitalisering fortsätter och socialförvaltningen kommer under hösten att placera 
läkemedelsautomater hemma hos fem brukare. Automaterna kommer att minska behovet av 
hemtjänst och hälso- och sjukvårdsinsatser (HSO) hos dessa fem individer. Ett ytterligare steg 
i digitaliseringen är implementationen av nyckelfri hemtjänst vilket ska leda till färre resor för 
personalen och högre trygghet för personerna med hemtjänst. Utvecklingen och användandet 
av TES fortsätter och under våren klev även HSO organisationen in i system. TES är ett 
planerings- och uppföljningsverktyg som ska hjälpa till att få en effektivare verksamhet inom 
äldreomsorgen. 

Väsentliga händelser från barn- och utbildningsnämnden: För att få en effektiv 
verksamhet gör nämnden fler insatser för att främja barns skolgång. För att både öka 
kvaliteten och minska kostnadsökningarna för grundsärskolan så har en integrerad 
särskolegrupp inklusive fritidsverksamhet startat på en av skolorna. En ytterligare insats för 
att öka kvaliteten på förskolan är att pedagogerna genomfört en högskolekurs i systematiskt 
kvalitetsarbete. 

Nämnden har riktat fokus på att stärka kunskap, trygghet och trivsel i grundskolan och för att 
uppnå detta har förvaltningen under perioden genomfört ett flertal insatser. Skolan har också 
fokuserat på att öka kunskaperna i matematik och har erbjudit särskilda matematiksatsningar 
med eleverna. 

Skolorna genomför under läsåret ett fortbildningspaket inom NPF-området (neuropsykiatriska 
funktionsvariationer), ”Att flytta fokus från åtgärdande till förebyggande”, vilket är uppdelat i 
fem moment och består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Syftet med 
utbildningen är att öka måluppfyllelsen, främja skolnärvaron och öka den psykiska hälsan för 
alla elever. Efter skolornas TMO-utbildningar (Traumamedveten omsorg) de två senaste 
läsåren så har personalen pratat kring sin vuxenroll på skolan och att man är viktiga vuxna. 
Inför detta läsår har skolorna tagit fram en beskrivning av vad en viktig vuxen är och vad en 
viktig vuxen gör, vilket har resulterat i en förvaltningsgemensam deklaration med 
förväntningar och riktlinjer för vad alla anställda står för. 

Barn- och utbildningsnämnden har upprättat ett samverkansavtal med Köpings kulturskola 
som möjliggör för Kungsörs elever att få spela instrument i Köping som Kungsörs musikskola 
inte kan erbjuda. Med hjälp av externa medel från Statens kulturråd och verksamhet har 
nämnden kunnat projektanställa en musiklärare på halvtid under läsåret. Andra externa medel 
har möjliggjort för utökade sommarlovsaktiviteter på fritidsgårdarna. 

För vuxenutbildningen har fokuset varit att genomföra de lagstadgade utbildningsformerna 
inom komvux samt åtgärder som leder till att vuxna invånare i Kungsörs kommun får 
utbildning så att de ökar sina förutsättningar att bli anställningsbara.  
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
Befolkning 

Per den 31 december 2021 hade Kungsörs kommun 8 787 invånare – en ökning med 42 
personer sedan årsskiftet, och ligger i linje med prognosen. Ökningen hänförs i sin helhet till 
nettoinflyttningen då födelseöverskott var 0 2021. Det är 13 färre än vad som ligger i budget 
2022 och fler än vad som antogs i Statisticons februariprognos enligt diagrammet ovan. En 
invånare genererar ca. 66 tkr i intäkter.  

Kommunen har som målsättning att ha 9 000 invånare år 2025. För att uppnå målet om 9 000 
invånare måste kommunen växa med 53 personer per år till och med år 2025. Under 
förutsättning att de planerade detaljplanerna färdigställs, bebyggs och att flyttkedjorna 
fungerar är prognosen att Kungsör har 9 000 invånare 2025. Dock finns flera 
osäkerhetsfaktorer, bland annat konjunkturen och det ekonomiska läget i både stat och 
kommun. Målsättningen om befolkningstillväxt ger genomslag på sikt genom ökat 
investeringsbehov i kommunala verksamhetslokaler och infrastruktur. Det är kostsamt och 
därför viktigt med en långsiktig planering, för att klara av både ökade driftskostnader och 
utgiftsfinansieringen. I förhållande till totalbefolkningen förändras andelen barn (0–18 år) och 
andelen äldre (80 år -) positivt, medan andelen i arbetsför ålder (19–64 år) förändras negativt, 
enligt Statisticons befolkningsprognos för Kungsörs kommun 2021–2030. 
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Figur 1 Befolkningsprognos Statisticon 2022-02-28

Sida 212 (425)



18 
 

 
Figur 2 Befolkningsprognos Statisticon 2022-02-28 

Det förefaller nödvändigt att skapa fler platser inom både förskola och grundskola de 
närmaste tio åren. Gymnasieskola köps från andra kommuner och privata aktörer. 
Befolkningsökningen beror på positiv nettoinflyttning men prognosen från Statisticon 
redovisar inte vilka ålderskategorier som flyttar in. Statisticon uppmärksammar däremot en 
generell nationell trend i materialet, vilken är att den stora barnkull som föddes kring 1990 har 
blivit förvärvsaktiv och i barnafödande ålder. Dessa flyttar från universitets- och 
högskolestäderna för att ibland etablera sig på sin gamla hemort.  

Den demografiska förändring som kommer att påverka kommunens kostnader mest de 
närmaste tio åren är att antalet äldre än 80 år ökar rejält och väsentligt mycket mer än antalet 
barn. Det är däremot mycket svårare att prognostisera hur behovet av äldreomsorg kommer att 
förändras än att prognostisera hur förskolans och skolans behov påverkas av en ökande 
befolkning. Människor lever längre och är friskare idag än förr. Men risken för högre 
äldreomsorgskostnader ökar i takt med att fler blir äldre än 80 år.  

Förra året var kostnaden för äldreomsorg för Kungsörs kommun 252 tkr per invånare 80 år 
och äldre, enligt officiell statistik från Kolada. Kostnaden kan därför förväntas öka med 
70 000 tkr under prognosperioden (fasta priser). En stor andel av de ökade skatteintäkterna till 
följd av en växande befolkning skulle därför behöva användas till äldreomsorgen. Dock visar 
kommunens nettokostnadsavvikelse att det borde finnas utrymme för att även möta en del av 
behovsökningen med effektiviseringsåtgärder i verksamheten.  

Orsaken till befolkningsökningen i kategorin 80 år och äldre är att den stora 40-
talistgenerationen passerar 80-årsstrecket under prognosperioden. Det är värt att tänka på i 
lokalförsörjningsplaneringen att de yngre årskullarna (65–79 år) inte är lika stora och att detta 
kommer att få konsekvenser på ålderssammansättningen och eventuella behov av särskilda 
boendeplatser efter prognosperioden. 
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Figur 3 Befolkningsprognos Statisticon 2022-02-28 

Bostadsmarknad 
I Kungsör utgör villabebyggelsen ungefär 60 procent av bostadsmarknaden. Hyresbostäderna 
är 1 288 till antalet (varav 107 i småhus) och kommunens eget fastighetsbolag äger knappt 65 
procent av dem. Det finns även 4 procent bostadsrätter men det är en mycket låg siffra, snittet 
i länet är 44 procent bostadsrätter. Detta behöver rättas till så att vi tillgodoser flera önskemål 
om boendeformer i Kungsör. 
 
Under 2021 färdigställdes totalt 17 nya bostadsfastigheter, samtliga var småhus, vilket är en 
minskning med 1 ny bostadsfastighet jämfört med 2020 var det färdigställdes totalt 18 nya 
bostadsfastigheter varav 14 småhus och fyra flerbostadshus.  
 
Inför andra halvan av 
2022 planeras 
färdigställandet av 32 
nya lägenheter av det 
kommunala 
fastighetsbolaget 
KFAB, på Kaplanen 
7. Den totala 
nettoutgiften beräknas 
i dagsläget till 
67 817 tkr. Det antas 
medföra ett ökat 
borgensåtagande för 
kommunen. 
 
Under de kommande åren kommer antalet fribyggda småhus förmodligen att minska då 
Kungsörs kommun endast har ett fåtal lediga tomter. Det detaljplaneras för cirka 250–350 
bostäder de kommande 5 till 7 åren vilket är väsentligt för att öka nettoinflyttningen till 
Kungsörs kommun samt att skapa antalet lediga tomter för fler fribyggda småhus.  
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Näringsliv och arbetsmarknad 
Kungsör har över 700 företag och 1 839 arbetsplatser. Här finns såväl medelstora 
multinationella företag som mindre nystartade företag inom branscher som industri, bygg, 
hantverk och företagstjänster. Kungsör är historiskt präglad av tillverkningsindustri och idag 
jobbar ca. 30 procent av Kungsörsborna inom tillverkningsindustrin. Sedan 2016 arbetar 
Kungsörs kommun fokuserat för ett stärkt lokalt företagsklimat. En av vinsterna med det 
arbetet är en utveckling av näringsstrukturen och därigenom ett ökat antal 
tjänsteföretagsetableringar. Under 2021 har kommunen bland annat sålt verksamhetsmark och 
proaktivt sökt nya företagsetableringar i Kungsör. 

Kommunsektorn är beroende av utvecklingen på arbetsmarknaden. Högre arbetslöshet ger i 
längden merkostnader för försörjningsstöd, förvärrade sociala problem, ökad ohälsa och ett 
mindre dynamiskt lokalsamhälle. Statliga inkomstutjämningsbidrag garanterar däremot alla 
kommuner en viss skattekraft oavsett andel sysselsatta i befolkningen. 

  

Öppet 
arbetslös
a 2021–
12 

Förändr. 
2020–12 

Sökande i 
prog. med 
aktivitetsst
öd 2021–
12 

Förändr. 
2020–12 

Totalt 
- antal 

Förändr. 
2020–12 

Total 
andel av 
befolk. 
16-64 år 

Förändr. 
2020–12. 

Riket 179 096 -59 148 191 359 26 850 370 455 -85 998 7,20% -1,60% 
Västmanlands län 4 610 -1 737 7 684 -388 12 294 -2 125 9,10% -1,50% 
Skinnskatteberg 58 -11 83 0 141 -11 7,40% -0,40% 
Surahammar 135 -82 213 -28 348 -110 7,40% -2,30% 
Hallstahammar 215 -132 379 18 594 -114 7,80% -1,80% 
Norberg 119 1 146 -25 258 -24 10,10% -0,60% 
Västerås 2 769 -1 089 4 609 -2 11 078 -1 091 9,40% -1,40% 
Sala 288 -164 560 -42 848 -206 7,70% -1,80% 
Fagersta 250 -64 433 -55 683 -119 11,00% -1,50% 
Köping 400 -105 703 -145 1103 -250 8,90% -1,80% 
Arboga 236 -60 301 -72 537 -132 8,20% -1,80% 
Kungsör 140 -31 257 -37 422 -68 9,90% -1,70% 

Tabell: Månadsstatistik december 2021, Arbetsförmedlingen. 

Kungsörs kommun har en relativt hög arbetslöshet jämfört med riket och övriga kommuner i 
länet, men arbetslösheten i länet har sjunkit kraftigt under det senaste året, även för Kungsör. 
Arbetslösheten i Kungsör är den lägsta på många år per den 31 december 2021, totalt sett är 
det 422 personer som är arbetslösa varav 210 personer är utrikes födda. Det är fler arbetslösa 
kvinnor än män. Svenska arbetslöshetssiffror förväntas vara fortsatt relativt höga under hela 
budget- och planperioden enligt SKR:s prognoser. 

Ekonomiskt läge 

De ekonomiska förutsättningarna har varit goda 2020–2021. Staten tillsköt stora tillfälliga 
pandemirelaterade resurstillskott till kommunerna under 2020, vilket gjorde att kommunerna 
överlag redovisade ovanligt höga resultatnivåer. Under 2021 har vaccinationsprogrammen 
fortgått enligt plan och fått önskvärda effekter på återhämtning av den svenska konjunkturen 
redan 2021. Tillväxten i Sverige är på en högre nivå 2021 än före pandemin och 
återhämtningen har skett i en snabbare takt jämfört med tidigare lågkonjunkturer. Den 
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svenska ekonomin har även klarat sig bättre jämfört med andra länder i EU. I takt med att 
svensk ekonomi återhämtas, kommer många statsbidrag avvecklas.  

Sammantaget innebär det att skatteunderlaget utvecklas snabbare än vad som antogs i 
delårsrapporten per den 31 augusti 2021 och genererar högre skatteintäkter. För 2022 är 
prognoserna ytterligare en ökning av skatteintäkterna för budget- och planperioden, vilket 
innebär att rekylen i svensk ekonomi har kommit tidigare än vad som prognostiserades i våras 
och under hösten. Förutom högre skatteintäkter har staten även tillskjutit riktade statsbidrag 
till kommunerna i år. Exempel på sådana bidrag till betydande belopp är bidrag för att 
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (4 074 tkr till Kungsörs kommun för 
2021), ersättning för sjuklönekostnader samt sänkta arbetsgivaravgifter för unga.  

 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Omvärldsrisk 
Skatteunderlagsprognoserna är alltid förknippade med stor osäkerhet. Det är en del av den 
kommunala verkligheten och något som alla kommuner har att förhålla sig till. Åren 2020–
2021 har prognoserna däremot varit ovanligt osäkra på grund av coronapandemin och dess 
effekter på skatteunderlaget. Antagandena har baserats på smittspridningens framfart och 
vaccinationsprogrammens framgångar. Svensk tillväxt har dock gått bättre än förväntat i år 
och ekonomin har återhämtat sig redan i år. Svängningarna i SKR:s prognoser från en månad 
till en annan har ibland varit kraftiga och det har försvårat planeringen i kommunerna.  
 
Det politiska landskapet på regeringsnivå har dessutom skapat osäkerhet om förutsättningarna 
för kommunerna. Det har under verksamhetsåret 2021 varit osäkerheter kopplat till vem som 
kommer vara statsminister samt vilken budget som kommer röstas igenom. Den 21 juni 
röstade riksdagen igenom en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven. 
Talmannen föreslog återigen Stefan Löfven till statsminister 16 dagar senare, vilket röstades 
igenom. Den 22 augusti meddelade han dock att han kommer att avgå vid 
socialdemokraternas partikongress i november i år som partiledare och därför även be om 
entledigande från statsministerposten. Under hösten valdes Magdalena Andersson till 
statsminister och den borgliga budgeten röstades igenom. Trots osäkerheterna kring 
statsminister rollen så har stimulansen av den svenska ekonomin fortsatt, dock har det varit 
svårt för kommuner att förutsätta vilka statsbidrag av olika slag innan beslut är klubbat i 
riksdagen. 

Under hösten 2021 har elpriserna ökat i Sverige och har nått rekordhöjder för priset per kWh. 
Bolagen inom Kungsörs kommunkoncern har under hösten bundit delar av sina 
elabonnemang men vissa delar är fortsatt rörliga. Då KKTAB är i stort sett skattefinansierade 
så påverkar kostnadsökningen av el även den kommunala verksamheten då avtal med 
KKTAB är indexreglerade. Kostnadsökningen av el är dock så pass hög att indexökningen för 
2022 enbart finansierar elkostnadsökningen och inte övriga kostnadsökningar inom KKTAB:s 
fastighetsverksamhet. KKTAB arbetar med att se över effektiviseringsmöjligheter för att 
minska kostnaderna inom fastighetssidan genom att bland annat undersöka möjligheten med 
solceller på tak. 
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Under hösten och vintern har entreprenörerna som Kungsörs kommun och KKTAB har avtal 
med gällande infrastruktur, vinterväghållning med mera aviserat prisökningar för 
entreprenadbranschen med upp till 8 procent kostnadsökning. Kostnadsökningen innebär att 
beviljande investeringsmedel för 2022 och planerade investeringar för 2023–2024 inte 
kommer att finansiera de tänkta åtgärderna utan investeringsbudgeten måste ses över och 
prioriteras om utifrån den beviljade budgeten. Förutom kostnadsökning för investeringar så 
ökar även driftkostnaderna i egen regi då bränslekostnaderna och köp av tjänst kommer att 
öka den 1 januari 2022. Det har även varit brist på råvaror inom KKTAB:s 
verksamhetsområde vilket innebär ökade kostnader även för dessa under kommande år. 

På den globala scenen är det per den 31 december 2021 ett oroligt läge längs den ukrainska 
gränsen mot Ryssland var den ryska armen har trappat upp sina styrkor vid gränsen mot 
Ukraina. Vid en invasion så kan det innebära ekonomiska konsekvenser för Kungsörs 
kommun vid eventuellt flyktingmottagande. Under många år har Kungsör tagit emot barn från 
Tjernobyl som har spenderat sommaren i Kungsör. Då det finns en kännedom mellan 
invånarna i Kungsörs kommun och familjer i Ukraina kan det innebära att det vid ett krig kan 
komma flyktingar till Kungsör vilket kommer att ställa krav på barn- och 
utbildningsnämndens- och socialnämndens verksamhetsområden. Då Europa importerar stora 
mängder gas och råolja från Ryssland kan ett krig innebära ytterligare kostnadsökningar för 
både fastighetsverksamheterna och övriga driften för KKTAB.      

    

Finansiell risk 
De finansiella riskerna i kommunkoncernen består i första hand av finansieringsrisk, ränterisk, 
valutarisk, motpartsrisk och marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. I enlighet med 
kommunens policy för medelsförvaltning görs här en uppföljning av placeringsportföljen och 
låneportföljen fördelad per motpart. 

Samtliga kvarvarande företagsobligationer i placeringsportföljen har sålts under året. I stället 
är kapitalet placerat i likvida räntebärande fonder med en snittrating på investment grade. 
Företagsobligationerna genererade en årlig ränta på 2,8 procent och såldes totalt sett med 
vinst. De nya placeringarna minskar risken i portföljen i syfte att säkerställa kapitalet framför 
att generera hög avkastning. Den aktuella portföljen framgår av not till balansräkningen. 

Portfölj Typ 
Nominellt 

belopp Transaktionstyp Belopp Rating Löptid Placering 

Heimstaden Företagsoblig 5 000 000 Försäljning 5 081 731 Not rated Evig Räntefond 

Klövern Företagsoblig 5 000 000 Försäljning 5 159 068 Not rated Evig Räntefond 

Sirius Int. Företagsoblig 15 000 000 Försäljning 14 960 440 BB+ 2047-09-22 Räntefond 

Fastpartner Företagsoblig 12 000 000 Försäljning 12 202 715 BBB- 2022-05-30 Räntefond 

Klövern Företagsoblig 20 000 000 Försäljning 20 111 967 Not rated 2021-11-24 Räntefond 

Klövern Företagsoblig 20 000 000 Försäljning 20 291 570 Not rated 2022-04-04 Räntefond 

Fastpartner Företagsoblig 15 000 000 Förtidsinlösen 15 000 000  2021-06-30 Räntefond 

Egen likviditet Likvida medel 20 000 000 Banköverföring 20 000 000   Räntefond 

    112 000 000   112 807 491       
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Kommunen har inga egna lån men låneportföljen i koncernen uppgår till sammanlagt 816 124 
tkr (inklusive 47 860 tkr i interna lån mellan kommunen och KKTAB, interna lån mellan 
kommunen och KKTAB utökades med 17 860 tkr under 2021 enligt KF beslut § 48). 
Nationella politiska beslut är för närvarande en större risk för ökade räntekostnader än 
räntemarknaden i sig (se nästa avsnitt om ny riskskatt). Under pandemin har Riksbanken 
vidtagit flertalet penningpolitiska åtgärder för att stödja det finansiella systemet och 
reporäntan lämnats oförändrad på 0,0 procent. Enligt Riksbankens egna prognoser förblir den 
oförändrad till 2023 och att den kommer att höjas under 2024. 

Gäldenär Kommuninvest 
Kungsörs 
kommun 

Total 
låneskuld Snittränta Kapitalbindning Räntebindning 

Kungsörs kommun 0  0     
KFAB 134 750 000  134 750 000 0,05% 1,55 år 0,30 år 

KKTAB 460 580 000 47 860 000 508 440 000  0,41% 1,77 år 0,77 år 

KVAB 161 000 000  161 000 000 0,115% 1,48 år 0,53 år 

VMKF (andel 17%) 11 934 000  11 934 000 0,41% 2,04 år 2,04 år 

Totalt låneportfölj 768 264 000 47 860 000 816 124 000 0,29% 1,71 år 0,91 år 
 

Förslag om ny riskskatt för kreditinstitut 
Regeringen har beslutat att kreditinstitut som bedriver verksamhet som är kritisk för det 
finansiella systemet och därmed riskerar skapa väsentliga risker för samhället under en 
finanskris ska beskattas högre. Förslaget var ute på remiss fram till den 18 juni 2021 och 
lagen träder i kraft från och med 1 januari 2022. Kommuninvest påtalade i sitt remissvar att de 
inte utgör en sådan risk och därför borde undantas från regelverket. Det skulle annars få stora 
konsekvenser för små och medelstora kommuner där en typisk liten kommun skulle kunna 
komma att öka sina lånekostnader med ca. 7 000 tkr per år, vilket även skulle påverka 
Kungsörs kommun. Riskskatten skulle nämligen få till följd att Kommuninvests 
driftskostnader skulle mer än fördubblas.  
 
Riksdagen har tagit till sig från remissvaren och fattade beslut den 14 december 2021 att 
kommunal samverkan genom Kommuninvest inte längre ska omfattas av skatten från 2023 
och att kommunsektorn ska kompenseras under 2022 för extrakostnaderna som tillkommer på 
grund av den nya riskskatten.  

 

Pensionsförpliktelser 
Pensionsåtagandet är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och 
pensionstagare. Den bygger på en genomsnittslivslängd för dessa på cirka 80 år. 

Under pensionsavsättningar på balansräkningen redovisas årets nyintjänade pension 
(efterlevandepension, förmånsbestämd ålderspension över taket, och särskild avtalspension 
efter överenskommelse). Dessa räknas upp över tiden utifrån basbeloppsförändringar. 

Ansvarsförbindelse för pensioner äldre än 1998 har inte bokförts på balansräkningen och 
redovisas därför som 0. Ansvarsförbindelsen kommer att vara utbetalda inom 30–40 år. 
Kostnaden för betalning av ansvarsförbindelsen bokförs löpande och belastar årligen 
resultatet.  
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Enligt RKR R10 ska pensionsförpliktelserna redogöras enligt tabellen nedan: 

Tkr 2020 2021 
Pensionsförpliktelse   

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen 65 442 75 614 

      a) Avsättning inklusive särskild löneskatt 65 442 75 614 

      b) Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt 0 0 

Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse) 65 442 75 614 

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde    

Totalt pensionsförsäkringskapital 0 0 

- Varav överskottsmedel 0 0 

Totalt kapital pensionsstiftelse 0 0 

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning) 0 0 

Summa förvaltade pensionsmedel 0 0 

Finansiering 0 0 

Återlånade medel  65 442 75 614 

Konsolideringsgrad  0% 0% 

 

Av kommunens skuld redovisas 75 614 tkr inklusive löneskatt vilket innebär att enbart 32 
procent av kommunens totala skuld redovisas i balansräkningen. Då Kungsörs kommun inte 
har bokfört sin ansvarsförbindelse i balansräkningen är tabellen ovan missvisande. Den totala 
pensionsförpliktelsen för Kungsörs kommun 2021 uppgår till 235 650 tkr jämfört med 
195 637 tkr 2020 vilket är en ökning på 40 013 tkr. Ökningen av kommunens 
pensionsförpliktelse hänförs till både avsättning och ansvarsförbindelsen, den främsta orsaken 
till ökningen beror på den reviderade livslängdsprognosen bland främst män.  

Kungsörs kommun ska arbeta med att revidera pensionsmedelpolicyn för att ta fram en plan 
för hanteringen av de skulder som kommunen har emot sina långivare. 

Koncernens pensionsåtagande har inte varit möjliga att ta fram enligt denna uppställning utan 
i tabellen ovan ingår enbart Kungsörs kommun och kommunalförbunden var Kungsörs 
kommun har en avsättning till.  

Utvecklingen av pensionsförpliktelserna är att de kommer att minska under de kommande 
åren, dock inte i någon större utsträckning. Den minskning som är prognosisterad att ske 
hänförs till ansvarsförbindelsen medan avsättningarna kommer att öka. 
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Figur 4: Tabell över fördelning av pensionsförpliktelse under de kommande fem åren.  

Verksamhetsrisk – kompetensförsörjning 
Kommunens förmåga att uppnå en kvalitativ verksamhet är avhängig att medarbetarna har rätt 
kompetens för sina uppdrag. Ett ökat antal invånare i de yngre och äldre ålderskategorierna, 
pensionsavgångar och personalrörlighet påverkar behovet av fler rekryteringar. Kommunen 
kommer uppskattningsvis att behöva rekrytera cirka 900 personer mellan åren 2022–2030. I 
många fall är det däremot mer hållbart att behålla och utveckla de medarbetare som redan är 
anställda i organisationen än att nyrekrytera, samt att förändra arbetssätten och effektivisera 
arbetsmomenten genom till exempel digitalisering. Kommunens HR-avdelning stärker och 
stöttar kommunens ledare och medverkar i förändringsprocesser för att skapa så goda 
förutsättningar som möjligt för kommunens verksamheter. 
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Måluppfyllelse samt God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning  
Måluppföljning mål för verksamheterna 
 
Kungsörs kommun har under 2021 fem mål som nämnderna och bolagen har arbetat emot, 
varav ett anses vara ett finansiellt mål. Nedan redogörs samtliga mål samt att bedömning ges 
kring om målen uppfylls under 2021. 

Kommunfullmäktiges mål 
2021 

Status Resultat Kommentar 

Kommunen ska ha minst 
9000 invånare år 2025. 

Uppfylls 8 787 invånare 
per 31 december 
2021  

Befolkningsökningen 
ligger i linje med 
prognosen på 8 780 
invånare vid 
årsskiftet. Det har 
beslutats om nya 
detaljplaner och 
ombyggnader av 
fastigheter för cirka 
130 bostäder. Utöver 
det håller KFAB på 
att bygga 32 nya 
bostäder och privata 
aktörer bygger ca 25 
nya bostäder. 

 

Under 2021 blev nettoinflyttningen 42 personer till Kungsörs kommun medan 
födelseöverskottet var 0. De beslutade detaljplanerna samt de ny- och ombyggnationer som 
pågår och är planerade att starta upp kommer att innebära att målet 9 000 invånare år 2025 
kommer att uppnås. Det finns dock vissa osäkerhetsfaktorer som kan påverka målet på 
långsikt bland annat konjunkturen som kan påverka både planerade byggnationer av externa 
aktörer och inflytt av människor från andra kommuner. Då Kungsör för tillfället har ett fåtal 
lediga småhustomter så kommer antalet fribyggda småhus förmodligen att minska tills dess 
att nya detaljplaner är antagna. Enligt nuvarande tidsplan kommer det att detaljplaneras för 
cirka 250–350 bostäder under kommande 5–7 år vilket innebär att inflytten kan komma att 
vara något dämpad under en viss period. 

 

Kommunfullmäktiges mål 
2021 

Status Resultat Kommentar 

Kommunen ska i 
samverkan med 
arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att 
minska arbetslösheten och 
vara lägre än genomsnittet 

Ej uppfyllt 9,90% Utfallet är 9,90% 
den sista december 
för inskrivna 
arbetslösa. 
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för jämförbara kommuner 
2025. 

 

Under 2021 har arbetslösheten i Kungsörs kommun fortsatt minska och är nu nere på 9,90 
procent vilket är en förbättring med 1,70 procent jämfört med 31 december 2020. Under året 
har jobbspåren resulterat i tre anställningar hos det lokala näringslivet samt att dialogen som 
har funnits mellan Kungsörs kommun och det lokala näringslivet har även resulterat i fem 
nystartsjobb. Trots pandemi minskar arbetslösheten och är på en lägre nivå 2021 jämfört med 
2019 som var ett pandemifritt år. Samarbetet med det lokala näringslivet har varit lite 
stagnerat under 2020 samt 2021 till följd av pandemin men även till viss del av tidigare 
samarbeten som har avskräckt vissa företagare. Kungsörs kommun arbetar aktivt med att 
förbättra dialogen med det lokala näringslivet men även förbättra förutsättningarna för de 
arbetssökande för att komma ut på arbetsmarknaden via både arbetsmarknadsenheten och 
Kungsörs Kommunteknik AB. 

 

Kommunfullmäktiges mål 
2021 

Status Resultat Kommentar 

Andel elever i åk. 9 som är 
behöriga till program på 
gymnasiet ska öka och 
vara högre än 
genomsnittet för 
jämförbara kommuner 
2025. 
 

Ej uppfyllt 80,0% Utfallet är 80,0% 
för kommunala 
skolor efter 
lovskolan, 77,0% i 
KOLADA. 

 

Utfallet har ökat efter sommaren när resultaten från lovskolan har inkommit och resultatet 
uppgår nu till 80,0 procent jämfört med 77,0 procent som är den statistik som är inrapporterad 
till KOLADA innan lovskolan har genomförts. 
 
Resultatet är en ökning från 2020 med 5,9 procentenheter vid jämförelse efter att lovskolan 
har genomförts, 9,8 procentenheter vid jämförelse i KOLADA. De extrainsatser som 
genomförts under vårterminen har gett resultat och dessa kommer fortsätta under kommande 
läsår. I jämförelse med genomsnittet för jämförbara kommuner har det varit en ökning 2021 
och nivån är nu högre än perioden 2018–2020. Ökningen för Kungsör har varit högre än 
ökningen för jämförbara kommuner.  
 

Kommunfullmäktiges 
mål 2021 

Status Resultat Kommentar 

Kungsör ska förbättra 
sitt resultat i rankingen 
årets miljökommun. Vi 
ska vara bland de 90 
bästa 2025. Utgångsläge 
är 119 år 2020. 

Uppfylls Plats 77 Kungsör har under 
2021 förbättrat sitt 
resultat i rankingen 
årets miljökommun 
och har stigit 42 
platser under året. 
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Kungsör klättrar i rankingen för årets miljökommun och hamnade 2021 på plats 77 av 290 
kommuner. Av mindre städer och landsbygdskommuner hamnar Kungsörs kommun på plats 
24 av 136 och i länet på plats 3 av 10. Kommunen har gjort större satsningar inom områden 
som avfallsplan, livsmedelsplan och arbetet med strategi för Agenda 2030 vilket påverkar 
resultatet.  
 

Kommunfullmäktiges 
mål 2021 

Status Resultat Kommentar 

Kommunens resultat ska 
utgöra minst en procent 
av skatteintäkter och 
stadsbidrag varje år med 
undantag för 2021 på 0,5 
procent på grund av 
synnerliga skäl. 

Uppfylls 5% Kungsörs kommun 
uppnår målet för 
2021. Dock bärs 
resultatet upp av 
flertalet rättelser av 
historisk bokföring. 
Om dessa inte gjorts 
hade resultatet 
uppgått till 2,3%. 
Dock är dessa 
rättelser inte 
likviditetspåverkade. 

 
Under året 2021 har Kungsörs kommun gjort flertalet rättelser av historiska felbokföringar 
vilket lyfter upp resultatet för 2021, även exklusive rättelserna av bokföringen uppfyller 
Kungsör målet för 2021. Under andra halvåret 2021 har skatteintäkterna ökat med 3 110 tkr 
vilket hänförs i sin helhet till slutavräkningen för 2021. Dessutom har statsbidrag inkommit 
som inte använts till att utöka verksamhet utan har finansierat befintlig verksamhet.  
 
Trots att Kungsör uppnår resultatmålet för 2021 behövs återhållsamhet även fortsättningsvis. 
Kommunen är i en expansionsfas och kommunen växer och nya områden skapas. Detta 
innebär att kommunens verksamheter också expanderar till följd av den demografiska 
utvecklingen och resultatnivåerna för kommunen behöver öka för att kommunen ska anses ha 
en god ekonomisk hushållning. Verksamheternas nettokostnader, inklusive skattefinansierade 
bolag, ska över tid finansieras av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att resultatet 
ska vara tillräckligt högt för att möjliggöra nödvändiga investeringar. Omkring 80 procent av 
de totala resurserna tilldelas barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Kraven på 
motprestation definieras i målen för verksamheterna ovan. Den sammanvägda bedömningen 
är att måluppfyllelsen utvecklas i rätt riktning för flertalet av målen, till exempel det för 
grundskolan. Verksamheten kan däremot inte anses bedrivas effektivt med tilldelade resurser 
eftersom barn- och utbildningsnämnden redovisar ett betydande budgetunderskott. Det ska 
dock tilläggas att officiell statistik anger att kostnaderna för barn- och utbildningsnämndens 
samtliga verksamheter är lägre än standardkostnaden. 
 
Det största hindret för att uppnå en god ekonomisk hushållning utifrån ett längre perspektiv är 
trenden med vikande verksamhetsresultat. För att möta framtidens utmaningar och även 
kunna utveckla verksamheten krävs ett ekonomiskt utrymme. Inför 2021 har det utrymmet 
minskat till följd av kommunfullmäktiges halverade resultatmål och flertalet beslut om nya 
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investeringar, i en tid av generösare statsbidrag än någonsin. Regeringen och Riksbanken har 
aviserat att den tilltagande BNP- och skatteunderlagstillväxten kommer att bidra till att de 
enorma stimulanspaketen successivt avvecklas. Det ställer ännu högre krav på den egna 
kommunen att styra nettokostnadsutvecklingen och verksamheternas kvalitet i rätt riktning.  
 
Den sammanvägda bedömningen är att tre av fem mål uppfylls under 2021 och att de övriga 
målen går åt rätt håll. När det kommer till målet ”9 000 invånare 2025” så är detta ett 
långsiktigt mål, bedömningen är att målet uppfylls för 2021 då prognosen är fortsatt att 
Kungsör kommer att nå målet 2025. Enligt senaste befolkningsprognosen beräknas Kungsör 
vara över 9 000 invånare redan under 2024 under förutsättning att planerade byggnationer 
genomförs. Satsningarna som har genomförts under året har gett önskad effekt trots att två av 
målen ännu inte uppfylls men att utvecklingen går åt rätt håll.  

Den sammanlagda bedömningen är därmed att Kungsör kommun uppnår god ekonomisk 
hushållning för 2021 kopplat till av fullmäktige antagna verksamhetsmål för 2021 trots att 
bara tre av fem mål uppfylls. De mål som inte har uppfyllts under 2021 kopplat till 
arbetslösheten och andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet har en 
positivtrend och båda målen ligger på en nivå som är högre än tidigare år.  

Trots att det har varit två pandemi år har arbetslösheten minskat i Kungsör och ligger på en 
lägre nivå per 31 december 2021 jämfört med 2017. Kommunen fortsätter att arbeta med 
insatser för att minska arbetslösheten i kommunen och insatserna har givit den önskade 
effekten fram till 2021. De två mål som inte uppfylls under 2021 är även svåra att 
prognostisera hur utvecklingen kommer att ske fram till 2025, främst då det finns stora 
osäkerhetsfaktorer kring vilka individer som flyttar till och från Kungsör men även kopplat till 
vad som sker i omvärlden. Då det inte finns antagna delmål för dessa två mål är det inte 
möjligt att bedöma att målen uppfylls 2021 trots den positiva trenden under 2021. 

Måluppföljning finansiella mål 
För 2021 har Kungsör endast ett resultatmål var kommunen ska uppnå ett resultat om 0,5 
procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag vilket för 2021 motsvarar ett resultat om 
3 000 tkr. Kungsörs kommun uppnår 2021 av fullmäktige antagna finansiella mål med ett 
resultat på 5 procent, 2,3 procent vid eliminering av tidigare års felboköringar som inte är 
likviditetspåverkande. Bedömningen är att Kungsörs kommun för 2021 klara av att uppnå det 
finansiella målet och således uppnår god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2021. 
Det är dock viktigt att påpeka att Kungsörs kommun, precis om övriga kommun Sverige, har 
mottagit många statsbidrag från Regeringen och det har varit en period av generösa 
statsbidrag trots att de flesta kommunerna har redovisat positiva resultat.  

Det långsiktiga perspektivet av god ekonomisk hushållning kan inte anses att uppnås med 
nuvarande resultatnivåer för Kungsörs kommun. Kungsör är just nu i en expansionsfas var 
kommunen växer vilket också innebär att kommun står inför stora utmaningar framöver. 
Utmaningarna är till största dels kopplade till den demografiska utvecklingen som kommunen 
står inför, se kapitel Befolkning för befolkningsutvecklingen. Den prognostiserade 
demografiutvecklingen innebär att Kungsör kommer behöva ytterligare skolplatser samt 
vårdplatser inom en snar framtid. Nuvarande resultatnivå samt beslutade resultatnivå för 2022 
finns det inte ett tillräckligt stort utrymme för att finansiera dessa verksamheter utan stora 
effektiviseringskrav för att tillskapa utrymmet den dagen som verksamheterna behöver finnas 
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på plats. En annan utmaning som kommunen står inför är att Kungsör har tidigare varit en 
institutionsort för individer med funktionsnedsättningar. Dessa individer blev 
kommuninvånare när intuitionerna lades ned vilket kommer att innebära att äldreomsorgen 
och området för funktionsvariationer stå inför stora utmaningar de kommande åren när dessa 
individer blir äldre och behöver ökad vård.  

För att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett längre perspektiv behöver Kungsör utöka 
resultatmålet för att finansiera framtidens välfärd samt att de finansiella målen behöver utökas 
och inkludera ytterligare mål för både kommunen och de kommunala bolagen.   

Resultat och ekonomisk ställning 
Årets resultat 

 

 

 

 

Årets resultat för Kungsörs 
kommun uppgår till 15 195 tkr, 
vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse med 12 195 tkr. 
Det är dock viktigt att påpeka att 
del av resultatet i år påverkas av 
rättelser av historisk bokföring. 
Nettot av rättelserna är 8 411 tkr 
och är ej likviditetspåverkande. 

Trenden för årens 
verksamhetsresultat har varit 
sjunkande sedan 2017 i takt med 
att nettokostnadsutvecklingen är 
högre än utvecklingen av 
skatteintäkter och generella 
statsbidrag. Under 2021 har det varit kraftigt uppsving av verksamhetsresultatet, exklusive 
rättelser av historisk bokföring uppgår verksamhetsresultatet till 5 099 tkr.  

Vinster vid avyttring av företagsobligationer och räntekuponger förväntas ge en positiv 
förstärkning utöver budget med 2 238 tkr. Rättelser i form av intäktsföring av tidigare 
skuldförda ränteintäkter (872 tkr) och ej tillåten uppskrivning av insatskapital i 
Kommuninvest ekonomisk förening (-3 150 tkr) påverkar årets finansnetto. Finansnettot 
redovisar en positiv budgetavvikelse på 1 685 tkr trots ökade kostnader för bankkostnader och 
räntor på pensionsavsättningar samt löneskatt på pensionsavsättningar. Överskottet hänförs 
till vinst av avyttring av tidigare värdepapper samt rättelser av tidigare bokföring. 

Trots att en stor del av den positiva budgetavvikelsen bygger på historiska rättelser uppnår 
Kungsörs kommun ett positivt resultat under 2021. De historiska korrigeringarna är inte 
likviditetspåverkande och därför behövs fortsatt arbete med investeringsprocessen. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021  

Verksamhetens resultat 7 400 16 952 8 754 5 836 -34 13 510 

Finansnetto 4 549 4 686 4 499 2 319 7 661 1 685 

Årets resultat 11 949 21 638 13 252 8 155 7 627 15 195 
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Kommunfullmäktige antog inte inför 2022 något mål kopplat till investeringsvolymerna för 
kommunen och investeringarna för 2022 uppgår till en nivå som är högre än 100 procent 
självfinansiering vilket kan innebära att sparade medel måste användas för att finansiera 
planerade investeringar. Dessutom finns det inte någon långsiktig investeringsplan men det 
får antas att med den demografiska utveckling som kommunen står inför, finns det fortsatt 
behov av relativt höga investeringsnivåer under den kommande tioårsperioden. 
Investeringsplanen för Kungsörs kommun kommer att tas fram inför budget 2023. 
Befolkningsprognoserna måste kompletteras med investeringsbehovet som Kungsörs 
kommun och kommunkoncern står inför. Inom en sexårsperiod så kommer både ett nytt 
äldreboende och ökade skolplatser behövas utifrån den befolknings- och demografiprognos 
som finns. Under 2021 genomförde KPMG en utredning av socialnämndens verksamheter 
och lyfte att ett nytt äldreboende med 35 platser kommer att behövas inför 2027. Utifrån 
nuvarande kostnadsbild så innebär det att det nya äldreboendet med 35 platser skulle innebära 
en kostnadsökning på cirka 31 500 tkr exklusive hyreskostnaden. Denna kostnadsökning är 
svår att klara av utan att arbeta upp ett tillräckligt budgetutrymme under flera år i förväg. 
Förutom ökade kostnader för kommunens nämnder så tillkommer det även ökade kostnader 
för kommunens bolag som ska tillhandahålla verksamhetslokalen. Det är också viktigt att inte 
glömma bort att Kungsörs Kommunteknik AB verksamhet och investeringar är 
skattefinansierade och delar på samma resurser som kommunen.  

Skatteintäkter och generella statsbidrag 
Den senaste skatteprognosen från SKR den 21 december 2021, vilket är grunden till 
uppbokning av skatteintäkter och generella statsbidrag per den 31 december, ger Kungsörs 
kommun 5 432 tkr mer i intäkter jämfört med budget. Den sista prognosen är en förbättring 
med 4 269 tkr jämfört med prognosen från SKR per den 26 augusti 2021 som användes vid 
delårsrapport 2 per den 31 augusti 2021. Orsaken till förbättringen är ökad slutavräkning för 
2021. 

