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KALLELSE 

Datum 
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Gunilla A Aurusell 
Ordförande Eva Kristina Andersson 
 Kanslichef 

  

 
I samband med mötet delas  

kommunens miljöpris ut 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Matrikeln, lönekontoret, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Meddelande – ny sammanräkning  
(KS 2014/301) 
Länsstyrelsen har den 17 maj 2018 gjort ny sammanräkning för att 
utse ny ersättare efter Jasminka Custovic (S). Jasminka har flyttat 
från kommunen och är därför ej längre valbar. Ny ersättare är 
Hans Landerholm från och med den 17 maj 2018 och resterande 
mandatperiod. 
  
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Meddelande – upphävt beslut  
(KS 2018/115) 
Länsstyrelsen har den 24 april 2018 beslutat upphäva kommunfull-
mäktiges beslut den 9 april 2018, § 39, att revidera Allmänna loka-
la ordningsföreskrifter för Kungsörs kommun. 
 
Förslaget till nya föreskrifter kommer att bearbetas på nytt innan 
det åter lyfts för beslut. 
  
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige lägger meddelandet till handlingarna. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Rami Hoseyni, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – Modernisera 
och förändra den nya digitala kungsörs-
skylten (KS 2018/103) 

Rami Hoseyni föreslår i ett medborgarförslag att den nya kungs-
örsskylten med digital text utanför Torpa vid E20 moderniseras 
och görs mer lönsam. Förslaget innebär att: 
- skylthöjden ökas 
- den vita bakgrunden i loggan minskas 
- en större LED-skylt läggs till som visar upp bilder och video-

klipp 
- reklam säljs på skylten för evenemang och information som 

godkänns av kommunen och som hör till kommunen 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i sitt förslag till svar bl.a. 
att  
- nuvarande skylt måste fungera som tänkt innan vi börjar fun-

dera på att modernisera 
- en kommunal infartsskylt bör inte förses med reklam utan vara 

till för kommunal allmäninformation 
- skifte av bild kommer att ske med hjälp av tyg eller annat 

material som täcker plåtytan när vi vill visa hur vackert det är i 
Kungsör 

- skylten bör fungera under ett år och därefter utvärdering om 
den det finns anledning att modernisera enligt förslagsställaren 
eller om det då kanske finns något nytt förslag 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Rami Hoseyni 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 25 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-04-18 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 91 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår förslaget tillsvidare men att det ska tas 

upp igen efter ett års drift av skylten så som det är tänkt idag. 
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Den nya kungsörskylten med digital text utanför torpa vid E20. Det är ett 20 år gammalt 
koncept på skylt.

Nu är den byggd och och pengar är lagda, men det går att modernisera och göra den mer lönsam!

Förslag: Höj skylthöjden, minska den vita bakgrunden i loggan och lägg till en större LED-
skylt som kan visa upp bilder och videoklipp. Ögon dras mer till en bild med text än en röd 
textremsa. Om man vill kan man dessutom sälja reklam på skylten, detta för evenemang och 
information som godkänns av er och som hör till kommunen.

Namn
Rami Hoseyni

Postadress
Norrbackavägen 5
736 92 Kungsör

Telefonnummer
070-3489481

E-postadress
ramma88@hotmail.com



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-04-18 KS 2018/103 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommunchef  
  
 
 
 

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 

Svar på medborgarförslag om att modernisera vår 
digitala infartsskylt 
Det är helt korrekt att det finns modernare skyltar idag med större flexibilitet än 
den som nu satts upp.  
 
Just nu står skylten utan rörlig text på grund av en del inkörningsproblem och 
tester. Det är en plåtskylt som innebär att vi inte digitalt kan skifta bild men vi 
kan ha en rullande text för information. En kommunal infartskylt anser vi inte ska 
förses med reklam utan den ska enbart vara till för kommunal allmäninformation 
för att få förbipasserande att vilja åka in och se vad vi erbjuder eller för att senare 
planera ett besök i vår kommun. 
 
Det kommer bli skifte av bild där vi med hjälp av tyg eller annat material kom-
mer att täcka plåtytan som finns när vi vill visa hur vackert det är i Kungsör och 
texten kommer att rullande informera om de aktiviteter vi har att erbjuda under 
året. 
 
Vi måste få skylten att fungera så som det är tänkt innan vi börjar fundera på att 
modernisera den så får vi se sedan om skylten tillgodoser behovet. Skylten bör 
fungera under ett år och sedan ska vi utvärdera och se om det finns anledning till 
en modernisering enligt förslagsställaren eller om det då kanske finns något nytt 
förslag. 
 
Trafikverket är dessutom inte helt välvilliga till den här typen av skylt och än 
mindre till skyltar med rörliga bilder då det tar bort fokus för bilföraren från 
vägen och övrig trafik. 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att avslå förslaget tillsvidare men att förslaget 
ska tas upp igen efter ett års drift av skylten så som den är tänkt idag. 

 
 
 

 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Stella Eklund Karlsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – Försörjnings-
stöd/-hjälp till fattiga (KS 2018/133) 

Stella Eklund Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att 
Kungsörs kommun ska se till att alla fattiga får den information 
och hjälp de behöver för att söka livsnödvändiga bidrag. Förslags 
ställaren pekar på att många äldre och sjuka inte känner till, kan 
eller vet vad de har för rättigheter. Många har inte kunskap om hur 
man söker denna information. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett ytt-
rande. Förvaltningen anser att förslagsställaren väcker en mycket 
angelägen fråga. Det är av stor vikt att alla i ekonomiskt utsatta 
situationer har information om vilka ekonomiska bidrag som finns 
att söka. Vidare skriver förvaltningen bl.a. att 

- varje myndighet har ett informationsansvar för sin myndighet 
och det är inte möjligt för en annan myndighet att ta över ett 
sådant ansvar 

- kommunen erbjuder, via socialförvaltningen, en tjänst för 
budget- och skuldrådgivning. Där kan personer i svåra ekono-
miska situationer få hjälp att se över sin ekonomiska situation 
och få information om vilka vägar som är lämpliga att gå  

- personer som söker försörjningsstöd får information om vilka 
ytterligare myndigheter personen bör kontakta för att få del av 
de bidrag personen eventuellt kan ha rätt till 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Stella Eklund Karlsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 26 
• Socialförvaltningens yttrande 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 93 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar medborgarförslaget besvarat med 

hänvisning till socialförvaltningens yttrande. 







 

 
 Sida 1 (1) 

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 

Svar på medborgarförslag angående försörjnings-
hjälp/stöd till fattiga 
 
Socialförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig över ovanstående 
medborgarförslag 
 
Förslagsställaren vill utifrån att ca 350 000 svenskar lever som fattigpensionärer 
att medborgarinformation som ska gå ut till allmänheten på flera olika sätt t.ex. 
genom bostadsföretagen, kommunens hemtjänst och äldreboenden, socialtjänst, 
bibliotek, sjukvården, hyresgästförening, PRO, kronofogde, inkassobolagen, i 
tidningar som samhällsinformation. 
 
Förslagsställaren föreslår att Kungsörs kommun ombesörjer att alla fattiga får 
den information och hjälp de behöver för att söka dessa livsnödvändiga bidrag. 
 
Förslagsställaren väcker en mycket angelägen fråga, det är av stor vikt att alla i 
ekonomiskt utsatta situationer har information om vilka ekonomiska bidrag som 
finns att söka. Varje myndighet har dock ett informationsansvar för sin 
myndighet och det är inte möjligt för en annan myndighet att ta över ett sådant 
ansvar.  
 
Det kommunen erbjuder är, via sin socialförvaltningen, en tjänst för budget- och 
skuldrådgivning. Via den kan personer i svåra ekonomiska situationer få hjälp att 
se över sin ekonomiska situation och få information om vilka vägar som är 
lämpliga att gå. Personer som söker försörjningsstöd får information om vilka 
ytterligare myndigheter personen bör kontakta för att få del av de bidrag 
personen ev. kan ha rätt till. 
 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Roland Jansson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – utökad kameraövervakning  
(KS 2018/36) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att kommunen utreder 

- möjligheten för tillståndsansökan för kameraövervakning på 
allmänna platser (skolor, förskolor, kommunhuset, stationen, 
vårdcentralen, äldreboenden, idrottsplatserna, Pinnparken, alla 
motionsspår, bron, viktiga korsningar, viktiga vägar samt alla 
punkter som förutsätter infart och utfart) i Kungsör 

- vilka utomhusmiljöer som har ett akut behov av övervakning, i 
samarbete med Polisen, och återkommer med förslag till kom-
munstyrelsen och länsstyrelsen om kameraövervakning 

 
   Motionsskrivaren menar att kameraövervakning kan avskräcka 

från brott, bidra till att avbryta pågående brott, bidra till att iden-
tifiera gärningsmän och skapa bevisning, förhindra nya brott 
genom att gärningsmän lagförs och dessutom öka den allmänna 
tryggheten i kommunen. 

 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  

 
   Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 

lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att 

- brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete ligger högt 
på kommunens agenda med arbete i brottsförebyggande rådet 
och med närpolisen 

- bolaget börjat utreda möjligheterna till kameraövervakning på 
vissa platser i kommunen, såsom Hagaskolans yttre miljö och 
Kungsörs nya skola 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Roland Jansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 19 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-04-15 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 94 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Roland Jansson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 
till Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande. 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Roland Jansson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Farthinder på Hornsgatan i 
Kungsör (KS 2018/37) 

Roland Jansson (SD) föreslår i en motion att tekniska kontoret ska 
få i uppdrag att omgående ordna med farthinder utmed Malm-
gatan.  
 
Motionären anser att det finns bekymmer i trafikmiljön i korsning-
en Hornsgatan – Malmgatan och föreslår att farhinder läggs ut 
innan korsningen med Malmgatan i riktning mot Kungsgatan. 
 
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.  
 
Som ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB 
lämnat ett yttrande. Av det framgår bl.a. att  

- bolaget genomför en hastighetsutredning för centrala delar av 
Kungsör. Den ska ge vid handen var hastighetsdämpande åt-
gärder måste genomföras.  

- I vänta på utredningen och analysen kommer hastighetsdäm-
panden åtgärder att genomföras i form av portaler på Malm-
gatan, Gersillagatan, Ryttarvägen, Torsgatan, Svärmaregatan 
och Birkagatan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Roland Jansson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-02-12, § 18 
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2018-05-07 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 95 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger Kungsörs Kommun 

Teknik AB i uppdrag att uppföra hastighetsdämpande åtgärder på 
Malmgatan för att öka trafiksäkerheten i korsningen mot Horns-
gatan. 
 







Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Jenny Andersson, Arne Olsson, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Utred om Tallåsgården kan 
göras om till trygghetsboende (KS 2018/129) 

Jenny Andersson och Arne Olsson, båda (KD) föreslår i en motion 
att det görs en utredning Tallåsgården kan göras om till trygghets-
boende. Motionärerna framför att någon privat kanske kan tas sig 
an detta. 
 
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Som ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett yttran-
de. Av det framgår bl.a. följande att det: 

- är mycket angeläget med en politisk viljeinriktning för plane-
ringen av den framtida äldreomsorgen. Socialförvaltningen 
därför fått i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för hur äldre-
omsorgen ska utvecklas under åren 2019-2030. I denna plan 
kommer frågan om hur Kungsörs kommun ska prioritera att 
utveckla äldreomsorgen att läggas fram för politiska beslut. 

- finns sedan länge ett politiskt beslut att omvandla Misteln till 
ett Trygghetsboende. Om det kommer att behövas ytterligare 
Trygghetsbostäder och vart de i så fall ska vara belägna är för 
tidigt att svara på i detta skede.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson och Arne Olsson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 44 
• Socialförvaltningens yttrande 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 96 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning 

till att socialförvaltningen redan har ett utredningsuppdrag att ta 
fram en långsiktig plan för äldreomsorgens utveckling. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-04-09  37 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 44 
Motion – Utred om Tallåsgården kan göras 
om till trygghetsboende (KS 2018/129) 

Jenny Andersson och Arne Olsson, båda (KD) föreslår i en motion 
att det görs en utredning Tallåsgården kan göras om till trygghets-
boende. Motionärerna framför att någon privat kanske kan tas sig 
an detta. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Jenny Andersson och Arne Olsson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 



 

 
 Sida 1 (1) 

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 

Svar på motion från Kristdemokraterna 
 
Kristdemokraterna har via Jenny Andersson och Arne Olsson i motion föreslagit 
att det ska göras en utredning angående Tallåsgården och om den i framtiden kan 
göras om till ett Trygghetsboende. 
 
Socialförvaltningen har beretts tillfälle att yttra sig över denna motion och får 
härmed meddela följande.  
 
Det är mycket angeläget med en politisk viljeinriktning för planeringen av den 
framtida äldreomsorgen. Socialförvaltningen därför fått i uppdrag att ta fram en 
långsiktig plan för hur äldreomsorgen ska utvecklas under åren 2019-2030. I 
denna plan kommer frågan om hur Kungsörs kommun ska prioritera att utveckla 
äldreomsorgen att läggas fram för politiska beslut. 
 
Det finns sedan länge ett politiskt beslut att omvandla Misteln till ett 
Trygghetsboende och socialnämnden har nu fattat beslut om på vilket sätt detta 
ska verkställas. Om det kommer att behövas ytterligare Trygghetsbostäder och 
vart de i så fall ska vara belägna är för tidigt att svara på i detta skede.  
 
Motionen anses besvarad genom att socialförvaltningen redan har ett 
utredningsuppdrag att ta fram en långsiktig plan för äldreomsorgens utveckling. 
 
 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021 
(KS 2018/205) 
Utgångsläget inför budgetramarna för 2019 är följande (i miljoner 
kronor): 
 
Finansiering +  16 
- Löner 2,9 procent -   11 
- Priser 2,3 procent -     4 
Deltotal +    1 
  
Äskanden  
- Kommunstyrelsens förvaltning -     2 
- Barn- och utbildningsförvaltningen -   12 
- Socialförvaltningen -     6 
Deltotal -   20 
  
TOTALT -   19 
 
Den centrala ledningsgruppen har diskuterat förutsättningarna och 
de kända äskandena. Det har renderat i ett korrigerat förslag som 
ledningsgruppen står enad kring. Förslaget innebär planering 
utifrån: 

• Finansieringsprognos per april 2018 

• invånarantal om 8 700 personer 

• löneutrymme om 2,9 procent 2019 och 3,5 procent 2020 och 
2021 

• Externa intäkter och kostnader 1 procent 2019 och 2,6 procent 
2020-2021 

• interna intäkter och kostnader 2,7 procent 2019 och 3,2 procent 
2020 och 2021 

• Generell neddragning med 1 procent 

• investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen och 
centrumutvecklingen) 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär 
följande budgetramar (i miljoner kronor): 
 
 Ram 2019 Ram 2020 Ram 2021 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

73,8 76,8 79,1 

Barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

232,1 239,8 247,4 

Socialförvaltningen 237,1 246,8 256,8 
Delsumma 543,0 564,4 583,3 
Finans 546, 2 560,2 574,6 
NETTO 3,1 - 3,1 - 8,7 
 
Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är: 

 2019 2020 2021 
Fem nya bilar/år 1 400 1 400  1 400 
Toaletter badplatser 800   
Cykelled KAK  5 000  
Brygga Bottens badplats med ramp 
för rörelsehindrade 

 
200 

  

Måluppföljningssystem  100  
Välfärdsteknologi 100 250 250 
Förlängning verksamhetssystem 400   
Inventarier IFO 250   
Nya larm IFO 250   
Arbetstekniska hjälpmedel 100 100 100 
Verksamhetssystem  1 000  
Odefinierat 6 500 2 150 8 250 
SUMMA 10 000 10 000 10 000 

 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2018-05-07, § 2 och 2018-05-21, § 5 

• Sammanställning budgetramar 2019 efter beredning 21 maj 
2018 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 97 inkl. muntlig 
reservation 

• Budgetramar – Samverkan i Kungsör 2018-06-07 
• Budgetramar – Alliansen 2018-06-08 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

KS beslutsförslag Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2019-
2021 (i miljoner kronor): 

 
 Ram 2019 Ram 2020 Ram 2021 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

73,8 76,8 79,1 

Barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

232,1 239,8 247,4 

Socialförvaltningen 240,1 249,2 259,2 
Delsumma 546,0 565,8 585,7 
Finans 551,2 565,8 585,7 
NETTO 5,1 0 0 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-05-07   2 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 2 
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021 
(KS 2018/205) 
Budget- och bokslutsberedningen går igenom kända budgetförut-
sättningar och de äskanden som lämnats in. 
 
Den centrala ledningsgruppen kommer att diskutera förutsätt-
ningarna och de kända äskandena för drift och investeringar och 
återkomma till nästa budgetberedning som är den 21 maj med ett 
samlat och korrigerat förslag. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Sammanställt material till budgetberedningen med presenta-
tionsmaterial och färdiga förslag: 
a) Budgetförutsättningar och koncernsammanställning 
b) Kompetensförsörjning 
c) Verksamhetsförändringar 2019-2021 – KSF 
d) Investeringar 2019-2021 – KSF 
e) Presentationsbilder KKTAB 2019 
f) Presentationsbilder KVAB 2019 
g) Presentationsbilder KFAB 2019 
h) Presentationsbilder – BUN 
i) Presentationsbilder – SN 
j) Ekonomisk flerårsplan 2019 – VMMF  
k) Budgetförslag 2019 – VMKF  
l) Budgetförslag 2019 – Gemensamma överförmyndarnämnden  

 
KS BB överläggning Budgetberedningen konstaterar att ytterligare ett sammanträde 

behövs för att diskutera ramarna. Alliansen kommer att presentera 
sina skuggbudgetramar vid kommunstyrelsens sammanträde. 

 
Beslut Budget- och bokslutsberedningen konstaterar att fortsatt arbete 

med ramarna krävs. Nästa möte blir den 21 maj 2018, klockan 
13.00 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-05-21   3 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 5 
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021 
(KS 2018/205) 
Utgångsläget inför budgetramarna för 2019 är följande (i miljoner 
kronor): 
 
Finansiering +  16 
- Löner 2,9 procent -   11 
- Priser 2,3 procent -     4 
Deltotal +    1 
  
Äskanden  
- Kommunstyrelsens förvaltning -     2 
- Barn- och utbildningsförvaltningen -   12 
- Socialförvaltningen -     6 
Deltotal -   20 
  
TOTALT -   19 
 
Den centrala ledningsgruppen har diskuterat förutsättningarna och 
de kända äskandena. Det har renderat i ett korrigerat förslag som 
ledningsgruppen står enad kring. Förslaget innebär planering 
utifrån: 

• Finansieringsprognos per april 2018 

• invånarantal om 8 700 personer 

• löneutrymme om 2,9 procent 2019 och 3,5 procent 2020 och 
2021 

• Externa intäkter och kostnader 1 procent 2019 och 2,6 procent 
2020-2021 

• interna intäkter och kostnader 2,7 procent 2019 och 3,2 procent 
2020 och 2021 

• Generell neddragning med 1 procent 

• investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen och 
centrumutvecklingen) 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-05-21   4 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär 
följande budgetramar (i miljoner kronor): 
 
 Ram 2019 Ram 2020 Ram 2021 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

73,8 76,8 79,1 

Barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

232,1 239,8 247,4 

Socialförvaltningen 237,1 246,8 256,8 
Delsumma 543,0 564,4 583,3 
Finans 546, 2 560,2 574,6 
NETTO 3,1 - 3,1 - 8,7 
 
Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är: 

 2019 2020 2021 
Fem nya bilar/år 1 400 1 400  1 400 
Toaletter badplatser 800   
Cykelled KAK  5 000  
Brygga Bottens badplats med ramp 
för rörelsehindrade 

 
200 

  

Måluppföljningssystem  100  
Välfärdsteknologi 100 250 250 
Förlängning verksamhetssystem 400   
Inventarier IFO 250   
Nya larm IFO 250   
Arbetstekniska hjälpmedel 100 100 100 
Verksamhetssystem  1 000  
Odefinierat 6 500 2 150 8 250 
SUMMA 10 000 10 000 10 000 

 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2017-05-07, § 2 inklusive presentationsmaterial 

• Sammanställt material till budgetberedningen med förslag med 
korrigeringar gjorda av Centrala Ledningsgruppen 

 
KS BB överläggning Under överläggningen noteras att ramarna är tighta och att åter-

hållsamhet gäller. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-05-21   5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Alliansen meddelar att de kommer med sitt ramförslag med ett 
antal prioriteringar vid kommunstyrelsens sammanträde, dock 
senast vid kommunfullmäktige. 

 
Sverigedemokraterna är inte klara med om de kommer med något 
eget förslag. 

 
Under sammanträdet framförs följande yrkanden: 

 
- ordföranden Per Strengbom (S) framför majoritetens förslag 

till justeringar i den centrala ledningsgruppens förslag: 
• socialnämndens ram ökas med 3 miljoner kronor 2019 
• finansen ökas med 5 miljoner kronor för 2019.  
 
Sammantaget innebär det ett budgeterat överskott med 5,1 
miljoner kronor 2019. 
 

- Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) yrkar avslag på 
majoritetens förslag 

 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen 

mot varandra och finner att beredningen beslutat enligt 
majoritetens förslag. 

 
Beslut Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 
 
 Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2019-

2021 (i miljoner kronor): 
 

 Ram 2019 Ram 2020 Ram 2021 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

73,8 76,8 79,1 

Barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

232,1 239,8 247,4 

Socialförvaltningen 240,1 249,2 259,2 
Delsumma 546,0 565,8 585,7 
Finans 551,2 565,8 585,7 
NETTO 5,1 0 0 

 
Reservation Mot kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings beslut 

reserverar sig Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) muntligt. 



Budget 2019-2021 efter beredning maj

Vf Ktext3 Bokslut 
2017

Budget 2018 Äskande Korr CLG Budget-
beredning 

maj

Ram 2019 Ram 2020 Ram 2021

Kommunstyrelsens förvaltning                                                                       
100 Lönekostn 2,9 %                  23 773 24 913 722 0 0 25 635 26 533 27 461
110 Ext.intäkter.kostn, 2,3-->1,0%                                                                     47 803 35 307 812 -459 0 35 660 36 599 37 563
120 Interna intäkter/kostnader 2,7 %--> 1 % -3 224 12 235 330 -100 0 12 465 12 867 13 282
195 Tillf utb.kostn vid rev.byte pga val                                                               11 0 30 0 0 30 0 0
200 Ökad kostnad nytt ekonomisystem                                                                    0 0 300 -100 0 200 200 200
205 Ökade försäkringskostnader                                                                         0 0 150 0 0 150 150 150
210 Konsultkostnad samverkansproj                                                                      0 0 250 0 0 250 0 0
215 Val 2019                                                                                           0 0 50 0 0 50 0 0
220 Ändrade partistöd och arvoden                                                                      0 0 100 0 0 100 100 100
225 Ersättning Kollektivtrafikmyndigh, minskat resande                                                 0 0 200 0 0 200 200 200
230 Ökade kostnader Överförmyndare                                                                     0 0 300 0 0 300 300 300
235 Lönekostnad VMKF                                                                                   0 0 200 0 0 200 400 600
240 Byte t Office365                                                                                   0 0 470 0 0 470 470 470
245 Utveckling, gemensamt intranät KAKS                                                                0 0 110 -110 0 0 -110 -110
250 Utveckling digitala tjänster                                                                       0 0 125 -125 0 0 0 0
255 Införande e-arkiv                                                                                  0 0 14 -14 0 0 0 0
260 Införande mina meddelanden                                                                         0 0 15 -15 0 0 0 0
265 Utvecklingsuppdrag HR                                                                              0 0 100 -100 0 0 0 0
270 e-handelssystem, projektkostnader                                                                  0 0 600 -600 0 0 600 425
275 Drift e-handelssystem                                                                              0 0 0 0 0 0 0 400
280 Nya Södergården (netto)                                                                     0 0 0 0 0 0 0 0
285 Projekt "Förenkla helt enkelt"                                                                     0 0 70 -70 0 0 -70 -70
290 Utökad facklig tid                                                                                 0 0 200 -200 0 0 0 0
295 Uppföljningssystem mål, internkontroll mm                                                          0 0 450 -450 0 0 400 35
300 Ökade avskrivningskostnader Centrumprojektet                                                       0 0 330 0 0 330 330 330
430 Hyreskostnader VIVA                                                                                0 0 -1 500 0 0 -1 500 -1 500 -1 500
800 Minskad volym m 1 %                                                                                0 0 0 -700 0 -700 -700 -700

Kommunstyrelsens förvaltning                                                                       68 363 72 455 4 429 -3 043 0 73 841 76 769 79 136
1,9%