Bild 1 
Budget 
2021 

 
Rev. 

budget    
KF 2021-06-14 

§ 107 

Bokslut 
2021 

SKR cirkulär 
21:51 Avvikelse 

Summa intäkter 
(inkl. avräkning) 
o fastighetsskatt 595 966 

 
 

602 966 608 398 5 432 
     

Skatteintäkter 383 677 
 

390 677 394 999 4 322 
     

Gen statsb o utj 212 289 212 289 213 399 1 110 
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Ekonomisk ställning 
Kommunen har en stadig 
befolkningstillväxt på grund av 
inflyttning. Befolkningsprognoserna 
baseras på hur många bostäder som 
planeras färdigställas framöver. Det är 
en styrka för kommunen att kunna 
räkna med en befolkningstillväxt, det 
gör att skattebasen växer. Vad som är 
viktigt framåt är att även strategiskt 
planera för hur de ökade kostnaderna 
till följd av befolkningsökningen ska 
hanteras i budgeten. En god 
ekonomisk hushållning förutsätter att 
de ökade nettokostnaderna ryms inom 
ramen för skatteintäkter och generella statsbidrag över tid. 

Officiell statistik anger att kommunen har förhållandevis låga kostnader, relaterat sin struktur, 
i kärnverksamheterna. Detta är positivt då dessa utgör cirka 80 procent av de totala 
nettokostnaderna. Förutsatt att den data som rapporteras in till statliga myndigheter är 
korrekta, borde Kungsörs kommun kunna dämpa kostnadsutvecklingen genom att se över 
andra delar av verksamheten, där förutsättningarna är betydligt mer flexibla avseende lag- och 
myndighetskrav.  

Initiala analyser av statistikinrapporteringen har lett fram till några justeringar i bokföringen i 
år jämfört med föregående år. Bland annat redovisas pensionskostnader som 
personalkostnader och inte längre som finansiella kostnader i denna delårsrapport (drygt 
30 000 tkr per år). Dessutom redovisas flera olika typer av riktade statsbidrag som 
verksamhetsintäkter i denna delårsrapport och inte längre som finansiella intäkter (det berör 
bland annat momsersättning på hyran på särskilda boendeformer inom vård och omsorg). 
Detta kan komma att förändra den officiella statistiken för Kungsör genom att kommunen 
kommer att redovisa högre nettokostnader för verksamheterna. Det kan i sin tur komma att 
påverka utfallet i den kommunala utjämningen och statistiska jämförelser med andra 
kommuner. 

Sammanfattningsvis konstateras att kommunens främsta utmaning på kort sikt är att dämpa 
nettokostnaderna till en nivå som är i paritet med skatteintäktsutvecklingen. Därigenom skulle 
förutsättningarna för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi förbättras. Dessutom behöver 
kommunen ta kontroll över investeringsnivåerna, eftersom dessa genererar både ökade 
kostnader och höjda skuldnivåer i koncernen. Även KKTAB:s verksamhet och investeringar 
behöver inkluderas i den långsiktiga planeringen, eftersom dessa är skattefinansierade. 

Balanskravsresultat 
Upplysningar om årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar redovisas i det 
följande. Beräkningen av balanskravsresultatet rensas för vissa poster som inte härrör från den 
egentliga verksamheten. Kommunen uppnår balanskravet 2021 enligt prognosen. 

= Årets resultat enligt resultaträkningen (tkr) 15 195 
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96,5%

98,3%
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100,0%
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- samtliga realisationsvinster  
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet  
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet  
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper +58 
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper  
= årets resultat efter balanskravsjusteringar 15 253 
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv  
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv  
= Balanskravsresultat 15 253 

 

Kommunfullmäktige beslutade om införande av resultatutjämningsreserv (RUR) i Kungsörs 
kommun från och med år 2016. För att kunna avsätta till RUR ska balanskravsresultatet 
överstiga 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunen har 
avsatt 24 000 tkr till RUR tidigare år. Dessa samlade överskott har kommunfullmäktige 
beslutat om att de kommer att användas för att täcka oväntade kostnadsökningar eller 
intäktsminskningar som leder till underskott. 

 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Reservering av medel till 
resultatutjämningsreserv 

7 300 16 700 0 0 0 0 

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 
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Personalförhållande 
Medarbetare  
Under året har 104 tillsvidareanställda medarbetare avslutat sina anställningar inom Kungsörs 
kommun varav 16 pensionsavgångar. Av de 104 som avslutade sin anställning har 91 
medarbetare anställts. Personalomsättningen uppgick för året till cirka 16 procent vilket är en 
liten ökning i jämförelse med 2020. Minskningen av medarbetare har skett främst inom 
socialnämndens verksamhetsområden. 

Kungsörs kommun har per den 31 december 2021 621 tillsvidareanställda medarbetare. 
Kvinnor utgör 83 procent av de tillsvidareanställda (516) medan män utgör 17 procent (105). 
Medelåldern för medarbetarna inom Kungsör uppgår till 46,6 år för 2021 för samtliga 
medarbetare vilket är en ökning med 0,5 år jämfört med 2020, medelåldern är högre bland 
kvinnor än män. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 94,4 procent av heltid. Totalt arbetar 72 procent 
heltid och 28 procent deltid. Andelen som arbetar heltid har ökat från 71 procent året innan. 
För kvinnor är fördelningen 71,7 procent som arbetar heltid och 28,3 procent som arbetar 
deltid vilket är en liten ökning av andelen som arbetar heltid sedan 2020. Av männen arbetar 
73,3 procent heltid och 26,7 procent arbetar deltid vilket också är en ökning sedan 2020 av 
andelen som arbetar heltid. 

Utöver de tillsvidareanställda fanns i december 60 månadsanställda medarbetare (på vikariat 
respektive allmän visstidsanställning) och cirka 395 intermittent anställda det vill säga 
timavlönade anställda vid behov. 

 

Pensionsprognos 
Under 2022 blir 13 medarbetare 65 år, under 2023; nio medarbetare och under 2024; 23. Ett 
litet antal fortsätter arbeta efter 65 år. Under perioden 2022–2033 kommer 210 personer av 
kommunens medarbetare att fylla 65 år. Majoriteten av medarbetarna återfinns inom 
socialnämnden, 133, och barn- och utbildningsnämnden, 93. Det blir ett fortsatt viktigt arbete 
att arbeta med kompetensförsörjningen och även erbjuda arbetsvillkor som gör att våra 
medarbetare vill stanna längre i arbetslivet. 

 

Arbetsskador och tillbud 
Totalt rapporterades 75 arbetsskador och 135 tillbud för medarbetare i kommunen. 
Övervägande del av både arbetsskador och tillbud är orsakade av händelser med våldsamma 
och utagerande brukare. 
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Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron var 8 procent 
av arbetad tid varav 
långtidssjukfrånvaron var 32 procent av 
arbetad tid. Sjukfrånvaron har under 
2021 varit lägre än under 2020. I februari 
gick korttidssjukfrånvaron upp något för 
att sedan ligga kvar på ungefär samma 
nivå fram till i juni och därefter minska. I 
september ökade den åter för att sedan 
ligga kvar på en hög nivå och öka 
ytterligare i december. I medeltal var 72 
personer borta varje dag i 
korttidssjukfrånvaro i jämförelse med 84 
personer per dag året innan. Långtidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. I 
medeltal har 38 personer varit långtidssjukskrivna per dag under året i jämförelse med 32 
personer per dag 2020. Ökningen är inom barn- och utbildningsförvaltningen medan det skett 
en minskning inom socialförvaltningen. 

Nedan redovisas den totala sjukfrånvaron enligt den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen 
(sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid). 

Åldersgrupp 2019 2020 2021  

0 - 29 5,3 8,2 6,8  

30 - 49 6,2 8,4 7,4  

50 år och äldre 7,8 8,6 9,3  

Totalt 6,7 8,4 8,0  

Kvinnor 7,2 8,6 8,7  

Män 4,7 7,8 5,5  
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Figur 5 Tabell för sjukfrånvaro per förvaltning i procent av 
arbetad tid, uttaget per 31 december 2021.
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Förväntad utveckling 
Välfärdsuppdraget kommer att bli dyrare 
Under de senaste två verksamhetsåren har det varit oavbrutet fokus på smittspridningen och 
dess påverkan på kommunens verksamhet och ekonomi. Dock kvarstår kommunsektorns 
långsiktigt största utmaningar nämligen den demografiska utvecklingen och 
kompetensförsörjningen. I avsnittet Befolkning i denna årsredovisning påvisas att antalet barn 
kommer att öka i samtliga ålderskategorier den närmsta tioårsperioden och att antalet 80 år 
och äldre kommer att öka betydande. Kostnaderna för kommunens kärnverksamheter kommer 
därmed att öka.  

Om kostnaden för äldreomsorgen per invånare äldre än 80 år i Kungsörs kommun skulle vara 
densamma som 2020 de kommande tio åren, skulle kommunen i fasta priser behöva tillskjuta 
ca 70 000 tkr i ytterligare anslag den närmaste tioårsperioden. Nettokostnadsavvikelsen visar 
dock att det finns potential att effektivisera bort en del av kostnaden. 

Om vi i framtiden arbetar på samma sätt inom äldreomsorgen som idag så kommer varken 
ekonomiska resurser eller personalresurser att räcka till. Därför behöver verksamheten ställa 
om och använda nya arbetsmetoder och utnyttja relevanta digitala möjligheter som erbjuds på 
marknaden. Inledningsvis krävs det i många fall initiala investeringar i ny digital infrastruktur 
och nya digitala system för att möjliggöra skiftet.  

Förutom den demografiska utvecklingen har bland annat Coronakommissionen argumenterat 
för en ambitionshöjning inom äldreomsorgen. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med 
uppdraget ett ta fram ett förslag på ny äldreomsorgslag, som ska komplettera socialtjänstlagen 
samt innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Det kan bli svårt att finansiera den 
höjda ambitionsnivån om inte förslaget också innehåller beslut om att tillskjuta motsvarande 
resurser till kommunerna. För Kungsörs kommun skulle den höjda ambitionsnivån motsvara 
en kostnadsökning på ca 6 000 tkr inom äldreomsorgen. 

Det är inte bara kommunerna som drabbas av ökade kostnader till följd av en ökad andel äldre 
i befolkningen. Även regionerna måste möta framtida resursbrist inom hälso- och sjukvården, 
som är en följd av att vi lever längre. Region Västmanland och kommunerna i länet har 
påbörjat omställningen till Nära vård. Konceptet Nära vård innebär tät samverkan mellan 
regionerna och kommunerna, där patienternas behov tillmötesgås i långt högre utsträckning i 
det egna hemmet. Det ökar eventuellt behovet av resurser i kommunerna på sikt. 

 

Omfattande ekonomiska stimulansers påverkan på längre sikt 
Omfattande ekonomiska stimulanser från centralbanker och regeringar som saknar motstycke 
i modern tid, har räddat många företag världen över i den djupa lågkonjunkturen till följd av 
coronapandemin. Det råder ingen tvekan om nyttan med dem, men det kan ändå finnas risker. 
Bland annat att företag som annars inte skulle ha överlevt konkurrerar ut andra livskraftiga 
företag på grund av de stora och generellt utformade statliga stöden. 

För kommunernas del har stimulanserna upprätthållit skattebasen, genom att företag har 
överlevt pandemin och behållit många anställda. Dessutom har kommunerna 
överkompenserats med såväl generella statsbidrag som riktade statsbidrag. Om kommunerna i 
grunden inte har en ekonomi i balans kommer effekterna av avvecklingen av statsbidragen att 
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bli kännbara. Förra året redovisade kommunsektorn de högsta resultaten någonsin och 
resultaten ser ut att bli höga även i år. Det är bra eftersom det visar att kommunsektorn har råd 
med en avveckling av stimulanspaketen. Men för enskilda kommuner kan läget se annorlunda 
ut. Kungsörs kommun hade till exempel ett jämförelsevis lågt resultat förra året, trots 
överkompensation av statsbidrag för att täcka intäktsbortfallet. Det påvisar återigen skälen för 
att ta kontroll över nettokostnadsutvecklingen. 

 
Figur 4 Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag 2020 (%). Källa: www.kolada.se 

Behovet av en ny investeringsprocess 
Behovet av en långsiktig planering för kommunkoncernens investeringar avspeglas i flera 
avsnitt i denna delårsrapport. Befolkningsutvecklingen ställer krav på utökade lokaler och 
infrastruktursatsningar. Koncernens låneskuld ökar till följd av investeringarna. Investeringar 
genererar ökade fasta kostnader som inte går att prioritera bort och därför skapar mindre 
flexibilitet i prioriteringen av de gemensamma resurserna. Avskrivningar måste helt enkelt 
prioriteras när investeringarna väl är gjorda. För närvarande pågår utvecklingen av 
kommunens investeringsprocess var investeringsplanen ska tydliggöra de ekonomiska 
konsekvenser som uppstår till följd av investeringar när det kommer till både ökade 
kapitalkostnader men även ökade driftkostnader för kommunens olika verksamheter, 
inklusive bolagen. Dessutom arbetas det fram en långsiktig lokalförsörjningsplan som 
kommer att bli underlag till den långsiktiga investeringsplanen var tilltänkta om- och 
nybyggnationer kommer påvisa kostnadsökningarna för nämnderna när de går in i en ny lokal. 
Det är viktigt att ännu en gång påpeka att Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB, är till 
största del en skattefinansierad verksamhet och deras investeringar och de investeringar som 
genomföras åt Kungsörs kommun påverkar skattekollektivet genom att de också får ökade 
kapitalkostnader. KKTAB behöver således också ha finansiering av deras om- och 
nybyggnationer av kommunala verksamhetslokaler enligt den faktiska kostnaden då 
underfinansiering på sikt kommer att påverka Kungsörs kommuns ekonomi.  
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Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar 
Resultaträkning 
Resultaträkning      
      
(Tusen kronor) Not 2021 2020 2021 2020 
    Koncern Koncern Kommun Kommun 
            
Verksamhetens intäkter Not 2 190 112 190 852 111 157 142 222 
Verksamhetens kostnader Not 3 -739 545 -730 427 -698 239 -714 951 
Varav jämförelsestörande poster Not 4 5 891 0 5 891 0 
Avskrivningar Not 5 -39 744 -38 116 -7 806 -8 016 

Verksamhetens nettoresultat   -589 177 -577 691 -594 888 -580 745 

Skatteintäkter, kommunbidrag Not 6 396 398 385 086 394 999 377 031 
Generella statsbidrag, 
skatteutjämning 

Not 7 213 399 205 941 213 399 205 941 

Verksamhetens resultat   20 620 13 336 13 510 2 227 
Finansiella intäkter Not 8 9 759 12 910 6 120 9 494 
Finansiella kostnader Not 9 -7 484 -7 439 -4 435 -4 094 

Varav jämförelsestörande poster 
Not 
10 2 279 0 2 279 0 

Resultat efter finansiella poster   22 895 18 807 15 195 7 627 
Extraordinära poster   -957 -1 496 0 0 

ÅRETS RESULTAT   21 938 17 311 15 195 7 627 
Omsättningen för Kungsörs kommun 2020 är missvisande då motpartseliminering inte har 
genomförts och då bokföring av transaktioner har skett på felaktiga motparter. 

Kassaflödesanalys 
(Tusen kronor) Not 2021 2020 2021 2020 
    Koncern Koncern Kommun Kommun 
           
Den löpande verksamheten:          
Årets resultat   21 938 17 311 15 195 7 627 
Realisationsvinster     27 673 0 0 
Reaförluster     0 0 0 
Rörelsekapitalförändring avs löpande 
verksamheten Not 11 44 903 13 398 15 336 10 961 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före 
rörelsekapitalförändring 

  66 841 58 382 30 531 18 588 

           
Kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapitalet:          
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Ökning (-) minskning (+) av 
förråd/exploateringsutg.   7 953 -6 085 -398 0 

Ökning (-) minskning (+) av 
kortfristiga fordringar   -29 079 9 175 -22 583 6 958 

Ökning (+) minskning (-) av 
kortfristiga skulder   81 502 97 284 73 623 84 900 

Ökning (-) minskning (+) av 
kortfristiga placeringar   -20 912  -20 912   

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten   106 305 158 756 60 261 110 446 

           
Investeringsverksamheten:          
Investering i immateriella 
anläggningstillgångar   0 116 0 0 

Försäljning av immaterialla 
anläggningstillgångar   0 0 0 0 

Investering i materiella 
anläggningstillgångar   -111 240 -70 176 -25 294 -9 585 

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar   -1 746 0 -1 746 0 

Bidrag statlig infrastruktur   355 355 355 355 
Försäljning/utrangering av materiella 
anläggningstillgångar   796 974   902 

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar   3 171 35 000 3 150 35 000 

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten   -108 664 -33 731 -23 535 26 672 

           
Finansieringsverksamheten:          
Nyupptagna lån   77 671 69 500 0 0 
Minskning av långfristiga skulder   17 860 804 0 0 
Minskning av långfristiga fordringar   -1 250 -1 200     
Ökning av långfristiga fordringar   -17 860 0 -17 860 0 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten   76 421 69 104 -17 860 0 

           
Årets kassaflöde   74 062 194 129 18 866 137 118 
           
Likvida medel vid årets början   298 106 107 443 196 890 59 771 
Likvida medel vid årets slut   372 168 301 572 215 756 196 890 
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Balansräkning 
(Tusen kronor) Not 2021 2020 2021 2020 
    Koncern Koncern Kommun Kommun 
            
TILLGÅNGAR           
            
Anläggningstillgångar           
Materiella anläggningstillgångar           
Mark, byggnader och tekn.anläggn. Not 12 817 761 749 461 148 862 128 992 
Pågående investeringar mark o byggn Not 12 1 355   1 355 2 737 
Maskiner och inventarier Not 13 183 100 182 358 19 501 20 313 
Pågående investeringar inventarier Not 13 0   0 188 
Finansiella anläggningstillgångar exkl. 
infrastruktur Not 14 10 088 13 926 125 929 109 473 

Summa anläggningstillgångar   1 012 304 945 745 295 647 261 703 
Bidrag statlig infrastruktur Not 15 6 577 6 932 6 577 6 932 
Omsättningstillgångar           
Förråd, lager, exploatering Not 16 1 115 711 1 078 679 
Kortfristiga  fordringar Not 17 56 451 64 297 62 115 39 532 
Kortfristiga placeringar Not 18 112 912 92 000 112 912 92 000 
Kassa och bank Not 19 226 537 205 745 215 756 196 890 
Summa omsättningstillgångar   397 015 362 753 391 861 329 101 
            

SUMMA TILLGÅNGAR   1 415 896 1 315 430 694 085 597 736 

            
EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR           

OCH SKULDER           
            
Eget kapital           
Eget kapital Not 20 360 416 343 489 326 388 318 761 
Direktbokning mot eget kapital   0 0 0 0 
Årets resultat   21 938 17 311 15 195 7 627 
Summa Eget Kapital   382 354 360 800 341 583 326 388 
            
Avsättningar Not 21         
Avsättningar för pensioner samt 
löneskatt    78 096 73 105 75 614 68 083 

Andra avsättningar   2 245 3 245 0 0 
Summa avsättningar   80 341 76 350 75 614 68 083 
            
Skulder           
Långfristiga skulder Not 22 582 778 687 244 0 0 
Kortfristiga skulder Not 23 370 423 191 036 276 888 203 265 
Summa skulder   953 201 878 280 276 888 203 265 
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SUMMA EGET KAPITAL           

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   1 415 896 1 315 430 694 085 597 736 

            
Ansvarsförbindelser Not 24     925 119 855 849 
2020 års siffror är justerade med VMKF för att få en rättvisare bild mot 2021 års siffror.  
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Notförteckning kommunen: 

(Tusen kronor) Not 2021 2020 
 

Not 2021 2020 

  
    Hyror, arrenden och 

leasing 
 80 108 59 361 

Balanskravsutredning Not 1     Material, avgifter, tjänster 
mm   57 975 54 444 

Årets resultat  15 195 7 627 SUMMA  698 239 714 951 
-  Realisationsvinster  0         

+  Realisationsförluster  58   Jämförelsestörande 
poster Not 4     

Årets resultat efter 
balanskravsjusteringar 

 15 253 7 627 Exploateringsintäkt  3 441   

      Återbäring Kommuninvest  7 249   

Medel till 
resultatutjämningsreserv       Rivning silon  -3 246   

Årets 
balanskravsresultat 

 15 253 7 627 Sanering skolgård 
Björskog   -1 553   

        5 891   
Justerat resultat tre år 
bakåt: 

           

2020  + 7 627 tkr      Avskrivningar Not 5     

2019  + 5 374 tkr      Mark, byggnader, 
tekniska anläggningar  

4 278 4 251 

2018  + 13 252 tkr      Maskiner och inventarier  3 528 3 141 
      Nedskrivningar   0 624 

Verksamhetens intäkter Not 2     Summa avskrivningar 
 

7 806 8 016 

Taxor och avgifter  18 546 22 877  
     

Hyror och arrenden  5 701 8 063 
 
 

 
    

Bidrag och ersättningar  57 932 59 837  
     

Entreprenad, försäljning 
verksamhet mm   28 978 51 445  

 
    

SUMMA  111 157 142 222  
     

      Skatteintäkter Not 6     
Verksamhetens 
kostnader Not 3     Prel. Kommunalskatt och 

inkomstskatt  
383 607 385 306 

Bidrag och 
transfereringar 

 19 549 21 711 Prognos avräkning för 
innevarande år   11 392 -8 275 

Entreprenader och köp 
av verksamhet 

 139 031 144 161 Summa skatteintäkter 
 

394 999 377 031 

Lön och sociala avgifter  401 576 435 274       

    
Generella statsbidrag 
och utjämning Not 7     

    
Inkomstutjämningsbidrag 

 
121 883 113 188 

    Regleringspost  25 952 8 842 

    Kostnadsutjämning  9 148 8 714 

    Utjämningsavgift LSS  35 197 37 201 

Avskrivning sker enligt plan på ursprunglig  anskaffning. 
Avskrivningstiden följer Kommunförbundets 
rekommendationer. Den ekonomiska livslängden utgör 
grunden för bedömningen av avskrivningstidens  värden. 
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Generella bidrag från 
staten  

1 102 20 436 

    
Kommunal 
fastighetsavgift   

20 117 17 560 

    

Summa generella 
statsbidrag och 
utjämning  

213 399 205 941 
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(Tusen kronor) Not 2021 2020 
 

Not 2021 2020 
 

      
     

Finansiella intäkter Not 8     Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar Not 12     

Utdelning aktier, andelar  1 774 6 004 Ingående värden  180 729 178 039 
Räntor på utlämnade lån  1 354 210 Inköp  22 581 5 069 
Räntor avs 
medelsplacering 

 1 001 5 Försäljningar/bidrag 
 

-2 043 -2 379 

Borgensavgifter  1 156 1 081 Utrangeringar/justeringar   3 441   

Kapitalkostnad/internränta    2 179 Summa utgående 
värden  

204 708 180 729 

Ränteintäkter på 
kundfordringar 

 27 15  
 

    

Värdeökning placeringar   808 0 Årets avskrivningar  -4 281 -3 973 
Summa finansiella 
intäkter 

 6 120 9 494 Ackumulerade 
avskrivningar   -51 565 -47 764 

      Totala avskrivningar  -55 846 -51 737 
Finansiella kostnader Not 9      

     
Räntekostnader  3 11 Pågående projekt   1 355 2 737 

Kapitalkostnad/internränta    2 179 Summa utg planenligt 
restvärde  

150 217 131 729 

Värdereglering placeringar  3 208 0  
 

    

Ränta på pensionsskuld  1 032 1 613  
     

Bankkostnader   192 291  
     

Summa finansiella 
kostnader 

 4 435 4 094 Maskiner och 
inventarier Not 13     

      Ingående värden  52 375 47 951 
Jämförelsestörande post Not 10     Inköp  2 699 4 424 

Kommuninvest  2 279   Justeringar   14 0 

  
    Summa utgående 

värden  
55 088 52 375 

Justering för 
rörelsekapitalförändring Not 11     

  
    

Förändring av avsättning  7 530 3 847 Årets avskrivningar  -3 525 -3 142 
Av- och nedskrivningar i 
BR 

 7 806 7 114 Ackumulerade 
avskrivningar   -32 062 -28 920 

Övrig likvidpåverkan   0 0 Totala avskrivningar  -35 587 -32 062 
Summa  15 336 10 961  

     

      Pågående projekt   0 188 

  
    Summa utg planenligt 

restvärde  
19 501 20 501 

Kungsörs kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande 
och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2021‐12‐31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 
har ingått likalydande borgensförbindelser.  
 
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i 
förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  

Sida 239 (425)



45 
 

 
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsörs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 
2021‐12‐31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 
kronor. Kungsörs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 806 997 323 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick 
till 821 111 501 kronor.  

(Tusen kronor) Not 2021 2020 
 

Not 2021 2020 

Finansiella 
anläggningstillgångar Not 14     Kassa och bank Not 19     

Aktier och andelar, tkr      Handkassor  33 35 
Kungsörs Grus AB  30 30 Bank   215 723 196 855 

Kommunaktiebolaget    1 Summa kassa och bank  215 756 196 890 
VAFAB Miljö AB  1 777 1 777       
Kungsörs 
Kommunföretag AB  

68 148 68 148 Eget kapital Not 20     

Mälardalens Brand och 
räddning  

1 737 0       

Inera AB  43 43 Ingående eget kapital  302 388 294 761 
Energikontoret  9    

     
Mälarskog Insatskonto  7 7 Årets resultat  15 195 7 627 
Kommuninvest, 
ekonomisk förening  

4 293 7 442 Resultatutjämnings-
reserv  

24 000 24 000 

Kooperativ utveckling 
Västmanland  

1 1 Direktbokning mot eget 
kapital   0 0 

Västmanlands tolkservice 
 

13 13       

Nätverk för 
byggnadsvård  

10 10 Summa  341 583 326 388 

Insatskonton   1 1       
Summa aktier och 
andelar  

76 069 77 473       

Långfristiga fordringar Not 14     Avsättningar 
(pensionsskuld) Not 21     

Kungsörs Kommunteknik 
AB 

 47 860 30 000 Ingående skuld 
kommunen  

65 442 61 320 

KKAB  800 800 Årets nyintjänande  4 434 597 
Förlagslån 
Kommuninvest   1 200 1 200 Löneskatt på årets 

nyintjänande  
1 076 145 

Summa långfristiga 
fordringar 

 49 860 32 000 Finansiell kostnad på 
skuld  

831 1 298 

Summa finansiella 
anläggningstillgångar 

 125 929 109 473 Löneskatt på finansiell 
kostnad  

201 315 

      Avsättning 
förtroendevalda  

671 1 264 

Bidrag statslig 
infrasturktur  

    Löneskatt 
förtroendevalda  

163 307 

Citybanan Not 15 6 577 6 932 Fåp brandmän  -418 158 
 

      
     

Exploatering /Förråd Not 16 1 078 679 Löneskatt Fåp brandmän 
 

-101 38 

       
     

Kortfristiga fordringar Not 17     Avsättning MBR SAP  2 044 0 
Kundfordringar  6 321 5 597 Löneskatt MBR SAP  495 0 
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Momsfordran  7 957 4 431 FÅP övriga VMKF  338 0 
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 

 17 956 16 994 Löneskatt FÅP övriga 
VMKF   82 0 

Upplupen skatteintäkt  19 898 -308 Utgående avsättning 
kommunen  

75 258 65 442 

Övriga kortfristiga 
fordringar   9 983 12 818 

  
    

Summa kortfristiga 
fordringar 

 62 115 39 532 Ingående skuld VMKF 
 

2 641 2 916 

      Årets förändring   -2285 -275 

Kortfristiga placeringar 
Not 18     

Utgående avsättning 
VMKF 

 
356 2 641 

Placering i obligationer 0 92 000       

      Summa avsättningar  75 614 68 083 

Räntefonder          
          
Handelsbanken  18 034       
SPP Korträntefond  20 329       
Swedbank  5 087       
SEB  7 274       
SPP FRN  16 392       
SPP Global  5 059       
Öhman  2 815       
Simplicity företagsobligation 2 855       
Simplicity likviditet  18 677       
Öhman FRN   16 390       
Summa kortfristiga placeringar 112 912 92 000     
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(Tusen kronor) Not 2021 2020 
 

Not 2021 2020 
            

 

  
    Panter och 

ansvarsförbindelser Not 24     

            

      Ingående balans  128 603 131 269 

      Ränteuppräkning  919 932 

      Basbeloppsuppräkning  1 346 3 002 

      Gamla utbetalningar  -7 734 -7 516 

  
    

Ändrat 
livslängdsantagande 
RIPS 

 3 987 0 

      Övrig post  445 915 

  
    Pensionsförpliktelser 

exkl löneskatt 
 127 566 128 603 

      Förtroendevalda  1 225 1 281 

      Löneskatt  30 948 31 199 

Långfristiga skulder Not 22 0 0 Löneskatt 
förtroendavalda 

 297 310 

  
    Inkomstsamordnad 

visstidspension   0 111 

Kortfristiga skulder Not 23     Totalt 
pensionsförpliktelser 

 160 036 161 504 

Leverantörsskuld  47 095 26 754       
Personalens källskatt, 
avgifter mm 

 5 979 6 601 Aktualiseringsgrad  95% 95% 

Upplupen pension 
individuell del 

 13 561 13 567       

Upplupna sociala avgifter  7 073 7 836 
Borgensförbindelser 
och därmed jämförliga 
säkerheter 

     

Löneskatt individuell del 
och utbetalda pensioner 

 4 988 5 064 Borgensförbindelser 
kommunägda företag 

 765 083 694 341 

Semesterlöneskuld  21 125 20 201 Förlustansvar egna hem   0 4 

Övriga kortfristiga skulder  173 164 110 527 Summa 
borgensförbindelser 

 765 083 694 345 

Interimsskulder   3 903 12 715         
Summa kortfristiga 
skulder 

 276 888 203 265 Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

 925 119 855 849 

  

Pensionsavsättning

Kommunen tillämpar den 
blandade modellen för 
redovisning av 
pensionsåtagande. 
Avtalspensioner som 
intjänats före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse. 
Intjänanderätt från 1998 
utbetalas till individuell 
förvaltning enligt KAP-KL. 
Några mindre delar kvarstår 
dock inom kommunen och 
avsätts inom 
balansräkningen och 
återlånas av kommunen. 
Särskilda avtalspensioner 
avser avgångar före 65 år
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Notförteckning koncern: 

(Tusen kronor) Not 2021 2020  Not 2021 2020 
              

Verksamhetens intäkter Not 
2     Skatteintäkter Not 6     

Taxor, avgifter, 
 

    Prel kommunalskatt och 
inkomstskatt  

383 607 385 306 

hyror och arrenden 
 

212 642 181 548 Prognos avräkning för 
innevarande år 

 11 392 -8 275 

Bidrag och ersättningar  58 180 55 637 Kommunbidrag VMKF   1 399 8 055 
Entreprenad,försäljning 
verksamhet mm  

60 232 37 250 Summa skatteintäkter  396 398 385 086 

Elimineringar   -140 942 -83 583  
     

Summa verksamhetens 
intäkter  

190 112 190 852 Generella statsbidrag och 
utjämning Not 7     

 
     Inkomstutjämningsbidrag  121 883 113 188 

Verksamhetens 
kostnader 

Not 
3     Regleringspost  25 952 8 842 

Bidrag och tranfereringar  19 549 20 531 Kostnadsutjämning  9 148 8 714 
Entreprenad och köp av 
verksamhet  

252 189 208 431 Generella bidrag fr staten  1 102 37 201 

Lön och sociala avgifter  443 603 445 901 Utjämningsavgift LSS  35 197 20 436 
Hyror, arrenden och 
leasing  

80 734 57 845 Kommunal fastighetsavgift   20 117 17 560 

Material, avgifter, tjänster 
mm 

 
84 412 81 302 

Summa generella 
statsbidrag och 
utjämning 

 213 399 205 941 

Elimineringar   -140 942 -83 583       
Summa verksamhetens 
kostnader  

739 545 730 427 Finansiella intäkter Not 8     

 
 

    Aktieutdelning 
kommunägda bolag  

1 774 6 004 

Jämförelsestörande 
poster 

Not 
4     Ränteintäkter 

 
2 527 383 

Exploateringsintäkt  3 441   Övriga finansiella intäkter   5 458 6 523 

Återbäring Kommuninvest  7 249   Summa finansiella 
intäkter 

 9 759 12 910 

Rivning silon  -3 246         
Sanering skolgård 
Björskog   -1 553   Finansiella kostnader Not 9     
  5 891   Räntekostnader  4 069 4 920 

Avskrivningar Not 
5     Övriga finansiella kostnader   3 415 2 519 

Mark, byggnader, tekniska 
anläggningar  

31 582 31 321 Summa finansiella 
kostnader 

 7 484 7 439 

Maskiner och inventarier  8 116 6 745       

Nedskrivningar   46 50 Jämförelsestörande post Not 
10     

Summa långfristiga 
fordringar 

 39 744 38 116 Kommuninvest  2 279   

            
 

 
    Justering för 

rörelsekapitalförändring 
Not 
11     

Avskrivning sker enligt plan 
på ursprunglig anskaffning. 
Avskrivningstiden följer 
Kommunförbundets 
rekommendationer. Den 
ekonomiska livslängden 
utgör grunden för 
bedömningen av 
avskrivningstidens värden. 
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      Förändring av avsättning      

      Av- och nedskrivningar i RR  27 326 38 463 

      Övrig likvidpåverkan   17 577 -25 065 

      Summa  44 903 13 398 

          
        

 

(Tusen kronor) Not 2021 2020 
 

Not 2021 2020 
              

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar 

Not 
12     Finansiella 

anläggningstillgångar 
Not 
14     

Ingående värden 
 

1 174 
922 1 147 636 Aktier och andelar, tkr 

 
    

Inköp 
 

101 195 69 015 Andelar i andra 
koncernbolag  

68 178 68 178 

Omklassificeringar  -4 144 -34 327 Andelar i andra företag  7 891 9 295 

Försäljningar   -2 043 -7 405 Andra långfristiga 
värdepappersinnehav  

151 172 

Summa utgående 
värden  

1 269 
930 1 174 919 Andra långfristiga 

fordringar  
50 706 35 259 

      Elimineringar   -116 838 -98 978 

Årets avskrivningar 
 

-24 146 -24 036 Summa aktier och 
andelar  

10 088 13 926 

Uppskrivning/utrangering 
 

19 422 21 018 Bidrag statlig 
infrastruktur 

Not 
15 

6 577 6 932 

Ackumulerade 
avskrivningar   

-342 551 -320 283 Förråd, lager, 
exploatering 

Not 
16 1 115 711 

Totala avskrivningar 
 

-347 275 -323 301 Kortfristiga fordringar Not 
17     

 
     Kundfordringar  27 984 14 700 

Nedskrivningar  -104 894 -104 894 Momsfordran  8 328 5 261 

Pågående projekt   1 355 2 737 Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter 

 19 790 20 786 

Summa utg planenligt 
restvärde  

819 116 749 461 Upplupen skatteintäkt  19 898 -308 

 
 

    Övriga kortfristiga 
fordringar 

 15 369 27 867 

Maskiner och 
inventarier 

Not 
13     Elimineringar   -34 918 -4 009 

Ingående värden 
 

279 463 240 395 Summa kortfristiga 
fordringar 

 56 451 64 297 

Inköp  9 966 13 594       

Försäljning 
  

-3 427 -584 Kortfristiga placeringar Not 
18     

Summa utgående 
värden  

286 002 253 405 Placering i obligationer 0 92 000 

      Placering i räntefonder 112 912   
Årets avskrivningar  -15 550 -13 404 Summa kortfristiga placeringar 112 912 92 000 
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Ackumulerade 
avskrivningar   -94 654 -83 889 

      
Totala avskrivningar  -110 204 -97 293        

 
 

    Kassa och bank Not 
19     

Omklassificeringar  7 238 26 058 Handkassor  33 35 
Pågående projekt   64 188 Bank  372 135 298 082 
Summa utg planenligt 
restvärde  

183 100 182 358 Elimineringar   -145 631 -92 372 

 
     Summa kassa och bank  226 537 205 745 

             

      Eget kapital Not 
20     

            

      Ingående eget kapital  429 844 413 042 

      Utdelningar  -1 250 -1 375 

    Elimineringar  -68 178 -68 178 

    Årets resultat   21 938 17 311 

    Summa eget kapital  382 354 360 800 
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(Tusen kronor) Not 2021 2020 
 

Not 2021 2020 
            

Avsättningar 
(pensionsskuld) 

Not 
21     Kortfristiga skulder Not 

23     

Avsättningar för 
pensioner samt löneskatt 

 
78 096 73 105 Leverantörsskuld 

 
72 169 44 914 

Andra avsättningar   2 245 3 245 Personalens källskatt, 
avgifter mm 

 6 415 8 727 

Summa avsättningar 
 

80 341 76 350 Upplupen pension 
individuell del 

 13 580 13 585 

  
    Upplupna sociala avgifter  7 529 8 372 

Långfristiga skulder Not 
22     Löneskatt individuell del 

och utbetalda pensioner 
 5 335 5 332 

Skulder till kreditinstitut  582 678 687 144 Semesterlöneskuld  21 642 20 925 

Skulder inom koncern 
 

48 760 30 900 Övriga kortfristiga 
skulder 

 363 573 116 254 

Elimineringar   -48 660 -30 800 Interimsskulder  60 729 69 308 
Summa långfristiga 
skulder  

582 778 687 244 Elimineringar   -180 549 -96 381 

  
    Summa kortfristiga 

skulder 
 370 423 191 036 

       
     

       
     

       
     

       
     

 

  
     

 
    

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

            

            

            

            

            

            

 

  

Pensionsavsättning

Kommunen tillämpar den 
blandade modellen för 
redovisning av 
pensionsåtagande. 
Avtalspensioner som 
intjänats före 1998 redovisas 
som en ansvarsförbindelse. 
Intjänanderätt från 1998 
utbetalas till individuell 
förvaltning enligt KAP-KL. 
Några mindre delar kvarstår 
dock inom kommunen och 
avsätts inom 
balansräkningen och 
återlånas av kommunen. 
Särskilda avtalspensioner 
avser avgångar före 65 år
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Driftredovisning 
Här redovisas en sammanställning över styrelsens och nämndernas löpande verksamhet. 
Jämförelse görs med budget och föregående år. Även redovisning av nämnders samt 
kommunala bolags och organisationers verksamhet, ekonomi och framtid. 

Kommun  

Enligt RKR 14 ska drift- och investeringsredovisningen visa hur de gemensamma medlen 
planeras och faktiskt används i de kommunala verksamheterna. Nedan redovisas hur medlen 
för driftredovisningen har fördelats mellan kommunens nämnder. 

 

Förutom nämnderna ovan återfinns det även en intern finans inom Kungsörs kommun. Den 
interna finansen består av flertalet gemensamma poster för samtliga verksamheter som 
budgeteras centralt. I avsnittet Intern finans nedan redogörs det för vilka poster som ingår i 
den interna finansen. Intern finans redovisar per den 31 december 2021 en positiv 
budgetavvikelse om 8 074 tkr vilket hänförs till största del av lägre utfall av lönerevision samt 
ofördelade budgetmedel. 

 

Intäkter och kostnader för föregående år och den resultaträkning som återfinns i avsnittet 
Resultaträkning under kapitlet Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar är 
inte motparts eliminerat vilket innebär att siffrorna är missvisande. Eliminering av motparter 
för 2020 har inte kunnat genomföras under 2021. Förutom motpartseliminering återfinns det 
en intern finans.  

Samtliga nämnders väsentliga händelser redovisas under avsnittet Förvaltningsberättelse 
under respektive nämnds väsentliga händelser. Nedan följer en redogörelse för respektive 
nämnds resultat för 2021 samt en framtidsutsikt kopplat till de ekonomiska utmaningarna.  

Driftredovisning per nämnd (tkr)
Budget 
Netto

Budget-
avvikelse

Styrelse/nämnd Innev.år Fg. år Innev.år Fg. år Innev.år Fg. år Innev.år
Kommunstyrelse 60 960 25 522 -161 441 -101 863 -100 480 -76 341 -99 004 -1 477
Barn- och utbildningsnämnd 39 269 48 677 -271 285 -292 699 -232 017 -244 023 -229 557 -2 460
Socialnämnd 43 134 40 416 -299 293 -296 910 -256 159 -256 494 -260 372 4 213
Justeras: Poster som ej är hänförbara till
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens
kostnader enligt resultaträkningen -32 206 27 607 33 779 -23 479 1 573 4 128 - -
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens
kostnader enligt resultaträkning 111 157 142 222 -698 239 -714 951 -587 083 -572 730 -588 932 276

Intäkter Kostnader Nettokostnader

Driftredovisning per verksamhet (tkr)
Budget 
Netto

Budget-
avvikelse

Innev.år Innev.år Fg. år Innev.år Fg. år Innev.år
Övrig  politisk verksamhet 19 26 -5 849 -6 793 -7 256 -6 767 -7 942 686
Infrastruktur, skydd 8 826 1 150 -46 760 -30 361 -37 934 -29 211 -29 408 -8 525
Fritid o Kultur 1 321 1 347 -25 019 -26 432 -23 698 -25 085 -24 764 1 066
Pedagogisk verksamhe 37 962 44 785 -268 199 -274 250 -230 238 -229 465 -228 716 -1 522
Vård och omsorg 35 681 33 441 -264 691 -251 889 -229 010 -218 449 -224 238 -4 772
Särskilt riktade ins 7 478 8 471 -19 139 -16 369 -11 661 -7 898 -15 275 3 614
Pedagogisk verksamhe 26 30 -1 777 -1 938 -1 750 -1 908 -1 729 -22
Gemensam verksamhet 52 050 25 365 -99 159 -83 439 -47 109 -58 075 -56 861 9 752
Justeras: Poster som ej är hänförbara till
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens
kostnader enligt resultaträkningen -32 206 27 607 33 779 -23 479 1 573 4 128 - -
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens
kostnader enligt resultaträkning 111 157 142 222 -698 239 -714 951 -587 083 -572 730 -588 932 276

Intäkter Kostnader Nettokostnader
Fg. år
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Barn- och utbildningsnämnden  

 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2021 ett ekonomiskt utfall om 232 017 vilket är 
en negativ budgetavvikelse på -2 460 tkr, vilket motsvarar en förbrukning på 101,1 procent av 
budget. Barn- och utbildningsnämnden har under året tagit beslut om sparåtgärder 
motsvarande 7 000 tkr, som i sin helhet verkställdes under 2021. Det innebär bland annat att 
förvaltningen kommer att sänka sina kostnader genom att minska personalstaten med 
20 årsarbetare. Nämnden har exempelvis avvecklat Solbackens förskola och Smultrongångens 
lokaler. 