09 c Sammanställning budgetramar 2019 efter beredning 21 maj 2018 2018-06-08



Budget 2019-2021 efter beredning maj

Barn och utbildningsförvaltningen                                                                     
100 Lönekostn 2,9 %                  142 217 155 397 4 507 0 0 159 904 165 500 171 293
110 Ext.intäkter.kostn, 2,3-->1,0%                                                                     79 984 56 780 1 306 -738 0 57 348 58 858 60 408
120 Interna intäkter/kostnader 2,7 %--> 1 % -20 770 8 188 221 0 0 8 409 8 678 8 956
400 Ny förskoleavdelning                                                                               0 0 2 100 0 0 2 100 2 100 2 100
405 Ökat antal ätande                                                                                  0 0 900 -900 0 0 0 0
410 Skolsköterska                                                                                      0 0 290 -290 0 0 290 290
415 Västerskolans matsal                                                                               0 0 180 0 0 180 180 180
420 Interk.ers.gymn., fler elever                                                                      0 0 1 140 0 0 1 140 1 140 1 140
425 Interk.ers.särskola, fler elever                                                                   0 0 2 200 -450 0 1 750 1 750 1 750
430 Hyreskostnader VIVA                                                                                0 0 1 500 0 0 1 500 1 500 1 500
435 Ökat stödbehov, fler elever behöver stöd                                                           0 0 2 000 -1 000 0 1 000 1 000 1 000
440 Medfinansiering Yrkesvux                                                                           0 0 1 500 -800 0 700 700 700
445 Interk.ers. grsk / fsk                                                                             0 0 0 0 0 0 0 0
450 Hyresökning Valskog                                                                                0 0 270 0 0 270 270 270
800 Minskad volym m 1 %                                                                                0 0 0 -2 200 0 -2 200 -2 200 -2 200

Barn och utbildningsförvaltningen                                                                     201 431 220 365 18 114 -6 378 0 232 100 239 766 247 386
5,3%

09 c Sammanställning budgetramar 2019 efter beredning 21 maj 2018 2018-06-08



Budget 2019-2021 efter beredning maj

Socialförvaltningen                                                                               
100 Lönekostn 2,9 %                  206 650 209 646 6 080 0 0 215 726 223 276 231 091
110 Ext.intäkter.kostn, 2,3-->1,0%                                                                     42 719 10 875 250 -141 0 10 984 11 273 11 570
120 Interna intäkter/kostnader 2,7 %--> 1 % -26 689 9 389 254 0 0 9 643 9 951 10 270
600 Projektledare äldreplan                                                                            0 0 500 -500 0 0 -250 -250
605 Biståndshandläggare                                                                                0 0 500 0 0 500 500 500
610 Arbetsmarknadskonsulent                                                                            0 0 500 -500 0 0 0 0
615 Arbetsledare                                                                                       0 0 470 -470 0 0 0 0
620 Administratör                                                                                      0 0 470 -470 0 0 0 0
625 Daglig verksamhet psykiatri                                                                        0 0 470 -470 0 0 0 0
630 Aktivitetssamordnare                                                                               0 0 500 -500 0 0 0 0
635 Omställning adm.ensamk.                                                                            0 0 500 -500 0 0 -250 -250
640 Hyra nya Lärken                                                                                    0 0 500 0 0 500 500 500
645 Hyra Medohusets källare                                                                            0 0 480 0 0 480 480 480
650 Gemenskap i Kungsör, utökad vht                                                                    0 0 250 -250 0 0 0 0
655 Utökat försörjningsstöd                                                                            0 0 0 0 0 0 0 0
660 Enhetschef utredning IFO                                                                           0 0 800 -800 0 0 0 0
665 Utökning hemtjänst, volym                                                                          0 0 1 500 0 0 1 500 3 000 4 500
670 Ulvesund lämnas, demensdagvård                                                                     0 0 -240 240 0 0 -240 -240
675 Flytta ihop daglig verksamh., lokaler Ulvesund                                                     0 0 -440 440 0 0 0 0
680 Lämna Skogsudden, HVB                                                                              0 0 -775 775 0 0 0 0
685 Ny daglig verksamh, unga psyk                                                                      0 0 1 000 -1 000 0 0 0 0
690 Effektivisering, nya arbetssätt                                                                    0 0 -1 000 1 000 0 0 0 0
695 Fyra nya platser, Nya Södergården                                                                  0 0 0 0 0 0 0 0
700 Södergården E II                                                                                   0 0 0 200 0 200 400 400
705 Tillf.satsning -18, iPads                                                                          0 0 -50 0 0 -50 -50 -50
710 Tillf.satsning-18, mobil dokumentation                                                             0 0 -50 0 0 -50 -50 -50
800 Minskad volym m 1 %                                                                                0 0 0 -2 300 0 -2 300 -2 300 -2 300
810 Ramökning SN                                                                                       0 0 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000

Socialförvaltningen                                                                               222 679 229 910 12 468 -5 246 3 000 240 132 249 240 259 170
4,4%

09 c Sammanställning budgetramar 2019 efter beredning 21 maj 2018 2018-06-08



Budget 2019-2021 efter beredning maj

Finansiering                                                                                       
820 Justering finans, budgetberedning                                                                  0 0 0 0 -5 000 -5 000 -5 527 -11 055
90 Finans, särskild beräkning i Excel                                                                 -514 111 -529 630 -16 592 0 -5 000 -551 222 -565 776 -585 693

(minus är positivt resultat!) -21 638 -6 900 18 419 -14 668 -2 000 -5 149 0 0

09 c Sammanställning budgetramar 2019 efter beredning 21 maj 2018 2018-06-08



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-06-04   11 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 97 
Budgetramar för 2019 med plan 2020-2021 
(KS 2018/205) 
Utgångsläget inför budgetramarna för 2019 är följande (i miljoner 
kronor): 
 
Finansiering +  16 
- Löner 2,9 procent -   11 
- Priser 2,3 procent -     4 
Deltotal +    1 
  
Äskanden  
- Kommunstyrelsens förvaltning -     2 
- Barn- och utbildningsförvaltningen -   12 
- Socialförvaltningen -     6 
Deltotal -   20 
  
TOTALT -   19 
 
Den centrala ledningsgruppen har diskuterat förutsättningarna och 
de kända äskandena. Det har renderat i ett korrigerat förslag som 
ledningsgruppen står enad kring. Förslaget innebär planering 
utifrån: 

• Finansieringsprognos per april 2018 

• invånarantal om 8 700 personer 

• löneutrymme om 2,9 procent 2019 och 3,5 procent 2020 och 
2021 

• Externa intäkter och kostnader 1 procent 2019 och 2,6 procent 
2020-2021 

• interna intäkter och kostnader 2,7 procent 2019 och 3,2 procent 
2020 och 2021 

• Generell neddragning med 1 procent 

• investeringsnivå, ca 10 miljoner kronor (exkl. bolagen och 
centrumutvecklingen) 

 
  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-06-04   12 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Det korrigerade förslaget från centrala ledningsgruppen innebär 
följande budgetramar (i miljoner kronor): 
 
 Ram 2019 Ram 2020 Ram 2021 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

73,8 76,8 79,1 

Barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

232,1 239,8 247,4 

Socialförvaltningen 237,1 246,8 256,8 
Delsumma 543,0 564,4 583,3 
Finans 546, 2 560,2 574,6 
NETTO 3,1 - 3,1 - 8,7 
 
Större förväntade investeringar (i tusentals kronor) är: 

 2019 2020 2021 
Fem nya bilar/år 1 400 1 400  1 400 
Toaletter badplatser 800   
Cykelled KAK  5 000  
Brygga Bottens badplats med ramp 
för rörelsehindrade 

 
200 

  

Måluppföljningssystem  100  
Välfärdsteknologi 100 250 250 
Förlängning verksamhetssystem 400   
Inventarier IFO 250   
Nya larm IFO 250   
Arbetstekniska hjälpmedel 100 100 100 
Verksamhetssystem  1 000  
Odefinierat 6 500 2 150 8 250 
SUMMA 10 000 10 000 10 000 

 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2018-05-07, § 2 och 2018-05-21, § 5 

• Sammanställning budgetramar 2019 efter beredning 21 maj 
2018 
 

KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning meddelar Alliansen genom 
Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M) att de kommer att lämna 
alternativa budgetramar i tid så att de kan gå med i kallelsen till 
kommunfullmäktige. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-06-04   13 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Beslut Kommunstyrelsen förslag: 
 
 Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2019-

2021 (i miljoner kronor): 
 

 Ram 2019 Ram 2020 Ram 2021 
Kommunstyrelsens 
förvaltning 

73,8 76,8 79,1 

Barn- och utbild-
ningsförvaltningen 

232,1 239,8 247,4 

Socialförvaltningen 240,1 249,2 259,2 
Delsumma 546,0 565,8 585,7 
Finans 551,2 565,8 585,7 
NETTO 5,1 0 0 

 
Reservation Mot beslutet reserverar sig Stellan Lund (M), Niklas Magnusson 

(M), Madelene Fager (C) och Petter Westlund (C) muntligt. 
 
 



 

FRÅN SAMVERKAN I KUNGSÖR 

             
Budgetramar för 2019 

Efter ett stort antal år med väldigt goda ekononomiska förutsättningar så blir 2019 ett mycket 
ansträngande år ekonomiskt sett.  

Trots detta väljer vi att fortsätta satsa på vård och omsorg genom att tillskjuta medel för ytterligare 
tre tjänster inom hemtjänsten. Alla prognoser pekar på att trycket inom framför allt hemtjänst 
kommer att öka, vi måste givetvis följa den utvecklingen. 

Trycket inom Individ och familjeomsorgen ökar även den vilket föranleder oss att öka bemanningen 
inom IFO med ytterligare en biståndshandläggare samtidigt som vi förstärker ekonomin för IFO med 
ytterligare 3 miljoner för ökade kostnader för externa placeringar. 

Glädjande nog så föds det allt fler barn i Kungsör. Samtidigt som vi har en väldigt positiv inflyttning. 
Detta ställer krav på ytterligare satsningar på förskoleverksamheten och vi skjuter därför till medel 
för ytterligare en förskoleavdelning under 2019. 

Vi kommer redan under 2018 att tillskjuta medel för utveckling av vår välfärdsteknologi. 1 tjänst 
inom Barn och Utbildningsförvaltningen som ska utveckla det pedagogiska arbetet med hjälp av ny 
teknik samt 1 tjänst inom Socialförvaltningen som även den ska utveckla arbetet inom vård och 
omsorg genom ytterligare tekniskt stöd för verksamhet och personal. Detta som ett första projekt 
under ett år. Vi ser det som en start på en ny era där teknologin kommer att underlätta såväl inom de 
tyngre basverksamheterna som för kommuninnevånarna generellt vad gäller kontakt och 
information med/från kommunens olika enheter. 

 

Socialdemokraterna 

Liberalerna 

Miljöpartiet 

Vänsterpartiet 
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Budgetramar 2019 -2021 
 
 

Alliansens budgetförslag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



2 
 

EKO-kommunen Kungsör växer 
Eko-kommunen Kungsör växer med nya invånare och företag. Med sitt geografiska läge i den växande 
Mälardalsregionen, nära till natur och vatten, aktivt närings- och föreningsliv har Kungsör stora 
möjligheter att utvecklas till en attraktiv hållbar kommun att leva och arbeta i.  
 
För att Kungsör ska kunna växa krävs framåtanda och ett tydligt utvecklingsfokus för orten. Invånares 
engagemang och idéer tas tillvara och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Utvecklingen av fler 
bostäder med olika upplåtelseformer för olika boendegenerationer intensifieras. Viktigt är också ett 
attraktivt levande centrum. Här behöver det tas ett helhetsgrepp. I samma takt som Kungsör växer 
behöver välfärden och servicen utvecklas med fler förskolor och en utvecklad äldreomsorg med fler 
bostäder. Utvecklingen av välfärden bygger på att alla har ett jobb att gå till och bidrar till det 
gemensamma liksom ett starkt och växande näringsliv.  
 
Grunden för kommunens verksamhet är en ansvarsfull ekonomisk politik där vi hushållar med våra 
gemensamma skattemedel. Ett överskott på 1,5 procent är en bra början. Kungörs kommun, liksom 
landets övriga kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat 
kostnadstryck, förändrad demografi, förändrade krav från omvärlden och kompetensförsörjning. 
Kommunen måste rusta sig bättre för att klara detta.  
 
Ekonomiska förutsättningar  
Alliansen vill se en ansvarsfull ekonomiskt politik som bromsar kostnadsutvecklingen för att möta 

framtidens ekonomiska utmaningar och investeringar. Nämnder och styresler bör redan nu ges i 

uppdrag att se över sina kostnader och möjligheter till anpassningar. Samtidigt behövs en tillåtande 

organisation som välkomnar nya arbetssätt och jobbar med ständig utveckling och förbättring.   

Majoritetens förslag innehåller stora kostnadsökningar men saknar återigen visioner och tydliga 

prioriteringar. Alliansens förslag utgår från vad vi vill åstadkomma och prioriteringar för 2019. 

Nämnder får utökade rambudgetar för 2018, dock begränsade. Nämnder får till hösten återkomma 

om det finns synnerliga skäl att höja ramarna. Samtliga nämnder och styrelser ges även i uppdrag att 

effektivisera sina verksamheter. Detta får dock inte ske på bekostnad av kärnverksamheten inom 

förskola, skola, vård och omsorg.  

Förutsättningar  
Invånarantal   8700 
Löneutrymme   2,9 procent  
Intäkter   +2,3 procent  
Priser   +2,3 procent  
Investeringsnivå  10 miljoner kronor 
Överskottsmål  1,5 %. 
Effektivisering   2,0 % 
 
Ramförslag    
  2019 2020 2021 

Finansiering                                                                                        -546 222    -560 249    -574 638    

1,5 % mål 8 200    8 400    8 600    

KS 71 200    73 100    74 500    

SOC 228 300    237 500    246 900    

BUN 222 900    232 100    239 200    

SUMMA NÄMNDER 530 600    551 100    569 200    

Resultat -15 622    -9 149    -5 438    
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Investeringsplan  
En långsiktig investeringsplan med behov och prioriteringar måste tas fram som bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.   
 

Våra prioriteringar  
Alliansen vill se en ansvarsfull ekonomiskt politik som bromsar kostnadsutvecklingen för att möta 
framtidens ekonomiska utmaningar. Majoritetens förslag innehåller stora kostnadsökningar men 
saknar återigen visioner och tydliga prioriteringar. Alliansens förslag utgår från vad vi vill åstadkomma 
och prioriteringar för 2019. Nämnder får utökade rambudgetar för 2018, dock begränsade. Samtliga 
nämnder och styrelser ges samtidigt i uppdrag att effektivisera sina verksamheter. Kommunen har inte 
råd att dra på sig mer kostnader. Våra prioriteringar för 2019:  
  

 Flerårsplan med långsiktiga målsättningar för Kungörs kommun 
Kungsörs kommun behöver en flerårsplan som uppfyller krav om en ekonomi i balans och 
nämndernas åtaganden och prioriteringar bör fastställas i verksamhetsplaner. Mål- och 
budgetprocessen ses över och revideras.  
 

 Långsiktig plan för bebyggelse av Kungsör 

Kungsör ska växa med fler företag och invånare. Då behövs fler bostäder och en utökad 
kommunal service med fler förskolor och boende för äldre, ett levande centrum och en 
anpassad infrastruktur. Det saknas fortfarande strategisk plan för utvecklingen i ett längre 
perspektiv. Vi vill därför att en långsiktig plan tas fram för en hållbar bebyggelse av Kungsör 
som möter upp målsättningen med 9000 invånare 2025.  

 

 Hållbarhetsperspektivet genomsyrar utvecklingen av Kungör. 
Utvecklingen av Kungsör ska gå hand i hand med FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 
2030. Kungsörs kommun antar lokala mål som ska vara vägledande för kommunkoncernen.  

 

 Bättre kommunikationer  
Det ska vara lätt att ta sig inom Kungsör såväl som till våra närliggande städer för studier, 
arbete, fritid och handel. Kollektivtrafiken utvecklas för att erbjuda tätare trafik, bättre 
tillgänglighet och punktlighet. Bussen fortsätter trafikera centrum. Fria bussresor inom 
kommunen undersöks. Parkeringsmöjligheterna ses över för att ge handeln i Kungsör bättre 
förutsättningar.  

 

 Attraktivt företagsklimat för fler företag och jobb. 
Kungsör ska vara en attraktiv plats för företag och det ska vara enkelt att bedriva företag på 
orten. Samverkan och servicenivån gentemot våra företag på orten förbättras. Det måste bli 
enklare att driva företag på orten. Kommunen främjar det lokala näringslivet genom att 
handla mer lokalt. Närproducerade livsmedel, varor och tjänster prioriteras. 
Upphandlingsverksamheten utvecklas för att bättre svara upp mot detta. En 
upphandlingspolicy tas fram som ska fungera stöd.  

 

 Digitalisering  
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att förenkla människors vardag. Digital Agenda för 
Västmanland är vägledande. Utvecklingen av e-tjänster intensifieras. Kommunen deltar som 
en aktiv part för att säkerställa utbyggnaden infrastrukturen och tillgängligheten till snabb 
uppkoppling i hela Kungsör. 
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 Utbyggd förskola  
Antalet barn i kö har ökat kraftigt och utifrån demografiska prognoser kommer trenden med 

all sannolikhet att hålla i sig. En ny förskola planeras med sex avdelningar på Kinnekulle som 

ska ersätta ett antal befintliga förskolor. Samtidigt är behoven större än så och i takt med att 

Kungörs utvecklas finns det anledning att förstärka förskolan ytterligare och då även på öster.   

 Alla elever når kunskapsresultaten  
Alla elever når kunskapsmålen. Meritvärdena höjs och att ingen lämnar grundskolan utan 
godkänt. Fler elever väljer Kungsörs skolor för att de där får den bästa utbildningen. Tidiga 
stödåtgärder erbjuds i Kungsörs skolor och samverkan sker mellan skolor. Gymnasieavtalen 
ses över för att bromsa kostnadsutvecklingen. Likaså ses möjligheterna till hemtagning av 
introduktionsprogrammet över.  

 

 Samverkan  
Socialt förebyggande arbete för att minska psykisk ohälsa samt missbruk- och beroende 
prioriteras och samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och föräldrar stärks. Samverkan 
mellan förskola, skola, socialtjänst och föräldrar stärks i det socialt förebyggande arbetet med 
Kungsörs barn och ungdomar.  

   

 Fler i jobb och integration  
Arbetslösheten i Kungsör är den högsta i länet. Det gäller framförallt unga som utrikesfödda 
som saknar ett arbete att gå till. Egen försörjning och fler i jobb måste prioriteras. Kommunen 
har en viktig roll tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet. Ytterligare satsningar 
görs på arbetsmarknadsenheten med fokus på nya sysselsättningsformer och om möjligt fler 
arbetslag. Möjligheten att villkora försörjningsstödet med aktivitetskrav ses över. Arbetet med 
den höga ungdomsarbetslösheten ska prioriteras. Svenskundervisning för nyanlända 
kompletteras med arbetsorienterad praktik för att rusta nyanlända för arbetsmarknaden. Vi 
vill se en utveckling av en heltidsmodell för studerande. Studier ska kombineras med praktik 
på heltid. Samverkan sker med arbetsmarknadsavdelningen såväl som det lokala näringslivet. 

 

 Trygghet  
Kungsör ska vara en trygg och säker plats.  För att motverka social oro och ökad användning av 
narkotika bland ungdomar behövs trygghetsskapande åtgärder i det brottsförebyggande 
arbetet. Samverkan mellan skola och socialtjänst är avgörande. Lika viktigt är polisiär närvaro. 

 

 Utveckling av äldreomsorgen  
Behovet av alternativa boenden för äldre med vårdbehov börjar också bli allt mer akut. Det 
behövs en långsiktig plan för utbyggnaden av kommunens äldreomsorg med en variation av 
bostäder och driftsformerna ses över. Vi ser stora möjligheter att utveckla Tallåsgården till ett 
trygghetsboende med egna lägenheter och en samlingssal. Kommande år står äldreomsorgen 
även inför stora rekryteringsutmaningar. För att klara utmaningen ser vi att kommunen 
återigen ska öppna upp möjligheten att rekrytera nya yrkesgrupper som kan avlasta och 
frigöra arbetstid för undersköterskor såväl som sjuksköterskor. Digitaliseringens möjligheter 
måste också tas tillvara och utvecklingen välfärdsteknik i intensifieras. Kommunen deltar som 
en aktiv part i utvecklingen i länet och erbjuder testmiljöer där våra äldre får prova fram ny 
teknik.  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Kommunfullmäktiges mål 2019  
(KS 2018/206) 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 styck-
en och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tid-
satta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maxi-
malt sju mål.  
 
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2018: 

• Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent 
av skatteintäkter och statsbidrag varje år. 

• Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 
invånare år 2025. 

• Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska 
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och 
Kungsörs KommunTeknik AB 

• I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka 
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbild-
ningsnämnden  

• Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och nä-
ringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två 
åren med två procent årligen med december 2016 som bas. 

 
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har 
fullmäktige möjlighet att justera i målen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2018-05-07 § 3 
och 2018-05-24, § 7 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-23 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 98 med skriftlig 

reservation 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar följande mål för 2019: 

1) Kommunen ska ha 9 000 invånare 2025 
2) Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skattein-

täkter och statsbidrag varje år 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

3) År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fos-
silfri. 

4) Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska 
öka varje år med 2017 som basår (målet riktas till barn- och 
utbildningsnämnden) 

5) Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste 
två åren med två procentenheter årligen med december 2017 
som bas. 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-05-07   3 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Kommunfullmäktiges mål 2019  
(KS 2018/206) 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 styck-
en och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tid-
satta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maxi-
malt sju mål.  
 
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2018: 

• Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent 
av skatteintäkter och statsbidrag varje år. 

• Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 
invånare år 2025. 

• Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska 
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och 
Kungsörs KommunTeknik AB 

• I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka 
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbild-
ningsnämnden  

• Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och nä-
ringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två 
åren med två procent årligen med december 2016 som bas. 

 
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har 
fullmäktige möjlighet att justera i målen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Resultatredovisning och förslag inför mål 2019 
 
KS BB överläggning Under överläggningen noteras att ett av nuvarande mål avrappor-

teras 2018 och ger möjlighet att ta fram ett nytt mål. Några av må-
len kan behöva omformuleras.  

 
Beslut Budget- och bokslutsberedningen konstaterar att fortsatt arbete 

med målen krävs. Eventuellt kallas till ett extra möte inför nästa 
möte med budget- och bokslutsberedningen den 21 maj 2018, 
klockan 13.00. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 7 
Kommunfullmäktiges mål 2019  
(KS 2018/206) 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 styck-
en och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tid-
satta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maxi-
malt sju mål.  
 
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2018: 

• Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent 
av skatteintäkter och statsbidrag varje år. 

• Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 
invånare år 2025. 

• Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska 
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och 
Kungsörs KommunTeknik AB 

• I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka 
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbild-
ningsnämnden  

• Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och nä-
ringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två 
åren med två procent årligen med december 2016 som bas. 

 
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har 
fullmäktige möjlighet att justera i målen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Resultatredovisning och förslag inför mål 2019 
• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2018-05-24, § 3 

 
KS BB överläggning Under överläggningen går utskottet igenom nuvarande mål och 

arbetar med formuleringar för målen det kommande året. 
 
 Mål 1 – invånarantal 2025 - enighet kring formuleringen 

 
 Mål 2 – kommunens resultat i procent av skatteintäkter och 

statsbidrag - majoriteten förordar en procent, alliansen förordar en 
och en halv procent 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att 
beredningen beslutat förorda en procent 

 
Mål 3 – miljömål kring fordon – majoriteten förordar att 75 pro-
cent av fordonsflottan ska vara fossilfri 2025, Stellan Lund (M) 
förordar att det ska preciseras till miljöbil eller elbil, Madelene 
Fager (C) förordar ett bredare hållbarhetsmål 
 
Ordföranden ställer alternativen mot varandra och finner att bered-
ningen beslutat enligt majoritetens förslag. 
 

 Mål 4 – elever behöriga till gymnasiet - enighet kring formule-
ringen 

 
Beslut Budget- och bokslutsberedningens förslag till kommunstyrelsen: 
 
 Kommunfullmäktige antar följande mål för 2019: 

1) Kommunen ska ha 9 000 invånare 2025 
2) Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skattein-

täkter och statsbidrag varje år 
3) År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fos-

silfri 
4) Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska 

öka varje år med 2017 som basår (målet riktas till barn- och 
utbildningsnämnden) 

 
Ett femte mål ska formuleras kring arbetet med arbetslösheten. 
Formuleringen ska vara klar till kommunstyrelsens sammanträde. 