Dessutom råder allmän återhållsamhet inom verksamheterna förskola, grundskola och 
vuxenutbildning. Förskolan har haft ett minskat tryck på grund av coronapandemin och 
därmed har flertalet effektiviseringsåtgärder kunnat sättas in som har genererat ett 
budgetöverskott. Grundskolan redovisar ett smärre underskott under verksamhetsåret 2021. 
Även vuxenutbildningen har genom insatta åtgärder genererat ett överskott. Dessutom kan 
nämnas att fritidsgårdarna redovisar ett överskott vid årets slut på grund av minskat 
öppethållande under coronapandemin. 

Nämnden hade ytterligare sparkrav om -8 300 tkr i inledningen av året, utöver ovan nämnda -
7 000 tkr. I och med att utfallet för verksamhetsåret 2021 har förbättrats, främst gällande 
gymnasieskolan, vuxenutbildning och förskola, är en del av sparkravet inhämtat och 
motsvarar nu -2 460 tkr. Det är den främsta anledningen till nämndens totala 
budgetunderskott. Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnden att se över alla sina 
verksamheters ekonomi för att hitta förslag till åtgärder som sänker kostnaderna vilket 
förvaltningen har levererat dock har nämnden beslutat att inte vidta ytterligare åtgärder under 
2021.  

Utöver sparkraven har kostnaderna för särskolan ökat med 3 495 tkr jämfört med vad som 
antogs inför beslutet om budget 2021, på grund av ökad inflyttning och nyinskrivna. För att 
minimera underskottet på särskolan startas en integrerad särskolegrupp i kommunen till 
höstterminen på Hagaskolan, vilket kommer att reducera underskottet i år med cirka 1 000 tkr. 

2020
Förvaltning jan-dec jan-dec
(tkr) Utfall Utfall Budget Avvik Diff 20/21
Barn och utbildning
Politisk verksamhet                  596 719 757 38 123
Musikskola/kulturskola                  961 1 015 1 018 3 54
Fritidsverksamhet               2 478 2 324 2 425 101 -154
Förskola             56 779 50 155 50 923 767 -6 623
Pedagogisk omsorg                  825 983 930 -53 158
Grundskola           108 570 99 024 98 975 -49 -9 547
Gymnasieutbildning             43 011 43 560 45 532 1 973 549
Särskola             15 778 20 885 17 391 -3 495 5 108
Vuxenutbildning               4 501 4 795 3 698 -1 098 294
Äldreomsorg               3 003 0 0 -3 003
Flyktingmottagande                  123 3 331 5 249 1 917 3 208
Förvaltningsledning               7 396 5 225 2 659 -2 565 -2 172
Totalt Barn- och utbildning 244 023 232 017 229 557 -2 460 -12 006

2021
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Det beror på att fler elever då får möjlighet att gå i skolan på hemmaplan och kommunen inte 
behöver köpa tjänsterna från andra kommuner. 

Under året har barn- och utbildningsnämnden fått flera budgettillskott. De 4 000 tkr som 
beslutades om i juni (KF 2021-06-14 § 107) behandlades först i kommunfullmäktige (KF 
2021-05-10 § 80) där det beslutades att förstärkningen skulle användas till elever med 
särskilda behov inom grundskola och förskola samt att tidigare effektiviseringsförslag om 
begränsat öppethållande på fritidsgårdarna skulle dras tillbaka. Budgettillskottet grundades i 
en förändrad skatteprognos från SKR och får enligt fullmäktige inte användas till att täcka 
underskott. Bedömningen är att hela tillskottet kommer att användas till ökade kostnader 
resterande del av 2021.  

I samma beslut (KF § 107) fanns en förstärkning genom en fördelning av budgetmedel mellan 
nämnderna. Effektiviseringen på 2 000 tkr av städorganisationen, i samband med 
omorganisationen av kost och städ till den för året nya serviceenheten (tillhörande 
kommunstyrelseförvaltningen) användes för att förstärka barn- och utbildningsnämndens 
budget med 1 600 tkr. Socialnämnden fick 300 tkr i tillskott och kommunstyrelsen 100 tkr.   

Barn- och utbildningsnämndens framtidsperspektiv lyfter problematiken med att utvecklingen 
går generellt mot större krav i samhället på att alla får en högre utbildningsnivå. Det gäller 
både ungdomar och vuxna. En oönskad konsekvens är att många gymnasieutbildningar 
upplevs för krävande och att eleverna inte fullföljer utbildningarna. Det innebär att det blir ett 
ökat behov av att det kommunala aktivitetsansvaret erbjuder dessa ungdomar meningsfulla 
alternativ och förhoppningsvis en väg tillbaka till studier. För att lyckas få fler vuxna i arbete 
pågår bland annat ett samarbete mellan vuxenutbildningen och näringslivsenheten med syfte 
att anpassa utbildningsinsatser efter företagens behov. 

Dessutom är den demografiska utvecklingen enligt befolkningsprognosen en utmaning både 
på kort- och lång sikt. Befolkningsprognosen innebär att vissa verksamheter behöver utökas, 
främst inom förskola, medan andra behöver utökas temporärt. Båda dessa utökningar innebär 
att nya verksamhetslokaler måste tillskapas för att tillgodose behovet som 
befolkningsökningen innebär enligt prognosen. Förutom verksamhetslokaler behövs det 
dessutom personella resurser samt materiella resurser. 

Socialnämnden 

 

Socialförvaltningen
Politisk verksamhet                  692 716 669 -47 23
Vård och omsorg om äldre             96 240 99 482 98 989 -493 3 242
Insatser LSS/LASS             71 412 78 747 74 835 -3 912 7 335
Insatser ej LSS/LASS               5 157 5 616 5 848 232 459
Färdtjänst                  861 821 1 820 999 -39
Individ och familjevård             30 878 29 767 30 135 368 -1 110
Ekonomiskt bistånd             10 898 11 729 10 924 -805 832
Flyktingmottagande               2 253 2 016 3 022 1 006 -236
Arbetsmarknadsåtgärder               5 522 6 313 7 005 691 791
Förvaltningsledning             32 581 23 871 28 892 5 021 -8 711
Covid-19                    -   -2 920 -1 767 1 153 -2 920
Totalt Socialförvaltningen 256 494 256 159 260 372 4 213 -335
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Socialnämndens utfall per den 31 december 2021 uppgår till 256 159 tkr vilket är en positiv 
avvikelse mot budget på 4 213 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse med 1,62 procent. 
Vid delårsrapport 2 per den 31 augusti 2021 prognostiserade socialnämnden en budget i 
balans för 2021. Under hösten har socialnämnden reviderat sin prognos löpande i takt med att 
socialförvaltningen har genomfört de effektiviseringar som nämnden har beslutat samt att 
nämnden har mottagit fler och fler statsbidrag under hösten. Under 2021 mottog 
socialnämnden 12 285 tkr i statsbidrag varav 8 315 tkr har använts. Statsbidragen som 
socialnämnden har mottagit har både varit generella och riktade var många av de riktade 
statsbidragen har finansierat kostnader som socialnämnden tidigare haft och därmed inneburit 
kostnadsdämpning för socialnämnden och inte utökad verksamhet. Förutom generella och 
riktade statsbidrag har socialnämnden även mottagit statsbidrag för covid-19 för bland annat 
skyddsmaterial som köptes in 2020 men var medlen mottogs under 2021 och påverkar därför 
2021 års resultat. Kungsörs kommun som arbetsgivare har även mottagit ersättning från 
Försäkringskassan för sjuklönekostnader på grund av den pågående pandemin var 
socialnämnden har mottagit 2 098 tkr trots att sjukfrånvaron under 2021 är lägre än 2019. Alla 
dessa faktorer påverkar socialnämndens resultat och har lett till att socialnämnden redovisar 
per den 31 december 2021 en stor positiv avvikelse om 4 213 tkr. 
 
Inom socialnämndens verksamhetsområden redovisar samtliga verksamheter en positiv 
budgetavvikelse förutom nämnden och området för funktionsstöd som redovisar en negativ 
avvikelse om -1 905 tkr. Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på grund av högre 
kostnader för arvoden under 2021 än budgeterat. Den största anledningen till att området för 
funktionsstöd redovisar en negativ avvikelse hänförs till boende med särskild service, BMSS. 
Inom verksamhetsområdet BMSS har det bland annat varit bristande brandskydd på 
Näckrosens gruppboende och enheten har därför varit tvungna att bemanna med ytterligare en 
vaken natt varje dygn för att ha beredskap utifrån att det eventuellt skulle börja brinna. Till 
följd av bristande brandskydd ska enheten flytta till Tallåsgården och har därför betalat för 
anpassningskostnader under 2021 för att lokalen ska kunna användas av verksamheten. 
 
Socialnämndens framtidsperspektiv bygger på de behov som samtliga socialnämndens 
verksamheter har när det kommer till kompetensutveckling och kompetensförsörjning för att 
klara av framtida behov. Den ökade demografin av 80+ i Kungsörs kommun enligt 
befolkningsprognosen kommer innebära ytterligare resursbehov samt utökade 
verksamhetslokaler. Vidare har Kungsör en alltmer växande grupp äldre med demenssjukdom 
vilket kommer innebära att äldreomsorgen inom socialnämnden måste ställa om sin 
verksamhet och kompetensutveckla personalen gällande demenssjukdom och multisjuka 
äldre. Region Västmanland och kommunerna i länet har påbörjat omställningen till Nära 
vård. Konceptet Nära vård innebär tät samverkan mellan regionerna och kommunerna, där 
patienternas behov tillmötesgås i långt högre utsträckning i det egna hemmet. Det ökar 
eventuellt behovet av resurser i kommunerna på sikt. En del i arbetet med Nära vård har 
socialnämnden fokuserat på förebyggande insatser för att dämpa de eventuella framtida 
kostnaderna. 
 
Ett ytterligare led i att dämpa framtida kostnaderna är genom digitalisering för att öka 
självständigheten dock så är behovet stort för digitalisering inom socialnämnden. Under 2021 
har läkemedelsrobotar placerats ut vilket har inneburit effektivisering för omvårdspersonal 
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som inte behöver åka ut för att ge läkemedel. Läkemedelshanteringen är 100 procent under 
2021. 
 
Inom funktionsstöd är det stora problemet att personer inom 
funktionsstödsverksamhetsområde börjar bli äldre och deras sjukdom innebär ökat vårdbehov. 
Under de kommande åren kommer det bli fler och fler äldre då de flesta som återfinns inom 
funktionsstödsverksamhetsområdet blev kommuninvånare på 70-talet när institutionerna i 
Kungsör lades ned. De förändrade behoven ställer krav på kompetensutveckling av 
medarbetarna och att arbetssättet kommer att behöva förändras. Regeringen föreslår även 
lagändring inom personlig assistans vilket kan komma att innebära ökade kostnader för 
Kungsörs kommun då vissa så kallade Försäkringskassanärenden kommer att övergå till 
kommunala ärenden var kommunen ska stå för hela kostnaden. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen ställs det högre krav på barnperspektivet vilket innebär att 
IFO kan komma att vara mer involverade i ärenden var det finns barn. 
Arbetsmarknadspolitiken på regeringsnivå påverkar arbetsmarknadsenheten inom IFO:s 
verksamhet. I och med budgeten som antogs av riksdagen under hösten 2021 så kommer 
arbetsmarknadsenheten att minska med 2,0 årsarbetare då beställningar av kommunala 
insatser från Arbetsförmedlingen minskar och i vissa fall upphör. Arbetsmarknadsenheten 
inom IFO kommer att ställa om och fokusera på att få ut individer på praktik inom 
kommunala verksamheter och reducera arbetsbelastning inom socialnämndens andra 
verksamheter genom att genomföra icke kvalificerade uppdrag såsom tvätt. 
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Kommunstyrelsen 

 
*Rättelse av exploateringsredovisning 
** Rivning av silon nära hamnen 
***Sanering Björkskogsskolan samt framtida miljösanering i Kungsörs kommun 
 
Kommunstyrelsens utfall per den 31 december 2021 uppgår till 100 480 tkr vilket är en 
negativ budgetavvikelse på 1 476 tkr, vilket motsvarar en förbrukning på 101,49 procent av 
budgeten för 2021. Den negativa budgetavvikelsen hänförs i sin helhet till reserveringen för 
miljösanering i samband med årsredovisningen som påverkar utfallet för miljö- och 
hälsoskydd. Ekonomin i kommunstyrelsens egen förvaltning påverkas i mycket hög grad av 
flertalet jämförelsestörande poster i år, som genererar både intäkter och kostnader av 
engångskaraktär.  

Verksamhet 2020
(redovisning i tkr) Utfall Utfall Budget Avvik

Nämnd- och styrelseverksamhet 3 464 3 638 4 159 521
Stöd till politiska partier 458 458 458 0
Revision 585 715 631 -84
Övrig politisk verksamhet 972 1 010 1 268 258
Delsumma politisk verksamhet 5 479 5 821 6 516 695

Fysisk o teknisk planering* 1 825 -1 199 1 777 2 976
Näringslivsfrämj o turism 3 198 3 261 3 451 190
Gator, vägar 10 462 10 270 10 689 419
Parker** 2 204 5 485 2 248 -3 237
Miljö- och hälsoskydd*** 3 768 12 846 4 073 -8 773
Räddningstjänst 7 618 7 187 7 070 -117
Delsumma infrastruktur o 29 075 37 850 29 308 -8 542

Allmän fritidsverksamhet 2 425 1 765 2 207 442
Stöd till studieorganisationer 298 300 307 7
Allmän kulturverksamhet 949 1 168 1 260 92
Bibliotek 5 073 4 950 5 096 146
Anläggningar 12 900 12 188 12 451 263
Delsumma kultur- och fritid 21 645 20 371 21 321 950

Kommunikationer 1 908 1 729 1 728 -1

Gemensam verksamhet 18 234 12 210 17 966 5 756

Kost och städ, serviceenheten 0 22 499 22 165 -334

Kommunstyrelsens förvaltning 76 341 100 480 99 004 -1 476

2021
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Under året har det gjorts flertalet rättelser av historisk bokföring. Återbäring på insatskapital 
hos Kommuninvest ekonomisk förening har ackumulerats på ett skuldkonto tidigare år men 
bokförs numera som intäkter i stället, vilket gör att det på årets resultat påförs en ej 
likviditetspåverkande post motsvarande 7 249 tkr. Till dessa tillkommer ränteintäkter som 
också har redovisats som skulder, men som numera bokförs som finansiella intäkter i 
finansnettot (alltså inte inom ramen för kommunstyrelseförvaltningen).  

Andra historiska rättelser avseende exploateringsredovisningen påverkar det samlade 
resultatet positivt med ca. 3 440 tkr (se verksamhet Fysisk och teknisk planering). Reavinster 
från försäljningsintäkter har tidigare bokförts som anläggningstillgångar och skrivits av. Den 
rättelsen är inte heller likviditetspåverkande. 

Även på kostnadssidan finns betydande poster i årets prognos. Till att börja med ska nämnas 
en ”fördelningssnurra” av gemensamma kostnader för kommunens administration kopplad till 
kansli-, ekonomi- och personalavdelningarna. Med början 2018 har underskott uppstått, som 
har gjort att avdelningarna inte har täckt sina kostnader med intäkter från barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och bolagen. Då har den i stället täckt kostnaderna via 
annan finansiering. Därför redovisas ett underskott motsvarande cirka -1 400 tkr på 
administrationen i år.  

En annan mycket större post som påverkar årets resultat är rivningen av silon nära hamnen. 
Rivningen klassas inte som en investering då marken inte ska säljas vidare och har därför 
bokförts som en driftskostnad på 3 235 tkr. En annan åtgärd under året är saneringen av 
Björskogsskolans skolgård för -1 500 tkr. Sanering klassas inte heller som investering och 
kostnaden bedöms inte vara en skolkostnad varför den inte heller har påförts barn- och 
utbildningsnämndens budget. 

Under en längre period har det pågått en miljöutredning i Kungsörs kommun vilket har 
påvisat en stor miljöskuld som Kungsörs kommun och kommunstyrelsen måste hantera. 
Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB, har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en 
utredning under 2021 för att åtgärda dessa miljöskulder. Det som KKTAB har funnit under 
2021 och som kommunstyrelsen har reserverat i sitt resultat för 2021 uppgår till 7 000 tkr 
vilket enbart är de preliminära kostnaderna. Den totala miljöskulden förväntas uppgå till 
mellan 35 och 40 mnkr.   

Under året har upphandling av nytt beslutsstödsystem pågått och hösten 2021 påbörjades 
implementeringen av Hypergene. Det är ett omfattande projekt tillsammans med Arboga och 
Köping inklusive bolag samt Västra Mälardalens kommunalförbund (Surahammar har en 
option att gå med). Kostnaden för projektledare i Köpings kommun och installationen av 
systemleverantören har påverkat årets resultat i sin helhet. Tidplanen för färdig 
implementation är hösten 2022 då internkontrollen ska implementeras.  

Kommunstyrelsens förvaltning kommer under 2022 arbeta med fördelningskostnader för 
Hypergene mellan Kungsörs kommun och de kommunala bolagen samtidigt så kommer ett 
arbete pågå med fördelning av övriga gemensamma kostnader. 

Förstudien om ett nytt e-handelssystem har pågått under hösten vilket har gjorts gemensamt 
med Arboga, Köping, Surahammar och Västra Mälardalens kommunalförbund. En remiss 
skickades till ekonomicheferna inom KAKS kommuner innan jul. Förstudietiden har inneburit 
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en kostnad för Kungsör på ca. 108 tkr. Uppskattningsvis innebär ett nytt system en årlig 
kostnad på ca. 300 tkr för Kungsörs kommun och syftet är att förebygga inköp utanför avtal. 
Slutredovisningen av förstudien kommer att ske under 2022. 

Överskottet på 695 tkr för nämnd- och styrelseverksamheten antas vara en effekt av 
coronapandemin. På de gemensamma verksamheterna, finns utöver ovan nämnda 
administrativa kostnader och insatskapitalet, budgetavvikelser på flera små poster som till 
exempel livsmedel och IT-samordning (500 tkr) samt en negativ post avseende det nya 
delägarskapet i Energikontoret i Mälardalen AB (39 tkr). 

Ser vi framåt så har Kungsör och förvaltningen en mycket spännande framtid att möta. Vi har 
under de senaste 5-6 åren utvecklat Kungsör från att vara en stillastående kommun och 
verksamhet till att vara en framåtsyftande och växande kommun. Vi fortsätter arbeta med 
detaljplaner för att ha ett kontrollerat ökat boende med en tillväxt på 1,5-2 procent per år. Det 
vi måste få till är bostadsrätter för att skapa fler möjligheter för att få till en omflyttning i 
Kungsör som gör att de som lämnar villan ändå vill bo kvar i Kungsör då det finns mycket att 
välja på. Att växa innebär att vi även måste planera för ökat antal barn vilket medför 
utbyggnad av förskola och skola.  

Den äldre befolkningen över 80 år beräknas bli dubbelt så många vilket gör att vi även måste 
planera för trygghetsboenden och särskilda boenden de kommande 3-10 åren.  

Att möta framtiden innebär även att vi måste vara med i den digitaliseringsvåg som sveper 
över Sverige och världen. Här har inte Kungsör de egna resurserna att utveckla de digitala 
tjänsterna utan vi måste kunna ta rygg på de större städerna, Inera och övriga företag som 
utvecklar digitala tjänster för främst vård, omsorg och skola. VMMF har påbörjat sin digitala 
resa och redan utvecklat en rad tjänster men framtiden rör sig mot ytterligare digitalisering 
och teknikutvecklingen är oerhört snabb så idag vet vi inte riktigt vad vi behöver i morgon för 
den tekniken finns inte idag. 

Att fortsätta se möjligheter i samverkan är ett måste för små kommuner så att utveckla våra 
gemensamma förbund och utveckla våra bolag mot en framtid där vi mer samarbetar i Västra 
Mälardalen med övriga kommunala bolag är definitivt en väg att gå för oss om vi ska klara 
den service som kommer förväntas av oss. 

Miljömässigt måste vi hitta vägar för att nå en mer hållbar framtid genom återvinning av 
material så att vi som organisation inte förbrukar mer resurser. Vi ser även över vår 
fordonshantering och ser framför oss att vi i framtiden åker fossilfritt även om vi idag inte ser 
möjligheten för alla fordon men den utvecklingen kommer att komma.  

Pandemin har gjort att vi får möta framtiden med andra arbetssätt och även här har vi 
möjligheter genom digitalisering. Personalbehovet framåt kommer vara extremt stort och då 
kommer vi konkurrera med 289 andra kommuner för att få rätt kompetens.  

Intern finans 

 
Intern finans består av flertalet gemensamma poster för samtliga verksamheter som 
budgeteras centralt. Från och med i år påverkas pensionsavsättningen och ansvarsförbindelsen 
för pensioner av nya livslängdsantaganden och kostnaderna blir märkbart högre än tidigare. 

Totalt intern finans -4129 -1 574 6 500 8 074 2 555
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Till skillnad från tidigare beräkningsgrunder tar de nya antagandena hänsyn till livslängden 
hos dem som arbetar i kommunsektorn specifikt och att det finns skillnader i dödlighet mellan 
hög- och låginkomsttagare. Effekterna för kommunsektorn blir att pensionsskulden ökar 
eftersom anställda i kommuner och regioner lever längre än vad tidigare antagande har 
presumerat – framförallt lever männen längre. Procentuellt sett beräknas pensionsskulden öka 
med 3,8 procent i kommunerna och 5,2 procent i regionerna.  

För Kungsör innebär det enligt den senaste prognosen från pensionsförvaltaren KPA, en 
budgetavvikelse med 4 648 tkr. Budgetavvikelsen för pensioner täcks dock av det höjda 
interna personalomkostnadspålägget och det förhållandevis låga utfallet jämfört med budget i 
lönerevisionen. Dessutom kvarstår det medel för ökade kapitalkostnader för 2021 då 
nämnderna inte har kompenserats för investeringarna som aktiverades i samband med 
bokslutet. Det kvarstår även medel för oförutsedda kostnader som inte har fördelats ut under 
2021. Totalt för intern finans uppgår budgetavvikelsen för 2021 till 8 074 tkr. 

Ekonomisk uppföljning av kommunens bolag samt förbund 
Kungsörs Kommunföretag AB (KKAB) Koncern 
 

 Koncern  Moderbolag 
 2021 2020  2021 2020 

Omsättning, tkr 184 575 153 377  1 0 
Årets resultat, tkr 4654 8 113  1 56 
Soliditet, procent 10,1 10,8  82,2 82,2 

Balansomslutning, tkr 986 999 880 851  64 590 64 666 
Antalet 

Tillsvidareanställda 
55 57  0 0 

 

Kungsörs kommun bildade vid årsskiftet 2008/2009 en bolagskoncern med Kungsörs 
Kommunföretag AB (KKAB) som moderbolag. KKAB äger Kungsörs Kommunteknik 
(KKAB), Kungsörs Vatten AB (KVAB) samt Kungsörs Fastighets AB (KFAB). KKAB ägs 
till 100 procent av Kungsörs kommun. 

Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för de kommunala bolagen. Kungsörs 
Kommunföretag AB ansvarar för att fullmäktiges direktiv verkställs inom bolagskoncernen. 

Kommunfullmäktiges beslut som ägare riktas till moderbolaget Kungsörs Kommunföretag 
AB, som vidarebefordrar beslut som rör bolagen i koncernen. Moderbolaget återrapporterar 
utfallet till kommunstyrelsen. 

KKAB har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar utifrån av 
fullmäktige givna instruktioner samt att samordna och utveckla verksamheten för företagens 
och Kungsörs kommuns räkning. 

Under året har bolagspolicyn från 2013 reviderats av kommunfullmäktige den 10 maj. Nedan 
redogörs för de väsentliga händelserna, den ekonomiska uppföljningen samt 
framtidsperspektiv av samtliga dotterbolag inom KKAB:s koncern. 

Kungsörs Fastighets AB (KFAB) 
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 2021 2020 
Omsättning, tkr 65 834 64 962 

Årets resultat, tkr 5 762 6 433 
Soliditet, procent 36,9 36,5 

Balansomslutning, tkr 251 928 238 595 
Antalet Tillsvidareanställda 11 11 

 

Kungsörs Fastighets AB (KFAB) är Kungsörs allmännyttiga bostadsbolag och har till föremål 
för sin verksamhet att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. KFAB 
ägs av 100 procent av KKAB.  

Verksamhetsåret 2021 har präglats av pandemin och KFAB har anpassat sin verksamhet 
utifrån de restriktioner och rekommendationer som har funnits under året. Bostadskön har 
under året ökat och vid årsskiftet stod knappt 1 200 personer i bostadskön, vilket innebär att 
det kan ta upp emot 1,5 år innan bostadserbjudande från KFAB. Den ökade kön ligger också 
till grund för att producera ytterligare fastigheter vilket också bidrar till målet för Kungsörs 
kommun att nå 9 000 invånare år 2025. KFAB skapar ytterligare lägenheter på Kaplanen 7 
och Kaplanen 9 vilket innebär 32 stycken lägenheter för uthyrning. 

Bolaget redovisar per den 31 december 2021 ett resultat på 5 762 tkr efter skatt på årets 
resultat. Under hösten 2021 har KFAB gjort ett extra koncernbidrag motsvarande 3 500 tkr. 
Per den 31 december 2021 uppskattades fastigheterna ha ett marknadsvärde på 456 232 tkr, 
att jämföra med ett bokfört värde på 172 610 tkr. 
 
Framtidsperspektivet för KFAB präglas av behovet med att arbeta för att fler lägenheter i 
KFAB:s bestånd ska vara lägenheter med stor tillgänglighet. Detta för att möta det ökade 
antalet äldre i kommunen. Det behövs fler lägenheter som kan anses vara trygghetsbostäder, 
då många önskar bo i egen lägenhet men också med möjligheter till gemensamma lokaler och 
restaurang. 

Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) 
 

 2021 2020 
Omsättning, tkr 117 368 90 378 

Årets resultat, tkr 57 1 792 
Soliditet, procent 1,4 1,6 

Balansomslutning, tkr 548 082 471 323 
Antalet Tillsvidareanställda 39 41 

 

Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) är Kungsörs kommuns tekniska bolag och arbetar på 
beställning av Kungsörs kommun. I beställningen ingår teknisk verksamhet, service och 
underhåll av kommunens verksamhetslokaler och fordon samt utredning, projektering och 
utförande av investerings- och exploateringsprojekt på uppdrag av kommunen. KKTAB ägs 
till 100 procent av KKAB. 
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Verksamhetsåret har präglats av pandemin och verksamheten har ställt om för att anpassa sig 
till de rådande rekommendationerna och restriktionerna och planerat för situationer vid 
eventuella personalbortfall på grund av pandemin för både ledning och 
utförandeorganisationen. Under året har KKTAB genomfört större investeringar för både 
bolagets egen räkning och även som utförare åt kommunen. KKTAB har rekryterat både 
fastighetschef och planarkitekt under året. Under året har KKTAB planerat för nya 
bostadsområden på både egen mark och även åt Kungsörs kommun samt att de har varit 
byggledare för den nya förskolan, Paletten. Dessa saker genomförs för att Kungsörs kommun 
ska nå målet om 9 000 invånare år 2025. 

KKTAB är ett i stort sett 100 procent skattefinansierat bolag och ekonomin är något 
ansträngd. Bolaget står för den största delen av kommunkoncernens bruttolåneskuld och 
belåningsgraden (långfristiga skulder i förhållande till totala skulder och eget kapital) uppgår 
till 83,8 procent den 31 december 2021, en del av den långfristiga skulden har klassats som 
kortfristig skuld då den förfaller inom ett år, dock kommer inte KKTAB att betala tillbaka 
skulden utan behöver förlänga dessa lån och därför uppgår den faktiska belåningsgraden till 
92,8 procent. Bolaget redovisar per den 31 december ett smärre överskott på 57 tkr. 
Investeringarna finansieras genom lån. De små marginalerna gör att vädret blir avgörande för 
resultatet, när en sådan post som vinterväghållning är svår att prognostisera. Under våren 
anhöll bolaget om utökad borgen med 17 860 tkr från kommunfullmäktige för att möjliggöra 
reinvesteringar (Kommunfullmäktige, 2021-04-12 § 48). Situationen är inte hållbar. 

I bolagets balansräkning finns uppskrivningar för att bevara soliditeten. Uppskrivningsfonden 
uppgår till 19 422 tkr. Enligt kommunal redovisningslag är uppskrivningar inte tillåtna och 
dessa måste därför elimineras i den sammanställda redovisningen. Det egna kapitalet uppgår 
till 7 497 tkr. Skulle uppskrivningsfonden tas bort skulle det egna kapitalet vara -11 925 tkr. 

KKTAB:s framtidsperspektiv bygger till stor del på att klara av det anstränga ekonomiska 
läget. Bolaget arbetar med nyckeltalsberäkning för att ta fram en nybeställning då den gamla 
beställningen inte inkluderar nya skötselområden som KKTAB har idag. Bolaget arbetar även 
med fastighetsfrågor när det kommer till underhållsplanering för både kort- och lång sikt samt 
lokalförsörjningsplan då ny fastighetschef är på plats. Lokalförsörjningsplanen är en del av 
investeringsprocessen för att tydliggöra de ekonomiska kostnaderna som lokalerna innebär. 

Kungsörs Vatten AB (KVAB) 

 2021 2020 
Omsättning, tkr 16 900 16 872 

Årets resultat, tkr 0 0 
Soliditet, procent 5 7 

Balansomslutning, tkr 204 963 184 950 
Antalet Tillsvidareanställda 5 5 

 
Kungsörs Vatten AB (KVAB) är ett taxefinansierat bolag och har i uppdrag att inom 
kommunen producera och distribuera dricksvatten, omhänderta och rena avloppsvatten och 
dagvatten och annan därmed förenlig verksamhet. KVAB ägs till 100 procent av KKAB. 

Under året har flertalet större projekt pågått bland annat byggnation av helt nytt slamsteg och 
biologisk rening i avloppsreningsverket i Kungsör, en annan större investering är byggnation 
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av VA-ledningar till Valskog. Även inom KVAB har pandemin påverkat verksamheten och 
verksamheten har ställt om och genomfört en plan för eventuellt personalbortfall för både 
ledning och utförandeorganisationen. 

Då KVAB är en taxefinansierad verksamhet så ska årets resultat för bolaget vara +/- 0. 
Resultatet per den 31 december 2021 uppgick till -1740 tkr. Då bolaget har tidigare 
överavskrivningar så balanseras underskottet upp av dessa och således uppgår åretsresultat till 
0 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 6 349 tkr per den 31 december 2021. 

Framtidsperspektivet för KVAB bygger på att anpassa verksamheten utifrån de nya krav som 
ställs på VA-verksamheter och att se över och ta fram underhållsplaner för befintlig 
infrastruktur. Dessutom pågår det en utredning av gemensamt VA-bolag mellan Kungsörs 
kommun och Arboga kommun för att klara av framtidens behov både utifrån kompetens och 
drift. 

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) 

 2021 2020 
Omsättning, tkr 15 838 14 163 

Årets resultat, tkr 308 406 
Soliditet, procent 60 60 

Balansomslutning, tkr 6 566 5 691 
Antalet Tillsvidareanställda 19 19 

 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett kommunalförbund för Arboga och 
Kungsörs kommuner som bildades den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra 
kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet. 
Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning. 

Uppdraget är formulerat i ett reglemente och en förbundsordning som innebär 
myndighetsutövning inom miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobak och liknande 
produkter, alkohollagen (folköl), lagen om sprängämnesprekursorer, tillsyn enligt lagen om 
receptfria läkemedel samt myndighetsutövning inom plan- och bygglagen (utom de delar som 
avser planläggning). 

Förbundet har fortsatt arbeta utifrån de omställningar som gjordes 2020 med bland annat 
schemalagt distansarbete. Många möten som normalt är fysiska har i stället genomförts 
digitalt. Tillsyn som har kunnat utföras utomhus, exempelvis avloppsinspektioner, har fortsatt 
som vanligt. En utmaning under covid-19 har varit att rekrytera och introducera nyanställd 
personal. 

Miljö- och hälsoskyddsenhetens övergång till digital hantering under april 2021 har medfört 
ett effektivare och förenklat arbetssätt. 

Bygglovenhetens arbete har främst varit inriktat på handläggning av de 
ansökningar/anmälningar som inkommit. De flesta kontakterna och mötena har genomförts 
digitalt. Totalt har 343 nya bygglovsärenden startats under året. Handläggningstiderna har 
klarats bra trots hög arbetsbelastning. Reducering av bygglovavgift har gjorts i tre ärenden på 
grund av att handläggningstiden inte klarats. De bygglov som har beviljats har resulterat i att det 
tillkommit 43 nya bostäder i Kungsör. Antalet nya bostäder har ökat under året. 
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Målet med att den planerade tillsynen ska nås till 100 procent har delvis uppfyllts vilket beror 
på att viss tillsyn har prioriterats ned. Covid-19, vakanser och sjukdom har bidragit till att 
målet inte nåtts fullt ut. Totalt har 83 procent av den planerade tillsynen genomförts. Dock har 
alla verksamheter med årlig tillsynsavgift fått sin tillsyn utförd vilket gör att förbundet inte 
har någon kontrollskuld efter 2021. 

VMMF redovisar per den 31 december 2021 ett positivt resultat om 308 tkr. Förbundet har 
sedan sin start 2011 redovisat ett positivt resultat och har därmed byggt upp en god ekonomi 
och fortsätter att förhålla sig till riktlinjerna för god ekonomisk hushållning. 

 
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) 

 2021 2020 
Omsättning, tkr 118 765 147 922 

Årets resultat, tkr 1 579 278 
Soliditet, procent 4,97 3,15 

Balansomslutning, tkr 112 412 127 187 
Antalet årsarbetare 74,58 98,50 

 
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 och bestod då av en 
samordnad räddningstjänst för kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 2006 utökades 
VMKF med ett antal administrativa funktioner så som exempelvis gemensam IT, telefoni och 
upphandling. 2012 blev även Surahammars kommun, medlemmar i förbundet. Från och med 
januari 2021 tillhör räddningstjänsten ett annat kommunalförbund, Räddningstjänsten 
Mälardalen.   

VMKF ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet verksamhetsområden till fyra 
kommuner, dess bolag och förbund. Verksamheten har utökats under de senaste åren med 
bland annat säkerhetssamordnare och förvaltning av ett antal kommungemensamma system. 
Skinnskattebergs kommun anslöt sig till bostadsanpassning under 2020. Uppdraget kan 
jämföras med en kommun i storleksordningen av drygt 50 000 invånare. Under de senaste 
åren har uppdragens volym ökat samt även dess komplexitet. Flertalet av våra tjänster kräver 
olika former av specialistkompetens och det förväntas att vi som stödorganisation ska leverera 
tjänster med god kvalitet och hög servicenivå. Ökad styrning och samordning av 
kommunernas och bolagens tjänster via VMKF bidrar till effektiviseringar, samsyn och ökad 
kvalitet.  

Under de senare åren har VMKF visat på negativa resultat och medlemskommunerna har fått 
återställa det negativa resultatet. Underskotten har varit direkt hänförda till räddningstjänsten, 
varpå deras utträde ur förbundet har förbättrat det ekonomiska läget. Soliditeten har av samma 
anledning minskat kraftigt under de senaste åren. För närvarande är soliditeten på 4,97 
procent och orsaken till att det höjts jämfört mot 2020 är att det egna kapitalet stärkts genom 
ett positivt resultat. Försäljningar av anläggningstillgångar till Räddningstjänsten Mälardalen 
bidrar även det till ett starkare eget kapital.  

Kommunbidragen har minskat väsentligt mellan åren vilket beror på att Räddningstjänsten 
bytt förbund vid föregående årsskifte. 
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IT- investeringarna håller en fortsatt hög nivå. I samband med investeringarna har nya lån 
upptagits då de egna medlen för reinvestering inte finansierar fullt ut. Den långfristiga 
låneskulden ökade med 24,4 procent sedan föregående år. 

I den översyn som KPMG gjorde för ett antal år sedan lyfts dels ett flertal 
utvecklingsområden. Medlemskommunerna har efter det fattat beslut om sex områden som 
behöver prioriteras att arbetas vidare med på olika vis. Dessa områden bottnar i VMKF´s 
uppdrag, ledning och styrning, tjänster, kvalitet och service och samtliga av dessa områden 
förväntas det att ske en skyndsam utveckling av hos VMKF. 

Det finns ett glapp mellan medlemskommunernas förväntningar på VMKF och vad förbundet 
har förmåga att leverera. VMKF behöver därmed stärka kvaliteten och servicen. Hålla en hög 
kvalitet på tjänsterna, där medlemskommunernas behov kan tillgodoses samtidigt som VMKF 
skapar stordriftsfördelar genom att just arbeta på ett likartat sätt. Det är en utmaning att 
hantera och något vi ser även hos andra förbund.  

En effekt av vakanta tjänster inom specialistavdelningen, löneavdelningen och IT-
avdelningen samt också för få tjänster inom upphandlingsenheten under året har bidragit till 
hög arbetsbelastning och för långa handläggningstider. En förväntad utveckling är därmed att 
handläggningstiderna kortas ned i takt med att vakanta tjänster tillsätts och att 
arbetsbelastningen fortsätter att minska.  

Kungsörs Grus AB (KGAB) 

 2021 2020 
Omsättning, tkr 51 028 47 691 

Årets resultat, tkr 9 839 6 958 
Soliditet, procent 57,6 61,8 

Balansomslutning, tkr 41 851 33 973 
Antalet Tillsvidareanställda 4 4 

 
Kungsörs kommun äger 25 procent av Kungsörs Grus AB (KGAB). Bolaget är ett 
vinstdrivande bolag som levererar grus och bergmaterial till betong- och betongelement-
industrin, kommuner, vägsamfälligheter, lantbruk och entreprenörer.  

KGAB fortsätter att påverkas av pandemin genom att kunder inte får komma in i de 
administrativa lokalerna och att försäljning sker via telefon eller fönsterlucka och bolaget 
kommer inte ut till byggarbetsplatser med mera.  

Resultatet för KGAB uppgår för 2021 till 9 839 tkr vilket är en förbättring jämfört med 
föregående år med 2 881 tkr. 

Med de aviserade prisökningarna inom drivmedel så kommer kostnaden för diesel och HVO 
att fortsätta att öka vilket innebär ökade kostnader för KGAB. Det kommer dock vara större 
entreprenader som kommer snart under 2022 vilket innebär att KGAB kommer leverera 
material till vilket kommer motverka kostnadsökningen på drivmedel.  

Sida 261 (425)



67 
 

Investeringsredovisning 

 

Utgift 
jan-dec 

2021

Budget 
2021

Överfört från 
2020 

KF 2021-05-10 
§ 81

Reviderad 
budget 

KF 2021-06-14 
§ 108

Totalt 
budget 
2021

Budget-
avvikelse

Konferenssystem sammanträdesrum 82 0 -82
Utbyte bilar en bil per år 280 280 280
Bil kost/städ 300 300 300
Nytt beslutstödsystem 400 400 400
Hamnprojektet 586 -586
Folkets park 0
Busshållsplats Kungsgatan 512 218 218 -294
Renovering av Skillingepaviljongen 1 537 1 400 1 400 -137
Belysning Kungsör 401 400 15 415 14
Flytt av lekpark kraftledning 350 350 350
Passage Kungsgatan (vid Bagarn) 275 275 275
Ny G c Storgatan 400 -400 0 0
Entré Kungsör anslutning G ranlidsvägen 2 694 1 444 1 444 -1 250
G bl utbyte av högtrycksnatrium 803 800 800 -3
G bl utbyte av mätare till egna skåp 485 481 481 -4
Reinvestering asfalt 1 970 2 000 2 000 30
Trafikåtgärder tätort 250 -250 0 0
G rönytestruktur/träd 395 400 400 5
Nya lekplatser 789 800 800 11
Siktvägen VA 2 000 2 000 2 000 0
Vägrenovering i samb med VA förnyelse 1 689 3 750 3 750 2 061
Nya vindskydd 49 50 50 1
Spår och leder (ej Kungsörsleden) 113 113 113 -1
Byggnation G ranlidsvägen 2 002 2 000 2 000 -2
Belysning G c Söders gärde 307 354 354 47
G c Skillingeudd 1 046 1 073 1 073 27
G c-väg Ulvesund/Torsgatan 601 601 601 0
Blåmesvägen 303 300 300 -3
Skäggdoppingvägen 400 400 400 0
Torgbyggnaden 412 380 380 -32
Björskogsskolans skolgård sanering 0
Nybyggnad Kinnekulle förskola 0 0
Totalt Kommunstyrelsen 19 176 13 793 4 961 1 830 20 584 1 408
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Investeringsuppföljning 

En investering definieras som ett inköp som är avsett att innehas stadigvarande i kommunen 
och som har en ekonomisk livslängd på minst tre år samt överstiger ett prisbasbelopp 
exklusive moms (47 600 kronor år 2020). Kommunfullmäktige beslutar om investeringsramar 
och investeringsobjekt för samtliga nämnder inom Kungsörs kommun. Kommunfullmäktige 
har dessutom beslutat om investeringar utanför budgetprocessen, dessa investeringar 
redovisas ovan utan budget fast med utfall. 