 
 



 

 
 Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-05-23 KF-MÅL 2019 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
  
  
Vår handläggare  
Johanna Raland  
  
 
 
 

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 

Fullmäktigemål  
Kommunfullmäktige antar max 3-5 stycken mål och målen är giltiga en 
mandatperiod. Kommunfullmäktige styr med ett begränsat antal mål som ska 
ange vad man politiskt vill uppnå. Målen beskrivs med ett tidsatt och mätbart 
värde. Kopplingen mellan fullmäktiges mål och målen för nämnder och 
styrelser är inte direkt tvingande. Det är fullmäktige som bestämmer för vilka 
målen ska gälla. Kommunfullmäktige kan i förekommande fall även 
formulera mål direkt till en nämnd eller styrelse. Beslutsansvar: 
Kommunfullmäktige. Uppföljning och prognos: Till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige samt årlig redovisning av resultat och analys i 
årsbokslut.  

 
Förslag till fullmäktigemål 2019 
• Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025 
• Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och 

statsbidrag varje år 
• År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri 
• *Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka 

varje år med 2017 som basår. 2017: 81,6 %  
• Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, 

arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två 
procentenheter årligen med december 2017 som bas 
Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 % 
Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 % 
Arbetslöshetsmål december -20, 7,3 % 

 
* Detta är ett mål som mäter resultat och som är direkt kopplat till den 
verksamhet som kommunen bedriver. Måttets resultat är kopplat till det 
nationella målet som syftar till behörighet till gymnasiet. Resultatet hämtas 
från Skolverket och redovisas som andel elever behöriga till yrkesprogram 
(den lägsta behörigheten). Måttet finns även inom Öppna Jämförelser och 
Kommunens Kvalitet i Korthet. Källa: Skolverket och SCB:s statistik 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa föreslagna mål till 
fullmäktige mål 2019 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2018-06-04   14 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 98 
Kommunfullmäktiges mål 2019  
(KS 2018/206) 
Kommunfullmäktiges mål ska, enligt styrmodellen vara 3-5 styck-
en och gälla en mandatperiod (fyra år). De ska vara mätbara, tid-
satta och realistiska. Till detta får styrelser och nämnder ha maxi-
malt sju mål.  
 
Kommunfullmäktige har antagit fem mål för 2018: 

• Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent 
av skatteintäkter och statsbidrag varje år. 

• Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 
invånare år 2025. 

• Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska 
vara klara under 2018. Målet riktas till kommunstyrelsen och 
Kungsörs KommunTeknik AB 

• I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka 
varje år med 2015 som basår. Målet riktas till barn- och utbild-
ningsnämnden  

• Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och nä-
ringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två 
åren med två procent årligen med december 2016 som bas. 

 
I samband med behandling av budgetramar för kommande åren har 
fullmäktige möjlighet att justera i målen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Budget- och bokslutsberedningens protokoll 2018-05-07 § 3 
och 2018-05-24, § 7 

• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-23 
 
KS BB beslutsförslag Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar följande mål för 2019: 

1) Kommunen ska ha 9 000 invånare 2025 

2) Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skattein-
täkter och statsbidrag varje år 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

3) År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fos-
silfri 

4) Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska 
öka varje år med 2017 som basår (målet riktas till barn- och 
utbildningsnämnden) 

 
KS överläggning Under överläggningen noteras att kommunstyrelsens förvaltning 

tagit fram förslag till lydelse av det femte målet kring arbetslös-
heten enligt följande: ”Kommunen ska, i samverkan med Arbets-
förmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslös-
heten de närmaste två åren med två procentenheter årligen med 
december 2017 som bas.” 

 
 Madelene Fager (C) yrkar på ändring av andra målet så att resul-

tatet ska utgöra minst 1,5 procent av skatteintänkter och statsbi-
drag varje år. 

 
 Efter avslutad överläggning ställer ordföranden budget- och bok-

slutsberednings förslag inklusive det femte målet mot Madelene 
Fagers ändringsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 
beslutat enligt beredningens förslag inklusive det femte målet. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag:  
 

Kommunfullmäktige antar följande mål för 2019: 
1) Kommunen ska ha 9 000 invånare 2025 
2) Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skattein-

täkter och statsbidrag varje år 
3) År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fos-

silfri. 
4) Andelen elever i årskurs nio som är behöriga till gymnasiet ska 

öka varje år med 2017 som basår (målet riktas till barn- och 
utbildningsnämnden) 

5) Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och 
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste 
två åren med två procentenheter årligen med december 2017 
som bas. 

 
Reservation Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Madelene Fager (C) 

skriftligt. 





Kungsörs kommun  
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Kommunfullmäktige 2018-06-18    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Förenklad delårsrapport per den 30 april 
2018 (KS 2018/230) 
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,  

”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda 
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.  
 
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i 
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30 
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en för-
enklad version. Rapporten är mycket övergripande och innehåller 
t.ex. inga kassaflödesanalyser eller noter.  
 
Arbetet med delårsrapporten är inte slutfört till dagens möte, men 
översiktligt visar det på följande resultat (exkl. semesterlöneskuld) 
i tusentals kronor: 
 
 Utfall Budget Avvikel-

se 
Års-
budget 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

21 768 24 152 2 384 72 455 

Barn- och utbild-
ningsförvaltmingen 

73 451 73 455 4 220 365 

Socialförvaltningen 73 587 76 637 3 049 229 910 
Finansiering -175 344 -176 543 -1 199 -529 630 
Totalt -6 538 -2 300 4 238 -6 900 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
208-05-24, § 4 

• Sammanställd delårsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 99 

  
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten 

och lägger den till handlingarna.  
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-05-21   2 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 4 
Förenklad delårsrapport per den 30 april 
2018 (KS 2018/230) 
Kommunstyrelsen ska, enligt sitt reglemente,  

”två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga 
kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda 
mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret”.  
 
Detta brukar göras i ett delårsbokslut per den 31 augusti och i 
årsredovisningen. Utöver det brukar en delårsrapport per den 30 
april tas fram. Årets delårsrapport per den 30 april görs i en för-
enklad version. Rapporten är mycket övergripande och innehåller 
t.ex. inga kassaflödesanalyser eller noter.  
 
Arbetet med delårsrapporten är inte slutfört till dagens möte, men 
översiktligt visar det på följande resultat (exkl. semesterlöneskuld) 
i tusentals kronor: 
 
 Utfall Budget Avvikel-

se 
Års-
budget 

Kommunstyrelsens 
förvaltning 

21 768 24 152 2 384 72 455 

Barn- och utbild-
ningsförvaltmingen 

73 451 73 455 4 220 365 

Socialförvaltningen 73 587 76 637 3 049 229 910 
Finansiering -175 344 -176 543 -1 199 -529 630 
Totalt -6 538 -2 300 4 238 -6 900 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

• Ekonomichefens presentationsbilder 
  

Beslut Budget- och bokslutsberedningen förslag till kommunstyrelsen: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner den förenklade delårsrapporten 

och lägger den till handlingarna.  
 























































Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Gemensamma hjälpmedelsnämnden, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Delårsrapport 1 2018 för Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden – Hjälpmedelcentrum 
(KS 2018/236) 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden har upprättat en delårsrapport 
för Hjälpmedelscentrum. I rapporten redovisas verksamheten ur 
olika perspektiv och jämförelse görs med samma period 2017.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Gemensamma nämndens för hjälpmedelsverksamhet och andra 

samverkansfrågor protokoll 2018-05-18, § 25 jämte delårs-
rapport 1 

• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 100 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Gemensam-

ma hjälpmedelsnämnden för Hjälpmedelscentrum och lägger den 
till handlingarna. 
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SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING 

Slutsatser 
 
Allt fler personer i behov av hjälpmedel får nu dessa behov tillgodosedda via Hjälpmedelscentrum i och 
med det nya uppdraget ”Hanteringen av medicinska behandlingshjälpmedel i hemmet”. Det har medfört 
förbättringar för patienterna och avlastning för Västmanland sjukhus.  

Under årets första månader har antalet beställningar ökat kraftigt vilket medfört logistiska utmaningar och 
behov av ökat inköp av hjälpmedel. Produktionen har ökat inom alla enheter. 

Sammanfattning av åtgärder och resultat 
 
Antalet uthyrda individhjälpmedel har ökat med 6,7 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel med 5,9 % 
exklusive nytt sortiment av medicinska behandlingshjälpmedel (MBH), jämfört med samma period 2017. 

Tillgängligheten till leverans av hjälpmedel och service av hjälpmedel är god. Tillgängligheten till 
utprovningar har förbättrats.  

Antalet beställningar och returer av hjälpmedel har ökat vilket tyder på att huvudmännen anpassar sig till 
den nya lagstiftningen om trygg och säker utskrivning från slutenvården.   

Den stora utökningen av sortimentet med MBH gör att helårsprognosen är svårbedömd. Med 
försiktighetsprincipen som vägledning beräknas därför helårsprognosen till 0.  

Framtidsbedömning 
 
I takt med utveckling av nära vård och snabbare utskrivningar från slutenvården kommer behoven av 
personförskrivna hjälpmedel att öka. Hjälpmedel som möjliggör en god arbetsmiljö kommer sannolikt också 
att öka.  

Sammanlagt leder detta till en ökad produktion med behov av processförbättringar och 
resursförstärkningar liksom behov av ökade inköp av hjälpmedel och tillbehör. 
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INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer 

Tillgänglighet delår 1, jmf med 2017 Delår 1 
2017 

Helår 
2017 

Delår 1 
2018 

Förändring delår 

Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar   67,7 % 74,0 %  80,2 %  12,5 procentenheter 

Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar 87,0 % 86,0 % 87,3 %  0,3 procentenheter 

Andel besvarade telefonsamtal Kundtjänst  91,4 % 91,5 %  91,0 % - 0,4 procentenheter 

Andel leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag  96,9 % 96,6 %  95,6 % - 1,3 procentenheter 

Rekonditionering enligt rekonditioneringsplan 98,2 % 95,2 % 82,7 % - 15,5 procentenheter 

Andelen som erbjudits utprovning inom 15 arbetsdagar ökade med 12,5 procentenheter jämfört med delår 
1 2017. Resultatet bedöms bero på en stabilare bemanning, kompetens och samordning. 

Andelen slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar har ökat med 0,3 procentenheter och ligger kvar över 
målet. 

Andelen besvarade telefonsamtal minskade med 0,4 procentenheter, vilket är en följd av ökad belastning 
på grund av införandet av MBH. För patienter med dessa hjälpmedel har tillgängligheten förbättrats då 
patienter kan besöka Hjälpmedelscentrum under alla vardagar under öppettid. 

Andel levererade hjälpmedel1 på planerad leveransdag har minskat med 1,3 procentenheter och uppnår 
fortfarande målet om 95 %. 

Åtgärder 
En mängd åtgärder har genomförts för att tillgodose behoven hos patienter med de nya MBH som 
övertagits från Västmanlands sjukhus. Tillbehör skickas via post hem till patienterna eller – om det är 
skrymmande – till deras vårdcentral. E-tjänsten på 1177.se har utvecklats och underlättar för patienten att 
beställa tillbehör och kontakta Hjälpmedelscentrum för övriga tjänster. Alla patienter har fått ett brev som 
beskriver kontaktvägar.   

Samlad bedömning 
Verksamheten har på ett utomordentligt sätt hanterat övertagandet av MBH från Västmanlands sjukhus 
samtidigt med produktionsökningar och kunnat bibehålla en hög tillgänglighet.  

 

                                                           
1 Avser lagervaror 
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 
 

Mål Indikator Målvärde  Utfall delår 1 

Ökad användning av  
e-tjänster 

Öka antalet ärenden i e-tjänst 1177 Vårdguiden Öka 10 % 
(helår) 

10 % ökning 
 

Kortare ledtider 
(väntan) 

Erbjuden tid för utprovning inom 15 arbetsdagar 75 % 80,2 % 

” Andel patienter som fått service/reparation slutförd inom 5 
arbetsdagar 

80 % 87,3 % 

” Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst  95 % 91,0 % 

 ” Andel leveranser enligt planerad leveransdag 95 % 95,6 % 

Löpande uppföljning Produktion enligt överenskommen specifikationsplan 
Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag 
Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund 

 
 
90 % 

 
Ett fåtal 
91,0 % 

 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer 

Införande av medicinska behandlingshjälpmedel (MBH) 
Hjälpmedelscentrum har under perioden övertagit ca 2700 stycken CPAP/APAP från Västmanland sjukhus. 
De används fr.a. för behandling av patienter som lider av obstruktiv sömnapné. Införandet har föregåtts av 
förberedelser tillsammans med klinik, övertagande av befintliga lager och framtagande av nya processer.  

Klinikerna hyr nu CPAP/APAP från Hjälpmedelscentrum i stället för att själva köpa in och äga dessa, i hyran 
inkluderas aktiviteter, tjänster som förebyggande och avhjälpande underhåll, paketering och utskick av 
tillbehör, rådgivning, avskrivningskostnader och andra kostnader som är förknippade med hjälpmedlet. 
Hjälpmedelscentrums verksamhetssystem webSesam används vid förskrivning och registerhantering vilket 
innebär att vårdgivare inom regionen och i kommunal hälso- och sjukvård kan se de hjälpmedel och 
tillbehör en patient har. Förändringen innebär förbättringar i spårbarhet, i de fall uppgifter saknas idag 
kommer dessa införas så snart uppgifterna blir kända.  Införandet kommer att rapporteras separat senare 
under året och berörs endast kort i delår 1. 
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Produktion 
Produktion delår 1, jmf med delår 1 2017 2017 2018 Förändring % 
Antal beställningar 13 869 16 046 12,0 % 

Antal returer 9 344 10 588 13,1 % 

Antal arbetsorder Rekonditionering 4 912 6 051 23,2 % 

Antal konsulentremisser (utprovning) 377 417 10,9 % 

Antal arbetsorder Teknik (AU och FU) 3 605 4 079 13,1 % 

Antal kundtjänstsamtal 6 749 7 128 5,6 % 

Antal hämtordrar 5 673 6 790 19,7 % 

Flera mått har ökat kraftigt jämfört med delår 1 2017. Intensiteten i alla enheter har varit mycket hög, från 
upphandling, beställningar och returer till serviceaktiviteter, utprovningar och kundtjänstsamtal. 

Antalet beställningar har ökat med 12,0 %, varav 2 procentenheter utgörs av nytt sortiment för MBH, 
jämfört med delår 1 2017. Antalet returer har ökat 13,1 %. Västmanlands sjukhus rapporterar att 
utskrivningsprocesser har förbättrats i samarbete med kommunerna och därför tolkas denna kraftiga 
ökning som en följd av snabbare utskrivningsprocesser.   
 
Antal arbetsorder rekonditionering har ökat 23,2 % inklusive MBH. Detta kan också påverkas av minskad 
kassation på grund av ökad miljömedvetenhet. 

Antalet arbetsorder teknisk service har ökat med 13,1 % varav avhjälpande underhåll står för 5 % och MBH 
2 %. Övrig ökning är förebyggande underhåll vilket till viss del kommer korrigeras under året. Samma period 
2017 minskade antalet arbetsorder något. Svängningar inom +/- 5% på kort tid är normalt och svårt att 
förutse eller påverka. Om ökningen fortsätter kan det bli svårt att upprätthålla tillgänglighetsmålet.  

Antalet konsulentremisser har ökat 11 % jämfört med delår 1 2017, störst ökning inom området 
kommunikation/kognition med många utprovningar av tyngdprodukter på grund av nya förskrivare och 
nytt sortiment.  

Telefonsamtalen till Kundtjänst har ökat med 5,6 % jämfört med delår 1 2017, framför allt till följd av 
tillskottet av MBH. Antalet ärenden till arbetsplatsbrevlåda har ökat med 25 %2 jämfört med delår 1 2017.  

Den 10 % ökningen i e-tjänsten 1177.se består till största delen av ärenden från CPAP-patienter. 

Utveckling och publicering av nya blanketter har genomförts och en webbaserad förskrivarutbildning har 
utvecklats och publicerats. 

  

                                                           
2 1032 ärenden delår 1 2018 



 
RAPPORT 6 (14) 

Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva  

  42550-1  

Delårsrapport 1 2018 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum 

Utfärdad av: Joakim Axelsson Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet 

Godkänd av:  
 

Volym uthyrda hjälpmedel (exkl. MBH) 
delår 1 jämfört med delår 1 2017 

2017 2018 Förändring % 

Volym individmärkta hjälpmedel 52 147 55 625 6,7 % 
Volym huvudhjälpmedel 66 668 70 628 5,9 % 
Totalt regionfinansierat (individmärkt) 43 231 45 861 6,1 % 
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland) 27 817 29 676 6,7 % 
Vårdval Västmanland (Centralt konto) 8 592 8 882 3,4 % 
Habiliteringscentrum 6 211 6 557 5,6 % 
Övriga enheter Region Västmanland 611 746 22,1 % 
Totalt kommuner (individmärkt) 8 830 9 665 9,5 % 
Arboga kommun 395 446 12,9 % 
Fagersta kommun 422 438 3,8 % 
Hallstahammars kommun 541 619 14,4 % 
Kungsörs kommun 278 265 - 4,7 % 
Köpings kommun 881 1 091 23,8 % 
Norbergs kommun 149 159 6,7 % 
Sala kommun 647 701 8,3 % 
Skinnskattebergs kommun 89 80 -10,1 % 
Surahammars kommun 376 372 -1,1 % 
Västerås stad 5 052 5 494 8,7 % 

Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel3 (exkl. MBH) har ökat med 6,7 % och antalet uthyrda 
huvudhjälpmedel (exkl. MBH) med 5,9 % till följd av ökade behov i befolkningen. 

Patientsäkerhet 
43 avvikelser har registrerats i Synergi varav 39 är interna registreringar. Hälften av dessa avser avvikelser 
till extern part, tio avvikelser rör arbetsmiljö, nio avser fellevererans och övriga blandade orsaker.  

121 avvikelser har registrerats i webSesam varav 95 % avser felaktiga leveranser av hjälpmedel eller 
tillbehör. En liten minskning jämfört med föregående år. 

10 avvikelser har registrerats gällande fel vid förskrivning, en kraftig minskning jämfört med föregående år. 
Det bedöms bero på förbättrat stöd i webSesam men en viss underrapportering kan förekomma. 

Samtliga avvikelser har analyserats inom en månad. Ett fåtal avvikelser har inkluderat förbättringsförslag. 

En anmälan till Läkemedelsverket har genomförts.  

Hjälpmedelscentrum medverkade på Patientsäkerhetens dag den 19 april med temat trycksårsprevention 
och informerade kring inkontinenshjälpmedel, trycksårsmadrasser och sittdynor för rullstol. 

  

                                                           
3 Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet 
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Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk 
 

13 beslut har beviljats och 3 har avslagits. Inget ärende har beslutats med delad finansieringsrisk eller 
merkostnad. I samverkan med Habiliteringscentrum testas ett nytt arbetssätt som innebär att förskrivare 
och hjälpmedelskonsulent i enskilda ärenden får tillgång till samlat stöd av ett bedömningsråd i ett tidigt 
skede inför eventuellt beslut om ansökan av hjälpmedel utanför sortiment och regelverk.  

Miljöarbete 
Förvaltningen arbetar med att förstärka det systematiska miljöarbetet genom att en ny intern 
miljöorganisation byggs upp under 2018, bland annat har antalet miljöombud utökats till tre. Förvaltningen 
har genomgått extern miljörevision i mars månad med gott resultat och Ledningens genomgång 
genomfördes i april.  

Åtgärder 
Ett mängd åtgärder har genomförts för att bygga upp processer för MBH inom alla enheter, de följts upp 
och utvärderas kontinuerligt. Arbetsplatser för MBH har tagits fram och planerats i takt med införande av 
det nya sortimentet.  

För att lyckas i vardagen med logistikproduktionen har logistiken infört en ”pulstavla” med inspiration av 
patientsäkerhetens gröna kors. Hela logistikgruppen träffas i början och slutet av veckan med kort 
information av vad som skett, vad som ska ske samt vem som ska göra vad.  

Ny lagstiftning kring Trygg och säker vård infördes under året och effektivare utskrivningar (från 5 dagar till 
3 dagar) av patienter från vårdinrättning har redan startat. Aktivitet på Hjälpmedelscentrum blir att 
tillgodose transport av hjälpmedel mer ”just in time” än tidigare. Ledtider behöver effektiviseras genom 
översyn av transportplanering, systemmöjligheter och resurser. 

Planerade miljöåtgärder under året är att förbättra kemikaliehanteringen, öka rapporteringen av 
miljöavvikelser och öka återanvändningen av hjälpmedel genom att vässa kriterierna för kassation. 

Samlad bedömning 
En högintensiv period med stora ökningar i produktionen med samtidig uppbyggnad av processer för att 
hantera MBH har klarats på ett mycket bra sätt tack vare engagerade medarbetare. Produktionsökningarna 
har medfört behov av utökade resurser. 

Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk  Kostnad kr           
Hostmaskin Cough assist, 2 st 
Inhalator Aerogen Solo, 2 st 
Mobility plus paket till Twion 
Drivaggregat E-drive med joystick till manuell rullstol 
Ichair med vårdarstyrning 
Elrullstol nr 2 Real Mobil, 4 st 
Förflyttningshjälpmedel Sara Stedy   
Racerunner cykel 

43 500 x 2 
8 695 x 2 
2 419 
37 000 
59 200 
41 500 x 3, 46 800 
12 850 
18 000 
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MEDARBETARPERSPEKTIV 

Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer: 
Mål Indikator Målvärde 2018 Utfall 2018 

HMC ska vara en 
attraktiv arbetsgivare 

Hållbart medarbetarengagemang (HME)   79,1 

” Sjukfrånvaro <6% 6,9 

Löpande uppföljning Antal rehabiliteringsärenden 
Antal arbetsmiljöavvikelser totalt 
Antal, specifika arbetsmiljöavvikelser (stickskador, hot/våld) 

 7 
5 
0/1 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer 
 

 

Korttidssjukfrånvaron har ökat på grund av att många medarbetare har drabbats av influensaliknande 
symtom. Långtidsfrånvaron har minskat något. Viss frånvaro beror på en ökad arbetsbelastning under 
semesterperioder sommar och vinter, låg bemanning med hög servicegrad är ansträngande och är en av 
orsakerna till upplevd stress.  
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En person har anställts inom ramen för regeringens beslut om extratjänster. 

En medarbetarundersökning genomfördes november/december 2017. Undersökningen innehöll två delar; 
Hållbart medarbetarengagemang (HME) och en del som fokuserat på samband mellan förutsättningar på 
arbetsplatsen, medarbetarnas stress och utmattningsnivå samt prestation över tid kopplat till 
resultatutveckling.  

Hjälpmedelscentrums HME resultat är 79,1 vilket är 2,6 över Region Västmanlands medelvärde liksom 2,1 
över medelvärdet för åtta landsting. Störst förbättringspotential har området motivation där värdet är 1,6 
under medelvärdet för Region Västmanlands och 1,7 under medelvärdet för åtta landsting.  

 
Hjälpmedelscentrums resultat i den andra undersökningsdelen visar att åtta områden är över riktvärde 
vilket påvisar en tillräcklig nivå för förändringskraft. Områdena arbetstakt och medarbetarskap är i 
komfortzon och områdena arbetsrelaterad utmattning och målkvalitet är i den kritiska zonen. 
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Det sammanlagda resultatet tolkas som ett gott resultat. I analysen noteras att förberedelser pågick med 
hög intensitet för införande av MBH under perioden och att skillnader finns mellan enheterna. Analys och 
framtagande av handlingsplan sker därför på enhetsnivå tillsammans med medarbetarna. På 
förvaltningsnivå visar resultatet en låg förekomst av kränkande särbehandling, trakasserier, hot om våld 
samt diskriminering. 

Åtgärder 
Övertagandet av MBH har ökat arbetsbelastningen. Många medarbetare har deltagit i framtagandet av nya 
arbetsrutiner, arbetsplatser och utbildning vilket tagit mer tid än beräknat och därmed påverkat dem 
negativt. Området MBH kommer att förstärkas med teknikerkompetens för att möjliggöra övertagandet av 
samtliga produkter enligt projektet.  

Dialog har startat med medarbetare och fackliga företrädare om eventuellt införande (2019) av två 
semesterperioder för tekniker. Syftet är att få en bättre bemanning och därmed minska de negativa 
effekterna av låg bemanning under sommaren.  

Handlingsplaner till medarbetarenkäten utvecklas nu i stor delaktighet med medarbetarna på respektive 
enhet för att anpassas till medarbetarnas olika behov. På övergripande nivå kommer området målkvalitet 
vara i fokus liksom att bevara det goda sociala klimatet.  