Investeringsnivån för Kungsörs kommun är hög och uppgick till 26 204 tkr 2021. Kommunen 
hade för 2021 budgeterat för en självfinansieringsgrad på endast 39 procent vilket är 
väsentligt lägre än den genomsnittliga självfinansieringsgraden under åren 2016–2020, som 
uppgick till knappt 78 procent (källa: kolada.se). För att klara av en god ekonomisk 
hushållning behöver de skattefinansierade investeringarna i både kommunen och KKTAB ha 
100 procents självfinansieringsgrad över tid, men under en expansiv period när 
befolkningstillväxten är hög, är det lämpligt att göra nödvändiga investeringar. Kommunen 
har en god likviditet och klarar av höga investeringsnivåer under en sådan begränsad period. 
För 2021 uppgår självfinansieringsgraden till cirka 68 procent, med hänsyn till korrigering av 
rättelser av historiska felbokföringar som inte är likviditetspåverkande. 

Kungsörs kommun har för verksamhetsåret 2021 ett totalt investeringsutfall på 21 743 tkr 
vilket är en positiv budgetavvikelse om +4 461 tkr, exklusive medfinansiering från 
Trafikverket som inkommer i november 2022, vilket uppgår till cirka 1 600 tkr.  

Samtliga investeringsprojekt som har påbörjats inom kommunstyrelsen är färdigställda per 
den 31 december och inga investeringsmedel kommer att begäras överförda av 
kommunstyrelsen från 2021 till 2022. Investeringen Passage Kungsgatan är lagd på is och 
kommer inte att genomföras. För flertalet projekt finns statlig medfinansiering med 50 procent 
– till exempel Granlidsvägen, Söders gärde och Skillingeudd. Beslutad investeringsutgift för 

Inventarier förskolan 382 400 400 18
IKT infrastruktur förskolor 21 70 70 49
Skolgårdsutrustning förskolor 426 500 500 74
IKT infrastruktur skolor 100 100 100
Skolgårdsutrustning skolor 422 600 600 178
Klassrumsinventarier 435 500 500 65
Ny förskola Kinnekulle 3 500 -3 500 0 0
Totalt Barn- och utbildningsnämnden 1 686 5 670 0 -3 500 2 170 484
IT-infrastruktur 350 350 350
D igitala hjälpmedel för trygghet 300 300 300
D igitala hjälpmedel 150 150 150
Arbetstekniska hjälpmedel 100 100 100
Verksamhestsystem utbyte VIVA 1000 1 000 1 000
Inventarier ny boendeenhet Södergården 1000 1 000 1 000
Inventarier Lärken 410 -410
Inventarier IFO  (Turisten 6) 428 300 300 -128
Inventarier AO F (Slöjdsalen Ulvesund) 43 250 250 207
Totalt Socialnämnden 881 1 800 1 650 0 3 450 2 569
Total Kommunen 21 743 21 263 6 611 -1 670 26 204 4 461
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hamnprojektet är 580 tkr (KF 2021-06-14 § 112). Det saknas däremot ett beslut om 
finansiering i budgeten och dessutom formuleras beslutet som att KKTAB beviljas 
investeringsmedlen. KKTAB kommer dock att fakturera kommunen för detta. 

Installationen av det nya beslutsstödsystemet kommer att belasta driften eftersom kommunen 
inte kommer att äga systemet. Det tillför investeringsbudgeten ett överskott med 400 tkr. 

Under året har investeringen Nybyggd Kinnekulle förskola (Paletten) överlåtits till KKTAB 
efter beslut av kommunfullmäktige.  

Inom barn- och utbildning har stora delar av investeringsbudgeten förbrukats och enbart 484 
tkr kvarstår vid årets slut. Den enda investeringen som inte har genomförts under året är IKT 
infrastruktur kopplat till grundskolor. Inga investeringsmedel från barn- och 
utbildningsnämnden kommer att begäras överförda mellan 2021 och 2022. 

Socialnämnden har köpt in inventarier till Lärken för 410 tkr utanför budget vilket utjämnas 
av överskottet på inventarier ny boendeenhet Södergården som inte har förbrukats under året. 
Socialnämndens inventariebudget för Turisten 6 har överskridits och utjämnas av 
inventariebudgeten för Slöjdsalen Ulvesund. Större investeringar inom socialnämnden kopplat 
till digitalisering har inte genomförts under året till följd av sjukdom av nyckelpersonal. 
Utbyte av verksamhetssystemet VIVA har ej genomförts på grund av försenad upphandling. 
Socialnämnden har begärt att 1 800 tkr av kvarvarande investeringsbudget för 2021 överförs 
till 2022, begäran återfinns i bilagan Begäran av investeringsmedel. 

  

Sida 264 (425)



70 
 

Redovisningsprinciper 
Redovisningen har skett enligt god redovisningssed, i överensstämmelse med 
Kommunallagen, Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt enligt anvisningar 
från Rådet för kommunal redovisning. Undantag kommenteras nedan. 
 
Periodiseringar 
Leverantörsfakturor, kundfakturor, räntor, sparade semesterdagar, ferielöner, okompenserad 
övertid, skatteintäkter och statsbidrag har bokförts på den period de bedöms tillhöra. Det som 
avser perioden januari-augusti och som inte har bokförts skarpt har antingen skuldbokförts 
eller fordringsförts för att bokföras på rätt period.   
 
Sociala avgifter 
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspåslag i samband med 
löneredovisningen enligt följande: Anställda samt uppdragstagare med minst 40 procent 
tjänstgöring 40,15 procent. Uppdragstagare för övrigt 31,42 procent. 
 
Pensionskostnader och pensionsskuld 
Kommunen tillämpar blandmodellen och redovisningen har skett enligt anvisningar från 
Rådet för kommunal redovisning. 
 
Hela den individuella delen enligt KAP-KL utbetalas till individuell förvaltning. Den del som 
avser perioden jämte löneskatt har skuldbokförts och belastar resultatet för utbetalning under 
kommande perioder. Pensionsrättigheter som intjänats före 1998 har jämte löneskatt upptagits 
som ansvars-förbindelse. 
 
Kapitalkostnader 
De interna kapitalkostnaderna debiteras med rak ränta till en räntesats av 1,5 procent. Räntan 
debiteras månaden efter att anläggningen tagits i bruk. Planenliga avskrivningar har beräknats 
på tillgångarnas ursprungliga netto-anskaffningsvärden. Avskrivningar har påbörjats månaden 
efter anläggningen tagits i bruk.  
 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar har upptagits till ursprungligt anskaffningsvärde minskat med 
eventuella investeringsbidrag, försäljningsinkomster. I anskaffningsvärdet ingår inga 
lånekostnader. 
 
Som anläggningstillgång betraktas anskaffning av tillgång till minst ett basbelopp i 
anskaffningskostnad exklusive moms och med en ekonomisk livslängd på minst tre år. 
Planenliga avskrivningar har beräknats på tillgångarnas nettoanskaffningsvärde. Tillgångar 
som understiger ett basbelopp eller har kortare ekonomisk livslängd än tre år betraktas som 
korttidsinventarier och kostnadsförs direkt över resultaträkningen. 
 
Det totala anskaffningsvärdet redovisas på ett separat konto för varje anläggningstyp samt ett 
separat konto för ackumulerade avskrivningar för varje anläggningstyp. Avskrivningar 
påbörjas månaden efter anläggningen tagits i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs inga avskrivningar. 
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Komponentavskrivningar har börjat tillämpas från och med september månad 2020 på 
fastigheter, gator och vägar. 
 
Klassificering av finansiella tillgångar 
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar. 

Avvikelser  
Avvikelser från gällande rekommendationer och god redo-visningssed: 

Kommunen gör inte någon sammanställd redovisning i delårsrapporten utan endast i 
årsredovisningen. I delårsrapporten bedöms förvaltningsberättelsen ge tillräcklig information 
om koncernens finansiella ställning. 

  

  

Sida 266 (425)



72 
 

Bilaga – Begäran överförda investeringsmedel 
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Biblioteksplan 2022-2024 
 
 

 
Bakgrund och syfte 
Alla kommuner ska ha en biblioteksplan enligt bibliotekslagen. ”Bibliotek och bib-
liotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner 
och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.” (Bibliotekslagen § 7). 
 
Biblioteksplan Kungsörs kommun 2022-2024 ska ersätta Biblioteksplan 2019-2021. 
Biblioteksplanen ska vara en utvecklingsplan på kort och lång sikt och visa på en 
hållbar struktur för kommunens samlade biblioteksverksamhet.  
 
Planen ska vara ett politiskt förankrat styrdokument för de berörda förvaltningarna. 
Den ska belysa bibliotekets roll i samhället liksom samverkan och ansvarsfördelning 
mellan olika förvaltningars biblioteksverksamheter. Planen ska också vara ett prak-
tiskt arbetsredskap för bibliotekets medarbetare i arbetet med att fullfölja uppsatta 
mål. 
 
 
Kungsörs kommun  
Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren och 
Arbogaån. Kommunen har ytterligare en tätort, Valskog, och de båda kyrkbyarna 
Torpa och Kungs Barkarö. 
 
Kungsör har ett strategiskt läge i västra Mälardalen. E20 passerar strax utanför 
tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till Eskilstuna är det 2,5 
mil, en tågresa på cirka en kvart. Till Västerås är det 5 mil och Örebro 7 mil. 
Stockholm når man på en och en halv timme. Cirka 50 procent av befolkningen i 
Kungsör i arbetsför ålder pendlar till arbete på annan plats. 
 
 
 
Kungsör är en av Sveriges mindre kommuner med 8 787 invånare (2021). När det gäller 
åldersstrukturen, så är gruppen 0-19 år något högre jämfört med riket. Åldersgruppen 
25-44 år är lägre och åldersgruppen 45-79 år är högre jämfört med riket. Befolkningen 
har fortsatt att öka sedan 2013, från att tidigare ha minskat i många år. Kommunens mål 
att ha 8 500 invånare år 2018 har infriats. 2025 kommer invånarantalet att vara minst 
9 000. 
Av befolkningsprognosen som Statisticon har tagit fram, framkommer att Kungsörs 
befolkning kommer att öka i de flesta ålderskategorierna. Störst ökning i antal förmodas 
ske i åldersgrupperna, 0-19, 25-44 och 80 plus.  
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Kunskap – Kultur – Kommunikation 
Bibliotekens roll i samhället 
Biblioteket ska: 

 vara en viktig del i kunskapssamhället och i det livslånga lärandet, alltifrån 
grundläggande kunskaper till kunskaper på hög nivå och främja digital 
delaktighet 

 utgöra en plats där samhällsengagemang av aktiva engagerade invånare föds och 
utvecklas  

 vara kulturens vardagsrum, en kravlös mötesplats där alla kan mötas för att både 
ta del av det kulturella arvet och den nyskapande kulturen som blir framtidens 
kulturarv 

 sprida läsglädje och läslust genom olika former av läsfrämjande insatser 

 vara en arena för kommunikation – en plats för möten, information, upplevelser, 
eget skapande och utbyte av tankar och idéer – demokratins vardagsrum 

 fylla en viktig roll i arbetet med integrationen av nyanlända i det svenska sam-
hället 

 främja jämställdhet och mångfald 
 

 

 
 
 

Ansvarsfördelningen mellan folk- och skolbibliotek1   
Folk- och skolbiblioteken har delvis olika ansvar mot barn och unga. Folkbiblio-
tekens främsta uppgift är att stödja det fria kunskapssökandet och stimulera till fri 
läsning, det som sker utanför skolans ram. Biblioteken ska stötta och inspirera barns 
och ungdomars eget skapande. Folkbiblioteket ska även fungera som ett komplement 
till skolbiblioteken och vara en del i det livslånga lärandet. Folkbiblioteksverksam-
heten regleras i bibliotekslagen och vänder sig mot en bredare allmänhet och ska 
fungera som allt från kunskapsförmedlare till mötesplats.  
 
Skolbibliotekets uppdrag är att tillhandahålla litteratur och IT-stöd som behövs i 
undervisningen och inte minst för språk- och läsutvecklingen. Skolbiblioteket ska ses 

 
1 Olika ansvar enligt bibliotekslagen, skollagen, Kungliga biblioteket och Skolinspektionen. 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänsk-
liga värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med 
möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv 
roll i samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokra-
tin är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till 
kunskap, tankar, kultur och information. (Unescos folkbiblioteksmanifest)
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som en resurs i det pedagogiska arbetet och bör därför finnas i skolan. Det ska kunna 
fungera som ett arbetsplatsbibliotek och vara ett nav i skolans verksamhet. Skolbib-
lioteksverksamheten regleras i skollagen och uppdraget är tydligt kopplat till skolsi-
tuationen. Verksamheten ska följa skolans styrdokument och arbete för att stödja läs-
utveckling och undervisning i olika ämnen. Målgruppen är avgränsad till elever och 
skolans personal.  
 
De båda olika bibliotekstyperna är resurssatta utifrån de olika verksamhetsformerna, 
uppdragen och behoven. Men båda bibliotekstyperna ska ägna särskild uppmärksam-
het åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra 
medier anpassade till deras behov och förutsättningar för att främja språkutveckling 
och stimulera till läsning. Folkbiblioteket är idag inte resurssatt för att fungera som 
ett fullgott skolbibliotek, varken mediebestånds-, personal- eller lokalmässigt. 
 
 
Biblioteksorganisationen i Kungsörs kommun – en nuläges-
beskrivning 
I Kungsörs kommun svarar tre olika nämnder för biblioteksfrågorna: 
 Kommunstyrelsen (KS) ansvarar enligt bibliotekslagen för folkbiblioteksverk-

samheten 

 Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar enligt skollagen för skolbiblio-
teken 

 Socialnämnden (SN) ansvarar i samarbete med folkbiblioteket för att det finns 
biblioteksservice inom vård och omsorg. 

 
Folkbibliotek 

Kommunens enda bibliotek ligger centralt placerat i Kungsörs tätort. Biblioteks-
lokalerna inklusive utställningshall byggdes 1984 och totalrenoverades 2014/2015. 
Den tidigare biblioteksfilialen i Valskog, som lades ned 2009, har ersatts med ett 
bokbussbesök en gång i veckan. Bokbusstjänsten köps in från Köpings kommun. 
  
Skolbibliotek 
Kungsörs kommun har fyra grundskolor;  

 Björskogsskolan,  

 Hagaskolan,  

 Kung Karls skola och  

 Västerskolan.  
Skolorna ska enligt skollagen och bibliotekslagen ha tillgång till ett skolbibliotek 
oavsett skolform och huvudman. Vid skolorna i Kungsör finns inga regelrätta skol-
bibliotek utan mer boksamlingar med varierande kvalité. Med regelrätt i det här 
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sammanhanget menas att skolbiblioteket vissa tider ska vara bemannat av skolbib-
liotekarie eller lärarbibliotekarie. 
 
VIVA/Kunskapsporten som vänder sig till vuxenstuderande och språkintroduktions-
programmet på gymnasienivå som vänder sig till nyanlända har inga egna biblioteks-
verksamheter utan använder sig av folkbiblioteket. 
 
Biblioteksservice inom vård och omsorg 

Vid kommunens vård- och omsorgsboenden finns inga bibliotek. Biblioteksservicen 
inom äldreomsorgen sköts i stället av folkbibliotekets personal i form av bok-
depositioner på samtliga boenden. Depositionerna som består av 60-65 olika medier 
byts ut varannan månad. Brukare som önskar en mer personlig service får Boken 
kommer-service med nya böcker varannan månad. 
 
För personer med funktionsnedsättning finns det fem gruppbostäder, fyra 
äldreboende och ett serviceboende. Vid dessa boenden sköts biblioteksservicen också 
av folkbibliotekets personal i form av bokdepositioner. Bokdepositionerna som 
består av 25-30 medier byts ut var tredje månad.  
 
 
Folkbibliotekets kvalitetsgarantier 2022 – 2024     
Kvalitet – bemötande – service  
Biblioteksverksamheten ska präglas av professionalism och hög kvalitet – både i det 
fysiska och digitala biblioteket. Verksamheten ska präglas av personalens höga kom-
petens, arbetsglädje och serviceanda. Bibliotekets medarbetare borgar för kvaliteten 
och är nyckelpersoner i mötet mellan boken/informationen å ena sidan och besökaren 
å andra sidan. Biblioteksanvändarna ska betygsätta personalens kompetens i brukar-
enkäter. Betyget ska ligga på lägst 4,5 av 5 möjliga poäng. 
 
Mötet med besökaren ska genomsyras av en positiv människosyn, respekt och ly-
hördhet – alla besökare ska känna sig sedda och väl bemötta. Biblioteksbesökarna 
ska betygsätta personalens bemötande i brukarenkäter. Betyget ska ligga på lägst 4,5 
av 5 möjliga poäng. 
 
Brukarinflytande – inköpsförslag, synpunktshantering och enkäter   
Biblioteksanvändarna har möjlighet att lämna inköpsförslag på medier. Biblioteket 
avgör om förslaget är av allmänt intresse och uppfyller bibliotekets medieurvalsprin-
ciper.  Om biblioteket anser att mediet inte ska köpas in och inte heller strider med 
medieurvalsprinciperna kan det i stället fjärrinlånas från annat bibliotek. Biblioteks-
användarna kan också lämna förslag på prenumerationer av tidningar och tidskrifter. 
 
Bibliotekets besökare är välkomna att lämna synpunkter genom mejl, webb, telefon 
eller personligt möte, på verksamheten och biblioteket ska i möjligaste mån beakta 
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dessa. Rutiner för synpunktshantering ska finnas. Vartannat år ska bibliotekets besö-
kare ha möjlighet att lämna synpunkter om biblioteksverksamheten i en enkätunder-
sökning. 
  
Tillgänglighet – fysiskt och virtuellt  
Den fysiska bibliotekslokalen ska vara inbjudande och funktionell samt anpassad för 
olika målgrupper och verksamheter. Vid förändringar i lokalen måste alltid tillgäng-
lighetsaspekten finnas med. 
 
Biblioteket håller öppet minst 34 timmar, måndag till och med lördag, med fullser-
vice under vinterhalvåret.  
I april 2019 blev Kungsörs bibliotek ett Meröppet bibliotek. Ny teknik installerades 
för att öka tillgången till biblioteket, vissa tider även när det inte finns personal på 
plats. Det betyder att biblioteket är öppet 84 timmar/vecka.  
 
Under sommarmånaderna och vid helger reduceras öppethållandet. Därutöver 
förekommer extra öppet vid olika kommunövergripande arrangemang och för olika 
målgrupper t ex skolklasser.  
Bokbussen i Valskog håller öppet 1,5 timme vid ett tillfälle per vecka – undantaget 
sommarmånaderna. Kommuninvånare som på egen hand inte själva kan låna böcker 
och andra medier på biblioteket, erbjuds Boken kommer-service.  
 
Sedan 2019 finns en bibliotekssamverkan med alla kommunbibliotek i  
länet. Biblioteken finns också virtuellt på bibliotekens gemensamma webbplats för  
alla folkbibliotek i Västmanland (BIV) Där går det att låna e-böcker, e-ljudböcker,  
filmer ladda ner tidskrifter och dagstidningar, använda sig av databaser samt  
reservera och låna om fysiska medier. Det betyder att länets hela mediebestånd är lika  
lättillgängligt för alla oavsett var man bor i länet. Ett gemensamt transportsystem 
gör att länets invånare kan låna medier på ett bibliotek och lämna tillbaka på ett  
annat. 
 
Mediebeståndet – tryckt och digitalt 
Biblioteken i länet erbjuder ett fysiskt bestånd på cirka (hela länets bestånd) 900 000 
medier (böcker, filmer, musik och ljud- och talböcker) och ett 80-tal tidskrifter och 
dagstidningar. Dessutom har alla tillgång till det digitala biblioteket på webben, som 
innehåller drygt 17 000 e-böcker för nedladdning eller streaming. Biblioteket 
erbjuder också drygt 5 000 tidningar och tidskrifter digitalt på webben från drygt 100 
länder på ett 60-tal språk. 
 
Biblioteket tar avstånd från medier som innehåller åsikter som är kränkande, rasistis-
ka, underblåser främlingsfientlighet, spekulerar i våld och fördomar eller strider mot 
de mänskliga rättigheterna. 
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Mediebeståndet som erbjuds ska vara brett, allsidigt och hålla en hög kvalité. 
Biblioteket ska till exempel erbjuda barnböcker, som berör olika världsbilder samt 
utgå utifrån diskrimineringsgrunderna. 
 
 
 
 
Program – aktiviteter – utställningar  
Programverksamheten för barn sker i huvudsak i samarbete med Region Väst-
manland. Biblioteket erbjuder tre öppna föreställningar för barn per termin och 3 
föreställningar per läsår för förskolor. I samarbete med studieförbunden erbjuds de 
vuxna fyra program per termin. 
 
Biblioteket arrangerar också ett antal program och aktiviteter för olika målgrupper i 
egen regi.  
 
Vid planeringen av program och aktiviteter ska det i möjligaste mån eftersträvas en 
bra balans och blandning för att passa så många som möjligt oavsett ålder, kön eller 
etnicitet.  
 
Biblioteket upplåter utställningslokalen till Kungsörs konstförening att arrangera 
utställningar året om. 
 
  
Folkbibliotekets målgruppsinriktade åtaganden mot priorite-
rade grupper 2022 – 20242 
Barn och ungdomar 
Barn och ungdomar ska erbjudas medier på olika språk och i olika format, både fy-
siska och digitala medier. Det ska också finnas medier som är anpassade för barn och 
ungdomar med olika typer av funktionsnedsättningar. 
 
Alla barn ska under sitt första levnadsår bjudas in till biblioteket med förälder till-
sammans med föräldragrupperna vid BVC. Vid besöket får föräldrarna information 
om böcker, bibliotek och språkutveckling. Barnet får en bokgåva från biblioteket. 
 
Alla barn i förskoleåldrarna ska erbjudas minst tre kulturaktiviteter per termin.  
 
Alla barn i förskoleklasser inbjuds till bibliotekslek och bok- och 
biblioteksinformation. 
 

 
2 Prioriterade grupper enligt bibliotekslagen 
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Under vinter- och höstloven har biblioteket aktiviteter för barnen, från i första hand 
låg- och mellanstadium. Tillsammans med Kungsörs kommun och föreningar i 
kommunen ordnas det aktiviteter för barn – och ungdomar. 
 
 
Personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter 
Biblioteket ska erbjuda böcker på olika språk samt läroböcker, grammatikor och 
språkkurser i svenska språket. Biblioteket ska till exempel erbjuda tvillingpaket för 
barn med samma bok på svenska och modersmålet. Biblioteket ska också erbjuda 
tidskrifter på lätt svenska. Tidskrifter och dagstidningar på olika språk erbjuds ge-
nom till exempel Library Press Display på bibliotekets datorer och Press Reader på 
bibliotekets webb. För personer som inte har svenska som modersmål, ska lämpliga 
aktiviteter som stödjer språkinlärning och/eller integration arrangeras. 
 
Elever vid SFI ska erbjudas biblioteks- och litteraturinformation. Språkkaféer och 
”Läsa lätt-stunder” ska biblioteket arrangera för nyanlända och SFI-elever i egen regi 
eller i samarbete. 
 
Personer med funktionsnedsättning   
Biblioteket ska erbjuda medier i olika format; inlästa böcker i daisyformat (tal-
böcker), böcker med stor stil, lättlästa böcker, taktila böcker, paket med bok och 
daisy. Biblioteket bör också kunna erbjuda lämpliga aktiviteter som passar målgrup-
pen. 
 
Bibliotekslokalen ska på lämpliga ställen ha skyltning med pictogram och blindskrift. 
Trappsteg ska ha tydlig märkning enligt gällande normer. Lokalen ska vara utrustad 
med ljudslinga på de ställen där det behövs. 
 
I kommunen finns sju gruppboenden och ett serviceboende. De boende besöker 
biblioteket på egen hand eller i sällskap med ledsagare. 
 
 
Övriga åtaganden för folkbiblioteket  
Förskolor och grundskolor 
Skolorna erbjuds ett basutbud som består av biblioteksbesök med boklån och/eller 
biblioteksvisning.  
 
Biblioteket sammanställer också temaboklådor och lek- och läsväskor efter önskemål 
från förskolor och skolor.  
 
Skolorna kan också erbjudas tilläggstjänster som till exempel bokprat, informations-
sökning med källkritik och konsultation angående skolbiblioteksverksamheten.  

Sida 275 (425)



  
 
 

8 (12)

 
Förskolornas personal erbjuds ett informations-/dialogmöte per termin med allmän 
biblioteksinformation och litteraturtips.  
 
Unga och Unga vuxna 
Biblioteket ska erbjuda målgruppen en miljö, ett mediebestånd och aktiviteter som 
känns och upplevs som tilltalande. Biblioteket ska söka kontakt och samarbetsformer 
med verksamheter och föreningar som kommer i kontakt med åldersgruppen 13-25 
år. 
 
De unga och unga vuxna ska erbjudas läsfrämjande aktiviteter under skolterminer 
och under skollov.  
 
Äldre personer 
Det finns tre boendeformer för äldre i kommunen;  
 servicehuset Misteln och  
 omsorgsboenden på Södergården och  
 Tallåsgården.  
 
Biblioteket placerar ut bokdepositioner på 60-65 medier som byts ut varannan månad 
på boendena. För boende som behöver mer personlig service erbjuder biblioteket 
Boken kommer. Den servicen erbjuds också till personer som bor i egen lägenhet, 
men som av olika anledningar inte kan låna böcker på egen hand. 
 
Biblioteket ska erbjuda lämpliga aktiviteter som till exempel bokfrukostar som riktar 
sig till vuxna läsare. Aktiviteterna är till för att stimulera läsning och bättre hälsa. 
Biblioteket ska också erbjuda bokinformationsmöten för läsombuden inom 
äldrevården. 
 
Livslånga lärandet 
Biblioteket fyller en viktig roll i det livslånga lärandet på olika nivåer. Biblioteket 
ska i första hand köpa in studielitteratur för studerande upp till komvux-/gymnasie-
nivå eller motsvarande. I andra hand ska biblioteket köpa in studielitteratur på efter-
gymnasial nivå om litteraturen anses vara av allmänt intresse. Om litteraturen inte 
köps in kan biblioteket i stället erbjuda fjärrlån. 
 
Biblioteket ska erbjuda föreläsningar och program som en del av det livslånga läran-
det. 
Biblioteket har en nyckelroll för att öka invånarnas kunskap om digitala 
samhällstjänster, mycket beroende på att de vänder sig till alla medborgare. 
 
På biblioteket sker också kunskapsöverföring. Ett rikt utbud av IT och ny teknik finns 
att tillgå och ett nära samarbete med teknik- och IT- föreningen Västra Mälardalens 
Makerspace.   
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Konsumentvägledning 
Verksamheten drivs i Kungsörs kommuns regi genom biblioteket från och med 2016-
01-01. Biblioteket garanterar fyra timmars telefontid per vecka samt besökstid utifrån 
kommuninvånarnas behov och efterfrågan. Biblioteket svarar dessutom på konsu-
mentfrågor som kommer in som mejl. Under sommaren är konsumentväglednings-
tjänsten begränsad. 
 
 
Biblioteksverksamheten vid grundskolorna  
Det finns fyra grundskolor i Kungsörs kommun;  
 Västerskolan,  
 Hagaskolan,  
 Björskogsskolan och  
 Kung Karls skola.  
 
I grundskolorna går det sammanlagt ca 1000 elever. Kung Karls skola är kommunens 
skola för åk 4-9, vid övriga skolor finns åk F-5.  Det finns inga friskolor utan alla 
skolor drivs i kommunal regi.  
 
Kommunen har totalt tio förskolor med sammanlagt ca 370 inskrivna barn. 
 
På de olika skolorna pågår det utvecklingsarbete kring biblioteksverksamheten för att 
stimulera barnens läsintresse och öka läskunnigheten  
 
I skolans styrdokument bör, i likhet med skolmåltidsverksamheten och 
skolhälsovården, också skolbiblioteksverksamheten skrivas in. Varje rektor har 
ansvar för den egna skolans biblioteksverksamhet. 

 
 
Biblioteksverksamheten vid vård- och omsorgsboenden samt 
gruppboenden 
Biblioteksverksamheten ska ses som ett naturligt och kvalitetshöjande inslag i bru-
karnas vardag – allas rätt till kultur. Ett inslag i vardagen som ska göra att brukarna 
får ett mer värdigt liv och finner välbefinnande. 
 
De olika verksamheterna ska i samråd med folkbiblioteket, kostnadsfritt upplåta en 
bra, lättillgänglig och lämplig yta som ska passa biblioteksverksamheten och de bo-
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ende. Bibliotekets motprestation blir att tillhandahålla olika typer av lämpliga medier 
enligt folkbibliotekets inskrivna åtaganden i biblioteksplanen.  
 
Boendeformer som önskar mer än basutbudet, bokdepositioner och Boken kommer, 
ska skriva avtal med folkbiblioteket om annan service och/eller aktiviteter. 
 
 
Biblioteksverksamhetens utveckling och framtid 

 
Regional bibliotekssamverkan i Västmanland  
2019 installerades ett nytt gemensamt bibliotekssystem och en gemensam webb på 
alla 10 kommunbiblioteken i Västmanland. Syftet med mer bibliotekssamverkan i 
länet var att öka servicegraden och tillgängligheten till bibliotekens tjänster i hela  
länet. Ett större medieutbud skulle kunna nås av flera medborgare på lika villkor.  
Från och med 2021 förvaltas bibliotekssystemet och den gemensamma webbplatsen 
av de 10 kommunbiblioteken i länet.  
 
Lokalt samverkansprojekt – utveckla folkbildningen 
Folkbiblioteket i Kungsör vill tillsammans med studieförbunden och lokala 
föreningar utveckla det livslånga lärande, förnya folkbildningen och tillhandahålla 
verktyg, information och platser för att skapa aktiva deltagande kommuninvånare.  
Öppenheten, delaktigheten och behoven hos Kungsörs invånare ska stimulera 
kulturformerna i samarbete med biblioteket, föreningarna och studieförbunden.  
2019 skapades videobloggen "KungsörTuben" där Kungsörs invånare, föreningarna och 
biblioteket är medproducenter. Syftet med videobloggen är att stärka Kungsörs identitet 
och den vanliga människans historia och nutid via ny teknik och nya medier.  
 
Utvecklingsprojekt kring cirkulärt miljötänk  
I ett gemensamt utvecklingsprojekt med biblioteken i Kungsör och Skinnskatteberg vill 
vi genom fortbildning undersöka begreppet "Makerspace". Ny och gammal teknik i ett 
cirkulärt miljötänk. Dessutom är Kungsörs förening Västra Mälardalens Makerspace 
delaktiga i form av regelbundet informations och kunskapsutbyte. 
 
Mer samverkan för att öka kulturlivet i Kungsör   
Det ökade samarbetet med flera föreningar och kulturutövare, främst författare, musiker 
och konstnärer om kulturprogram i olika former på biblioteket har bidragit till att 
intresset för bibliotekets aktiviteter har ökat. Det kommer fler besökare till våra 
kulturaktiviteter. Under 2021 arrangerade Kungsörs film- och teaterförening 
tillsammans med biblioteket, studieförbunden och kulturutövare en kulturvecka med 
berättarfestival och bokfest. Det blir en fortsättning 2022-2024 med fokus på 
läsfrämjande och kulturaktiviteter. 
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Bokstart 
Folkbiblioteken i Västmanland tillsammans med Region Västmanland startar projektet 
"Bokstart" under 2021 och som även fortsätter under 2022. 
Projektet ska stimulera särskilda prioriteringar inom målgruppen barn 0-3 år och vuxna i 
deras närhet. På Kungsörs bibliotek blir fokus på språkinlärning med tema rim och 
ramsor. Ett lokalt samarbete finns med studieförbundet Studiefrämjandet. 
 
Läsfrämjande  

 En läsfrämjande plan och handlingsplan för läsfrämjande bör upprättas för 
att:ta bort hinder för läsning och öppna vägar för litteratur 

 bidra till att människor kan utveckla sina språk 
 stärka läsarens självtillit och läsaridentitet  
 öka tillgången till en mångfalt av litteratur på olika språk och i olika format 

för läsare i alla åldrar 
 ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur 

 
Ett tänkt framtidsscenario – dröm eller verklighet? 
Parkeringen mot Odengatan överdäckas och möjliggör en utbyggnad av bibliotekslo-
kalen med utrymmen för program, möten, utställningar och kafé. Biblioteket blir än 
mer ett levande kulturhus. 
 
Skolbiblioteket - en pedagogisk resurs 
Skolbiblioteken har ett lämpligt mediebestånd (tryckt och digitalt) en gemensam 
beståndskatalog tillsammans med övriga skolor. Allt för att skolorna och eleverna 
ska få tillgång till ett större mediebestånd än vad den egna skolan kan erbjuda och för 
ett maximalt utnyttjande av resurserna.  
Skolbiblioteket spelar en riktig roll för: 

 sökkritik – en kritisk förståelse för hur sökmotorerna och deras indexering 
och algoritmer fungerar 

 att lära eleverna att söka information och att kritiskt granska och sovra i stora 
mängder information 

Det är av betydelse att skolbiblioteken har en regelbunden bemanning varje vecka för 
att kunna ge råd och stöd till elever och övriga pedagoger samt ansvara för 
skolbiblioteket.  Mediebeståndet och bemanningen ligger på minst en jämförbar 
genomsnittlig läns-/riksnivå. Det förutsätter dock en ökad ekonomisk ram. 
Möjligheten till samarbete med LSS och AME kommer att undersökas.  
  
Utvärdering och revidering av biblioteksplanen 
Utifrån kommunens biblioteksplan och andra planer upprättas årliga aktivitetsplaner 
som kopplas till kommunens övergripande mål. Uppföljning och revidering av bib-
lioteksplanen ska ske vart fjärde år. 
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Styrdokument för kommunens biblioteksverksamhet 
- Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest 

http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Unescos-folkbiblioteks-
och-skolbiblioteksmanifest.pdf 

 
- Bibliotekslagen (SFS 2013:801) 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-La-
gar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-2013801_sfs-2013-
801/?bet=2013:801 

 
- Skollagen (SFS 2010:800) 

http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolbibliotek-1.172926 
 

- Kommunstyrelsens reglemente 
Kultur- och fritidspolitik  
§ 13  
Kommunstyrelsen har det samlade ansvaret för kommunens kultur- och 
fritidsverksamhet. Styrelsen ansvarar för  

 allmänkulturell verksamhet och den kommunala kulturverksamheten,  
 biblioteksverksamheten  
 kontakter med och stöd till de ideella föreningarna  

§ 20  
Kommunstyrelsen  

 ansvarar för folkbiblioteksverksamheten enligt bibliotekslagen och  
 är kommunal tillstånds- och registreringsmyndighet enligt lotterilagen.  

 
- Kommunens övergripande vision och styrdokument 

 
- Förvaltningarnas och enheternas styrdokument 

 
__________ 

Planen ersätter tidigare plan antagen av kommunfullmäktige 2019-05-27, § 79

Sida 280 (425)

http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Unescos-folkbiblioteks-och-skolbiblioteksmanifest.pdf
http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Unescos-folkbiblioteks-och-skolbiblioteksmanifest.pdf
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801/?bet=2013:801
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801/?bet=2013:801
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801/?bet=2013:801
http://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolbibliotek-1.172926


Sida 
1 (2)

 

Vår handläggare 
rune.larsen@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Investering - Infrastruktur Runnabäcken 2 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att utöka 
kommunstyrelsens investeringsbudget med 16 730 tkr för 2022 samt ger 
kommunstyrelsen ett igångsättningsbeslut på 23 914 tkr för investeringen 
Runnabäcken 2. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2022 behöver utökas med 16 730 tkr 
för att genomföra exploateringsinvesteringen Runnabäcken 2. Investeringen 
som genomföras av kommunstyrelsen på Runnabäcken 2 hänförs till 
kommunal infrastruktur, det vill säga väg, park samt övriga grönytor. 
Genomförandet av investeringen är ett måste för att försäljning av tomterna 
vid Runnabäcken 2 kan genomföras. Finansieringen av investeringen av 
Runnabäcken 2 kommer att ske genom fastighetsförsäljning till fem 
entreprenörer. Framtida driftskostnadskonskvenser både i form av 
kapitaltjänstkostnader och driftkostnader för att sköta om det nya området 
kommer att hanteras i kommunens budgetberedning för 2023. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Rune Larsen 
Teknisk chef 

Skickas till 
Kommundirektör 
Teknisk chef 
Ekonomichef 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/153 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 68 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/153 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har tagit fram detaljplan för ett nytt bostadsområde, 
Runnabäcken 2, med ca 110 stycken nya bostäder. Kommunstyrelsen avser 
att sälja hela bostadsområdet till fem stycken externa entreprenörer som ska 
bygga dessa bostäder. En förutsättning för att försäljningen av Runnabäcken 
2 kan genomföras är att den kommunala infrastrukturen är upprättad så att 
entreprenörerna kan bygga de nya bostäderna. Investeringen ska finanserias 
genom att tomterna säljs till de externa entreprenörerna i takt med att 
investeringsutgifterna sker. Tidplanen för infrastruktursinvesteringen på 
Runnabäcken 2 är att den ska påbörjas under tidig höst 2022. Den totala 
investeringskostnaden för projektet uppgår till 23 914 tkr och fördelas över 
4 år, 2022 – 2025. Under 2022 behöver kommunstyrelsens 
investeringsbudget att utökas med 16 730 tkr. Resterande investeringsbehov 
fördelas över de kommande åren med följande summor; 2023: 6 022 tkr, 
2024: 330 tkr och 2025: 832 tkr. De kommande årens investeringar samt de 
utökade driftkostnaderna kommer att hanteras i den ordinarie 
budgetprocessen.
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Vår handläggare 
christian.roos@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

  

 

Uppdrag att förbereda bildandet av gemensamt VA driftbolag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ge uppdrag till Kommunstyrelseförvaltningen att 
tillsammans med Arboga vatten och avlopp AB, Kungsörs kommun och Kungsörs 
vatten AB  

Att förbereda bildandet av ett gemensamt driftsbolag 
Att utse en politisk styrgrupp enligt förslag i sammanfattningen 
Att ta fram förslag till aktieägaravtal och övriga erforderliga 
underlag. 
 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade att ge i samverkan med berörda förvaltningar och 
bolag i Arboga och Kungsör, i uppdrag att utreda förutsättningarna för att bilda ett 
gemensamt driftbolag för de två kommunerna med planerad start 1 januari 2023. 
Utredningen visar att förutsättningarna är goda, därför är förslaget att förvaltningar 
och bolag i kommunerna arbetar vidare med att förbereda bildandet av ett 
gemensamt driftbolag.  

Det finns flera syften med ett gemensamt driftbolag; bland annat att få våra VA 
taxor att räcka till mer och att klara av ökade krav och utmaningar i framtiden. 

För det fortsatta arbetet föreslås en politiskt sammansatt styrgrupp med tre politiker 
från respektive kommun där Kungsör har ordförandeposten. De som föreslås ingå i 
styrgruppen är respektive ordförande i kommunstyrelsen, 1:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen samt ordförande i respektive VA-bolag. 

Risk- och konsekvensbedömningar inför ändring av verksamheten ska genomföras 
i grupper utifrån planerade ändringar med Kungsörs Vatten AB:s medarbetare och 
skyddsombud. Riskbedömningarna ska upprättats utifrån den redovisade 
organisationsskissen samt arbetsmiljöverkets ABC för riskbedömning inför 
ändringar i verksamheten. 

MBL-förhandling § 11 genomförs  

 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör  

 
 
 
 
 
Christian Roos 
VA-chef 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-04 
 

Diarienummer 
KS 2021/421  
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 48 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2021/421  
Er beteckning 
 

 
 
 
Skickas till: 
Kungsörs Vatten AB 
Kommunstyrelsen 
Diariet  
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2022-03-11  

  

Omslagsbild: Arbogaån som sammanbinder Arboga, Kungsör och mynnar i Mälaren.  

 
 
 

 

 

 

 

BILDANDE AV GEMENSAMT VA-BOLAG 

FÖR ARBOGA OCH KUNGSÖR 
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BILDANDE AV GEMENSAMT VA-

BOLAG FÖR ARBOGA OCH 

KUNGSÖR 

 

KUND 

Kungsörs Vatten AB, Arboga Vatten och Avlopp AB   

KONSULT 

WSP Sverige AB 

Box 13033 

402 51  Göteborg 

Besök: Ullevigatan 19 

Tel: +46 10-722 50 00 

WSP Sverige AB 

Org nr: 556057-4880 

wsp.com 

KONTAKTPERSONER 

CHRISTIAN ROOS, KUNGSÖRS VATTEN AB 
 

ULF ZACKRISSON, ARBOGA VATTEN OCH AVLOPP AB 
 
PASCAL KARLSSON, WSP SVERIGE AB  

UPPDRAGSNAMN 

Utreda gemensamt VA-bolag 

UPPDRAGSNUMMER 

10331523 

FÖRFATTARE 

Pascal Karlsson, Robert Gladh 

DATUM 

2022-03-11 

ÄNDRINGSDATUM 

 

 

Granskad av 

Anna Dahlman Petri 

 

Godkänd av 

Pascal Karlsson 
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1 SAMMANFATTNING 

Kommunernas VA-verksamhet har med åren blivit alltmer komplicerad. 

Kommunerna står inför fortsatt stora åtgärder i sina VA-anläggningar. 

Kundernas förväntningar på leveranssäkerhet och service har ökat, större 

hänsyn tas till miljö och arbetsmiljö. Ett vanligt sätt att möta detta är att flera 

kommuner ordnar sin VA-försörjning i ett gemensamt ägt VA-driftsbolag. 

Kommunstyrelserna i Arboga och Kungsör har gett kommundirektörerna i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt driftsbolag 

för VA-verksamheterna i Arboga och Kungsör.  

Utredningen som redovisas i detta dokument bedömer att det finns 

sammanfattningsvis goda förutsättningar för bildande av ett gemensamt ägt 

driftsbolag. Ett gemensamt ägt driftsbolag bedöms bidra till minskad 

sårbarhet att klara VA-huvudmannauppdraget, lättare att rekrytera och 

behålla personal, möjlighet för personal att bli mer specialiserad, samt andra 

stordriftsfördelar.   

Utredningen rekommenderar därför att kommunerna går vidare med 

bildande av ett gemensamt ägt VA-driftsbolag. För att bilda ett gemensamt 

VA-bolag krävs beslut av kommunfullmäktige i båda kommunerna. 

Bolagshandlingar behöver tas fram, gemensamma administrativa system 

behöver förberedas, en verksamhetsövergång för personalen och många 

andra frågor behöver förberedas.  

Utredningen föreslår   

- att en politisk styrgrupp tillsätts för att underlätta förankringen med 

politiken när bolagshandlingar etc. tas fram. 

 

- att kommunerna äger 50% var av driftsbolaget via var sitt befintligt 

ägarbolag: Arboga Vatten och Avlopp AB respektive Kungsörs 

Vatten AB.  

 

- att all personal i de två ägarbolagen förs över till driftsbolaget, efter 

att det är bildat.  

 

- att gemensamma lokaler för kontorspersonalen centralt i Arboga 

undersöks.  
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2 BAKGRUND 

Motivet för mellankommunal samverkan är att kommunerna ska kunna utföra 

sina skyldigheter inom VA-försörjningen på ett effektivare sätt och att 

samtidigt minska sårbarheten. VA-verksamheterna står inför ökande 

utmaningar till följd av förändringar i klimatet, ökande miljökrav, mer 

komplicerad och specialiserad verksamhet och att förväntningarna från 

kunderna har ökat. Detta är samma trend som händer inom de allra flesta 

delar av samhället. Företag tenderar att gå samman i större organisationer 

för att effektivisera sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft. Ett vanligt 

sätt att hantera dessa utmaningar inom VA-försörjningen har för kommuner i 

Sverige blivit att samarbeta om VA-verksamheten. Gemensamma VA-bolag 

har blivit det vanligaste sättet att organisera samarbetet. 

Köping, Arboga och Kungsör tecknade 2016 en avsiktsförklaring för ett 

fördjupat samarbete mellan kommunerna. En fördjupad samverkan har 

redan genomförts inom flera områden. När det gäller VA-verksamheten togs 

en utredning fram gemensamt av de tre kommunerna år 2018. Utredningen 

rekommenderade de tre kommunerna att gå vidare med bildande av ett 

gemensamt VA-bolag.  

Köpings kommun gjorde dock under samma period en omorganisation av 

kommunens förvaltningsstruktur och det helägda bolaget Västra Mälardalens 

Energi AB:s ledningsstruktur. I samband med det valde Köping att införliva 

VA-verksamheten i VME i stället för att gå med i den mellankommunala 

samverkan som nu utreds av Arboga och Kungsör. 

Kungsörs kommun bildade redan 2016 Kungörs Vatten AB och Arboga 

kommun bildade 2019 Arboga Vatten och Avlopp AB. De båda ägarbolagen 

är därmed redan bildade och förutsättningarna finns nu på plats för det sista 

steget, att bilda ett gemensamt ägt VA-driftsbolag. Det är vad denna 

utredning handlar om.   
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3 UPPDRAG 

3.1 ARBOGA KOMMUN. 

Kommunstyrelsen i Arboga kommun beslutade (diarienummer KS 367/2021-

107) att Kommunstyrelseförvaltningen och Arboga Vatten och Avlopp AB får 

i uppdrag att tillsammans med Kungsörs Vatten AB utreda förutsättningarna 

för att bilda ett gemensamt driftbolag för de två kommunerna, samt att i 

uppdraget ingår också att samtala och överlägga med andra kommuner om 

förutsättningar för framtida samarbete.  

Uppdraget skall redovisas till Arbogas kommunstyrelse i början av 2022, 

med inriktning att det gemensamma VA-bolaget är i drift från och med 1 

januari 2023. 

 

3.2 KUNGSÖRS KOMMUN 

Kommunstyrelsen i Kungsörs kommun uppdrog (diarienummer KS 

2021/421) i sin tur åt kommunstyrelsen och Kungsörs Vatten AB att 

tillsammans med Arboga Vatten och Avlopp AB utreda förutsättningarna för 

att bilda ett gemensamt driftsbolag för de två kommunerna.  

I uppdraget att bilda ett gemensamt driftsbolag mellan Arboga och Kungsör 

ingår också att samtala och överlägga med Köpings kommun om 

förutsättningarna för framtida samarbete.  

Uppdraget skall redovisas till Kungsörs kommunstyrelse under första 

kvartalet 2022, med inriktning att det gemensamma VA-bolaget är i drift från 

och med 1 januari 2023. 
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4 UTREDNING 

4.1 GENOMFÖRANDE AV UTREDNING 

Denna utredning kan ses som en fortsättning av den utredningen som 

gjordes 2018. 

Utredningen har genomförts av en projektgrupp med deltagare från Arboga 

Vatten och Avlopp AB, Kungsörs Vatten AB, Arboga kommun, Kungsörs 

kommun samt samarbetsbolaget VMKT. 

För hantering av juridiska frågor kring bolagsbildning har avstämning gjorts 

med advokatfirman Fagersand, med lång erfarenhet från bildande av 

kommunala bolag.  

För projektledning och rapportskrivning har det konsultföretaget WSP 

anlitats.  

4.2 UTREDNINGENS TIDSPERSPEKTIV 

Utredningsuppdraget har tidsperspektivet från år 2016, då Kungsör bildade 

Kungsörs Vatten AB, fram till år 2024 då ett nytt gemensamt VA-bolag 

bedöms kunna vara fullt operativt.  

 
Figur 1: Illustration av möjlig tidsresa för bildande och uppstart av gemensamt VA-

driftsbolag. 

4.3 AVSTÄMNING MED ANDRA KOMMUNER 

I stort sett samtidigt som Köping, Arboga och Kungsör blev färdiga med en 

utredning om ett möjlig gemensamt VA-bolag mellan alla tre kommuner, 

valde Köping att införliva sin VA-verksamhet i energibolaget VME. Detta i 

samband med en översyn av kommunens samlade förvaltnings- och 

bolagsstruktur. 

Arboga och Kungsör har redan idag enklare former av samarbete med 

Köping och andra kommuner inom VA-frågor. Detta kommer kunna fortsätta 

även efter bildandet av VA-driftsbolaget mellan Arboga och Kungsör.  
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5 VARFÖR GEMENSAMT 
DRIFTSBOLAG? 

 

Figur 2: Vägval. Bilda gemensamt VA-driftsbolag eller inte? 

 

5.1 NULÄGE 

När en verksamhet är mycket liten och sårbar, i förhållande till uppgiften man 

har att lösa, blir riskerna och sårbarheten större. Det blir också svårt att få 

verksamheten effektiv.  

Det kan exempelvis bero på svårighet att upprätthålla kompetensen över tid 

när en medarbetare slutar. Detta eftersom det endast är ett fåtal 

medarbetare inom berörd verksamhet. Sett över tid kan det exempelvis leda 

till svårighet att hålla en effektiv drift på ett reningsverk, vilket kan ge såväl 

ökade driftskostnader, som ökade utsläpp till miljön. 

Projektgruppens bedömning är att både Arboga och Kungsörs nuvarande 

organisationer är så små att det finns en överhängande risk för 

”småskalighetsförluster” i båda organisationerna..  

5.2 FRAMTIDEN 

Så hur kan mindre kommuner organisera sin VA-verksamhet för att klara att 

utföra VA-huvudmannaskapet på ett robust och effektivt sätt? 

Ett allt vanligare svar på det har blivit att flera kommuner bildar ett 

gemensamt ägt driftsbolag som sköter VA-verksamheten åt flera kommuner. 

På det sättet kan man kraftsamla och dela på resurserna. Det gör att man får 

mindre sårbarhet, bättre möjlighet till specialisering och därmed effektivare 

verksamhet. En medarbetare som är särskilt duktig inom ett område kan 

vara behjälplig med sin kompetens för båda kommunerna. 

Själva bildandet av ett gemensamt driftsbolag kräver en insats för att sedan 

under lång tid få ut fördelarna. Det kan liknas vid en investering som görs i 

en verksamhet.  

Projektgruppens bedömning är att det är tydligt bättre för kommunerna att 

bilda ett gemensamt VA-driftsbolag än att arbeta vidare var kommun för sig. 
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Den största vinsten som vi kan se med att bilda ett gemensamt driftsbolag är 

minskad sårbarhet och ökad effektivitet 
Även det nya gemensamma driftsbolaget kommer vara relativt litet, så det är 

motiverat med visst fortsatt samarbete mellan det nya driftsbolaget och VA-

verksamheter i Köping och/eller andra kommuner. Med det menar vi sådant 

samarbete som enkelt görs utan att man behöver vara i samma organisation. 

Det kan exempelvis vara erfarenhetsutbyte och samarbete kring 

nödvattentanker. 

Detta är dock ingen anledning att inte gå vidare med bildandet av ett 

gemensamt driftsbolag mellan enbart Arboga och Kungsör, tvärtom är det 

bra att hålla ett visst tempo i arbetet med bildandet av det nya driftsbolaget. 

Erfarenhetsmässigt riskerar organisationsförändringar som berör 

medarbetare att ge någon form av oro. Därför bör sådana utredningar och 

beslut genomföras i god ordning, men utan onödiga tidsglapp.  

En annan aspekt på detta är att det gemensamma driftsbolaget som nu 

arbetas fram läggs upp ett sätt så att det är förberett för att kunna ta med fler 

kommuner som delägare, i fall det skulle bli aktuellt framöver. 
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6 OMVÄRLDSANALYS  

6.1 OMVÄRLDSANALYS AV SVENSKA VA-BOLAG 

Förvaltning har traditionellt varit den dominerande organisationsformen för 

att hantera kommunens VA-verksamhet. Under de senaste årtiondena har 

dock allt fler kommuner lagt över VA-verksamheten i kommunala bolag.  

Branschorganet Svenskt Vatten listar 70 st kommuner som har lagt över hela 

eller delar av sin VA-verksamhet i mellankommunala samarbeten för vatten 

och avlopp, bilaga 1. Därutöver är det ytterligare några samarbeten som är 

så nya att bildas att det inte har hunnit uppdateras i denna lista. 

Det är ytterst få om ens något av VA-driftsbolagen som återgått till traditionell 

förvaltning. Däremot finns det vissa mellankommunala bolag som har bildats 

men där den tänkta samverkan i praktiken inte har genomförts fullt ut och 

personalen ser därför inte nyttan fullt ut med alla delar av sitt bolag. Den helt 

dominerande bilden är dock att en stor mängd kommuner har kommit fram till 

att det är lämpligt att övergå till ett mellankommunalt VA-organisation, att de 

mellankommunala bolagen bildats och att verksamheten sedan fortsatt 

drivas i denna form. 

De olika bolagen har valt lite olika sätt att organisera ägande och styrning. 

Den organisation som tagits fram som förslag för Arboga och Kungsör liknar 

den som tillämpas av exempelvis Mittsverige Vatten & Avfall AB. 

 

6.2 NÄROMRÅDET 

Beslut har nyligen tagits om att bilda Mälarenergi Vatten AB med 

Hallstahammar, Surahammar och Västerås som delägare. Det kommer ingå 

som ett dotterbolag inom Mälarenergikoncernen. 

I Köping ingår VA-verksamheten, som redan nämnts, i kommunens 

energibolag VME och på liknande sätt är organisationen i Eskilstuna. 

Örebro driver VA-verksamheten i förvaltningsform men är delaktiga i bolaget 

Vätternvatten för vattenförsörjningen. 

Lindesberg ingår i Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, tillsammans 

med kommunerna Hällefors, Ljusnarsberg och Nora.  
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7 FÖRUTSÄTTNINGAR  

7.1 KÄRNVERKSAMHETEN 

Cheferna för VA-verksamheterna i både Arboga och Kungsör upplever att de 

idag har väl fungerande kärnverksamhet, alltså drift och förvaltning av VA-

anläggningarna, men att sårbarheten ökar påtagligt med tiden. Att 

verksamheten fungerar så bra som den gör beror till stor del på att många 

medarbetare arbetat länge och därmed byggt upp mycket erfarenhet.  

Cheferna för VA-verksamheten i båda kommunerna ser det dock som att i 

takt med att krav och förväntningar skärps blir det allt svårare att leva upp till 

detta på ett bra sätt. De ser det som mycket önskvärt att samverka i enlighet 

med detta förslag för att kunna svara upp även till framtida krav. 

7.2 PERSONAL 

All personal som idag är anställda av Kungsörs vatten AB respektive Arboga 

Vatten och Avlopp AB, bör övergå till det nya gemensamma driftsbolaget.  

7.2.1 Nuläge 

Berörd personal Kungsör 

- VA-chef 

- Ekonom* 

- Arbetsledare 

- Drifttekniker – 2 st 

Totalt 5 personer 

 

Berörd personal Arboga 

- VD** 

- VA-ingenjör 

- Planerings- och underhållsingenjör 

- Drifttekniker – 6 st 

Totalt 9 personer  

(*I Arboga hanteras ekonomifunktionen av systerbolaget Arboga 

kommunalteknik AB) 

(**Kungsörs vattens VD är anställd i kommunen som Teknisk chef tillika VD i 

systerbolaget Kungsörs KommunTeknik AB.)   

7.2.2 Det nya gemensamma driftsbolaget 

Till det nya bolaget bedöms preliminärt de 14 personerna enligt ovan vara 

mest aktuella för en överföring till det nya bolaget. Om beslut fattas att gå 

vidare med bolagsbildning behöver detta utredas vidare. 

Erfarenhetsmässigt är det effektivt att hålla hela VA-kompetensen samlad i 

en organisation och att denna ges mandatet att utföra verksamheten. Det 

gäller alltså att inte bygga upp interna köp-och sälj-lösningar som kräver 

kompetens både hos en beställarorganisation och hos en 
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utförarorganisation, eftersom det skulle medföra dubbelarbete och att 

kompetensen blir uppdelad i stället för att vara fullt samlad. 

7.3 ADMINISTRATION 

IT-stödet utförs redan idag gemensamt från det kommungemensamma 

kommunförbundet för administrativt stöd, VMKF. Båda kommunernas VA-

verksamhet använder till stor del samma IT-system, vilket underlättar 

integrering.  

Båda kommunerna använder samma system för fakturering mm. Stödet 

kommer till stor del från det gemensamma VMKF.  

Vi tänker oss att en av kommunerna blir värdorganisation för hantering av 

HR-frågor. Det gäller exempelvis framtagande av policydokument inom HR, 

så som exempelvis hantering av pensioner. 

Vi bedömer att kommunerna har bra förutsättningar för att samordna sina 

VA-verksamheter eftersom det till så stor del är samma stödsystem och 

samma stödorganisation som används redan i dag. 

7.4 EKONOMI 

När det gäller hantering av ekonomi kommer det behöva göras flera 

ändringar. I arbetet framåt är det viktigt att kartlägga hur kostnadsmassan 

påverkas vid bildandet av det nya bolaget, att kostnader tolkas på liknande 

sätt i de båda bolagen samt att varje dotterbolag särredovisar så mycket som 

möjligt så att kostnaderna kan hänföras till respektive taxekollektiv. De 

kostnader som är gemensamma ska fördelas genom fördelningsnycklar. 

Utgångspunkterna för arbetet med köp av tjänster borde vara att utreda vilka 

möjligheter som finns för samordning samt på vilka grunder kostnaderna för 

tjänsteköp fördelas. 

I korthet behöver sådant som påverkar de nödvändiga kostnaderna, och i 

förlängningen VA-taxenivån, ses över för att säkerställa att 

vattentjänstlagens krav om rättvisa och skälighet i avgiftsuttaget uppfylls.  

Hur ekonomifrågorna ska hanteras i det nya driftsbolaget är viktigt att utreda 

vidare i nästa steg, om beslut tas att gå vidare med bolagsbildningen. 

7.5 INVESTERINGSBEHOV OCH VA-TAXA 

Båda kommunerna har behov av att göra investeringar i VA-anläggningarna 

framöver. Den gemensamma, samordnade, organisationen stärker 

kommunernas förmåga att planera och att över tid genomföra de 

investeringar som behövs på ett klokt och kostnadseffektivt sätt. Detta ger 

möjlighet till en förutsägbar, genomtänkt och planerad utveckling av VA-

taxan. Om förmågan att hantera investeringarna inte förstärks är risken 

större för att det i stället kan bli behov av akuta åtgärder med oförutsägbar 

utveckling och höjning av VA-taxan som följd.  
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8 FÖRSLAG 

Utredningen har resulterat i följande förslag: 

8.1 ÄGARSTRUKTUR 

 

Figur 3: Förslag till ägarstruktur. 

 

Förslagsvis ägs bolaget till lika andelar av båda kommunerna. Det har under 

lång tid varit det vanliga för driftsbolag som bildats på senare år, oavsett 

kommunens folkmängd. Man måste då komma ihåg att VA-anläggningarna, 

dvs ledningsnät, vattenverk och reningsverk, ligger kvar i respektive 

kommuns ägarbolag. Det är bara driftverksamheten i form av personal, 

programvaror etc som flyttas till det nya driftsbolaget, och alla kostnader 

kommer fördelas på respektive kommun utifrån kommunens storlek eller 

utfört arbete. 

 

8.2 ANSVARSFÖRDELNING 

Kommunen 

Det är även fortsättningsvis kommunen som enligt vattentjänstlagen är 

skyldig att ordna med den allmänna VA-anläggningen och att besluta om VA-

taxeföreskrifterna. Det är alltså kommunen som ansvarar för beslut om att 

utöka VA-verksamhetsområdet, och för verksamhetens omfattning via 

budgeten. Kommunen har kvar sin grundläggande skyldighet och har kvar 

full kontroll över driftsbolaget. 
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Koncernbolagen 

Arboga har koncernbolag, Rådhuset i Arboga AB (RIAB). Kungsör har också 

koncernbolag, Kungsörs Kommunföretag AB (KKAB). Dessa har en 

administrativt förvaltande roll och är inte inblandade i den direkta styrningen 

av kärnverksamheten. 

 

Ägarbolagen - Huvudmannaskapet 

Det är den som äger den allmänna VA-anläggningen som räknas som 

anläggningens huvudman.  

Det är Arboga Vatten och Avlopp AB som äger VA-anläggningen i Arboga 

och är dess huvudman.  

På samma sätt är det Kungsörs Vatten, som äger VA-anläggningen i 

Kungsör och är dess huvudman. 

Dessa bolag kommer dock framöver inte ha någon egen personal. All 

personal flyttas till det gemensamma driftsbolaget. Sedan sköter 

driftsbolagets personal de uppgifter som ligger på ägarbolagen. 

 

Driften av verksamheten 

Driftsbolaget sköter drift och förvaltning av VA-anläggningarna åt båda 

kommunerna. Det är dels den operativa, dagliga driften av reningsverk med 

mera, men även planering och förvaltning av anläggningarna, inklusive att ta 

fram underlag för investeringsprojekt, beräkning av avgifter och fakturering. 

Bolaget är resurssatt för att fokusera på kärnverksamheten, medan många 

stödfunktioner köps in av en värdkommun alternativt VMKF, då driftsbolaget 

är alltför litet för att bygga upp all administration i egen regi. 

8.3 STYRNING OCH REVISION 

Såväl de befintliga bolagen liksom det nya driftsbolaget behöver ha en 

styrelse, årsstämma etc. Hur detta bäst ordnas, liksom vilka personer som 

föreslås för dessa postera är något som behöver tas fram i samband med 

bolagshandlingarna, om beslut tas att gå vidare med bolagsbildningen.  

8.4 RUTINER 

Det är viktigt att driftsbolaget upprättar rutiner för informationsutbyte kring 

upprättande av serviser, anläggningsfaktura, detaljplaner och exploateringar, 

driftstörningar, fakturafrågor etc. Därför behöver kontaktvägar och 

kommunikation mellan olika delar inom driftsbolaget och mellan driftsbolaget, 

kommunens plan- och byggavdelning och kommunalteknikbolagen vara 

strukturerade. Detta minskar behovet av att vara på plats i båda 

kommunhusen. Vissa av dessa avstämningar kan vara logiskt att ha i 

respektive kommunhus, men bör vara planerade.  
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8.5 PERSONAL 

Att berörda personer samlas i gemensam organisation som arbetar med 

kärnverksamheten ser vi bara fördelar med. Främst blir det bättre 

förutsättningar inom: 

• Fler kollegor som arbetar med samma sak, möjliggör 

kunskapsutbyte och kompetensuppbyggnad för flera. 

• Jour/beredskap behöver inte vara lika ofta för varje enskild 

medarbetare 

• Samlad semester på minst 3 veckor blir enklare att tillgodose för alla.  

• Specialisering inom olika områden underlättas 

• Back-up vid sjukdom och frånvaro underlättas. 

8.6 LOKALISERING 

För att få ut full effekt av samverkan bör all administrativ personal ha 

gemensamma lokaler. Det blir då ett naturligt och effektivt kompetensutbyte 

mellan de personer som arbetar med samma delar av kärnverksamheten. 

Det viktigaste kriteriet för att långsiktigt underlätta rekrytering och 

kompetensförsörjning är att välja en plats med goda allmänna 

kommunikationer. Ur den aspekten bedöms centrala Arboga som den 

naturliga platsen för det gemensamma kontoret. Detta medför att det troligen 

även är Arboga kommuns HR-stöd som blir mest naturligt att använda sig av 

för driftsbolaget. 

För några innebär det längre resväg till arbetet och för några blir det kortare. 

Framför allt är det personal som bor och arbetar i Kungsör som kan uppleva 

längre resväg till arbetet som en försämring. Projektgruppen bedömer att de 

fördelar som kan ses med bolagsbildningen i sig och en lokalisering i Arboga 

överväger de nackdelar av detta slag som har kunnat identifieras. I fortsatt 

arbete med att förbereda bildandet bör möjligheten beaktas att berörd 

personal som bor i Kungsör någon dag i veckan kanske kan arbeta från 

Kungsörs kommunhus i stället. 

Driftspersonal planeras ha samma arbetsställen som idag.  

8.7 KUNDPERSPEKTIV 

Vi bedömer att kunderna totalt sett kommer få bättre service och säkrare 

drift, jämfört med om kommunerna driver verksamheterna var för sig. Idag 

sker nästan all kontakt per e-post eller telefon, och det blir allt bättre digital 

service.  

För kunder i Kungsör, som har önskemål om fysiskt möte med VA-personal 

skulle man kunna prova att ha särskilda besökstider i Kungsörs kommunhus. 

Detta bör i sådana fall samordnas med Kungsörs byggavdelningsverksamhet 

som även den sitter i centrala Arboga. Erfarenhetsmässigt är det främst i 

samband med frågor gällande inkopplingspunkt för VA-ledningarna som 

fysiska möten med kunderna kan underlätta, ofta samordnat med 

bygglovsfrågor. 

Vi bedömer sammantaget att behovet för VA-kunder att fysiskt träffa 

personal från driftsbolaget är liten och fortsatt minskande. Det bör kunna 

hanteras via i förväg bokade tider. Privatpersoner i båda kommunerna bör 
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när behov finns, ges förutsättningar att träffa personalen i kommunhuset eller 

centralt i respektive tätort. Exempelvis exploatörer föreslås kunna ta sig till 

driftsbolaget lokaler. 

Med fler personer i organisationen blir det bättre förutsättningar att kunna ha 

längre öppettider, om så önskas.  

8.8 KOSTNAD FÖR ATT BILDA BOLAG 

Själva bildandet av ett gemensamt driftsbolag kräver en insats för att sedan 

under lång tid få ut fördelarna. Det kan liknas vid en investering som görs i 

en verksamhet. Detta kan förväntas återbetala sig redan på några års sikt 

genom effektivare verksamhet. 

Kostnaderna för att bilda driftsbolaget utgörs främst av kostnad för arbetstid 

för att utreda och genomföra förändringarna. Det görs delvis av egen 

personal och delvis av inhyrda konsulter. För att ta fram bolagsdokument 

behövs stöd från advokatfirma.  

Det blir också vissa löpande kostnader som hänger samman med att det blir 

ytterligare ett bolag. Exempelvis ska bolaget ska ha sin egen bokföring med 

sitt eget bokslut. Värdkommunen för HR-funktionen kan också få en viss ökat 

arbete med tanke på att det tillkommer personal från den andra kommunen. 

En resurssättning inom det administrativa stödet från främst ekonomi och HR 

behöver ses över.  

Projektgruppens bedömning är att de fördelar som uppnås inom 

kärnverksamheten överväger de kostnader som kan uppkomma exempelvis 

inom administrativt stöd. 
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9 SLUTSATS  

Den samlade slutsatsen är att ett gemensamt driftsbolag bedöms ge bättre 

förutsättningar för att leverera den VA-försörjning som kunder och 

kommuninvånare kan förvänta sig.  

Inget hinder för bildandet har kunnat identifieras. 

En omfattande utredning i frågan gjordes redan 2018, med skillnaden att 

även Köping då var tänkt att ingå i samverkan. Motiven för samverkan finns 

kvar trots att det nu bara gäller Arboga och Kungsör som planeras delta i det 

gemensamma driftsbolaget.  

Utredningen bedömer att det är en betydande fördel att Arboga och Kungsör 

bildar ett gemensamt driftsbolag, jämfört med att behålla var sin egen VA-

organisation. Själva bildandet och uppstarten av en gemensam VA-

organisation kräver en ansträngning men därefter överväger fördelarna. 

Det enklare samarbete med exempelvis erfarenhetsutbyte, som redan idag 

finns mellan Arboga, Kungsör, Köping och andra kommuner, kan fortsätta 

även efter att Arboga och Kungsör bildat ett gemensamt VA-driftsbolag.  
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10 REKOMMENDATION 

Utredningen rekommenderar  

- att kommunerna går vidare med bildande av ett gemensamt ägt VA-

driftsbolag. 

 

- att en politisk styrgrupp tillsätts för att underlätta förankringen med 

politiken när bolagshandlingar mm tas fram. 

 

- att kommunerna äger 50% var av driftsbolaget via var sitt befintligt 

ägarbolag: Arboga Vatten och Avlopp AB respektive Kungsörs 

Vatten AB.  

 

- att all personal i de två ägarbolagen förs över till driftsbolaget, efter 

att det är bildat.  

 

- att undersöka gemensamma lokaler för kontorspersonalen centralt i 

Arboga.  
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11 FORTSATTA STEG I BILDANDE AV 
GEMENSAMT DRIFTSBOLAG 

Vi har inte identifierat några målkonflikter eller hinder för att bilda ett 

gemensamt driftsbolag. Kommunerna har samma administrativa system 

inom många områden, vilket gör det relativt enkelt att samordna 

verksamheten i det nya bolaget. För hantering av ekonomi kommer det 

behövas en del arbete med att få systemen på plats. Det behöver även tas 

fram bolagshandlingar för det nya driftsbolaget. 

11.1 LEDNING AV ARBETET  

För de politiska instanserna är det främst fråga om beslutsfattande: att bilda 

bolaget, besluta om styrande dokument, utse ledamöter och att uppdra åt 

berörda förvaltningar och bolag att verkställa besluten. Vi föreslår att en 

politisk styrgrupp tillsätts med representanter från både majoritet och 

opposition från båda kommunerna för att följa arbetet och bidra med det 

politiska perspektivet i arbetet.  

 

 

Figur 4: Förslag på tidplan för bildande och uppstart av VA-driftsbolag 2022-2023. 

 

För att bilda ett gemensamt VA-bolag behöver många olika aktiviteter 

genomföras. En översiktlig färdplan för bildandet har tagits fram.   

Operativt föreslås arbetet drivas vidare av en projektgrupp under styrning av 

den politiska styrgruppen. 

 

11.2 JURIDIK 

Den juridiska processen för bildandet av ett gemensamt bolag är 

grundläggande för att bolaget ska existera och för att överflytt ska kunna ske. 

Den juridiska processen kan schematiskt delas in i två steg: 

1. Framtagande av nödvändiga underlag för fullmäktigebeslut 
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2. Formell uppstart av bolaget 

Dessa två steg beskrivs översiktligt nedan. 

Framtagande av nödvändiga underlag för fullmäktigebeslut 

Det första steget i processen för skapandet av bolaget är beslut i Arbogas 

och Kungsörs respektive kommunfullmäktige. Dessa beslut föreslås fattas 

under hösten 2022. Inför beslutet behöver, bland annat, följande handlingar 

tas fram: 

• Aktieägaravtal 

• Bolagsordning till nytt bolag 

• Förslag till styrelse och lekmannarevisorer 

• Reviderad bolagsordning för befintliga bolag i respektive kommun 

• Utseende av stämmoombud 

• Eventuellt behöver även ägardirektiv tas fram 

• Framtagande av övriga nödvändiga handlingar föreslås utredas 

närmare i nästa steg, om KS beslutar att gå vidare 

Respektive kommunfullmäktige behöver fatta beslut om dessa handlingar 

och ge uppdrag åt befintliga bolag att verkställa bolagsbildandet. 

 

Formell uppstart av bolaget 

Efter att beslut i respektive kommunfullmäktige fattats och befintliga bolag 

fått i uppdrag att verkställa följer den formella processen för uppstart av det 

gemensamma bolaget. Den processen föreslås gå till enligt följande: 

1. AVAAB eller KVAB förvärvar lagerbolag. 

2. Den som förvärvat lagerbolaget säljer 50% av aktierna till andra 

parten, 

3. Extra bolagsstämma hålls för att besluta om 

a. Ny bolagsordning 

b. Ny styrelse (noterar kommunfullmäktiges beslut) 

c. Lekmannarevisorer (noterar kommunfullmäktiges beslut) 

d. Eventuella ägardirektiv. 

Efter att den extra bolagsstämman hållts kan överflytten av övriga funktioner 

till bolaget påbörjas. 

11.3 EKONOMI 

Sammanslagningen av vissa delar av ekonomifunktionerna hos AVAAB och 

KVAB gör att ett antal frågor kopplade till ekonomin behöver hanteras. Vissa 

av dem kan hanteras med framförhållning, andra behöver invänta bolagets 

formella bildande. Vidare behöver bildandet av det gemensamma bolaget 

göras genom planering och samarbete kommunerna emellan. Det är därför 

viktigt att tjänstepersoner med sakkunskap i ekonomifrågorna deltar i såväl 

det förberedande arbetet som i anpassningen av verksamheten när bolaget 

bildats och senare satts i drift. 

Redovisningsfrågor 
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De redovisningsfrågor som behöver hanteras innefattar bland annat att tillse 

att redovisningspolicys för Arboga och Kungsör är kompatibla. Detta kan 

exempelvis innefatta vilka kontoplaner som används eller vilka 

periodiseringstider för anläggningsavgifter som tillämpas.  

Fördelningsnycklar för gemensamma kostnader behöver utredas och tas 

fram för att tillse att kostnader fördelas skäligt och rättvist mellan de två 

taxekollektiven. Som exempel kan personalkostnader för kundtjänst nämnas. 

Anläggningstillgångar 

Gällande anläggningstillgångar är det relevant att såväl AVAAB som KVAB 

har anläggningsregister som återspeglar den anläggningens skick. AVAAB 

har nyligen gått igenom sitt anläggningsregister. I KVAB:s 

anläggningsregister finns vissa gråzoner som behöver ses över. 

Finansieringsfrågor 

Under utredningen har några nyckelfrågor att hantera gällande finansiering 

identifierats: 

- Varifrån kommer pengarna som ska finansiera verksamheten? 

- Varifrån kommer moderbolagets pengar till investeringar? 

- Vem ska ansvara för finansförvaltningen? 

Revisionsfrågor 

Idag har Kungsörs kommun upphandlat PWC för revisionen hos sina 

kommunala bolag. Arboga kommun har upphandlat KPMG. Kontraktet 

Kungsör har med PWC tar snart slut och ny upphandling är planerad. En 

fråga som behöver hanteras är därmed om Arboga kan använda sig av 

Kungsörs upphandling av revisionsbolag eller om ny, separat upphandling 

behöver ske? 

Kassafunktion hanteras idag på olika sätt av AVAAB och KVAB. Hos AVAAB 

sköts detta idag i kommunens regi och i Kungsör sköts det genom intern 

resurs hos bolaget. Ytterligare en nyckelfråga att hantera och ta beslut om är 

därför hur kassafunktionen ska skötas i det nya bolaget. 

Fakturering 

Utgångspunkten för det nya bolaget är att driftsbolaget sköter faktureringen. 

Avgiftsintäkterna tas även fortsättningsvis in till respektive ägarbolag 

(AVAAB och KVAB). 

11.4 PERSONAL 

Samordnat med den politiska beslutsprocessen så behöver avstämningar 

med de fackliga representanterna göras enligt MBL. Information har getts 

löpande till personalen och behöver göra det fortsättningsvis under hela 

processen med utredning, bildande och verkställande av besluten.  

11.5 IT 

I korthet har konstaterats att de flesta programvaror och IT-system har 

mycket gemensamt för båda kommunerna. Inom något system behöver ny 

upphandling göras, vilken då lämpligen samordnas för att få det enhetligt.  
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Bilaga 1 

Branschorganet Svenskt Vatten listar 2021 följande organisationer för vatten 

och avlopp i mer än en kommun: 

Namn Organisationsform Deltagande kommuner 

Roslagsvatten AB Koncern med ett 
gemensamt 
driftbolag och 
dotterbolag för varje 
kommun 

Vaxholm, Österåker, Knivsta, 
Vallentuna 

Stockholm Vatten och Avfall 
AB  

AB (bildat genom 
fusionering) 

Stockholm, Huddinge 

MittSverige Vatten & Avfall 
AB  

Koncern med ett bolag 
för varje kommun som 
tillsammans äger ett 
driftbolag 

Sundsvall, Timrå, Nordanstig  

Samhällsbyggnad 
Bergslagens  

Kommunalförbund  Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg, Nora  

Göteborgsregionens 
kommunalförbund  

Kommunalförbund  Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla 
Edet, Mölndal, Partille, 
Stenungsund, Tjörn, Öckerö  

Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp AB, NSVA  

Bolag  Helsingborg, Landskrona, Båstad, 
Åstorp, Svalöv, Bjuv, Perstorp  

Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund 

Kommunalförbund  Fagersta, Norberg  

Kommunalförbundet VA SYD  Kommunalförbund  Lund, Malmö, Burlöv, Eslöv  

Dala Vatten och Avfall AB  Bolag  Gagnef, Leksand, Rättvik  

Gästrike Vatten AB  Bolag  Gävle, Ockelbo, Älvkarleby, 
Hofors, Östhammar  
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Sörmland Vatten Avfall AB  Bolag  Flen, Katrineholm, Vingåker  

Helsinge Vatten AB  Bolag  Bollnäs, Ovanåker  

Vatten & Miljö i Väst AB, 
VIVAB  

Bolag  Falkenberg, Varberg  

Östra Smålands 
Kommunalteknikförbund, 
ÖSK  

Kommunalförbund  Hultsfred, Högsby  

Norra Dalarnas Vatten och 
Avfall AB, NODAVA  

Bolag  Orsa, Mora, Älvdalen  

Västvatten AB  Bolag  Färgelanda, Munkedal, Uddevalla, 
Sotenäs  

Skåne Blekinge Vattentjänst 
AB, SVBVT  

Bolag  Olofströms kommun/Kraft AB, 
Bromälla kommun/Energi & 
Vatten AB, Östra Göinge, Osby 
kommun  

Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontor 

Förbund  Täby, Vaxholm  

Vakin, Vatten- och 
Avfallskompetens i Norr AB  

Bolag  Umeå, Vindeln 

Wessman Barken Vatten och 
Återvinning AB 

Bolag Smedjebacken, Ludvika 

Vatten och miljöresurs i Berg 
Härjedalen AB 

Bolag Berg, Härjedalen 
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VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
Box 13033  
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 19  
 
T: +46 10-722 50 00  
Org nr: 556057-4880  
wsp.com 

 

 

 

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag 

inom samhällsutveckling. Med drygt 50 000 medarbetare i 

över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för 

att framtidssäkra världen. 

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa 

lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande 

morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden. 

wsp.com 
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§ 203 Gemensamt driftbolag med Arboga för 
VA-verksamheten 
Diarienummer KS 2021/421 

Beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsen och Kungsörs Vatten AB att 
tillsammans med Arboga Vatten och avlopp AB utreda förutsättningarna för 
att bilda ett gemensamt driftbolag för de två kommunerna. 

Sammanfattning 
Under många år har frågan om fördjupad samverkan mellan kommunerna i 
Västra Mälardalen gällande VA-verksamheten diskuterats. 
Kommundirektörerna i Arboga och Kungsörs kommun har uppdragit åt de 
två VA-bolagen att utreda möjligheter och förutsättningar att utveckla 
samverkan. Motivet för samverkan är resursförstärkning för att säkerställa 
kompetens i den framtida VA organisationen. VA-verksamheten i Sverige 
byggdes ut främst på 1960- och 70 talet då personalen anställdes primärt för 
att förvalta ledningsnät och anläggningar. Nu står verksamheterna inför 
stora utmaningar till följd av förändringar i klimatet, ändrade miljökrav, nya 
villkor och kraven från myndigheter och abonnenter har ökat. Det krävs 
även stora resurser för att underhålla och förnya ledningsnät och 
anläggningar. 
2020 bildade Arboga kommun ett VA-bolag som är VA huvudman. 
Köpings kommun gjorde en omorganisation av kommunens 
förvaltningsstruktur samt i bolagets ledningsstruktur. Köping valde att 
införliva VA-verksamheten i det helägda bolaget Västra Mälardalens Energi 
(VME) och att inte gå med i den samverkan som nu diskuteras mellan 
Kungsör och Arboga. I uppdraget att bilda ett gemensamt driftbolag mellan 
Arboga och Kungsör ingår också att samtala och överlägga med Köpings 
kommun om förutsättningarna för framtida samarbete. Uppdraget skall 
redovisas till kommunstyrelsen under Q1 2022 med inriktning att det 
gemensamma VA-bolaget är i drift från och med 1 januari 2023. 

Skickas till 
Christian.roos@kungsor.se 
Arboga kommun

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-10-25 
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Vår handläggare 
claes-urban.bostrom@kungsor.se 
  
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Lokalt upphandlingsdirektiv 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslaget lokalt upphandlingsdirektiv 

Sammanfattning 
2018 antogs en upphandlingspolicy gemensamt i KAKS-kommunerna 
(Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar). För att få den lokala prägeln 
och något som kanske inte alla behöver vara överens om så beslutades att 
till den gemensamma policyn skulle varje kommun kunna anta ett lokalt 
upphandlingsdirektiv. 
Att ta fram det lokala upphandlingsdirektivet för Kungsör har varit en 
process men nu så har vi äntligen ett förslag som har gått på remiss till 
näringslivet, upphandlingskontoret (VMKF), vår egen upphandlingsgrupp, 
CLG, våra kommunala bolag. 
Samtliga som nu haft detta på remiss har ställt sig bakom den version som 
nu kommer till den parlamentariska kommittén och som sedan ska vidare till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut. 
En av de stora fördelarna med det lokala upphandlingsdirektivet är att vi kan 
möjliggöra för våra lokala företag att kunna vara med och lämna in anbud 
på våra förfrågningsunderlag. Att vi där kan vara tydliga i generella termer 
om vad vi ställer för möjliga krav som är i nivå med nationella krav men på 
en nivå som vi vet att våra lokala företag klarar. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
KF 2018-11-12, § 22 Upphandlings- och inköpspolicy 
Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

  
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-28 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2017/460 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 04 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2017/460 
Er beteckning 
 

Skickas till 
VMKF Anders Melkersson 
KFAB Lars Larenius 
KKTAB, KVAB Rune Larsen 
Näringslivschef Ida-Maria Rydberg 
Samordnare Elisabeth Strengbom 
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Postadress Besöksadress Webb Telefon, växel Org.nummer 
736 85 Kungsör Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 212000-2056 

 

 
Kungsörs kommuns lokala 
upphandlingsdirektiv 
Kungsörs kommuns lokala upphandlingsdirektiv ska öka lokala 
företags möjligheter att lämna anbud. Med lokalt menar vi Kungsör, 
Köping, Arboga och Surahammar. 
 