Logistik har genom ”pulstavla” arbetat fram en möjlighet för medarbetare att lämna in förbättringar i 
vardagen som utreds och prioriteras av den egna gruppen, små som stora möjligheter.  

Hälsoteamet har tagit fram en aktivitetsplan för hälsoarbetet 2018. Målsättningen för 2018 är bättre 
samspel och gemenskap på arbetsplatsen samt att främja aktiviteter för hälsa.  

Arbete för förbättrad säkerhet på Hjälpmedelscentrum har genomförts genom bland annat larmövning i 
kundtjänst och utrymningsövning vid brand i samarbete med säkerhetssamordnare.  

Samlad bedömning 
Den totala sjukfrånvaron har minskat. Korttidsfrånvaron är fortsatt låg även om den har ökat i jämförelse 
med förra året. Genom att fortsatt arbeta utifrån regionens rutiner för uppföljning av sjukfrånvaro så kan 
varningssignaler identifieras och sjukskrivning förebyggas.  

Återkopplingen från medarbetarenkäten visar överlag på goda resultat för hela förvaltningen och fokus 
kommer att vara på utveckling av området målkvalitet och hur vi behåller ett gott socialt klimat. Varje 
enhet fortsätter att analysera sitt resultat i syfte att skapa handlingsplaner med fokus på både förbättringar 
och viktmakthållande av positiva resultat. 

Införandet av MBH har påverkat samtliga medarbetare i varierande grad och fortsatt planering av insatser 
pågår för att säkerställa en god arbetsmiljö. 
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EKONOMIPERSPEKTIV 

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter 

Periodens resultat och helårsprognos – översikt 
Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat till och med april månad är + 947 tkr. Helårsresultatet 
prognostiseras till 0 tkr. 

 

 Bokslut 2017 tkr Budget 2018 tkr Prognos tkr 

INTÄKTER    

Hyra 98 055 105 851 106 025 

Återbetalning av resultat -3 416 0 0 

Försäljning 12 238 15 293 15 646 

Egenavgifter 330 300 335 

Serviceavtal 2 370 2 384 2 384  

Inkontinenssamordning 951  984 984 

Övriga verksamhetsintäkter 2 182 1 030 1 372 

SUMMA INTÄKTER 112 710 125 842 126 746 

 KOSTNADER    

Personalkostnader 36 567 41 086 42 152 

Tekniska hjälpmedel 29 530 34 266 34 266 

Övriga material, varor 144 170 170 

Lokaler 5 997 6 689 6 689 

Frakt och transport 1 080 1 060 1 201 

Avskrivningar hjälpmedel 25 487 27 941 27 941 

Avskrivningar övrigt 736 700 716 

IT-kostnader 3 189 3 751 3 760 

Övriga kostnader 8 447 8 434 8 103 

Finansiella kostnader 1 533 1 745 1 748 

SUMMA KOSTNADER 112 710 125 842 126 746 

 RESULTAT 0 0 0 
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Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling 
• Intäkter 

– Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period 2017 är 4 866 tkr och 12,9 %. 
– Av total intäktsförändring på 4 866 tkr är 636 tkr obudgeterad. 
– Den obudgeterade förändringen beror framför allt på följande händelser: 

• Högre volymökning för försäljning (exkl. MBH) och uthyrning av tekniska 
hjälpmedel samt sålda tjänster. 
 

• Kostnader 
– Total bruttokostnadsförändring jämfört med motsvarande period 2017 är 4 225 tkr och 

11,3 %. 
– Av total bruttokostnadsförändring på 4 225 tkr är 761 tkr obudgeterad. 
– Den obudgeterade bruttokostnadsförändringen beror framför allt på följande händelser: 

• De sociala avgifterna är enligt detaljbudgetanvisningarna budgeterade till 45,79 %. 
De beslutade sociala avgifterna uppgår till 46,47% av lönekostnaderna. 

• Ökad returtakt och effektiv rekonditioneringsverksamhet medför lägre 
inköpskostnader för tekniska hjälpmedel. 

• Lägre kassationskostnader för tekniska hjälpmedel, vilket är ett av målen i 
förvaltningsplanen som vi har arbetat aktivt med under våren. 

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt 
Prognosen baseras på följande förutsättningar: 

• Det är en mycket försiktig prognos. Dels på grund av stor osäkerhet om årets inledande höga 
volymökning kommer att fortsätta resten av året, dels på grund av mycket stor osäkerhet avseende 
det nya produktområdet MBH i hemmet där fas två i överförandet inleds i maj 2018. 

Det prognostiserade över-/underskottet beror framförallt på följande händelser: 

Positiva avvikelser 

• Höga volymökningar, främst inom försäljning (exkl. MBH), medför ökade intäkter. 

• Ökade statsbidrag för bidrag till sysselsättningsåtgärd för en person långt från arbetsmarknaden. 

Negativa avvikelser 
• Hjälpmedelscentrum övertog ett lokalt lager av tillbehör och förbrukningsartiklar till CPAP från 

Lungkliniken i december 2017 till ett anskaffningsvärde av ca 935 tkr. Övertagandet kommer att 
påverka årets resultat med maximalt motsvarande belopp för Hjälpmedelscentrum i år.  

• Ökade personalkostnader beror på en omfördelning av kostnader för HR-chef från köpta tjänster till 
lönekostnader, utökning av bemanningen på Teknik och inköp samt genom att bidra till 
sysselsättningsåtgärd för en person långt ifrån arbetsmarknaden. 

• Gamla fordon medför högre kostnader för reparationer samt hyra av lastbil under reparationstiden. 

• Kabinettdesinfektorn har varit trasig och inte kunnat användas vid flera tillfällen under året, vilket 
har medfört höga reparationskostnader och extra högt tryck på rekondverksamheten. 
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Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget 
Uppföljning av det nya produktområdet MBH i hemmet sker löpande månadsvis. Osäkerhet råder om 
faktiskt resursbehov för produktområdet och vi ser redan nu att en utökning med en heltidstjänst på Teknik 
och inköp behövs, vilket kommer att ske i höst. 

Dialog pågår sedan flera månader med ansvarig på avdelningen Leasingbilar inom Regionservice för att byta 
ut äldre fordon. Framtagning av kravspecifikation för upphandling av en tung lastbil pågår. 

Investeringsredovisning 

Investeringar - bokslut 2018-01-01 – 2018-04-30, belopp i tkr 
Tekniska 
hjälpmedel 
varav: 

2018-01 — 04 Helår Avvikelse 
Budget - utfall delår 1, 

2018 Inköp perioden 

utifrån budget 

2017-2018 

Bokslut 

2017 

Budget 
2018 

Prognos inköp 2018 

utifrån budget 2017-

2018 

Förflyttning 4 395 15 389 15 126 13 186  1 940 
Kommunikation 1 941 4 265 4 283 5 824     -1 541 
Behandling 3 470 8 651 8 907 10 411 -1 093 
Insulinpumpar 
MBH 
Elrullstolsgarage 

1 061 
912 

0 

1 964 
84 

0 

2 000 
3 500 
2 000 

2 684 
3 236 

0 

    -684 
264 

2 000 
Övr. hjälpmedel 
Övr. maskiner 
och inventarier 

1 832 
123 

5 364 
155 

4 634 
50 

4 497 
264 

   137 
-214 

Summa 13 734 35 872 40 500 40 102     809 
 

Resultat, analys 
Årsprognosen för investeringskostnaderna 2018 beräknas ligga inom beslutad ram. 

Av förflyttningshjälpmedlen har 2017 års ökning av rullstolar dämpats och ligger nu på en mer normal nivå. 

Inköp av kommunikationshjälpmedel har ökat. Jämfört med samma period föregående år har två fler 
samtalsapparater med ögonstyrning á 100 tkr köpts in. Förskrivning av elektroniska kalendrar har ökat, 
främst av produkten Memoplanner. Vi ser även en generell ökning i förskrivning av nödlarm, där 
produkterna har fått genomslag hos förskrivare. 

Av behandlingshjälpmedlen fortsätter tyngdtäckena att öka, där Barn och ungdomspsykiatrin är nya 
förskrivare.  

Inköp enligt beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk uppgår till 405 tkr hittills i år. 
Reglerna förändrades förra året och det är fortfarande mycket svårt att prognostisera årsutfall för dessa. 
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På grund av leveransstopp hos leverantör av insulinpumpar under perioden november 2017 - januari 2018 
är inköpen extra höga totalt sett årets första tertial. Inköpstakten beräknas dämpas något under resten av 
året, men beräknas ändå överstiga budget. 

En utredning om Hjälpmedelscentrum ska ta över hanteringen av elrullstolsgarage från Västerås stad är nu 
klar. Den resulterade i att Västerås stad behåller hanteringen av dessa. 

En trasig tvättmaskin har bytts ut. I prognosen ligger även utbyte av en diskdesinfektor, som nu anpassas 
även till rekonditionering av MBH samt nyinvestering i en arbetsplats till tekniker för MBH. 

Åtgärd 
Ett av målen i förvaltningsplanen är att genom bättre hushållning minska kassation av hjälpmedel. En 
arbetsgrupp har arbetat med det under våren och tagit fram en ny instruktion. 

Uppföljning av det nya produktområdet MBH sker löpande månadsvis. 

Inför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning om hjälpmedelsbehovet två år framåt och 
svaren bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att 
förvaltningens kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera.  

Ett omfattande arbete med prispressande upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till hög 
återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar till att hålla så låg prisnivå som 
möjligt. 

INTERN REFERENS 
Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2018-05-18 

Diarienummer: RV180866 

BILAGOR 
1. Verksamhetsrapport 
2. Investeringsbilaga 
3. Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsprognos 

 

 



Förvaltning/verksamhet: Hjälpmedelscentrum

Investeringar 

Bokslut 2018-01-01 - 2018-04-30

Belopp i tkr

Inköp Inköp Bokslut Budget Prognos Prognos Prognos

perioden utifrån 

budget 2017

perioden 

utifrån budget 

2018 2017 2018

perioden inköp 

2018 utifrån 

budget 2017

perioden inköp 

2018 utifrån 

budget 2018

inköp 2019 

utifrån budget 

2018

Avvikelse 

budget - utfall 

2018

Investeringsutgifter

Tekniska hjälpmedel 

Förflyttning 2 993 1 402 15 389 15 126 2 993 10 193 4 933

Kommunikation 1 941 4 265 4 283 5 824 -1 541

Behandling 3 470 8 651 8 907 10 411 -1 504

Insulinpumpar 1 061 1 964 2 000 2 684 -684

Medicinska behandlingshjälpmedel 912 84 3 500 3 236 264

Elrullstolsgarage 0 0 2 000 0 2 000

Övriga tekniska hjälpmedel 1 832 5 364 4 634 4 497 137

Datorutrustning 0

Leasingavtal 0

Övriga maskiner och inventarier 123 155 50 264 -214

Summa 2 993 10 741 35 872 40 500 2 993 37 109 0 3 391

Konst 0
Byggnader                               (endast 

Fastighet) 0

Totalsumma 2 993 10 741 35 872 40 500 2 993 37 109 0 3 391

2018-01-01 - 2018-04-30 Helår



 

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos 
 

 

Intäkter Förändring 
intäkter jmf fg 
år, Tkr.           
(Plus: Ökning av 
intäkter, Minus: 
Minskning) 

Förändring 
intäkter jmf fg 
år, procent.          