Hållbar upphandling 
En hållbar upphandling tar inte bara hänsyn till de fördelar som uppstår i 
den egna organisationen utan ser till samhället i sin helhet. Det lönar sig 
såväl för ekonomin som för samhället att ställa hållbarhetskrav i offentlig 
upphandling. Hållbar upphandling kan säkerställa den goda affären sett till 
hela livscykeln. En hållbar upphandling inkluderar tre dimensioner av 
hållbarhet, social, ekonomisk och miljömässig.1 

Agenda 2030 
I de globala målen anges att sunda offentliga affärer i offentlig sektor kan 
bidra till de globala målen. Offentlig konsumtion är en direkt del av Mål 12 
Hållbar konsumtion och produktion. Offentliga inköp kan även utgöra ett 
verktyg för att nå många andra av de globala målen och här har 
kommunerna en viktig roll och kan bidra till att öka takten för en mer 
hållbar omställning. 

Regeringens strategi och handlingsplan för cirkulär 
ekonomi 
Under många år har materialhanteringen i samhället till stor del varit linjär 
och bidragit till bland annat brutna kretslopp, uttag av ändliga naturresurser 
samt klimat- och miljöpåverkan. En cirkulär ekonomi är ett verktyg för att 
minska samhällets resursanvändning och den miljöpåverkan som följer av 
denna. Genom ett mer resurseffektivt nyttjande av materialen i respektive 
cykel kan deras livslängd och ekonomiska värde öka, samtidigt som uttaget 
av ny råvara och deponeringen av avfall minskar. Omställning till en 
cirkulär ekonomi har en stor potential att minska resursanvändningen och 
därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan.2Det finns en stor potential att 
genom offentlig upphandling bidra till minskade utsläpp, resurseffektivitet 
och främjande av utbud och efterfrågan på innovativa, cirkulära och 
klimatsmarta lösningar.3 

 
1 Upphandlingsmyndigheten  
2 Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige 
3 Cirkulär ekonomi - Handlingsplan för omställningen av Sverige 
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Miljömässigt hållbar upphandling 
Genom upphandling har offentlig sektor en viktig roll i omställningen till ett 
fossilfritt samhälle. Det ger också möjlighet att skapa en giftfri miljö genom 
att välja produkter utan miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Genom att 
ställa miljökrav i offentlig upphandling kan kommunen bidra till att uppnå 
miljökvalitetsmål och generationsmål.4  
Upphandlingar med miljöhänsyn innebär att man vid framtagande av 
förfrågningsunderlag utformar utvärderingskriterier och särskilda 
avtalsvillkor/utförarvillkor så att upphandlade varor och tjänster verkar i 
riktning mot de nationella miljökvalitetsmålen, bidrar till en cirkulär 
ekonomi samt förflyttar eventuellt avfall uppåt i avfallshierarkin. 

Upphandling i Kungsörs kommun 
De lokala miljökraven för upphandling ska ses i sitt sammanhang, där även 
Upphandlings- och inköpspolicy, riktlinjer för upphandling, riktlinje för 
miljökrav vid upphandling samt riktlinjer för social hänsyn ingår.  
  

 
4 Ibid 
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•En gemensam policy för Kungsör, Köping, Arboga, och Surahammar 
samt VMKF och VMMF. 

•Här anges att upphandlingsprocessen, med utgångspunkt i hållbar 
utveckling, ska medverka till att minska kommunens kostnader och 
maximera verksamhetsnyttan. 

Upphandlings- och inköpspolicy

•Riktlinjerna gäller tillsammans med upphandlings- och 
inköpspolicyn och är gemensam med samma kommuner som 
policyn.

•Beskriver ansvarsfördelning och hur olika upphandlingsformer ska 
gå till. Dessutom innehåller de miljökriterier och olika sociala och 
etiska ställningstaganden som bör göras vid en upphandling. 

Riktlinjer för upphandling

•Gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernen i 
Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar samt för VMKF och 
VMMF.

•Beskriver hur miljökrav ska ställas och följas upp. 
•Innehåller en lista med utpekade upphandlingsområden där 
miljökrav kan vara aktuella.

Riktlinje för miljökrav vid 
upphandling

•Gäller för samtliga styrelser och nämnder i kommunkoncernen i 
Arboga, Kungsör, Köping, och Surahammar samt för VMKF och 
VMMF.

•Beskriver hur sociala krav i upphandling ställs och följs upp. 
•Handlar om att de upphandlade tjänsterna verkar i riktning mot vissa 
sociala mål (ökad sysselsättning, minskat utanförskap med mera.

Riktlinje för Social hänsyn

•Särskilda lokala för Kungsörs kommun.Lokala direktiv vid upphandling
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Rutin vid upphandling 
I samband med upphandling övervägs vilka krav som är relevanta och 
rimliga att ställa. Innan upphandling bör marknaden undersökas med 
inriktning på om det är relevant att upphandla med miljöhänsyn samt se 
över vilka typer av krav som är rimliga att ställa. Detta för att möjliggöra för 
såväl lokala som regionala, nationella och internationella aktörer att 
inkomma med anbud. 
Utpekade upphandlingsområden där miljökrav ska göras är5: 

• Kemteknik 
• Driftsentreprenader 
• Byggentreprenader 
• Livsmedel 
• Ljuskällor 
• Fordon (kommunens och kommunens bolags egna fordon) 
• Kosmetiska produkter 
• Leksaker och hobbymaterial 

Utöver ovanstående upphandlingsområden ska miljökrav alltid ställas vid 
upphandling av produkter och tjänster där så är möjligt.  
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier 
När förutsättningar att ställa miljökrav i upphandling bedöms finnas bör 
miljökrav ställas i relevanta delar, där minst Upphandlingsmyndighetens s.k. 
Basnivå för Hållbarhet bör följas. 

  

 
5 Riktlinjer för Miljökrav krav vid upphandling – VMKF/Kungsörs kommun 
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Verktyg för upphandling som bidrar till cirkulär 
ekonomi 
Att ställa om till en cirkulär ekonomi är ett strategiskt arbete som innebär 
förändringar av värderingar och praktiskt arbete. Som verktyg för 
omställningen kan modellerna "Mål och strategier för en cirkulär 
upphandling" samt "Avfallstrappan" användas.6 

 
Figur 1:Mål och strategier för cirkulär upphandling 

 
Genom att göra rätt 
bedömningar och val innan och 
vid inköp och upphandling kan 
avfallet minska. Avfallstrappan 
är en del av EU-lagstiftningen 
och säger att avfall i första hand 
ska förebyggas. 
Vid all upphandling av varor ska 
hänsyn tas till avfallstrappan och 
dessa olika steg. Ju högre upp i 
avfallstrappan desto mindre 
miljöpåverkan.   

 
6 Upphandlingsmyndigheten 

Deponera

Energiutvinna

Återvinna
Återanvända

Förebygga

Figur 2: Avfallstrappans olika steg
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Möjliggöra för lokala leverantörer och entreprenörer att 
lämna anbud 
Alla leverantörer oavsett storlek och geografisk placering ska få lika goda 
förutsättningar att delta i offentliga upphandlingar. Därför är det viktigt att 
de krav vi ställer möjliggör även för små och medelstora lokala företag. 
Mindre företag har ofta ont om tid och begränsade resurser för att utforma 
sina anbud i enlighet med upphandlande organisations krav.7 
Vid framtagande av upphandlingsdokumenten ska följande beaktas: 

 Tydlighet och god struktur 
 Lokala företag ska ha möjlighet att delta i Kungsörs kommuns 

upphandlingar. 
 Lokala underentreprenörer ska ha möjlighet att medverka vid 

entreprenader. 
 Förfrågningsunderlagen ska vara enkla och tydliga så att även 

företag med begränsade resurser kan vara med och lämna anbud  
 Livscykel-begreppet bör användas i de fall där hållbarheten kan 

säkerställas och där närheten till service och underhåll förstärks. 
 I de fall där det är möjligt använder vi den så kallade 

”tårtupphandlingsmodellen”. Det innebär att en upphandling delas 
upp i mindre delar så att företag kan vara med och lämna anbud på 
en eller flera delar i en upphandling. 

 Direktupphandling är en möjlighet för att nå lokala leverantörer och 
entreprenörer men får inte missbrukas. Där ramavtal är mer 
tillämpligt ska ramavtal användas. 

 De ska möjliggöra, när så är möjligt, att praktik- och/eller 
lärlingsplatser kan tillsättas vid upphandlingar av entreprenader samt 
vid ramavtal för bland annat måleri, bygg och el. 
 

Uppföljning av krav 
Det är viktigt att de miljökrav som ställs är rimliga för leverantören och 
möjliga att följa upp. Kommunen bör varje år göra stickprovskontroller 
rörande de miljökrav som ställs.  
För de upphandlingar där det är relevant bör en uppföljningsplan upprättas 
av kommunen med tydlig ansvarsfördelning, uppföljningsmodell, tidplan 
och eventuella konsekvenser av krav som inte uppfylls av leverantören.8  

 
7 Upphandlingsmyndigheten 
8 Upphandlingsmyndigheten 

Sida 317 (425)



 
 Sida 7 (7) 
Datum 
2022-02-21  

   

Delarna i upphandlingsdokumentets krav skall följas upp för att kontrollera 
efterlevnad eller om det behövs göras korrigeringar i kraven. 
Vi följer årligen upp antalet lokala företag som deltar vid upphandling i 
Kungsörs kommun. 
 
Kungsörs kommuns lokala upphandlingsdirektiv ska öka lokala 
företags möjligheter att lämna anbud. Med lokalt menar vi Kungsör, 
Köping, Arboga och Surahammar. 
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Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Nyvalda kommunfullmäktige 2018-11-12   15 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, 
kommundirektören, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
§ 22 
Upphandlings- och inköpspolicy  
(KS 2017/460) 
Västra Mälardalens Kommunalförbunds upphandlingsenhet har 
tillsammans med kommunernas inköpsgrupper och kommun-
cheferna tagit fram ett förslag till reviderad upphandlings- och 
inköpspolicy.  
 
Policyn föreslås gälla för samtliga styrelser och nämnder i kom-
munkoncernerna i Köpings, Arbogas, Kungsörs och Surahammars 
kommuner samt för Västra Mälardalens Kommunalförbund och 
Västra Mälardalens Myndighetsförbund. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i november 2017 för 
hantering tillsammans med revidering av förslaget till upphand-
lings- och inköpspolicy. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträden den 18 juni 2018 föredrog 
avdelningschefen Anders Melkersson, Västra Mälardalens kom-
munalförbund ärendet. Föredragningen gav svar på de frågor som 
föranledde återremissen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet:  

 Kommunstyrelsens förvaltnings tjänstskrivelse 2017-11-17 
med bilaga 

 Kommunstyrelsens protokoll 2018-11-27, § 190 – Återremiss 
 Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-18, § 125 – Information 
 Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-22, § 151 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige fastställer föreslagen upphandlings- och 

inköpspolicy att gälla i hela kommunkoncernen från och med den 
1 december 2018. 

 
 Policyn ersätter den upphandlings- och inköpspolicy som antogs 

av kommunfullmäktige den 25 juni 2009, § 43. 
 
 Den föreslagna parlamentariska kommittén för frågor rörande 

kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.tar får i uppdrag att ta fram 
förslag till lokala riktlinjer med direktiv till upphandlingsenheten. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, 
kommundirektören, akten 

Utdragsbestyrkande  

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning framförs följande 
yrkanden: 

 
- Madelene Fager (C) yrkar på ett tillägg i form av ett nytt tredje 

stycke i policyn under avsnittet Hållbar utveckling enligt 
följande:  
 
”Alla inköp och upphandlingar ska genomföras i enighet med 
gällande miljöpolicys och mål. De långsiktiga miljövinsterna 
ska prioriteras framför kortsiktiga ekonomiska vinster. Vid 
inköp ska vi ställa krav på och prioritera miljöanpassade 
varor, tjänster och entreprenader. Vid upphandling av 
livsmedel ska minst motsvarande krav ställas på livsmedel som 
ställs på svensk produktion." 
 
och ett tillägg till sista beslutssatsen med krav på återrappor-
tering till kommunfullmäktige före sommaren 2019. 

 
- Per Strengbom (S) yrkar avslag på Madelene Fagers tilläggs-

förslag om tillägget i policyn. 
 

Efter avslutad överläggning redogör ordföranden för tänkt propo-
sitionsordning, vilken godkänns. Ordföranden avser ställa propo-
sition enligt följande: 
 
1) Ställningstagande till Madelene Fagers tilläggsyrkande om att 

den parlamentariska kommittén ska återrapportera uppdraget 
till kommunfullmäktige före sommaren 2019. 
 

2) Kommunstyrelsens förslag till beslut mot detsamma inklusive 
Madelene Fagers tilläggsyrkande om ett extra stycke i policy.  

 
Proposition 1   Ordföranden frågar om kommunfullmäktige beslutar enligt 

Madelene Fagers tilläggsyrkande om att den parlamentariska 
kommittén ska återrapportera uppdraget till kommunfullmäktige 
före sommaren 2019. Han finner att så är fallet. 

 
Proposition 2   Härefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag eller enligt detsamma med det av 
Madelene Fager föreslagna extra stycket i policyn. Han finner att 
kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Västra Mälardalens Kommunalförbund, 
kommundirektören, akten 

Utdragsbestyrkande  

Beslut Kommunfullmäktige fastställer föreslagen upphandlings- och 
inköpspolicy att gälla i hela kommunkoncernen från och med den 
1 december 2018. 

 
 Policyn ersätter den upphandlings- och inköpspolicy som antogs 

av kommunfullmäktige den 25 juni 2009, § 43. 
 
 Den föreslagna parlamentariska kommittén för frågor rörande 

kultur, fritid, miljö, jämställdhet m.m.tar får i uppdrag att ta fram 
förslag till lokala riktlinjer med direktiv till upphandlingsenheten. 
Uppdraget ska återrapporteras till kommunfullmäktige före 
sommaren 2019.  

 
 
 Antagen policy redovisas som KS-handling nr 31/2018. 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Översyn av Västra Mälardalens 
kommunalförbund, VMKF 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar delrapporteringen av översynen och ställer sig 
bakom kommundirektörernas slutsatser hittills. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 31 maj 2021 § 124 gällande VMKF att se över 
samordningen av processer, grunduppdraget för respektive tjänst, roller, 
ansvar och mandat för direktionen och tjänstemannaledningen. Uppdrag 
gavs att utreda möjliga associationsformer såsom avtalssamverkan, 
bolagsform, förbund alternativt gemensam nämnd. Det ska fastställas om 
det är möjligt att vara med i delar av Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds verksamhet och vilka regler som då gäller eller om 
deltagandet endast gäller för hela verksamheten. Delrapportering har nu 
inkommit till direktionen och kommundirektörerna i medlemskommunerna 
Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar har i dialog med jurist från 
SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, i sin utredning kommit fram till att 
föreslå att VMKF även i fortsättningen bedrivs i formen av ett 
kommunalförbund.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16  
Översyn av Västra Mälardalens kommunalförbund, VMKF med delrapport 
och tjänsteskrivelser till direktionen februari 2022. 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Medlemskommunerna 
VMKF 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-16 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/203 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Datum  
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Associationsformer  
 
Som en del i uppdraget från de fyra medlemskommunerna och utifrån 
KPMG-rapporten så har politiken i de fyra kommunerna Kungsör, Arboga, 
Surahammar och Köping beslutat att vi ska utreda vilken associationsform 
vårt nuvarande förbund bör bedrivas i för att det ska vara så bra och 
effektivt som möjligt. Beslutet fattades i respektive fullmäktige före och 
efter sommaren 2021. 
I september togs kontakt med SKR:s jurister för att få en juridisk 
bedömning över vad som är möjligt och som på bästa sätt kan möta det 
behov som medlemskommunerna har.  
SKR har under hösten arbetat med frågan och i mellandagarna återkommit 
med sina synpunkter ur ett juridiskt perspektiv. 
Uppdraget såsom respektive kommunfullmäktige beslutat: 

Utreda associationsformer såsom avtalssamverkan, 
bolagsform, förbund, gemensam nämnd osv.  

Kopplat till vilka uppdrag förbundet ska ha finns även frågan om hur vår 
samverkan mellan våra kommuner kan skötas på bästa och mest effektiva 
sätt? Är förbundsformen den bästa eller är det möjligt att genomföra vissa 
tjänster/uppdrag som avtalssamverkan? Kan en gemensam nämnd eller ett 
gemensamt AB vara alternativ till förbund och vad är i så fall fördelarna 
med det ena eller andra? Kan det vara möjligt med en kombination av 
associationsformer för att få ut bästa möjliga effekt? 

Gemensam nämnd 
Om förbundets verksamheter skulle gå över till en gemensam nämnd så vore 
det möjligt, den viktigaste skillnaden mellan dessa former är att en 
gemensam nämnd endast tillåter att alla samverkansparter lämnar över exakt 
samma verksamheter eller samma delar av verksamheter. Om vi vill ha en 
organisation som bygger på att olika parter kan lämna över olika 
verksamheter och uppgifter, alltså att alla parter inte behöver samverka om 
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allt, så är det inte möjligt med gemensam nämnd. Då är det bättre att behålla 
kommunalförbundet.  
Myndighetsutövning och alla andra slag av uppgifter som ingår i förbundet 
idag är möjliga att samverka kring i en gemensam nämnd. Ett 
kommunalförbund som tar över en uppgift blir huvudman för den 
överlämnade uppgiften , en gemensam nämnd däremot är en myndighet, 
som kommunalförbundet,  men ingen egen juridisk person och respektive 
kommun är fortfarande huvudman för den verksamhet som nämnden 
bedriver. Revision av verksamhet görs hos respektive kommun men 
avseende hela nämndens verksamhet. En gemensam nämnd är enklare 
tillskapa och att avveckla än ett kommunalförbund. En gemensam nämnd är 
en upphandlande myndighet som ska tillämpa LOU vid sina inköp. Däremot 
är köp mellan samverkanskommunerna och den gemensamma nämnden 
undantagna från LOU, enligt 3 kap. 13 § LOU. Undantaget innebär att den 
gemensamma nämnden kan sälja tjänster till de i nämnden samverkande 
kommunerna. Däremot kan de samverkande kommunerna enligt 
bestämmelsen inte sälja tjänster till den gemensamma 
nämnden/värdkommunen.   
Relationen mellan de samverkande kommunerna ska regleras i en 
överenskommelse mellan dessa. Den ska reglera uppgifter, verksamhet och 
arbetsformer och den ska också ligga till grund för nämndens reglemente. 
Det ska ske ett uppgiftsöverlämnande genom överenskommelsen, och de 
uppgifter som lämnas över ska vara preciserade, se 9 kap 22 § KL. 
Överlämnandet får inte vara flytande eller beroende av senare avtal mellan 
värdkommun och den enskilda samverkansparten.  Överenskommelsen och 
reglementet ska beslutas och godkännas av fullmäktige hos varje 
samverkanspart. Uppgiftsområdet har också stor betydelse för 
kostnadsfördelningen mellan parterna, som ska vara proportionell. En eller 
flera parter kan delta med personal, fastigheter, lokaler eller andra 
tillgångar, vilket också ska avspegla sig i kostnadsfördelningen.      
 

Gemensamt ägt aktiebolag 
Om den överlämnade uppgiften innefattar myndighetsutövning krävs för att 
det ska vara möjligt att driva verksamheten i aktiebolagsform att det finns 
ett särskilt lagstöd för att lämna över uppgiften ifråga, se 10 kap 1 § 
kommunallagen (KL). Sådant lagstöd är ovanligt och saknas för de 
myndighetsutövningsuppgifter som förbundet idag ansvarar för.  Det 
innebär att handläggning och beslut i ärenden om bostadsanpassningsbidrag 
och parkeringstillstånd för funktionshindrade, inte är möjligt att ha i 
aktiebolagsform över huvud taget.  
 

Sida 324 (425)



 
 Sida 3 (5) 
  
  
  

 

  

Det samägda aktiebolaget är underkastad upphandlingslagstiftningen på 
samma sätt som andra upphandlande myndigheter. Då finns i 3 kap 11 och 
13 § lag om offentlig upphandling (LOU) ett undantag som under vissa 
förutsättningar möjliggör för kommuner att föra över sina kommunala 
uppgifter till ett gemensamt ägt aktiebolag, med endast kommunala 
delägare. I 3 kap 11 § LOU stadgas att lagen gäller inte när den 
upphandlande myndighetens motpart är en juridisk person eller en 
gemensam nämnd enligt KL om upphandlingen är en intern upphandling. 
Enligt 3 kap 13 § LOU gäller att en upphandling ska anses vara en intern 
upphandling om den upphandlande myndigheten gemensamt med andra 
upphandlande myndigheter utövar kontroll över motparten (bolaget) 
motsvarande den som myndigheten utövar över sina egna förvaltningar och, 
motparten utövar mer än 80 % av sin verksamhet för myndigheternas 
räkning och det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. 
Motpartens beslutsorgan ska bestå av representanter från samtliga 
myndigheter, dessa ska tillsammans ha ett avgörande inflytande över 
bolagets strategiska mål och viktiga beslut och motparten inte har något eget 
intresse som strider mot myndigheternas (delägarnas) intressen.  Det här 
undantaget möjliggör för det gemensamt ägda aktiebolaget att sälja tjänster 
som inte innefattar myndighetsutövning, till delägarna. Dessa kan däremot 
inte med stöd av undantaget sälja tjänster till bolaget.  
 
Grunden i texten ovan är att ett gemensamt aktiebolag inte kan utföra 
myndighetsutövning under några omständigheter. Att LOU gäller bolaget 
fullt ut med möjlighet till ett undantag där de kommunala bolagen inte 
skulle kunna överlämna uppgifter till det gemensamma bolaget, endast till 
den kommunala organisationen.  
Att det gemensamma bolaget inte får köpa tjänster av ägarkommunerna. 
 
Övergång av personal från kommunalförbundet till ett gemensamt ägt bolag 
innefattar arbetsrättsliga frågor.  

Avtalssamverkan 
Avtalssamverkan innebär möjligheter men också en rad begränsningar 
vilket var något vi inte önskade men något som beslutats. En sådan viktig 
begränsning är att avtalssamverkan inte står över LOU på något sätt och det 
finns även andra begränsningar. 
Så i princip innebär detta att allt som kan upphandlas, ska upphandlas och 
inte vara en tjänst mellan kommunerna och som ni kommer se mer av nedan 
så är det heller inte möjligt att ha avtalssamverkan inom undantagen utom 
där vi utför tjänster åt varandra. 
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Det finns ett möjligt undantag även om det inte är helt självklart att det kan 
åberopas i vårt fall. Undantaget är kopplat till det sk Hamburgsamarbetet 
enligt 3 kap 17 § LOU. 
I detta undantag där det är möjligt att avtalssamverka utan att göra 
upphandling innebär det endast att man kan samverka kring vissa tjänster. 
Det är inte tillåtet att köpa tjänster av varandra utan alltså endast att 
kommunerna gör olika uppgifter åt varandra. 
Enligt lagen så är det mycket som är oklart då det är en ny och oprövad lag 
men SKR som granskat detta via sina jurister ser att vi skulle kunna utbyta 
tjänster gällande IT, digitalisering och möjligen gemensam administration. 
Däremot så kan vi alltså inte köpa dessa tjänster av varandra. 
Myndighetsutövning som inte handlas upp är möjliga att avtalssamverka 
kring och där köp av tjänst kan vara möjlig. I kommunalförbundets fall är 
detta då endast tillämpligt gällande beslut om bostadsanpassning och p-
tillstånd för funktionshindrade. 
Kort kan vi konstatera att inom myndighetsutövning är avtalssamverkan en 
mycket bra form. I övriga fall är det för komplicerat att organisera och 
finansiera utbytet av tjänster så att det kan fungera mellan tre eller fyra 
kommuner.  
 

Sammanfattningsvis 
Att förändra driftformen för Västra Mälardalens Kommunal Förbund 
kommer inte göra det enklare, billigare eller effektivare. Vår bedömning är 
att det snarare skulle bli mer komplicerat, rörigare och svårfinansierat. 
I korta sammandrag av vad som gäller de olika associationsformerna så kan 
vi sammanfatta det enligt nedan: 
 
Gemensam nämnd – Alla kommuner måste lämna över exakt samma 
verksamheter eller samma delar av verksamheter. Om vi vill ha en 
organisation som kan möta olika kommuners behov så är inte gemensam 
nämnd lösningen. 
Gemensamt aktiebolag – Myndighetsutövning får inte lämnas över till 
bolaget, LOU gäller och våra kommunala bolag får inte lämna över 
uppgifter till detta gemensamma bolag. Endast uppgifter som idag utförs av 
kommunen får lämnas över om det är det kommunala uppdraget. Det 
gemensamma bolaget får inte köpa tjänster av ägarkommunerna vilket 
innebär att alla stödfunktioner måste finnas inom bolaget.  
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Avtalssamverkan – Är möjlig och funktionell vid myndighetsutövning. 
Utöver myndighetsutövningen är det endast, vid undantagsfall, möjligt med 
avtalssamverkan men det är då förbjudet att köpa tjänster av varandra. Det 
är endast möjligt om man utför tjänster åt varandra. 
 

Förslag till beslut 
Att behålla associationsformen förbund för Västra Mälardalens Kommunal 
Förbund. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström  Sara Schelin 
Kommundirektör Kungsör  Kommunchef Köping 
 
Tomas Karlsson  Per Ahlström 
Kommundirektör Arboga  Kommunchef Surahammar 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 

1 (3)  

Datum  Diarienummer 
2022-02-25 2021/89 
  
  
  

 

  

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr 
www.vmkfb.se 5740-6407 222000-1578 731 85 Köping Hultgrensgatan 4, Köping 0221-67 00 00   
forbundet@vmkfb.se 
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  Vår handläggare 
Malin Alsing Brånn 
Ekonomiavdelningen 
Malin.alsingbrann@vmkfb.se 
  

Adressat 

Förbundsdirektionen 

 
Delrapportering av prioriterade områden 
 
 
Förslag till beslut 
 
Direktionen föreslås  
  
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna 
 
Sammanfattning av ärendet 
I den översyn som KPMG gjorde årsskiftet 2019/2020 lyfts ett flertal 
utvecklingsområden fram. Medlemskommunerna har efter det fattat beslut om sex 
stycken områden som behöver prioriteras att arbetas vidare med på olika vis. 
Dessa områden bottnar i VMKF´s uppdrag, ledning och styrning, tjänster, kvalitet 
och service och samtliga av dessa områden förväntas det att ske en skyndsam 
utveckling av hos VMKF. 
 
I detta ärende redovisas status i ärendet, tidplan och ansvar för dem olika 
punkterna.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-02-25 
Bilaga 1 ”Utredning associationsformer” 
Bilaga 2 ”Delrapportering utredning” 
 
Expediering till kommunchefer/direktörer i respektive medlemskommun 
 
 

Malin Alsing Brånn 
Tf Förbundschef/ Ekonomi- och kvalitetschef 
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  2 (3)  
Datum     

 
2022-02-25 
 
 

  

Ärendebeskrivning 
 
 
Tidplan 
Delrapport: informationsärende till Direktionssammanträde den 9 mars samt exp. 
till medlemskommunerna.  

Slutrapport: Informationsärende till Direktion 11 maj samt exp. till 
medlemskommuner för vidare beslut. Handling klar senast 20 april för utskick till 
presidieberedning.  
 
Dem prioriterade områdena är att: 
 

 samordna processer, dvs enhetliga och tydliga processer mellan VMKF 
och medlemskommunerna  

 se över VMKF´s grunduppdrag 
 utreda associationsform  
 göra jämförelser med andra förbund för att se vilka erfarenheter och 

kunskaper som kan hämtas 
 om det ska vara möjligt att delta helt eller delvis i VMKF 
 tydliggöra roller, ansvar och mandat för Direktion och 

tjänstemannaledning 
 
 
Status i samtliga prioriterade områden 
 
Punkt 1 samordning av processer 
Ansvar för ärende: Kommunchef, Arboga kommun. 

Förslag på processkartläggningar: 
1. Processkartläggning inom Kris & säkerhet påbörjas under våren 2022 
2. Processkartläggning avseende prioritering av upphandlingar påbörjas under 
våren 2022. 
3. Processkartläggning avseende arkiv sker efter sommaren. 

 Information om processerna ges när dem är avslutade. Förslagsvis bjuds 
även avdelningschef för Specialistavdelningen in till 
direktionssammanträde under året och informerar om resultatet av 
processkartläggningen. 

 

Punkt 2 Se över grunduppdraget 
Ansvar för ärende: Kommunchef, Arboga kommun. 
 

Sida 329 (425)



  3 (3)  
Datum     

 
2022-02-25 
 
 

  

Som första steg kommer Arboga att ta fram ett förslag till utkast på VMKF´s 
grunduppdrag.  

Utkastet/förslaget kommer att diskuteras under en workshop tillsammans med 
kommunchefer/direktörer under mars månad.  

 Slutrapport med information till Direktion under maj månad och för vidare 
beslut i medlemskommunerna 
 

Punkt 3 Utreda associationsformer 
Ansvar för ärende: Kommundirektör, Kungsörs kommun. 
Underlaget är färdigställt och samtliga kommunchefer/direktörer står bakom det. 
Se bilaga 1 ”Utredning associationsformer”. 

 Slutrapport är klar och lyfts på Direktion under mars månad och för vidare 
beslut i medlemskommunerna 

 

Punkt 4 Göra en jämförelse med ett eller flera förbund 
Ansvar för ärende: Kommunchef, Köpings kommun. 

 Se bilaga 2 ”delrapportering utredning” för beskrivning av processen. 

 Delrapport är klar och lyfts på Direktion under mars månad 
 Slutrapport med information till Direktion under maj månad och för vidare 

beslut i medlemskommunerna 
 

Punkt 5 Helt eller delvis med i VMKF 
Ansvar för ärende: Kommunchef, Köpings kommun plus Direktionen och 
ekonomichefer.  

Denna fråga har bäring på punkt 2 som Arboga kommun hanterar. 

 Den ingår punkt 2 men även i punkt 4 där input kan ges.  

 
Punkt 6 Tydliggöra roller, ansvar och mandat för direktionen och 
tjänstemannaledningen 
Ansvar för ärende: Direktionen och kommunchefer 

Kan delvis lyftas in i punkt 4.  

 Slutrapport med information till Direktion under maj månad och för vidare 
beslut i medlemskommunerna 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 124 Översyn av Västra Mälardalens 
kommunalförbund 
Diarienummer KS 2020/203 

Beslut 
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att tidigare beslut 
från den 14 september 2020, § 130 om fortsatt process återtas. 
Kommunstyrelsen beslutar att samordningen av processer ses över av extern 
aktör. Grunduppdraget för respektive tjänst inom förbundet ska ses över 
gällande innehåll och kostnad. Roller, ansvar och mandat för direktionen 
och tjänstemannaledningen ska tydliggöras. En extern aktör får i uppdrag att 
utreda möjliga associationsformer såsom avtalssamverkan, bolagsform, 
förbund, gemensam nämnd. Jämförelse ska göras med ett eller flera 
kommunala förbund för att se vad skillnaden är och vilka 
erfarenheter/kunskaper vi kan hämta och lära från andra. Slutligen ska det 
fastställas om det är möjligt att vara med i delar av Västra Mälardalens 
Kommunalförbunds verksamhet och vilka regler som då gäller eller om 
deltagandet endast gäller för hela verksamheten. 
Besluten gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner i Västra 
Mälardalens Kommunalförbund fattar motsvarande beslut.   

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 september 2020, § 130 om fortsatt 
process utifrån den översyn som KPMG gjort av Västra Mälardalens 
kommunalförbund. Arboga fattade motsvarande beslut medan Köping och 
Surahammar valde att inte besluta enligt de då framtagna förslaget.  
En omarbetning och utveckling har nu gjorts av det tidigare förslaget och 
det tidigare fattade beslutet med nedanstående innehåll behöver återtas. Nytt 
beslut fattas inte kring fakturaskanningen där en översyn pågår. 
Kommunerna tar det nya beslutet i respektive kommunstyrelse, medan 
upphävandebeslutet behöver tas i den instans som först tog beslutet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-04 
Översyn Västra Mälardalens kommunalförbund, rapport 
Protokollsutdrag KF 2020-09-14 § 130 

Skickas till 
Arboga kommun 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2021-05-31 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Köpings kommun 
Surahammars kommun 
Västra Mälardalens KommunalFörbund.
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)  
Datum  

 

  

  

       

2022-02-09 
 
Direktionen 

  

Kansliavdelningen   
Postadress   Besöksadress Telefon Fax Webbplats och e-post Bankgiro Org. nr 

www.koping.se 991-1215 212000-2114 Köpings kommun 
731 85  Köping 

Rådhuset 
Stora Torget 

0221-250 00 0221-251 31 
kommunledning@koping.se 

Delrapportering utredning VMKF 
 
Kommunchef Sara Schelin har fått i uppdrag att hitta andra goda exempel från andra 
förbund som vi kan genom jämförelser söka erfarenheter och kunskaper hos för att hitta 
input till vårt fortsatta utvecklingsarbete inom VMKF.  
 
Uppdraget: 
”Att lära av andra och varandra är en framgångsfaktor. Det finns många bra exempel i 
Sverige och vore lite synd att inte dra nytta av dessa och att då samtidigt få dela med oss 
av det som andra tycker vi gör bra är också mycket stärkande.”  
 
Arbetssätt 
Arbetet har genomförts av Sara Schelin, kommunchef, Malin Alsing Brånn Ekonomi- och 
kvalitetschef VMKF samt Johanna Åberg Burén, Utvecklingsstrateg Köpings kommun.  
 
Som arbetssätt har gruppen valt att göra en mindre utredning.  
Utredningen är baserad på flera olika metoder för insamling av underlag för analys:  

 Analys av jämförbara förbunds och bolags styrande och redovisande dokument.  
 Insamling av information från jämförbara förbund och bolag genom frågeformulär.  

 
Jämförbara förbund och bolag 
Gruppen har identifierat fyra förbund och bolag som representativa för jämförelsen. 
Urvalet har skett baserat på typ av verksamhet för att kunna jämföra både de förbund 
och bolag med liknande tjänsteutbud samt även med andra typer av förbund. Valet har 
även gjorts baserat på de förbund och bolag som legat i framkant i sitt 
utvecklingsarbete.   
Följande kommunalförbund och bolag granskas i jämförelsen:  

 Skaraborgs kommunalförbund 
 Sjuhärads kommunalförbund  
 Göliska IT  
 Soltak AB  
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TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)  
Datum  

 

  

  

       

2022-02-09 
 
Direktionen 

  

Kansliavdelningen   
Postadress   Besöksadress Telefon Fax Webbplats och e-post Bankgiro Org. nr 

www.koping.se 991-1215 212000-2114 Köpings kommun 
731 85  Köping 

Rådhuset 
Stora Torget 

0221-250 00 0221-251 31 
kommunledning@koping.se 

Frågeställningar  
Med bakgrund av den tidigare utredningen av VMKF där förbundets utvecklingsområden 
har belysts har följande områden identifierats som viktiga att jämföra för att hämta 
kunskaper/erfarenheter från andra.   

 Mål och indikatorer – Hur mäter ni er framgång?  
 Utvecklingsområden och utmaningar  
 Behov – Hur ser ni till att serviceutbudet uppfyller behoven?  
 Kommunikation  
 Framgångsfaktorer  
 Organisation, ledning och styrning  

  
Utifrån utvecklingsområdena har ett antal frågor samlats ihop till ett frågebatteri som 
respektive förbund/bolag har svarat på skriftligen. Tre av fyra tillfrågade förbund/bolag 
har valt att svara på frågeställningarna i utskicket.  I analysen kommer svaren från de 
tillfrågade förbunden och bolagen att jämföras med VMKF:s nuläge i respektive fråga 
med målet att hitta specifika punkter från varje förbund/bolag som vi anser vara en bra 
inspiration för det fortsatta arbetet på VMKF.  
 
Tidsplan 
Slutrapport beräknas vara klar i slutet på mars för redovisning till direktionen i maj.  
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Vår handläggare 
stefan.lejerdahl@kungsor.se 
Utvecklingsenheten 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Hamnutredning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det presenterade förslaget. 

Sammanfattning 
Det pågår ett arbete med att utveckla hamnområdet i Kungsör. Medborgarna 
har haft möjlighet att lämna synpunkter och det har genomförts en 
framtidsdag med politiken. Den första etappen genomfördes sommaren 
2021. Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på etapp 2 med 
följande förutsättningar; flytta ställplatserna för husbilar, scen och 
stabilitetsutredning. Budgeten är 1 000 000 kr. 
Förslaget presenterades på styrgruppsmötet den 1 februari 2022 och 
skickades sedan till partierna för synpunkter. Förslaget reviderades utifrån 
inkomna synpunkter. Ärendet har behandlats av styrgruppen för 
ortsutveckling samt KKTAB:s presidium. Båda rekommenderar 
kommunstyrelsen att godkänna det presenterade förslaget. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Presentation förslag etapp 2 
Mötesanteckning styrgruppsmötet 2022-03-01 
Protokoll KKTAB:s presidium 2022-03-09 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Stefan Lejerdahl 
Utvecklingsstrateg 

Skickas till 
Utvecklingsstrateg, kommundirektören, tekniska chefen, Lisa Asu Ahlin 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-25 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/157 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 13 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-25 
Ert datum 
 

Sida 
2 (2) 

Diarienummer 
KS 2022/157 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Det pågår ett arbete med att utveckla hamnområdet i Kungsör. Styrgruppen 
för ortsutveckling är styrgrupp för hamnutvecklingen och arbetet genomförs 
av arbetsgruppen för ortsutveckling. 
Medborgarna har haft möjlighet att lämna synpunkter och det har 
genomförts en framtidsdag med politiken. Den första etappen genomfördes 
sommaren 2021 och det genomfördes även ett hamnevent.  
Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på etapp 2 med följande 
förutsättningar:  

 Stabilitetsutredning 
 Scen 
 Flytta ställplatserna för husbilar 
 Budget 1 000 000 kr 

Förslaget presenterades på styrgruppsmötet den 1 februari 2022 och 
skickades sedan till partierna för eventuella synpunkter. Förslaget har sedan 
reviderats utifrån inkomna synpunkter, se bilaga 1. Förslaget presenterades 
för styrgruppen den 1 mars och för KKTAB:s presidium den 9 mars och 
båda rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna det reviderade 
förslaget. 
Förslaget bygger på medborgarnas synpunkter, hamnvisionen, 
grönstrukturplanen och planprogrammet. 
Förslagets åtgärder syftar till att skapa grundförutsättningar 
för hamnområdet och strukturera upp området inför kommande år. Området 
kommer även att få en försköning i form av utsmyckning av husfasad och 
planteringar. 
Under 2022–2023 kommer ett översiktligt förslag för hela områdets 
utformning att tas fram. 
Bilaga 1 
Presentation förslag etapp 2 
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Hamnutveckling, 
Förslag etapp 2
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Bakgrund och förutsättningar etapp 2
Bakgrund
• Medborgarnas synpunkter på hamnutvecklingen
• Framtidsdag – beslut etapp 1 
• Genomfördes sommaren 2021
• Hamnevent
Förutsättningar
• Arbetsgruppen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på etapp 2 med  
förutsättningarna att ta med en scen och att flytta ställplatserna för husbilar

• Stabilitetsutredning grundförutsättning
• Budget 1 000 000 kr 
• Presenterades på styrgruppsmötet den 1 februari
• Förslaget skickades till partierna för eventuella synpunkter
• Reviderat förslag
• Extra styrgruppsmöte
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Reviderat förslag, etapp 2
• Reviderat förslag utifrån partiernas synpunkter 
• Utifrån majoriteten 
• Förslaget bygger på medborgarnas synpunkter, 
hamnvisionen, grönstrukturplanen och planprogrammet

• Årets åtgärder syftar till att skapa grundförutsättningarna för 
hamnområdet, strukturera upp området inför kommande år, 
flytta ställplatserna för husbilar, nya platser för bilar med 
båttrailer och göra området bilfritt

• Även försköning av området, utsmyckning av husfasad och 
planteringar

• Under 2022-2023 kommer ett översiktligt förslag för 
hela områdets utformning att tas fram
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Sammanställning partiernas synpunkter

Föreslår gräsytor mellan 
båthus och skärmtak till  
ställplatser.
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Reviderat förslag utifrån partiernas 
synpunkter

Sida 341 (425)



Stabilitetsutredning
• MSB har identifierat möjlig skredrisk och möjliga dåliga 
stabilitetsförhållanden inom hamnområdet, därför bör området utredas för 
att minimera eventuella risker.

• Efter utredning får vi en tydligare bild av vad som är möjligt att göra och 
vilka eventuella riskreducerande åtgärder som krävs för att få ett så säkert 
område som möjligt.

• April
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Mobil scen 
• Kan flyttas runt i hela kommunen
• Flera kan få användning av scenen 
• Möjligt att hyra ut
• 24-36 kvm
• Placering i närheten av skärmtaket
• Förvaring på Skopan
• Leveranstid juni/juli
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Nytt förslag, ställplatser för 4 husbilar i hamnområdet
• Nytt förslag utifrån partiernas synpunkter
• Nuvarande ställplatser tas bort
• Fyra nya ställplatser tillskapas öster om nuvarande platser
• Närhet till Kajutan och avfallsstation finns kvar
• El finns i närheten och ordnas till både husbil och båt
• Är det fullt hänvisas det till parkeringen vid järnvägsstationen
• Relativt enkel och billig åtgärd och platserna kan lätt flyttas i framtiden 
om behov skulle uppstå 
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Dessutom föreslås 
• Grusat promenadstråk från Åparken till ”skärmtaket”

Istället för blomsterplantering vid ställverket föreslås:
• Plantering längs promenadstråket
• Ligger i linje med grönstrukturplan och planprogram
• Söker Lona-bidrag för 50% av kostnaden
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Parkeringsplatser för bil med båttrailer

• Asfaltering samt linjering och 
skyltning 
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Utsmyckning "Recover"

• Gamla hamnbilder
• Historisk/kulturell inramning
• Infoskylt
• Kommunens fastighet
• Belysning i senare skede
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Ny trafikering

• För att skapa en bilfri zon leds trafiken längs med 
järnvägen
•Ökad trygghetskänsla, skapar ett vardagsrum för 
besökare, binder ihop nya grönytan med vattnet
• Vändyta för husbilar
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Konstprojekt "ställverket” skjuts upp till 2023

• Konstverk/målning på fasad 
• Belysning
• Nytt säkerhetsstängsel inom 5 år
• Uppskattad kostnad 100 000 kr
• Projekt med Regionen försenat
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Hamnen 2022
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Sammanställning åtgärder 2022
Åtgärd Uppskattad kostnad 
Stabilitetsutredning  140 000
Scen 385 000
Flytta ställplatserna österut och gångstig 150 000
Nya parkeringsplatser för 3 båttrailers  125 000
Ändra trafikeringen 20 000
Blomsterplantering och bihotell (Lona bidrag) 15 000
Utsmyckning med gamla hamnbilder, ej belysning 35 000
Totalt ink 15 % oförutsett  1 000 000
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Nästa steg
• Beslutet som tas kommer att vara en rekommendation från 
styrgruppen till KKTAB:s presidium att rekommendera 
kommunstyrelsen att fatta beslut enligt styrgruppens förslag.

• Under förutsättning att förslaget antas i kommunstyrelsen 
senast i mars, kan åtgärderna vara klara till Kungsörsdagarna, 
sista helgen i augusti
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Datum Vår beteckning 
2022-02-01  

  

 

  

  
  

Mötesanteckningar styrgruppen ortsutveckling 2022-03-01 
Närvarande:  Christer Henriksson, Claes Wolinder, Linda Söder-Jonsson, 

Madelene Fager, Mikael Peterson, Stellan Lund, Anders Frödin, 
Claes-Urban Boström, Ida-Maria Rydberg, Kristofer Agdahl, Ronnie 
Björkrot, Stefan Lejerdahl, Rune Larsen och Mikael Nilsson. 

 
1. Hamnutveckling etapp 2 

Vid styrgruppsmötet den 1 februari presenterades ett förslag på åtgärder inom 
ramen för etapp 2. Budget 1 miljon kronor. 
Förslaget diskuterades och det beslutades att det skulle skickas ut till partierna för 
eventuella synpunkter. Efter inkomna synpunkter reviderades förslaget.  
 
Stefan Lejerdahl redogör för det reviderade förslaget på åtgärder, etapp 2 
och partiernas inskickade synpunkter. Se bilaga. Styrgruppen är positiv till det 
reviderade förslaget. Centerpartiet anser att scenen inte ska belasta budgeten för 
hamnen, då finns utrymme för fler åtgärder. 
 
Beslut 
Styrgruppen ställer sig bakom förslaget. Styrgruppen rekommenderar KKTAB:s 
presidium att rekommendera kommunstyrelsen att fatta beslut enligt styrgruppens 
förslag. 
 
Stefan Lejerdahl 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Stöldskyddsföreningen (SSF) - Stöd till 
Grannsamverkan 2022-2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att inte tilldela stöldskyddsföreningen de 
efterfrågare medlen. 

Sammanfattning 
Stöldskyddsföreningen frågar efter ett bidrag på 5000 kronor för 
verksamhetsåret 2022-2023, med stöd av bifogad verksamhetsberättelse och 
rapport. Ordföranden i brottförebyggande rådet, Mikael Peterson, föreslår 
avslag på förfrågan, i enlighet med tidigare års beslut. Kommunen tackar för 
möjligheten att stödja arbetet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-09 
Stöldskyddsföreningen (SSF) - Stöd till Grannsamverkan 2022-2023 
Stöd till Grannsamverkan 2022-2023 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Stöldskyddsföreningen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/105 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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     Stockholm 11 feb 2022 

Stöd till Grannsamverkan 

Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av 
Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den brottsförebyggande metoden 
Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. En 
sådan minskning av brott kommer alla i en kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad 
trygghet. (Se bifogad sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på 
Malmö Högskola, 2019.) 

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg 
Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, 
Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, 
Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av 
ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.  

I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att 
medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att bli utsatta för brott, inte ska 
behöva bekosta Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan på skyltar och 
informationsmaterial har ökat markant sedan 2017 varpå verksamheten är i behov av ett ekonomiskt 
tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat 
material utan kostnad. Detta gäller både befintliga Grannsamverkansområden och nya som vill starta 
upp.  

Utifrån denna korta beskrivning hoppas vi att ni ser vilket värde Grannsamverkan tillför er kommun 
och att ni därför vill vara med och stödja och utveckla denna verksamhet. Det skulle betyda mycket 
för verksamheten om er kommun är med och bidrar med 5 000 kr i år, för att täcka en del av det 
material som kommer era Grannsamverkansområden till godo. Utan detta stöd riskerar vi behöva 
begränsa skylt- och materialbeställningar, alternativt börja ta betalt, vilket vore olyckligt. Ert stöd till 
verksamheten är av stor betydelse, vi önskar därför att ni fyller i bifogad blankett och skickar/mailar 
tillbaka den till oss senast 30 juni 2022. 

Över 100 kommuner stödde verksamheten 2021, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni på 
startsidan på www.grannsamverkan.se. Som stödjande kommun är er kommun med på hemsidan, ni 
får även en bild på Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer verksamheten som ni kan 
lägga upp på kommunens hemsida eller liknande, samt inbjudan till Grannsamverkankonferens med 
deltagare från Polis och kommun för att öka kunskapen om hur Grannsamverkan bäst bedrivs i en 
kommun. Inbjudan kommer under hösten. 

För mer information om Grannsamverkan, läs gärna på hemsidan www.grannsamverkan.se eller 
kontakta mig på SSF. Frågor kan även ställas till Greta Berg, Sveriges Kommuner & Regioner på 
telefon 08-452 79 58. 

Med vänliga hälsningar; 

Lina Nilsson 
Expertrådgivare/Projektledare på SSF Stöldskyddsföreningen 
Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott 
Telefon: 08-783 74 56 E-post: lina@ssf.nu 
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Stöd till Grannsamverkan år 2022–2023 

 

Fakturaunderlag 

 

KOMMUN 
 
 

 

Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2022.    
 
 

 

Vi önskar en faktura om 10 000 kr för åren 2022–2023. 
 
 

 

Nej tack, vår kommun/stadsdel önskar inte stödja denna verksamhet. 
 
 

 

Fakturaadress 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referens 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter (e-post och telefon) 
 
 
 
 

Fakturaunderlag skickas eller e-postas till: 

SSF Stöldskyddsföreningen 

102 51 Stockholm 

Box 27052 

SSF Stöldskyddsföreningen  

E-post: lina@ssf.nu
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Sammanfattade resultat från utvärderingen 

 

GRANNSAMVERKANS 

EFFEKTER PÅ BROTT OCH 

OTRYGGHET  

I SVERIGE 
 

Utvärdering av Peter Lindström docent Malmö 

Högskola/Polisen 

2019-01-31 
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36 procent minskning av inbrott med Grannsamverkan 

 

Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans 

effekter är klar. Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en 

genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i 

kontrollområden. 

Antalet bostadsinbrott i Sverige har under flera års tid ökat och varit den brottslighet som 

svenska folket oroat sig mest för. År 2018 skedde en kraftig minskning av de polisanmälda 

bostadsinbrotten jämfört med föregående år – förklaringen till minskningen har angetts vara 

ökade gränskontroller, fler gripna personer och Grannsamverkan. Tidigare internationell 

forskning har pekat på att Grannsamverkan kan minska de bostadsrelaterade brotten med i 

genomsnitt 26 procent.  

 

Ett nationellt projekt delfinansierat av Brottsförebyggande rådet (Brå) och genomfört av SSF 

Stöldskyddsföreningen, Polismyndigheten och Samverkan mot brott (SAMBO) har genomförts 

för att ta reda på om Grannsamverkan även är effektiv brottsförebyggande metod i Sverige. 

 

För att mäta effekten har ett ambitiöst upplagt projekt med förmätning (anmälda brott 

respektive en trygghetsundersökning) innan Grannsamverkan startade upp samt uppföljning 

av den polisanmälda brottsligheten och en ny trygghetsundersökning 18 månader senare 

genomförts. Utgångspunkten var att utsattheten för brott i 12 nya grannsamverkansområden 

med småhus och 12 med flerfamiljshus skulle jämföras med kontrollområden (med en s.k. 

kvasiexperimentell design). 

 

En jämförelse av de polisanmälda bostadsrelaterade brotten två år innan och två år med 

Grannsamverkan visar en minskning med 36 procent i försöksområdena mot 8 procents 

minskning i kontrollområdena. Minskningen i kontrollområdena är lika stor som för landets 

som helhet. Nettoeffekten av Grannsamverkan är därmed 28 procent. Störst effekt av 

Grannsamverkan märks bland flerfamiljshus. Utvärderingen visar vidare att 38 procent av de 

boende i försöksområden upplever en ökad känsla av trygghet i och med Grannsamverkan.  

 

Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en minskning av tillgreppsbrott i 

Grannsamverkansområden och en ökning av antal gripanden av Polisen i 

Grannsamverkanområden i jämförelse med kontrollområden.  

 

Framgångsfaktorerna för Grannsamverkan är dels en ökad informell social kontroll (en högre 

andel uppger att de talar med sina grannar om vad som händer i området), dels ett stärkt 

engagemang bland de boende och polisen. 
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Diagram över resultaten 
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Årsredovisning 2021 - Kommunstyrelsens 
förvaltning – klargörande gällande miljöskuld 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen  

Sammanfattning 
Kommundirektören fick på kommunstyrelsen 2022-02-28 i samband med 
antagande av sin egen årsredovisning i uppdrag att delge kommunstyrelsen 
framtaget underlag gällande miljöskuld, vilket nu redovisas i ärendets 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
KS 2022-02-28 § 42 Årsredovisning 2021 - Kommunstyrelsens förvaltning 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-15 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/18 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
KS 2022/18 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
 
MILJÖUNDERSÖKNING OCH SANERING 
Kungsörs kommun arbetar proaktivt i miljöfrågorna då det historiskt sätt har bedrivits 
många industriella verksamheter i Kungsör som har haft en stor miljöpåverkan på de 
platserna var verksamheterna bedrevs. 
 
Under flera års period har det varit miljöutredningar i Kungsörs kommun som har varit 
omfattande och komplexa för att identifiera var föroreningarna finns och vilka åtgärder 
krävs för åtgärda problematiken. Nedan redovisas en lista på delar av utredningen som 
har hittills genomförts och som Kungsörs kommun måste åtgärda.  Totalt beräknas 
åtgärderna uppgå till mellan 30 och 35 mnkr varav 7 mnkr är det som finns beräknat. 
 
Nedan redovisas den lag och vilka kapitel och paragrafer som är styrande i detta 
arbete. 
Miljöbalken är den lag som är styrande när det gäller miljöskador och föroreningar, 
nedan är ett kort utdrag av miljöbalken som är relevant för Kungsör kommun och som 
styr hur vi ska arbeta med miljöfrågorna.  
Det som gäller enligt miljöbalken (1998:808) är: 

2 kap. (Allmänna hänsynsregler mm); - Gäller alla! 
8 § (Ansvar för skadad miljö)  

               10 kap. (Verksamheter som orsakar miljöskador);  
2 § (Verksamhetsutövares ansvar för avhjälpande Lag (2007:660). 
3 § (Fastighetsägares ansvar för avhjälpande)  
4 § (Avhjälpandeansvarets innebörd) 5 §.Lag (2007:660). 
 
5 §   Den som är ansvarig för att avhjälpa en allvarlig miljöskada skall 
utföra eller bekosta det avhjälpande som behövs för att 
   1. omedelbart förebygga ytterligare skada på miljön och risk för 
människors hälsa, 
   2. om skadan är en sådan skada som avses i 1 § andra stycket 1, den 
förorenade marken inte längre skall utgöra någon betydande risk för 
människors hälsa, och 
   3. om skadan är en sådan skada som avses i 1 § andra stycket 2 eller 3, 
      a) återställa miljön till det skick som den skulle ha varit i om skadan 
inte hade uppstått, 
      b) kompensera för förlorade miljövärden i avvaktan på återställande, 
och 
      c) kompensera för förlorade miljövärden på annat sätt, om ett 
återställande inte är möjligt. 
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Diarienummer 
KS 2022/18 
Er beteckning 
 

När omfattningen av ansvaret enligt första stycket bestäms skall det 
beaktas om skadan har orsakats av utsläpp eller andra åtgärder som, när 
de ägde rum, var uttryckligen tillåtna enligt föreskrifter i lag eller annan 
författning eller enligt ett myndighetsbeslut, eller inte ansågs skadliga 
enligt den vetenskapliga och tekniska kunskap som fanns då. 
Lag (2007:660). 

 
Miljösanering är ett komplext arbete som genomförs i följande etapper 
Undersökning:  

- koll av historiken på fastigheten, ansvarsförhållande utreds 
- marken provtas för att få koll på typ av föroreningar och för att kunde göra en 

åtgärd bedömning 
- rapport och dialog med miljömyndighet (bedömning om bidragsansökan skall 

skickas in) 
- Vid åläggande om åtgärd kommer inget bidrag att beviljas och arbete måste 

påbörjas snarast. 

Åtgärd: 
- Genomförande av åtgärdsförslag efter godkännande från miljökontor och 

eventuellt Länsstyrelse 
- Saneringsarbetet övervakas och rapporteras löpande 

Slutrapport: 
- Slutrapport överlämnas till miljömyndighet och efter godkännande av åtgärd 

miljöklassas ytan om i Länsstyrelsen register till en lägre miljöklassning 

 
Då verksamheterna som har orsakat miljöföroreningen inte längre finns kvar samt att 
miljöföroreningen är på kommunal mark så är det Kungsörs kommun som är 
fastighetsägare samt har ansvaret för att åtgärda de miljöföroreningar som har hittills 
identifierats. 
Beräkningen för entreprenadbudgeten nedan är baserad på de utredningar som konsult 
från Structor tagit fram. Dock så kan summorna ändras baserat på om man hittar 
ytterligare föroreningar efter påbörjad entreprenad som då kommer innebära ökade 
kostnader. 
Kungsörs kommun har hittat 4 objekt under 2021 som måste genomföras omgående, 
dessa är Gösen 7, Borgen del av Kungsör 3:1, Ekudden/Uddhagen samt Åparken. 
För objektet Gösen 7 krävs det 200 tkr i ytterligare konsultmedel efter att projektet har 
påbörjats för att göra ytterligare analyser av den förorenade marken. Vid start av 
projektet så kommer konsult att anlitas för att sätta ut var miljöföroreningarna 
återfinns så att projektet kan påbörjas, denna kostnad beräknas upp gå till 100 tkr. 
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Diarienummer 
KS 2022/18 
Er beteckning 
 

Utifrån den utredningen som finns idag så kommer det behövas schaktats bort cirka 
550 m2 mark för att åtgärda problemet. Kostnaden per m3 för den markföroreningen 
som har identifieras uppgår till 1 180 kr/m3 och totalt måste 1 650 m3 schaktas.  
För objektet Borgen del av Kungsör 3:1 behöves konsultkostnader på 100 tkr för att 
göra ytterligare analyser av den förorenande marken för att säkerställa att den 
planerade åtgärden baserat på de genomförda utredningarna är hållbar. Den 
identifierade miljöföroreningen återfinns på cirka 2 000 m2 av Borgen del av Kungsör 
3:1. Kostnaden per m3 för markföroreringen som identifieras uppgår till 1 500 kr/m3 
och totalt måste 2000 m3 schaktas. 
För objektet Ekudden/Uddhagen pågår just nu miljösanering av fastigheten dock så 
behövs det ytterligare miljöutredningar för att säkerställa att planerade åtgärder är 
tillräckliga samt att undersöka om det finns ytterligare föroreningar och om det behövs 
ytterligare åtgärder för att säkerställa miljökraven.  
Det sista projektet som har identifierats under 2021 som måste åtgärdas omgående är 
Åparken. Åparken är allmänplatsmark och behöver åtgärdas först och främst då den 
har störst påverkan på människors liv och hälsa. Här behövs det 150 tkr i 
konsultkostnader för en kontrollfunktion under projektets genomförande. Ytan som 
behöver saneras uppgår till cirka 1700 m2 och kostnaden för schaktsanering uppgår till 
1 410 kr/m3, totalt måste 850 m3 schakts. 
 

Objekt Beskrivning av 
åtgärd  

Preliminär 
genomförande 
tid 

Grov budget 
konsult/undersökning 

Grov 
budget 
entreprenad 

Undersökning  2022 200 000 kr  Gösen 7 
Schaktsanering 
mark  

2022 100 000 kr 1,95 mnkr 

Borgen/ 
KUNGSÖR 3:1 

Schaktsanering 
mark 

2022–2024 100 000 kr 3 mnkr 

Ekudden/Uddhagen Fördjupad 
undersökning 

2022–2026 300 000 kr Pågår 

Åparken Schaktsanering 
mark 

2022 150 000 kr 1,2 mnkr 

Totalt 850 000  6 150 000 
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§ 42 Årsredovisning 2021 - Kommunstyrelsens 
förvaltning 
Diarienummer KS 2022/18 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. Kommundirektören får i uppdrag att delge kommunstyrelsen 
framtaget underlag gällande miljöskuld. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen redovisar per den 31 december 2021 ett underskott om 1 
476 tkr. Underskottet hänförs i sin helhet till att det under 2021 har uppstått 
en miljöskuld i Kungsörs kommun var kommunstyrelsen har reserverat 7 
000 tkr för framtida kostnader kopplat till miljösanering. Exklusive 
miljöskulden redovisar kommunstyrelsen ett överskott om 5 524 
tkr. Överskottet hänförs till flertalet rättelser av historisk bokföring. 
Kommunstyrelsen hade under 2021 sju mål och under verksamhetsåret 2021 
har fyra stycken uppnåtts medan ett har delvis uppfyllts och två är 
långsiktiga och har påbörjats under 2021. 

Beslutsunderlag 
Ekonomi 2021 årsredovisning 
HR 2021 årsredovisning 
Uppföljning hela 2021 KoF 
Uppföljning helår 2021 UE 
Årsrsbokslut jan-dec Serviceenheten 2021 
Kansli årsredovisning 2021 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-02-28 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Mål och budget 2022 för Kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna 

Sammanfattning 
Underskottet inom administration hänförs att finansieringen från 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden inte har justerats sedan 
2018 och har finansierats via andra åtgärder under 2018- 2020. Tidigare 
överenskommelse innebär att budget flyttades från kommunstyrelsen till 
barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden för att nämnderna i sin 
tur skulle köpa tjänsten av kommunstyrelsen. Justering av priset har ej skett 
sedan 2018 och kommunstyrelseförvaltningen anser att underskottet för 
2022 ska finanserias via nämnderna och att ärendet ska vidare hanteras i 
kommunens budgetberedning 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
Budgetberedningen 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/541 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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§ 14 Mål och budget 2022 för Kommunstyrelsen 
Diarienummer KS 2021/541 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa detaljbudgeten för 
kommunstyrelsens egen verksamhet. 
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelseförvaltningen att 
inkomma med åtgärder för att få en ekonomi i balans för gemensamma 
verksamheterna ekonomi, HR samt kansli. 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) deltar inte i beslutet. 

Särskilda yttranden 
Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) framför följande: Centerpartiet 
är positiva till att det nu finns ett samlat budgetdokument för 
kommunstyrelsen som utgår från FN:s globala mål i agenda 2030.  Vi är 
positiva till att vi i budgetprocessen har fått gehör för att flera frågor inom 
miljöområdet, med tydliga miljökrav i upphandling, insamling och sortering 
av verkssamhetsavfall, energianvändning och minskad förbrukning av 
fossila bränslen. Det är också positivt att kommunen nu investerar i nya 
staket i våra hagmarker och i gång- och cykelvägnätet. Vi saknar dock flera 
prioriteringar som vi föreslagit i budgetarbetet för 2022, såsom stärkt 
naturvård, digitalisering och näringsliv. 
Centerpartiets sammanfattande ställningstagande är följande; 

 Det saknas tydliga mål och indikatorer för kommunstyrelsen som går 
att följa upp i del- och årsredovisningar och det är svårt att utläsa vad 
kommunstyrelsen avser att göra inom angivna mål. Indikatorerna i 
dokumentet svarar inte heller upp mot KS mål och nya indikatorer 
bör tas fram. 

 Vi vill se en effektivisering av kommunens administrativa 
stödprocesser och ställer oss frågande inför den utökning som nu 
sker med närmare 1 miljon kronor inom posten gemensamma 
kostnader. Kommunstyrelsen kostnader för administration bör 
minska inte öka som nu är fallet. 

 Investeringsbudgeten redovisas inte per objekt vilket är en stor brist i 
fråga om transparens. 

 Vi vill att kommunstyrelsen även prioriterar stärkt naturvårdsarbete, 
digitalisering och bredbandsutbyggnad samt stärkt samarbete med 
näringslivet för fler i jobb. 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-01-31 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 Det saknas en beskrivning av vad som ska göras inom området 
kvalitet, miljö och jämställdhet. Kommunstyrelsen bör precis som 
övriga nämnder leverera även på denna punkt. 

 Kommunstyrelsen bör i likhet med övriga nämnder se över sina 
kostnader och återkomma med ett förslag på en långsiktig budget i 
balans. Den beslutade granskningen bör genomföras (KS 2020/90) 

  

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har kompletterat mål och budget dokumentet 
för kommunstyrelsens egen verksamhet för 2022 med detaljbudget för 
kommunstyrelsens egen verksamhet. I dokumentet framgår förslag på 
fördelning av medel inom kommunstyrelsens egen verksamhet samt vissa av 
utmaningar som kommunstyrelsens egen verksamhet står inför. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Mål och budget 2022 för Kommunstyrelsen 

Skickas till 
Kommundirektör 
Controller Margareta Larsson
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens behov och prioriteringar 
2023-2025 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta Kommunstyrelsens behov och 
prioriteringar för 2023-2025. 
Kommunstyrelsen beslutar att översända behoven till kommunens 
budgetberedning. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med behov och prioriteringar 
för Kommunstyrelsens verksamhetsområden för perioden 2023-2025. 
Kommunstyrelseförvaltningen kommer inför budgetberedningen den 11 
april 2022 att inkomma med investeringsbehov för perioden 2023-2033. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 
Behov 2023-2025 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
KLG 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-08 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/169 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Behov och prioriteringar 
 
Planering för kommunstyrelsens resurser  
Kommunstyrelsen ansvarar för att verksamheterna inom nämndens område arbetar med 
systematisk verksamhetsutveckling samt god ekonomisk hushållning. För att klara av god 
ekonomisk hushållning krävs god planering av nämndens resurser. Det finns lagkrav på 
kommunen att ange mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. God ekonomisk 
hushållning uppnås om kommunen kan utföra sin verksamhet väl, kan betala för den och inte 
skjuter på betalningsansvaret på framtiden. Därför ska varje verksamhet ange de mål som är 
av betydelse för god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret.  
 
Kommunstyrelsen ansvar är bland annat att fördela nämndens resurser och att fördelningen av 
resurserna får önskad effekt. 
 
Nuläge 
Kommunstyrelsen redovisade per den 31 december ett underskott om -1 476 tkr på grund av 
reservering med medel för framtida miljöskuld inom Kungsörs kommun. Resultatet för 2021 
påverkas kraftigt av flertalet jämförelsestörande poster som påverkar resultatet. 
 
I samband med att kommunstyrelsens detaljbudget för 2022 antogs framgick det att 
kommunstyrelsen har ett underskott för administrativa kostnader. Underskottet inom 
administration hänförs att finansieringen från socialnämnden och barn- och 
utbildningsnämnden inte har justerats sedan 2018 och har finansierats via andra åtgärder 
under 2018-2020. Tidigare överenskommelse innebär att budget flyttades från 
kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden för att nämnderna i 
sin tur skulle köpa tjänsten av kommunstyrelsen. Justering av priset har ej skett sedan 2018.  
 
Det sammanlagda underskottet uppgår till 1 266 tkr som under 2022 ej går att effektivisera 
utan att reducera på personallaresurser. 
 
Behov 2023 
Kommunstyrelsens samlade behov för 2023 uppgår till 2 900 tkr, varav 1 266 tkr avser att 
finansiera nuvarande ofinansierade poster inom de administrativa enheterna inom 
kommunstyrelsen.  
 
Vid eventuellt beslut om införande av e-handel behöver kommunstyrelsen ytterligare begära 
om ytterligare 400 tkr i budgetförstärkning för att finansiera den tillkommande kostnaden. 
 
De resterande 1 234 tkr avser att förstärka upp kommunstyrelsens administration.  
 
Den grundläggande verksamheten inom kommunstyrelsen är att stötta de övriga 
verksamheterna och bolagen inom Kungsörs kommun. Under pandemitiden har kravet på 
kommunstyrelsens verksamheter ökat att leverera ytterligare service till verksamheterna. För 
kommunstyrelsen ska klara av att leverera utifrån de behov som övriga verksamheter har och 
utifrån de lagkrav som kommunen behöver efterleva behövs det förstärkningar inom 
kommunstyrelsens verksamheter. De ytterligare begärda 1 234 tkr avser att förstärka berörda 
verksamheter inom kommunstyrelsen för att behov och lagkrav ska tillgodoses. 
 
Behov 2024 
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Kungsör fortsätter att växa och fullmäktige har som mål att 2025 ska Kungsör ha 9 000 
invånare. Detta ställer höga krav på de administrativa resurser som kommunstyrelsen har idag 
och behöver utökas. Kungsör har fåtalet fastigheter kvar för småhusbebyggelse och ytterligare 
arbete behöver påbörjas för att tillgodose fastighetsförsörjningen inom kommunen. 
 
Kommunstyrelsen avser därför att upprätta ett Samhällsbyggnadskontor inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde. För att upprätta verksamheten behövs cirka 2 000 tkr. 
 
Behov 2025 
Under 2025 avser kommunstyrelsen att fortsätta utvecklingen och förstärkningen av 
samhällsbyggnadskontoret och därmed behövs ytterligare 1 900 tkr. 
 
Investeringar 2023-2033 
Tänkte investeringar inom socialnämndens verksamhetsområden redogörs i bilagan 
Investeringsplan 2023-2033. 
 

Förbund och bolag 
Eventuella utvecklingsprojekt som kommunalförbunden planerar att genomföra påverkar 
kommunstyrelsens behov under planperioden 2023-2025.  
 
Eventuella budget prioriteringar för Kungsörs Kommunteknik kommer att innebära att 
kommunstyrelsens budget behöver utökas med motsvarande medel för att finansiera KKTAB. 
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Vår handläggare 
marko.ravlic@kungsor.se 
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget 
och mål för 2022. 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med sin detaljbudget och mål 
för 2022. Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram mål som är kopplade 
till fullmäktigemålen som berör barn- och utbildningsnämnden samt 
nyckeltal/indikatorer för respektive mål. Barn- och utbildningsnämndens 
detaljbudget redogör för hur budgeten har fördelats inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden tydliggör även för fortsatta behov inför 2022 
samt kommande år. 

Beslutsunderlag 
BUN 2022-01-26 § 5 Budget 2022 
 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Marko Ravlic 
Tf. Ekonomichef 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2021/133 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 89 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Inledning 
Kungsörs kommun har en vision om hur framtiden i Kungsör ser ut för både 
kommunen, bolagen och Kungsör som plats. Vägen till visionen går igenom de 
långsiktiga mål som kommunfullmäktige fastställer.  
 
Syftet med resultatstyrning är att utifrån ett helhetsperspektiv stödja 
verksamheterna att förbättra tjänsterna till medborgare och brukare. Målen tar 
avstamp i de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030 och 
Västmanlands regionala utvecklingsstrategi och beskriver Kungörs viljeriktning på 
en lokal nivå.  
 
För att kunna bedöma att hur utvecklingen går i avsedd riktning använder vi 
indikatorer kopplade till målen. Resultatet följs upp tre gånger per år med hjälp av 
indikatorer och en sammanvägd bedömning över vad som gjorts under perioden.   
 
Kungörs framtid och utveckling 
Kungsörs kommun är inne i en positiv och expansiv utvecklingsfas. Fler väljer att 
flytta till kommunen och vi vill fortsätta sätta Kungsör på kartan och göra det till 
en attraktiv plats att bo, verka och visas i. Antalet barn och unga förväntas öka 
både i förskola och skola. 
 
 

       
 
 
Skolan lägger en grund för hela livet och därför är det viktigt att våra elever trivs 
och upplever en trygg skolmiljö och detta arbete ska vi fortsätta med under året. 
Kunskapsresultaten behöver öka och vi ska fortsätta och utveckla 
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relationsskapandet med elever och vårdnadshavare för att främja en stabil och 
rolig skolgång för barn och unga.  
 
I grundskolan har vi en hög andel behöriga lärare men vi ser att det finns behov 
att stärka upp i vissa specifika ämnen som det finns brist på i hela landet. För att 
stärka vår personal i sitt yrke och för att möta upp de behov som finns i 
klassrummen behövs kompetensutveckling. För oss är det viktigt att se till att 
undervisningen är på rätt nivå för eleverna och att eleverna känner att deras 
lärare bemöter dem där de befinner sig.  
 
Arbete med integration, utbildning och möjlighet till egen försörjning ska fortsätta 
under perioden. För att fler ska få möjlighet att jobba och för att kunna möta 
företagens kompetensbehov och att hitta rätt kompetens i rätt tid fortsätter 
arbetet med ”spår som leder till jobb”.  
 
Verksamhetsutveckling   
Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren arbetat målmedvetet 
och systematiskt med åtgärder som både syftar till att långsiktigt höja 
verksamhetens kvalitet och sänka de totala kostnaderna. 
Uttalade fokusområden: 
• Bemötande och ledarskap i klassrummet.  
Stärka ledarskapet i klassrummet. Former för ett positivt bemötande. Fokus på 
möjligheter i undervisningen istället för problematik hos eleverna. Hur kan 
undervisningen möta elevernas behov?  
• Digitalisering  
Ska vara ett verktyg som stödjer elevernas lärande. Hur blir det en kreativ och 
naturlig del av lärandet?  
• Gemensam målbild.  
Arbetslagsutveckling, ”dra åt samma håll”, gemensamma och förankrade rutiner, 
planer och förhållningssätt.  
• Språkutvecklande arbetssätt  
Ingår i alla ämnen. Uttrycka, förstå, tolka och använda begrepp och modeller i 
olika sammanhang.  
• Samverkan och utveckling  
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Övergångar mellan olika stadier och enheter. Samverkan mellan skola, hem och 
omvärlden. 
• Ämnesutveckling  
Utveckling inom ämneslagen. Ämnesövergripande samarbeten. Röda tråden inom 
respektive ämnen, (gäller även IKT). Kollegialt lärande. Entreprenöriellt lärande 
(tex NTA)  
• Bedömning, kartläggning och validering.   
Att fortsätta elevernas utveckling från tidigare nivå. Gemensam struktur för 
kartläggning.  
Kontinuerlig bedömning och feedback som blir en positiv del av lärandet. 
Synliggöra lärandet.  
 
Under 2022 kommer en kvalitetsutvecklare att anställas inom barn- och 
utbildningsförvaltningen. Det kommer att bli ett välkommet tillskott som förväntas 
bidra till en positiv utveckling inom samtliga verksamhetsområden. 
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Kommunfullmäktiges mål 2022. Hållbara städer och samhällen  
 
Beskrivning av mål: Kungsör är inne i en mycket positiv och expansiv 
utvecklingsfas som fler väljer att flytta till. För att stärka Kungsör som en 
attraktiv plats för både befintliga invånare och potentiella inflyttare pågår 
arbetet med att stärka platsvarumärket med syfte att utveckla och stärka 
Kungsör. Utvecklingen av hamnen är ett av många pågående projekt för att göra 
Kungsör till en attraktiv plats att bo, verka och vistas i.  
 
För att gå i takt med befolkningsutvecklingen ska kommunen tillsammans med 
bolagen fortsätta att planera för och bygga hållbart med ett varierat bostadsutbud 
där det finns något för alla. Kungsör ska vara/ i Kungsör ska medborgaren känna 
att den har en trygg tillvaro.  
När kommunen växer ökar efterfrågan på kollektivtrafik och en god infrastruktur. 
För att Kungsör ska vara attraktiv att bo i och för att näringslivet ska kunna 
rekrytera rätt kompetens behövs det bra kommunikationer till pendlings orter. 
 
Kungsör har ett starkt näringsliv och arbetar aktivt med att öka sysselsättningen 
för att möjliggöra för alla att bidra till en hållbar kommun, genom bland annat fler 
arbetstillfällen. Näringslivet och arbetsförmedlingen arbetar i samverkan för att 
minska arbetslösheten.  
 
Fokus för 2022: Fortsätta planera för och bygga ut där boendemiljön är viktig. Vi 
behöver stärka näringslivet som genererar fler arbetstillfällen och minskar 
arbetslösheten. Boende- och utemiljön är viktigt för att skapa trivsel.  
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 2019 Utfall 
2020 

Antal invånare (Kommunen ska ha minst 9000 
invånare år 2025) 

8 667 8 675 8 745 

Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, 
andel (%) av befolkningen 

6.3 6.2 6.5 
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Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel 
(%) 

10.5 10.3 - 

Invånare 16-64 år som är arbetslösa el. i 
konjunkturberoende program, andel av bef (%) 

10.5 10.3 11.4 

Ungdomsarbetslöshet  
  

14.5 

Nya företag i Kungsör 
   

Överlevnadsgraden företag 
   

 
 
Barn- och utbildningsnämndens mål. Antalet elever som läser SFI eller 
svenska som andra språk i kombination med att de har språkpraktik ska 
öka jämfört med basåret 2017 
 
Barn- och utbildningsnämnden har riktat ett mål till enheten VIVA som ansvar för 
bland annat vuxenutbildning och svenska för invandrare, SFI. Målet är att Antalet 
elever som läser SFI eller svenska som andra språk i kombination med att de har 
språkpraktik ska öka jämfört med basåret 2017. Erfarenheten är att det är 
gynnsamt för språkinlärningen att teoretiska språkstudier kombineras med 
praktik där eleverna får möjlighet att befästa sina kunskaper och färdigheter. Ett 
dilemma som har varit under senaste året är att många arbetsplatser är rädda för 
att ta emot praktikanter på grund av den pågående pandemin.   
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Kommunfullmäktiges mål 2022. God utbildning för alla  
 
Beskrivning av mål: Alla elever ska må bra i skolan, ha en trygg 
skolgång och klara grundskolan. Kungsörs kommun ska arbeta 
med att främja elevers skolgång genom att öka 
kunskapsresultaten. För att klara detta ska kommunen arbeta med 
tidiga och förebyggande insatser för eleverna där även kontakten med 
vårdnadshavare är viktigt.  
 
Vuxenutbildningen är viktigt i arbetet med god utbildning och för 
kompetensförsörjningen. För att på sikt minska arbetslösheten behöver vi stötta i 
utbildning för vuxna som gör att de på sikt har en egen försörjning.  Företagarna 
är viktiga i arbetet.  
 
Fokus för 2022: Tidiga insatser för eleverna, arbeta förebyggande med 
elevhälsan och öka tryggheten och trivseln i skolan.  
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Andelen elever åk 9 som är behöriga till program 
på gymnasiet ska öka och vara högre än 
genomsnittet för jämförbara kommuner 2025. 
Elever åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 

76.3 75.5 71.1 

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat 
alla delprov för ämnesprovet i svenska och 
svenska som andraspråk, kommunala skolor, 
andel (%) 

67 64 - 

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som 
helhet, positiva svar, andel (%) 

71.4 - - 

Elever i åk 9: på lektionerna är vi elever med och 
påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika 
skoluppgifter, positiva svar, andel (%) 

48.1 - 37.2 
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Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 

72.2 68.8 71.6 

Andel (%) elever som upplever att de får den 
hjälp man behöver med skolarbete 

   

 
 
Barn- och utbildningsnämndens mål. Kunskapsresultaten i grundskolan 
ska öka. Jämfört med basåret 2017.  
Barn- och utbildningsnämnden har riktat ett mål till grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet.  Målet är att kunskapsresultaten i grundskolan ska öka. 
Jämfört med basåret 2017. 
Det pågår ett systematiskt arbete inom hela grundskolan för att målet ska 
uppfyllas.  
Andelen elever som är behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan har ökat och 
är nu högre än de senaste tre åren. Resultaten är dock inte högre än basåret 
2017, men närmar sig.  
 
Meritvärden för åk 9, genomsnitt 17 ämnen 
läsår 19/20     177,65 (Infomentor) // 183,7 (KOLADA) 
läsår 20/21     190,20 (Infomentor) // 196,1 (KOLADA) 
 
Behörighet till yrkesprogram på gymnasiet.  
läsår 19/20     74,1% (Infomentor) Efter lovskolan // 67,2% (KOLADA) 
läsår 20/21     80,0% (Infomentor) Efter lovskolan // 77,0% (KOLADA) 
 
Godkända betyg per ämne, åk 9 
matematik ht -20    67% 
matematik vt -21    82% (efter lovskola) 
 
svenska ht -20    83% 
svenska vt -21    91% 
 
engelska ht -20    88% 
engelska vt -21    91% 
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svenska som andra språk ht -20      68% 
svenska som andra språk vt -21      81% 
 
De extra insatser som genomförts under vårterminen 2021, bland annat 
mattefronten, har gett resultat vilket också gör att insatserna kommer att 
fortsätta även under nästa läsår. Insatserna har bidragit till ökade meritvärden 
och till att fler elever är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet än från 
föregående läsår.  
 
Lovskola 
Efter terminsavslutningen genomfördes lovskola på Kung Karls skola. Resultatet 
efter lovskolan var att andelen elever som blev behöriga till yrkesprogram höjdes 
från 77% till 80%.  
Det som rapporteras till SCB är dock resultatet som gällde vid terminsslutet. 
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Kommunfullmäktiges mål 2022. God hälsa och välbefinnande  
 
Beskrivning av mål: För att ha förutsättningar att klara vardagens 
krav och förverkliga sina drömmar behöver alla må bra. Att växa 
upp under goda förutsättningar, i en familj med goda livsvillkor, 
påverkar barn och ungas hälsa och utvecklings positivt både här och nu men även 
senare i livet. Vi behöver aktivt arbeta med att alla ska må bra. 
 
Kungsör har idag god service till äldre vilket vi vill bevara och förbättra, det ska 
finnas tillgängliga aktiviteter och mötesplatser för att öka tryggheten och 
bibehålla äldres psykiska och fysiska hälsa. Samlingslokaler, stöd i hemmet, 
boendelokaler som främjar hälsa och självständighet är viktiga delar för att alla 
ska trivas.  
 
Arbetet med civilsamhället och kopplingen till den regionala strategin för 
folkhälsa är viktigt för att få kraft i folkhälsoarbetet med ett särskilt fokus på 
ungas hälsa där vi ser att idrott, rörelse och engagemang blir viktigt för att öka 
måendet.  
 
Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett folkhälsoproblem och ytterst ett 
brott mot de mänskliga rättigheterna och vi ser att det ökar. I Kungsör arbetar vi 
aktivt med att våld aldrig ska förekomma och det förebyggande arbetet mot våld i 
nära relation ska stärkas. 
 
Fokus för 2022: Vi behöver analysera statistik för ungas hälsa för att hitta 
konkreta sätt att förbättra den där vi också inkluderar föreningar som kan hjälpa 
till att skapa engagemang hos ungdomar. 
 
Under året ska kommunens verksamheter öka kännedom inom området och 
arbeta  
fram en plan mot våld i nära relation.  
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – bemötande, 
förtroende och trygghet, andel (%) 

95 89 89 
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Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – 
bemötande, förtroende och trygghet, andel (%) 

71 63 82 

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

15 17 19 

Trygghet index 2017: 58 57 
 

Elever åk 9: jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, 
andel (%) 

83.1 - 60.5 

Andel (%) elever som mår bra eller mycket bra 
   

Andel (%) elever känner sig alltid trygg utomhus i sitt 
bostadsområde på dagen 

   

Andel (%) elever känner sig alltid trygg utomhus i sitt 
bostadsområde på kvällen och natten 

   

 
 
Barn- och utbildningsnämndens mål. Alla elever ska få fyra hälsosamtal 
under sin tid i grundskolan. 
Barn- och utbildningsnämnden har riktat ett mål till de skolgemensamma 

verksamheter. Centrala elevhälsan, musikskolan, förebyggande arbete med 

ungdomar, fritidsgårdar. Målet är att Alla elever ska få fyra hälsosamtal under sin 

tid i grundskolan. Det är en uttalat högre ambition än den lägsta nivån med tre 

hälsosamtal som gäller enligt skollagen. 

 

Barn- och utbildningsnämndens mål. Andelen barn och elever som 
upplever skolan som trygg ska öka. Jämfört med basåret 2017. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att målet ” Andelen barn och elever 
som upplever skolan som trygg ska öka. Jämfört med basåret 2017.” ska gälla för 
samtliga verksamheter inom barn- och utbildningsförvaltningen. Att barn, unga 
och vuxna upplever verksamheten som trygg är en viktig förutsättning för att få en 
god studiemiljö där alla har goda möjligheter att utvecklas så långt som möjligt. 
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Kommunfullmäktiges mål 2022. Goda arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt  
 
Beskrivning av mål: Detta är ett inåtriktat mål som pekar på de 
förutsättningar som är nödvändiga för att organisationen ska 
kunna skapa värde för invånare, brukare och kunder.  
 
Vår viktigaste resurs är medarbetarna med deras kompetens där vi behöver följa 
utvecklingen för sjukfrånvaro för att kunna arbeta förebyggande. Vår 
medarbetarenkät som genomförs vartannat år ger oss en indikation på hur 
organisationen mår och om arbetet känns meningsfullt.  
 
Perspektivet jämställdhet ska genomsyra hela Kungsörs kommun och bolagen 
och vi ska ha konkurrenskraftiga och jämlika löner. I det arbetet blir 
lönekartläggningarna en viktigt del. Arbete mot upplevd diskriminering ska 
fortsätta. 
 
Hållbar utveckling kräver smarta arbetssätt, personal som mår bra, 
kommunikation, kvalitet, god service och tillgänglighet. Vi behöver använda digital 
teknik som frigör resurser för att höja kvalitet inom andra områden. Under året 
kommer implementering av ett nytt intranät att ske för att få en mer effektiv 
internkommunikation och ett moderniserat digitalt arbetssätt där vi över 
organisationsgränserna vilket gynnar samverkan.  
 
God ekonomisk hushållning innebär att vi enligt lag ska hushålla med våra 
resurser i kommunen. För att skapa hållbara ekonomiska förutsättningar har 
Kungsör kommun två finansiella mål för 2022, som tar hänsyn till resultat- och 
investeringsnivåerna. Balansen mellan resultat- och investeringsnivå ändras 
mellan åren och det mycket långsiktiga målet är att över tid självfinansiera alla 
skattefinansierade investeringar i koncernen. 
 
Fokus för 2022: Reviderad riktlinje för god ekonomisk hushållning där nämnderna 
kopplas in. Medarbetarskapet och ledarskapet är viktigt att utveckla och titta på 
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hur våra medarbetare upplever att det är att jobba i Kungsörs kommun. Att 
utveckla investeringsprocessen är också prioriterat. 
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Hållbart medarbetarengagemang HME. Motivation, 
ledarskap och styrning, medeltal, 5 gradig skala 

- 4.2 - 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 6.5 6.3 7.9 

Medarbetare som är stolta över att arbeta inom Kungsör 
kommun, andel (%) 

   

Nettokostnadsandel av skatteintäkt (%) 98.3 98.9 100 

Kommunens resultat ska uppgå till minst 1 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. 

2.5  1.5 1.3 

Kommunens investeringar ska ha en 
självfinansieringsgrad på minst 100 procent. 

70.2 107.0 157.7 

 
 
Barn- och utbildningsnämndens mål. I samband med års- och 
delårsbokslut ska ekonomiska nyckeltal för respektive 
verksamhetsområde inom barn- och utbildningsnämnden redovisas för 
att kunna jämföras med motsvarande kommuner och riket. 
Vid tidigare granskningar som genomförts av revisionsfirman KPGM på uppdrag 
av de förtroendevalda revisorerna har det påpekats vikten av att uppföljningar 
görs av relevanta nyckeltal för såväl resultat som resurser. Barn- och 
utbildningsnämnden har därför beslutat om målet:  ”I samband med års- och 
delårsbokslut ska ekonomiska nyckeltal för respektive verksamhetsområde inom 
barn- och utbildningsnämnden redovisas för att kunna jämföras med 
motsvarande kommuner och riket.”  
 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens mål. ”Andelen män som arbetar inom 
förskolan, ska öka jämfört med andelen vid basåret 2017”. Förutsatt att 
männen har likvärdig kompetens som kvinnliga sökanden. 
Barn- och utbildningsnämnden har riktat ett mål till förskolan. Målet är att 
andelen män som arbetar inom förskolan, ska öka jämfört med andelen vid 
basåret 2017”. Förutsatt att männen har likvärdig kompetens som kvinnliga 
sökanden. Målet beslutades i barn- och utbildningsnämnden efter en diskussion 
om jämställdhet och behovet av manliga förebilder för barnen i förskolan.  
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Kommunfullmäktiges mål 2022. Hållbar konsumtion och produktion  
 
Beskrivning av mål: Kungsörs kommun klättrar i miljörankingen. Vi 
är nu på plats 77 av 290 i årets kommunrankning – Sveriges 
miljöbästa kommun.  Kungsör har ett stort miljöfokus och behöver 
utveckla regelbundna mätningar av exempelvis matsvinn, ekologiska- och lokala 
livsmedel, fordon- och transporter.  
 
Ett sätt att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är att öka 
återanvändningen. Genom att återanvända produkter behövs inte nya resurser tas 
från jorden. Därför ska vi utveckla ett system för cirkulär ekonomi för kommunen 
och bolagen.  
 
Hållbara byggnader som främjar medvetna val av byggnadsmaterial och hur de 
ska hanteras ska vi fortsätta arbeta med och utveckla. Genom att välja SundaHus 
eller likvärdigt kan vi använda material som har mindre klimatpåverkan och som 
håller länge. För att skapa långsiktigt värdefulla byggda miljöer behöver vi inom 
ramavtalsupphandlingar bli bättre på att ställa miljökrav.  
 
Fokus för 2022: Utifrån de miljöplaner som tagits fram på regional nivå har vi 
brutit ner till kommunal nivå. Dessa behöver följas upp, analyserar för att ta steg 
mot förbättringar inom miljöområdet för hela Kungsör som ort/plats.  
 
Vi vill bli bättre på att återanvända, därför ses ett system över för hur vi kan 
återanvända våra produkter utifrån den handlingsplan som finns kopplat till 
beslutad avfallsplan.  
 

Nyckeltal/indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter, andel (%) 39 36 37 

Kommunalt verksamhetsavfall ska minska 2030 jämfört med 2020.  
- Utvecklingsnyckeltal 

   

Mål 2026 ska matsvinnet från storkök för skolor och omsorg ha 
minskat med 40% jämfört med 2021 

- Första mätning 2021? 
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Barn- och utbildningsnämndens mål 2022. "Samtliga förskolor och 
skolor ska ha en fullskalig och lättanvänd lösning för källsortering." 
 
Ett övergripande mål för alla verksamheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningen är: 
Samtliga förskolor och skolor ska ha en fullskalig och lättanvänd lösning för 
källsortering.  
 
Målet är nytt inför 2022. Det beslutades av barn- och utbildningsnämnden hösten 
2021 efter en dialog med bland annat det kommungemensamma elevrådet och 
kommunens miljöstrateg.  
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Ekonomiska förutsättningar 
Barn- och utbildningsnämnden har under de senaste åren arbetat målmedvetet 
och systematiskt med åtgärder som både syftar till att långsiktigt höja 
verksamhetens kvalitet och sänka de totala kostnaderna. 
Vid slutet att budgetåret 2021 hade barn- och utbildningsförvaltningen minskat 
sin organisation med ca 20 heltidstjänster. Orsaken till att åtgärderna var 
nödvändiga var minskade statliga bidrag samt ökade interkommunala kostnader. 
Den ökade kostnaden för särskolan reducerades med 750 kkr. tack vare att det 
inför höstterminen 2021 startades en integrerade särskolegrupp i Kungsör. 
 
Inför 2022 ser vi en risk att de interkommunala kostnaderna kan fortsätta att öka 
samtidigt som en förväntad ökning av antalet barn och unga kan innebära att 
behoven inom den egna organisationen också ökar.  
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Budget 2022  
 
 

Budget 2022 

  Budget 2022 Budget 2021 

  232 811 229 557 

100 Nämnd- och styrelse 758 757 

330 Musikskola 1 023 1 018 

350 Fritidsgårdar 2 234 2 425 

407 Förskola 50 210 50 923 

412 Pedagogisk omsorg 1 230 930 

440 Grundskola 98 421 98 975 

450 Gymnasieskola 44 535 45 532 

453 Särskola 18 553 17 391 

470 Vuxenutbildning 6 708 8 946 

920 Gemensamma verksamheter* 7 639 2 659 

Riktat tillskott, kvalitetsutv. samt konsult 1 500 0 

* Under 2021 var det ett generellt återstående sparkrav på -5,11 Mkr budgeterat här. 
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Investeringsbudget 
  

  
Budget 

2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 
Inventarier förskolan 300 300 300 300 
Inventarier grundskolor 500 500 500 500 
IKT infrastruktur förskolor 100 100 100 100 
Skolgårdsutrustning förskolor 100 100 100 100 
IKT infrastruktur skolor 150 150 150 150 
Skolgårdsutrustning skolor 500 500 500 500 
Förråd skolgårdar 100 100     
Tak utesov 200 200 200   
Multiplaner   500 500   
Uteklassrum förskolor 200 200 200   
Ny förskola Kinnekulle 
inventarier 2 500 1 000     
Totalt BUN 4 250 3 650 2 550 1 650 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 Budget 2022 
Diarienummer BUN 2021/50 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa Mål och budget 2022 
för barn- och utbildningsnämnden enligt förslaget. 

Sammanfattning 
Kungörs framtid och utveckling 
Kungsörs kommun är inne i en positiv och expansiv utvecklingsfas. Fler 
väljer att flytta till kommunen och vi vill fortsätta sätta Kungsör på kartan 
och göra det till en attraktiv plats att bo, verka och visas i. Antalet barn och 
unga förväntas öka både i förskola och skola. 
I den bifogade tjänsteskrivelsen är de mål för 2022 som barn- och 
utbildningsnämnden redan beslutat om redovisade i samband med de mål 
som kommunfullmäktige antagit för 2022. 
Den ekonomiska ram som fullmäktigt beslutat om för 2022 är fördelad inom 
barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Det är generellt sett 
en tight budget som kommer att kräva stor återhållsamhet inom samtliga 
verksamheter. 
 
 
  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19 
Anvisning inför budgetberedning 10 maj 2021 
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 04 21 exkl löne och 
kostnadsökningar 
BUN 2021-04-28 § 41 Budget 2022 
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 04 21 exkl löne och 
kostnadsökningar (002) 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19 
Barn- och utbildningsnämnd 2021-05-26 (2021-05-26 BUN §50) 
Budget 2022 med plan 2023 - 2024 för Kungsörs kommun och 
kommunfullmäktiges mål 2022 
Bildspel behov och prioriteringar 2022 2021 10 20 exkl löne och 
kostnadsökningar 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-20 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-01-26 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-01-26 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Protokollsutdrag BUN 2021-10-27, § 89 Budget 2022 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen2021-11-15, § 223 - Budget 2022 med 
plan 2023 och 2024 för Kungsörs kommun och Kommunfullmäktige 
BUN 2021-11-24 § 97 Förutsättningar för förskolans verksamhet 2022 
KF 2021-11-29 § 204 Budget 2022 med plan 2023-2024 för Kungsörs 
kommun och kommunfullmäktiges mål 2021 

Skickas till 
Kommunstyrelsen för kännedom
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Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - 
internkontroll 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar barn- och utbildningsnämndens och 
socialnämndens redovisningar av utförd internkontroll för 2021. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har redovisat utförd 
internkontroll gällande kontrollmoment för 2021 i sina respektive nämnder 
och fått dessa godkända. Bland de redovisade kontrollerna finns i huvudsak 
moment utan avvikelse men även åtgärdade avvikelser, vilka redovisas i 
respektive nämnds uppföljning.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-09  
SN 2022-02-22 § 11 Uppföljning av internkontrollplan 2021 
BUN 2022-02-23 § 11 Uppföljning internkontrollplan 2021 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2020/476 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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§ 11 Uppföljning av internkontrollplan 2021 
Diarienummer SN 2020/177 

Beslut 
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av den interna 
kontrollen 2021 inklusive de åtgärder som vidtas för att komma till rätta 
med de avvikelser som uppmärksammats. 
Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 

Sammanfattning 
Uppföljning av den interna kontrollen för 2021 visar några avvikelser. För 
de avvikelser som noterats redovisas också vilka åtgärder som vidtas för att 
komma till rätta med avvikelserna. 

Beslutsunderlag 
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse jämte redovisningar av 

kontrollmoment  

Skickas till 
Förvaltningschef 
Områdeschefer 
Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse med bilagor)

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Socialnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-02-22 
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Datum Vår beteckning 
  
Ert datum Er beteckning 

 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
  
  

 
 

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

Blankett för redovisning av utförda kontrollmoment 
intern kontroll 2021 
 
Utsedd kontrollant ska tertialvis alternativt årligen rapportera resultat av utförda 
kontroller enligt nedan. (se internkontrollplan) 
 
Kontroll utförd av: Lena Dibbern 
 
När är kontrollen utförd:  

  

 T1  T2  Helår   
 

Rutin 
- kontrollmoment 
(Vad?) 

Metod 
(Hur?) 

Resultat av uppföljning och 
ev. åtgärder 
 

Rapport till 

Styrdokument följs 
 
-Styrdokumenten 
kända av medarbetare 
och följs 

Komplett genomgång av 
samtliga styrdokument 
 
Avstämning med en-
hetschef att styrdoku-
menten behandlats på 
arbetsplatsträff och följs 

 Områdeschef 

Negativ trend, 
medarbetarna slutar 
* 
-Via jämförelse, 
personalomsättning 

Kontrollmoment sker i 
samverkan med HR-
avdelningen 

2021  
86 pers avslutades varav 
22 gick till annan befattning i 
förv/ kommunen 
7 pension 
6 uppsägning pga arbetsbrist 
1 uppsägn pers.skäl 
49 slutade pga egen begäran 
eller annan orsak 
2020 
77 pers avslutades varav 

Förvaltningschef 
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  Sida 2 (4) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 

 

   
 

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

23 gick till annan befattning i 
förv/ kommunen 
11 pension 
1 uppsägning pga arbetsbrist 
1 uppsägn pers.skäl 
1 avsked 
38 slutade pga egen begäran 
eller annan orsak (av dessa var 
flera ”överenskommelser” men 
de registreras som egen 
begäran) 
 
2019 
79 pers avslutades varav 
16 gick till annan befattning i 
förv/ kommunen 
13 pension 
5 uppsägning pga arbetsbrist 
1 uppsägn pers.skäl 
43 slutade pga egen begäran 
eller annan orsak 
 
Bedömningen är att detta inte är 
någon negativ trend. 
Kvalitetsstrateg har upprättat ett 
avslutningsformulär så att 
orsakerna till avslut på egen 
begäran kan fyllas i av den som 
så önskar. 

Arbetsmiljö 
-Följa sjuktal 
-Följa antalet 
tillbud/arbetsskador 
-Följa att enheterna 
arbetar utifrån 
resultat på 
medarbetarenkäterna 

-  

Redovisning av 
utveckling 

Sjuktalen minskar och är nu 
nere i 7,3 % av arbetad tid. 

 Risk Tillbud Skada 

-19 0 33 132 

-20 8 87 58 

-21 11 94 54 

Följs upp via socialförvalt-
ningens utvidgade 
ledningsgrupp. De olika 
enheterna arbetar med resultatet 

Förvaltningschef 

Dokumentation                 Stickprov kvartalsvis   Områdeschef 
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-Att dokumentation 
sker i tillräcklig 
omfattning 

 

Trygghetslarm som 
inte fungerar 
Brukare får rätt 
insatser och kan på-
kalla hjälp 

Stickprov månadsvis av 
Systemadministratör via 
inlogg på larm 

 Områdeschef 
Förvaltningschef 
vid avvikelse 

Målstyrning 
-Att nämndplanen 
uppfylls 

Kontroll av hur långt 
måluppfyllelsen kommit 

Följs upp vid delårs- och 
årsbokslut. Vissa mål nås inte 
och arbetslöshetsmålet har inte 
nåtts på flera år, dock en positiv 
trend 2021. 

Förvaltningschef 

Genomförandeplaner 
-Att 
genomförandeplaner 
efterlevs i praktiken 

Kontroll av att de 
punkter som tas upp i 
genomförandeplaner 
verkställs 
Stickprov 

Kvalitetsstrateg har granskat 
planerna och förbättringsarbete 
beslutats. 

Områdeschef 
Vid större 
avvikelse, 
rapport till 
förvaltningschef 

Att 
servicedeklarationer 
följs 
-Att brukare får den 
service nämnden 
beslutat ska gälla 

Följa antalet inkomna 
klagomål på att 
servicedeklarationerna 
inte följs 

 Områdeschef 

Externa placeringar 
följs 
-Följa antalet externa 
placeringar 
-Att 
behandlingsplanen 
följs 
-Följa antalet 
förlängningar av 
placeringar och orsak 

Samtal med handläggare 
och stickprov. 
Notera särskilt antalet 
förlängningar och dess 
orsaker 

 Områdeschef 

Att 
överensstämmelse 
finns mellan beslutad 
och utförd tid 

Stickprov Uppdrag har getts till 
områdeschef ÄO och OFS att 
kompetensutveckla chefer, 
nyckelpersoner och 
medarbetare då underlagen 
varit så bristfälliga att detta 

Områdeschef 
Vid större 
avvikelse, 
rapport till 
förvaltningschef 

Sida 402 (425)



  
  Sida 4 (4) 
 Datum Vår beteckning 
   
 Ert datum Er beteckning 

 

   
 

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

-Jämföra beslutad, 
planerad och utförd 
tid 

under 2021 inte varit möjligt att 
kontrollera. 

Att bara behörig 
personal tar del av 
dokumentation 
 

Stickprov via 
loggkontroll 

 Områdeschef 
Vid större 
avvikelse, 
rapport till 
förvaltningschef 

Delegationsbeslut * 
-Kontroll av att 
delegationsbeslut är 
korrekt redovisade till 
nämnd 

Kontrollmoment sker i 
samverkan med 
kansliavdelningen 

Redovisas vid varje 
nämndsammanträde av 
nämndsekreterare, se separat 
skrivelse. 

Förvaltningschef 

Mutor har mottagits 
i samband med 
upphandling * 
-kontroll av 
upphandlingsprocess 

Kontrollmoment sker i 
samverkan med 
ekonomiavdelningen 

Kan inte kontrolleras Avvaktar besked 

Överklagad 
upphandling, hade ej 
gått rätt till * 

Kontrollmoment sker i 
samverkan med 
ekonomiavdelningen 

Kan ej kontrolleras Avvaktarbesked 

Barnkonventionen 
följs 
-Att barnperspektivet 
beaktas i utredningar 

Stickprov  Områdeschef 
Vid avvikelse, 
rapport till 
förvaltningschef 
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Blankett för redovisning av utförda kontrollmoment 
intern kontroll 2021 Funktionsstöd 
 
Utsedd kontrollant ska tertialvis alternativt årligen rapportera resultat av utförda 
kontroller enligt nedan. (se internkontrollplan) 
 
Kontroll utförd av: Område för funktionsstöd/ Marie Ekblad 
 
När är kontrollen utförd:  

  

 T1  T2  Helår   
 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Metod 
(Hur?) 

Resultat av uppföljning 
och ev. åtgärder 
 

Rapport till 

Styrdokument följs 
 
-Styrdokumenten kända av 
medarbetare och följs 

Komplett genomgång av 
samtliga styrdokument 
 
Avstämning med en-
hetschef att styrdoku-
menten behandlats på 
arbetsplatsträff och följs 

Följs upp regelbundet på 
APT 
Ett tydligare 
års hjul 
planeras att tas 
byggas inom 
OFS 
I övrigt 
Stämdes 
punkten av i 
samband med 
årsbokslut 

Områdeschef 

Negativ trend, medarbetarna 
slutar * 
-Via jämförelse, 
personalomsättning 

Kontrollmoment sker i 
samverkan med HR-
avdelningen 

 Förvaltningschef 

Arbetsmiljö 
-Följa sjuktal 

Redovisning av 
utveckling 

 
 

Förvaltningschef 
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-Följa antalet 
tillbud/arbetsskador 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Följa att enheterna arbetar 
utifrån resultat på 
medarbetarenkäterna 
 

Inom området för 
funktionsstöd har under 
året 5 tillbud, 4 olycksfall 
och 1arbetssjudom samt 1 
riskobservation 
registrerats i systemet. 
Detta är ett 
förbättringsområde att få 
alla medarbetare att 
registrera i KIA systemet 
för att få en rättvisare bild 
av situationen i våra 
verksamheter.  
Enhetscheferna har följt 
upp medarbetarenkäten 
och har upprätta 
handlingsplaner 

Dokumentation                 
-Att dokumentation sker i 
tillräcklig omfattning 

Stickprov kvartalsvis  Vid granskning ses att 
dokumentation sker men 
det finns behov av att 
utveckla. Rutin för 
socialdokumentation 
behöver gås igenom. Även 
viss utbildning i 
dokumentation i 
verksamheterna 

Områdeschef 
 

Målstyrning 
-Att nämndplanen uppfylls 

Kontroll av hur långt 
måluppfyllelsen kommit 

Alla mål ej uppfyllda Förvaltningschef 

Genomförandeplaner 
-Att genomförandeplaner 
efterlevs i praktiken 

Kontroll av att de 
punkter som tas upp i 
genomförandeplaner 
verkställs 
Stickprov 

Det finns brister i 
genomförandeplanerna de 
är inte alltid helt aktuella. 
Utveckling behöver ske 
när det gäller hur man 
skriver/följer upp och 
sparar senaste 
genomförandeplan. 
 

Områdeschef 
Vid större 
avvikelse, rapport 
till 
förvaltningschef 

Att servicedeklarationer följs 
-Att brukare får den service 
nämnden beslutat ska gälla 

Följa antalet inkomna 
klagomål på att 

Det finns inga inkomna 
klagomål registrerade 
under året. 

Områdeschef 
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servicedeklarationerna 
inte följs 

Externa placeringar följs 
-Följa antalet externa 
placeringar 
-Att behandlingsplanen följs 
-Följa antalet förlängningar av 
placeringar och orsak 

Samtal med handläggare 
och stickprov. 
Notera särskilt antalet 
förlängningar och dess 
orsaker 

Antalet placeringar följs 
likaså orsaken till 
förlängning av placering 

Områdeschef 

Att överensstämmelse finns 
mellan beslutad och utförd tid 
-Jämföra beslutad, planerad och 
utförd tid 

Stickprov Inom personlig assistans 
följs och stäms beslutad 
tid och utförd tid av 
månadsvis. 

Områdeschef 
Vid större 
avvikelse, rapport 
till 
förvaltningschef 

Att bara behörig personal tar 
del av dokumentation 
 

Stickprov via 
loggkontroll 

Inga avvikelser 
rapporterade. Mall för 
loggkontroll fanns på plats 
november 2021 

Områdeschef 
Vid större 
avvikelse, rapport 
till 
förvaltningschef 

Delegationsbeslut * 
-Kontroll av att 
delegationsbeslut är korrekt 
redovisade till nämnd 

Kontrollmoment sker i 
samverkan med 
kansliavdelningen 

 Nämndsekreterare 

Mutor har mottagits i 
samband med upphandling * 
-kontroll av 
upphandlingsprocess 

Kontrollmoment sker i 
samverkan med 
ekonomiavdelningen 

 Avvaktar besked 

Överklagad upphandling, 
hade ej gått rätt till * 

Kontrollmoment sker i 
samverkan med 
ekonomiavdelningen 

 Avvaktarbesked 

Barnkonventionen följs 
-Att barnperspektivet beaktas i 
utredningar 

Stickprov I de ärenden som avser 
barn eller där barn berörs 
beaktas barnperspektivet.  

Områdeschef 
Vid avvikelse, 
rapport till 
förvaltningschef 
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Blankett för redovisning av utförda kontrollmoment 
intern kontroll 2021 Äldreomsorg 
 
Utsedd kontrollant ska tertialvis alternativt årligen rapportera resultat av utförda 
kontroller enligt nedan. (se internkontrollplan) 
 
Kontroll utförd av: Områdeschef ÄO 
När är kontrollen utförd:  

  

 T1  T2  Helår   
 

Rutin 
- kontrollmoment (Vad?) 

Metod 
(Hur?) 

Resultat av uppföljning 
och ev. åtgärder 
 

Rapport till 

Personal    

Delegering¤ 
- Delegationsbeslut är 

fattade av rätt 
tjänsteperson 

 
 

Komplett genomgång av 
samtliga styrdokument 
 
Avstämning med en-
hetschef att styrdoku-
menten behandlats på 
arbetsplatsträff och följs 

Lyfts på arbetsplatsträffar 
i alla verksamheter men 
struktur för uppföljning i 
alla verksamheter saknas. 
 
Rutin för området gällande 
detta tas fram samt årshjul. 

Områdeschef 

Delegering¤ 
- Delegationsbeslut 

återrapporteras 

Kontrollmoment sker i 
samverkan med Kansli-
avdelningen 

 Förvaltningschef 

Delegationsbeslut 
- Kontroll av att beslut följs 

upp och att 
omprövning/överväganden 
sker i tid 
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Arbetsmiljö 
- Följa sjuktal 
-Följa antalet 
tillbud/arbetsskador 
-Följa att enheterna arbetar 
utifrån resultat på 
medarbetarenkäterna 

 
 

Redovisning av 
utveckling 

Samtliga enheter följer 
månadsvis upp sjuktal och 
rapporterar dessa i del- 
och helårsrapporter. 
 
Under året har HR varit på 
ledningsgrupp för att gå 
igenom systemet för till 
bud/arbetsskador KIA. 
Samtliga chefer 
genomgick utbildningen i 
systemet och arbetar 
systematiskt med tillbud 
och arbetsskador. 
 
Samtliga enheter har 
utifrån 
medarbetarenkäternas 
resultat tagit fram 
områden att arbeta vidare 
med under kommande år. 

Förvaltningschef 

Verksamhet    

Dokumentation                 
- Granska att 

dokumentation skeer i 
tillräcklig omfattning 

 

Stickprov kvartalsvis  Idag efterlevs inte 
SOSFS 2014:5 
Socialstyrelsens 
föreskrifter och 
allmänna råd om 
dokumentation i 
verksamhet som 
bedrivs med stöd 
av SoL, LVU, 
LVM och LSS 

Rutin samt utbildning för 
detta på enhetsnivå krävs 
och kommer att påbörjas 
under 2022. 
 

Områdeschef 
 

Genomförandeplaner 
- Att genomförandeplaner 

efterlevs i praktiken 

Kontroll av att de 
punkter som tas upp i 
genomförandeplaner 
verkställs 
Stickprov 

Granskning har utförts 
under året av 
kvalitetsstrateg samt av 
enhetschefer. Resultatet är 
att ca 80% har en 
genomförandeplan men att 
ett arbete finns med att 
hålla dessa aktualiserade. 

Områdeschef 
Vid större 
avvikelse, 
rapport till 
förvaltningschef 
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Resektive enhet har också 
gjort en genomlysning och 
resulatet visar att 
delaktighet, trivsel inte 
tydligt finns dokumenterat 
i de genomförandeplaner 
som finns. 
 

Att servicedeklarationer följs 
- Att brukare får den service 

nämnden beslutat ska 
gälla 

 
Följa antalet inkomna 
klagomål på att 
servicedeklarationerna 
inte följs 

Under hösten har samtliga 
servicedeklrationer för 
området gåtts igenom och 
aktualiserats. 
Dessa har sedan lagts ut på 
hemsidan där de inte fanns 
sedan tidigare och 
servicedeklarationerna har 
tryckts upp i pappersform 
i delar av området men på 
helhet börjat att mer 
tydligt implementeras. 
 
På så sätt har klakomål 
relaterat till 
servicedeklrationerna inte 
kunnat följas fullt ut då de 
inte varit kända. 
 
 

 
 
 
Områdeschef 

Att överensstämmelse finns 
mellan beslutad och utförd tid 

- Jämföra beslutad, 
planerad och utförd tid 

Stickprov Inom särskilt boende kan 
detta inte utföras då inget 
digitalt planeringssystem 
finns och heller ingen 
beslutad insatstid. 
Samtliga brukare erhåller 
då de insatser som behovet 
kräver. 
 
Inom hemtjänst pågår 
genomlysning och 
omarbete med det digitala 
planeringssystem som 

Områdeschef 
Vid större 
avvikelse, 
rapport till 
förvaltningschef 
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finns. Här finns 
utmaningar som håller på 
att redas ut. 
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Vår handläggare 
Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se 
Kansliavdelningen 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Socialchefen 

Rapport – interkontrollpunkt i internkontrollplan 
för socialnämnden 2021 
En av interkontrollpunkterna i socialnämndens internkontrollplan för 2021 
gäller rapportering av fattade delegationsbeslut. Det som ska kontrolleras är 
att delegationsbeslut är korrekt redovisade till nämnden. 
Till varje nämnd rapporteras delegationsbeslut enligt följande: 

a) Sammanställning av beslut fattade av myndighetsutskottet – en 
sammanställning görs för varje sammanträde där det framgår vilket 
beslut som fattats, i förekommande fall vilken period beslutet gäller 
samt kostnad för beslutet 

b) Listor med beslut fattade i verksamhetssystem – tillfälliga listor 
tas fram på alla beslut som fattats sedan senaste rapport 

c) Kopia av övriga delegationsbeslut (av socialnämndens ordförande, 
förvaltningschef m.fl.) 

Allt samlas i en pärm som cirkuleras vid nämndens sammanträde. Pärmen är 
tillfällig och innehållet tuggas direkt efter sammanträdet. 
Bedömningen är att detta är tillfyllest som redovisning av fattade delega-
tionsbeslut.  

Eva Kristina Andersson 
Nämndsekreterare

Dokumenttyp 
Rapport 
Datum 
2022-02-14 
Ert datum 
 

Diarienummer 
SN 2020/177 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 58 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 Uppföljning internkontroll 2021 
Diarienummer BUN 2021/108 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
kommer att beakta resultatet i samband med revidering av 
internkontrollplanen inför 2022 samt inför beslut om mål och budget för 
kommande budgetår. 

Sammanfattning 
I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2021 ingår följande 
punkter: 

 Registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom 
förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och 
grundsärskolan. 

 Uppföljning av egenkontroll inom måltidsenheten 
 Hantering av specialkosten inom måltidsenheten 
 Elevers frånvaro i grundskolan  

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-21 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Protokollsutdrag BUN 2021-09-29, § 80 - Internkontrollplan 2021

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-02-23 
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Vår handläggare 
Fredrik Bergh 
 
 

Adressat 
Barn- och utbildningsnämnden 

Internkontrollplan 2021 
Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och 
kommer att beakta resultatet i samband med revidering av 
internkontrollplanen inför 2022 samt inför beslut om mål och budget för 
kommande budgetår. 

Sammanfattning 
I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2021 ingår följande 
punkter: 

 Registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom 
förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och 
grundsärskolan. 

 Uppföljning av egenkontroll inom måltidsenheten 
 Hantering av specialkosten inom måltidsenheten 
 Elevers frånvaro i grundskolan 

 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-21 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-17 
Protokollsutdrag BUN 2021-09-29, § 80 - Internkontrollplan 2021 

Fredrik Bergh 
Barn- och utbildningschef 

 

 
  

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-01-21 
Ert datum 
 

Diarienummer 
BUN 2021/108 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227-60 01 52 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Diarienummer 
BUN 2021/108 
Er beteckning 
 

Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan för 2021  

 
Registerutdrag från belastningsregister vid anställning inom förskolan, 
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och grundsärskolan. 
-  Kontrollera att utdrag har visats i samband med anställningar. 
Uppföljning: Stickprov har genomförts. Vid fyra tillfällen är det inte noterat 
på anställningsavtalet att kontroll är genomförd. Vidare uppföljning visar 
samtliga anställda tidigare har visat upp utdrag ur belastningsregistret. 
 
  

Kontrollområde Tid för uppföljning 
Registerutdrag från belastningsregister vid anställning 
inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, 
grundskolan och grundsärskolan. 
- Kontrollera att utdrag har visats i samband med 

anställningar. 

Inför årsbokslut genom 
stickprov. 

Egenkontroll inom Måltidsenheten 
- Kontrollera att egenkontrollprogram finns och följs vid 

samtliga mottagnings- och tillagningskök. 

Inför delårsbokslut 
 

Hantering av specialkost inom Måltidsenheten 
- Kontrollera att riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets 

rekommendationer och den lokala måltidspolicyn 
följs. 

I samband med delårsbokslut 

Elevers frånvaro i grundskolan 
- Kontrollera om det finns elever som av giltig eller 

ogiltig anledning har mer än tre veckors 
sammanhängande frånvaro från skolan. 

I samband med delårsbokslut 
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Diarienummer 
BUN 2021/108 
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Uppföljning av egenkontroll inom måltidsenheten och hantering av 
specialkosten inom måltidsenheten har gjorts av kostchefen som 
rapporterar: 
Egenkontroll 
Vi följer ett egenkontrollprogram för verksamheten som är godkänt och 
kontrolleras av Miljö- och hälsa där all hantering av matproduktion, 
servering, hygien samt specialkosten finns med som särskilda 
kontrollpunkter. Detta program följs i både produktionskök och 
mottagningskök. 
Produktionskök har digitaliserad egenkontrollprogram Coolguard och 
mottagningskök har i pappersformat. 
Årlig internkontroll utförs av Felipe Rivera.  
Ansvarig för att egenkontrollprogrammet för Måltidsverksamheten följs är 
kostchefen, Felipe Rivera. 
 
Specialkosten 
Daglig kontroll av specialkosten sköts av kocken som tillagar maten. 
Kostchefen Felipe Rivera gör stickprov och konstaterade inga avvikelser 
inom specialkosthanteringen, vilket är ett glädjande resultat. Alla skolor i 
Kungsör har god kunskap och bra rutiner kring specialkosthantering. 
Verksamheterna håller fortsatt hög standard, i likhet med tidigare kontroller. 
Det som ingår i kontrollen är att följa Livsmedelverkets rekommendationer: 

 Rutiner för tillagning 
 Rutiner för servering 
 Rutiner för separering 
 Rutiner för egenkontroll (Hantering av livsmedel) 
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Elevers frånvaro i grundskolan  
-  Kontrollera om det finns elever som av giltig eller ogiltig anledning har 
mer än tre veckors  
sammanhängande frånvaro från skolan. 
Uppföljning: Det är totalt 12 elever från grundskolan som vid något tillfälle 
varit borta i längre tid än tre veckor under 2021. Av dessa är det 4st som har 
varit frånvarande i samband med oro för Coronapandemin, en elev som har 
beviljad ledighet. Övriga är frånvaroanmälda av vårdnadshavarna. För 
samtliga elever med hög frånvaro sker det en dialog med vårdnadshavarna, i 
vissa fall också i samarbete med Individ- och familjeomsorgsenheten i 
Kungsörs kommun. 
Det finns ytterligare några elever som har hög och återkommande frånvaro 
men som inte har mer än tre veckors sammanhängande frånvaro.  
Det vore önskvärt att kunna öka insatserna för den är typen av stöd. Till 
exempel en centralt placerad specialpedagog som kunde få fungera som stöd 
för elevvårdsteamen vid kommunens grundskolor. 
 

Sida 416 (425)



Sida 
1 (1)

 

Vår handläggare 
josephine.hardin@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt - Nämndernas 
internkontrollplaner 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar barn- och utbildningsnämndens beslutade 
internkontrollplan för 2022. Kommunstyrelsen rekommenderar barn- och 
utbildningsnämnden att byta ut de kontrollområden som verkar mot 
kostenheten, då dessa numer implementerats i kommunstyrelsens 
internkontrollplan dit organisationen flyttats. 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med antagen 
internkontrollplan för verksamhetsåret 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-09  
BUN 2022-02-23 § 12 Internkontroll 2022 

Claes-Urban Boström 
Kommundirektör 

Josephine Härdin 
Kanslichef 

Skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden   
 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-03-09 
Ert datum 
 

Diarienummer 
KS 2022/16 
Er beteckning 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227 - 60 02 23 

Organisationsnr 
212000-2056 
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§ 12 Internkontrollplan 2022 
Diarienummer BUN 2021/125 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 
2022 enligt förslaget samt med tillägg om ytterligare en kontrollpunkt 
"Bedömning och betygsättning sker på ett likvärdigt sätt". 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har i samarbete med nämndens 
presidium gjort en riskanalys inför internkontrollplanen 2022. En 
inventering av ett antal områden där intern kontroll kan vara aktuellt har 
genomförts. 
En risk- och väsentlighetsanalys har genomförts genom att en bedömning 
har gjorts av hur stor sannolikhet det är för att något ska inträffa och hur stor 
konsekvens det skulle få. En värdering i en femgradig skala har använts där 
1 står för mycket lågt och 5 för mycket högt. Ett riskvärde har beräknats 
genom att värdet för sannolikhet har multiplicerats med värdet för 
konsekvens. 
Händelser med ett riskvärde på 10 eller över har tagits med i förslaget till 
internkontrollplan för barn- och utbildningsnämnden 2022.     

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta internkontrollplanen för 
2022 enligt förslaget. 

Yrkanden 
Samverkan i Kungsör (S), (V), och (L) genom Angelica Stigenberg (S) 
yrkar tillägg på en kontrollpunkt "Bedömning och betygsättning sker på ett 
likvärdigt sätt" 

Beslutsordning 
Ordföranden frågar om barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
framlagt förslag, att anta internkontrollplanen för 2022 samt 
med tilläggsyrkande om ytterligare en kontrollpunkt "Bedömning och 
betygsättning sker på ett likvärdigt sätt". 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-31 
Bilaga 1 Risk- och väsentlighetsanalys 2022 

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-02-23 
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Dokumenttyp Sida 
Protokollsutdrag 2 (2) 
Beslutande organ 
Barn- och utbildningsnämnden 
Sammanträdesdatum 
2022-02-23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Bilaga 2 Förslag till internkontrollplan 
 

Skickas till 
Verksamhetschef, förskola 
Kostchef 
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Internkontrollplan för Barn- och utbildningsnämnden 2022

 

 
 
Presidieberedningens förslag till interkontrollplan för 2022  

Kontrollområde Kontrollansvar Tid för uppföljning Rapporteras till 
Plats inom lagstadgad tid inom förskolan 
-     Kontrollera om alla som ansökt om plats i förskolan har  
      fått det inom lagstadgad tid. 

Verksamhetschef för 
förskolan 

Inför delårsbokslut Förvaltningschef 

Registerutdrag från belastningsregister vid anställning 
inom förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, 
grundskolan och grundsärskolan. 
- Kontrollera att utdrag har visats i samband med 

anställningar. 

Förvaltnings- 
sekreterare 

Inför årsbokslut genom 
stickprov. 

Förvaltningschef 

Egenkontroll inom Måltidsenheten 
- Kontrollera att egenkontrollprogram finns och följs vid 

samtliga mottagnings- och tillagningskök. 

Kostchef Inför delårsbokslut 
 

Förvaltningschef 

Hantering av specialkost inom Måltidsenheten 
- Kontrollera att riktlinjerna enligt Livsmedelsverkets 

rekommendationer och den lokala måltidspolicyn följs. 

Kostchef I samband med delårsbokslut Förvaltningschef 

Elevers frånvaro i grundskolan 
- Kontrollera om det finns elever som av giltig eller 

ogiltig anledning har mer än tre veckors 
sammanhängande frånvaro från skolan. 

Rektor I samband med delårsbokslut Förvaltningschef 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelande - Delegationsbeslut 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Med stöd av gällande delegationsordning beslutar fritidschef Mikael Nilsson 
att bevilja föreningen Kulturkatapult arrangemangsbidrag på 10000 kronor. 
Föreningen Kulturkatapult ska arrangera en låtskrivarhelg den 8-10 april 
2022 för musikintresserade ungdomar i åldersgruppen 15- 25 år. Deltagarna 
får delta i olika aktiviteter såsom textförfattande, låtskrivande och 
studioteknik. Dnr KS 2022/123 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelande - Avtal 2022 
Förslag till beslut 
 Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelande till handlingarna.  

Sammanfattning 
Avtal som tecknats in efter föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

 Auktorisationshandling turistinformation 2022. Dnr KS 2022/97 
 Ramavtal Kemtekniska-, hygien-, engångs- och städmaterial. 

Avtalspart:  Lyreco Advantage Sweden AB. Dnr KS 2022/162 
 
 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 

 

 

 

Dokumenttyp 
Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-02-25 
 
 

Diarienummer 
KS 2022/3 
 

Postadress 
736 85 Kungsör 

Besöksadress 
Drottninggatan 34 

Webb 
www.kungsor.se 

Telefon, växel 
0227-60 00 00 

Telefon, direkt 
0227- 60 02 17 

Organisationsnr 
212000-2056 

Sida 422 (425)

http://www.kungsor.se/


Sida 
1 (1)

 

Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelande - Synpunkter 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Synpunkter som kommit in efter föregående sammanträde till 
kommunstyrelsen: 

 Angående "Kultur- och fritidsguide 2022". Dnr KS 2022/71 
 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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Vår handläggare 
anne.pettersson@kungsor.se 
Kansliet 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Adressat 
Kommunstyrelsen 

Meddelande - Sveriges Kommuners och 
Regioners cirkulär 2022 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna. 

Sammanfattning 
Sveriges kommuners och regioners redovisade cirkulär som kommit in efter 
föregående sammanträde till kommunstyrelsen. 

 22:07 Ändringar i skollagen 1 juli 2021 
 22:08: Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse om lön m.m. 

- HÖK T - med AkademikerAlliansen 
 22:10: Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i 

lydelse 2022-10-01 
 

Anne Pettersson 
Registrator/Administrativ assistent 
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§ 47 Kommunstyrelsen - Övriga  frågor 2022 
Diarienummer KS 2022/8 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar de nya övriga frågorna och återkommer snarast 
med svar på den obesvarade. 

Sammanfattning 
Madelene Fager (C) frågar 
Har vi nu som tidigare planerats en beredskapsplan för 
livsmedelsförsörjning, och om inte när kommer den vara klar? 
Kommundirektör Claes-Urban Boström återkommer med svar på 
nästkommande möte. 
  
Petter Westlund (C) frågar 
Har kommunen säkerställt den numer lagstadgade visselblåsarfunktionen? 
Kommundirektör Claes-Urban Boström svarar att funktionen är under 
framtagande genom beredskapssamordnaren anställd på Västra Mälardalens 
kommunalförbund, tillsammans med Arboga kommun. 

Skickas till 
Claes-Urban Boström 
Frågeställarna

Dokumenttyp 
Protokollsutdrag 
Beslutande organ 
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum 
2022-02-28 
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