(Plus: Proc 
ökning, Minus: 
Proc minskning ) 

Avvik mot ack 
budget, Tkr.                
(Plus: Överskott, 

Minus:Underskott 
) 

Avvik helårs-
prognos/helårs-
budget, Tkr.                
(Plus: Överskott, 
Minus:Underskott) 

Försäljning och uthyrning av tekniska 
hjälpmedel 4 645 12,8% 331 562 

Återbetalning av resultat 0   0 0 

Övriga intäkter 221 14,2% 305 342 

Totalt  intäkter 4 866 12,9% 636 904 

     
Kostnader     
Kostnader Förändring 

kostnader jmf 
fg år, tkr.                   
(Plus:Ökning av 
kostnader, Minus: 
Minskning) 

Förändring 
kostnader jmf 
fg år, procent.                
(Plus: Proc 
ökning, Minus: 
Proc minskning) 

Avvik mot ack 
budget, tkr.                
(Plus: Överskott, 
Minus: 
Underskott) 

Avvik helårs-
prognos/helårs-
budget, tkr.                     
(Plus: Överskott, 
Minus: Underskott) 

Personalkostnader totalt 1 736 14,0% 40 -1 066 

Varav lönekostnader egen personal 1 231 14,8% 20 -709 

Varav sociala avgifter 736 20,0% -57 -462 

Varav övr pers.kostn. egen personal -210 -55,4% 77 105 

Varav inhyrd personal (int+ext) -21 -100,0% 0 0 

Inköpskostnader tekniska hjälpmedel 1 771 18,9% 280 0 

Avskrivningar hjälpmedel och övrigt 989 11,7% 79 -16 

Övriga kostnader -271 -3,8% 362 178 

Totalt bruttokostnader 4 225 11,3% 761 -904 

          

Ack resultatavvik/Prognostiserat 
resultat     1 397 0 

     
Förändring arbetad tid Förändring 

utfall jmf fg 
år, timmar 

Förändring 
utfall jmf fg 
år, procent 

Motsv antal 
årsarbetare 

 

Förändring arbetad tid totalt 3 261 8,1% 5,67  
Varav arbetad tid egen personal 3 261 8,1% 5,67  
Varav internt inhyrd personal 0   0,00  
Varav externt inhyrd personal 0   0,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hjälpmedelscentrum
Delårsrapport
2018-04

Dnr: 

Medarbetare

0%

2%

4%

6%

8%

10%

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Föregående år Innevarande år Målvärde

Sjukfrånvaro

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)
Sjukfrånvaro % (ack)

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Föregående år Innevarande år

Total sjukfrånvaro  7,5  6,9

  - varav korttidssjukfrånvaro, dag 1-14  2,6  3,7

  - andel långtidsfrånvaro över 60 dagar  40,5  32,8

Män  6,7  4,8

Kvinnor  8,3  8,8

Anställda -29 år  9,7  3,7

Anställda 30-49 år  6,5  4,5

Anställda 50 år-  7,7  9,9

Antal rehabiliteringsärenden (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Föregående år Innevarande år

Antal rehabiliteringsärenden  8  7

Varav avslutade rehabiliteringsärenden  4  3

0

1

2

3

4

5

6

7

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Föregående år Innevarande år

Antal rehabiliteringsärenden

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

-5

0

5

10

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Hot och våld fg år Hot och våld Inn år Stickskador fg år Stickskador Inn år

Arbetsmiljöavvikelser

(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Arbetsmiljöavvikelser (ack)
(1 mån släp, inget vid årsbokslut)

Föregående år Innevarande år

Antal negativ händelse/olycka  3  5

Antal tillbud  0  0

Antal risk/iakttagelse  0  2

Totalt antal  3  7

  - varav hot och våld  0  0

  - varav stickskador  0  0
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Ekonomi

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Föregeående år Innevarande år Budget Prognos

Ackumulerat resultat (tkr)

-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

14,0%

18,9%

11,7%

-4,7%

8,8%

11,3%

Personal Tekniska hjälpmedel Avskrivningar

Övrigt Finansiellt Totalt

Kostnadsutveckling
(Ack utf/Ack utf fg år)

Förenklad resultaträkning (mkr) Motpart 1,2,3

Ack
utfall

Inn år

Ack
Budget

Inn år

Ack avv 
från 

budget

Ack Utfall 
Fg år

Helår
Prognos

Helår
Budget

Bokslut
Utf Fg år

Avv
Bud mot 

Prog

Ack Avv
Fg år

Intäkter

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel  40,8  40,5  0,3  36,2  122,0  121,4  0,6  107,2  4,6

Försäljning av tekniska tjänster inkl serviceavtal  1,0  0,8  0,2  0,8  2,4  2,4  0,0  2,4  0,2

Inkontinenssamordning  0,3  0,3  0,0  0,3  1,0  1,0  0,0  1,0  0,0

Övriga verksamhetsintäkter  0,4  0,3  0,1  0,4  1,4  1,0  0,3  2,2  0,0

Summa Intäkter  42,6  42,0  0,6  37,7  126,7  125,8  0,9  112,7  4,9

Kostnader

Personalkostnader -14,1 -14,1  0,0 -12,4 -42,2 -41,1 -1,1 -36,6 -1,7

Inköpskostnader tekniska hjälpmedel -11,1 -11,4  0,3 -9,4 -34,3 -34,3  0,0 -29,5 -1,8

Avskrivningar hjälpmedel och övrigt -9,5 -9,5  0,1 -8,5 -28,7 -28,6  0,0 -26,2 -1,0

Övriga kostnader -6,4 -6,7  0,3 -6,7 -19,9 -20,1  0,2 -18,9  0,3

Finansiella kostnader -0,6 -0,6  0,0 -0,5 -1,7 -1,7  0,0 -1,5  0,0

Summa Kostnader -41,6 -42,4  0,8 -37,4 -126,7 -125,8 -0,9 -112,7 -4,2

Resultat  0,9 -0,4  1,4  0,3  0,0  0,0  0,0  0,0  0,6
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Ekonomi

Arbetad tid (ack)

Förändring Förändring %Föregeående ÅrInnevarande År

Utförd arbetstid  43 769  4 167  10,52 39 602

  - varav övertid/mertid  105  66  169,44 39

  - varav timavlönade  170  166  4 161,25 4

Justering timavlönade, övertid/mertid, vab. (Diff mot vald månad fg år.)  46  46  0,00 0

Justering personer i omställningsprogrammet. Objekt 9910.  0  0  0,00 0

Justering utvecklingsanställda. -315 -315  0,00 0

Justering inhyrd personal från externa bemanningsföretag  0  0  0,00 0

  - varav läkare  0  0  0,00 0

  - varav sjuksköterskor  0  0  0,00 0

  - varav övriga  0  0  0,00 0

Justering inhyrd personal från resursenheten  0 -61 -100,00 61

Justering för fler eller färre arbetsdagar inn år jmf med fg år  0 -609 -100,00 609

Justering för en extra dag i februari (vid skottår) för arb med schema  0  0  0,00 0

Arbetad tid inkl jour/beredskap  43 501  3 229  8,02 40 272

Avdrag arbetad tid under jour/beredskap -5  33 -87,84-37

Arbetad tid exkl jour/beredskap  43 496  3 261  8,11 40 235

Antal årsarbetare utifrån arbetad tid exkl jour/beredskap  76  6  8,11 70
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§  
Årsredovisning 2017 – VafabMiljö kommu-
nalförbund (KS 2018/216) 
VafabMiljö kommunalförbund har översänt årsredovisning 2017 
samt revisionsberättelse och revisionsrapport. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• VafabMiljö kommunalförbunds årsredovisning 2017 
• VafabMiljö kommunalförbunds revisorers revisionsberättelse 

för år 2017 och revisionsrapport 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 101 

  
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige lägger Årsredovisning 2017 för VafabMiljö 

kommunalförbund med godkännande till handlingarna och 
beviljar förbundsdirektionen och dess enskilda förtroendevalda 
ansvarsfrihet för 2017. 
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VafabMiljö Kommunalförbund  
bildades i december 2014. Sedan dess 
har medlemskommunerna lämnat 
över sitt renhållningsansvar till  
kommunalförbundet. Heby var först ut 
2015 och 1 november 2017 lämnade 
de sista kommunerna, Köping, Arboga 
och Kungsör, över avfallshanteringen 
till kommunalförbundet. 

VafabMiljö ansvarar för den  
strategiska planeringen av frågor 
kring avfallshantering och uppgifter 
som rör insamling och behandling av 
avfall samt den myndighetsutövning 
som åligger medlemskommunerna 
enligt 15 kap Miljöbalken. 

Förbundet tar fram avfallsplan, 
renhållningstaxor och renhållnings-
ordning, besluten tas dock av  
respektive kommun. 

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

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

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

VAFABMILJÖ

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

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

VERKSAMHETSIDÉ
På uppdrag av våra medlems- 
kommuner tillhandahåller och  
utvecklar vi avfallstjänster för alla 
som bor och verkar i vår region.  
Tillsammans med våra kunder  
och andra aktörer arbetar vi för  
att skapa ett hållbart samhälle. 

VERKSAMHETSMÅL
VafabMiljö har fem övergripande  
mål enligt styrkortets perspektiv. 

•  VafabMiljö ska ha nöjda kunder

•  Medarbetarna ska vara  
kompetenta och engagerade

•  Verksamheten ska bidra till  
ökad resurshushållning

•  Samhällets förtroende för  
VafabMiljö ska fortsatt öka

•  Verksamheten ska ha en  
ekonomi i balans.

Läs om måluppföljning på sid 27.
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Carina Färm, 
Vd, VafabMiljö

VAFABMILJÖ
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gjorts under 2017 är en strategi för 
VafabMiljös transportverksamhet. 
Strategin visar vilka typer av  
transporter som ska utföras i egen 

regi och vad som ska upphandlas, 
både vad avser distriktsindelning, 
fordonstyper och transport av olika 
avfallsslag.

UPPÅT I AVFALLSTRAPPAN
VafabMiljö arbetar ständigt med att 
förflytta verksamheten uppåt i avfalls-
trappan. Under 2017 har utsortering 
av gips införts på samtliga Återbruk. 
Det har gjort att deponifraktionen 
minskats och att gammal gips kan bli 
ny genom ett samarbete med  
gipsproducenter.

Möjligheten att panta flaskor och 
burkar på Återbruken har också 
införts vilket gett bra utdelning, både 

Vi har träffat kunder, 
politiker, tjänsteperso-
ner, fastighetsägare, 
hyresgäster, företag 
som berörs av vår 
verksamhet för att 
prata om dagens 
avfallshantering och 
hur de vill att det ska 
fungera i framtiden. 

Under 2017 avslutades det omfattande 
arbete som bildandet av kommunal-
förbundet inneburit. Processen,  
som tagit tre år, blev klar i och med 
att Köping, Arboga och Kungsör  
lämnade över sin verksamhet den  
1 november 2017. 

Förutsättningarna för vidare- 
utveckling är därmed på plats och 
2018 blir första året då renhållnings-
verksamheten är samlad inom en 
och samma organisation, vilket också 
medför att vi kan få en helhetsbild  
av verksamhetens ekonomi.

AVFALLSPLAN OCH STRATEGISKA 
UTREDNINGAR
Under 2017 har ett intensivt arbete 
pågått för att samla in underlag till en 
ny gemensam avfallsplan för samtliga 
medlemskommuner i förbundet. Det 
har varit träffar och workshops  med 
kunder, politiker, tjänstepersoner, 
fastighetsägare, hyresgäster, företag 
och de som på olika sätt berörs av vår 
verksamhet för att prata om dagens 
avfallshantering och hur man vill att 
det ska fungera i framtiden. 

En del i arbetet har varit att ta fram 
en utredning om våra 18 Återbruks 
roll i framtiden. Flera Återbruk har 
många år på nacken och när de bygg-
des på 90-talet var avfallsmängderna 
i samhället betydligt mindre och  
antalet fraktioner som avfallet  
behövde sorteras i var avsevärt färre. 

Siktet i arbetet har varit inställt  
på avfallshanteringen år 2030. 
Synpunkterna är många och engage-
manget har varit stort. Under 2018 
jobbar vi vidare och kommer att  
presentera ett förslag på ny avfallsplan 
som slutligen ska beslutas av våra 
medlemskommuner.

Ytterligare en viktig utredning som 

för miljön och ekonomin. Vi har  
därför bidragit med 60 000 kr till  
Världsnaturfonden och deras arbete 
med att förbättra miljön i Östersjön. 

EKONOMIN
Förbundets ekonomiska resultat  
för 2017 är + 24,7 mkr, vilket är högt 
över budget.  Detta beror främst beror 
på mottagning av stora mängder  
förorenade jordmassor från bygg-
projekt runt om i regionen, men 
också beroende på högre intäkter vid 
försäljning av återvinningsmaterial. 

Det goda resultatet ger flera  
positiva effekter,  till exempel att  
vi kunnat egenfinansiera mer av  
genomförda investeringar, samt  
att vi fått möjlighet att bygga upp  
ett eget kapital inför omfattande  
investeringar de kommande åren.

En av dessa investeringar är  
biogasanläggningen för mottagning 
och behandling av matavfall. som  
vi beslutat att bygga ut. För denna  
investering på 93 mkr har vi också 
fått 32 mkr från Klimatklivet, Natur-
vårdsverket, vilket är mycket positivt. 

AVSLUTNING
Nu lägger vi 2017 till handlingarna 
och ser framåt. Ett år som på många 
sätt kommer att präglas av Valet 
2018. Återstår att se om ansvars- 
frågan för förpackningar och  
tidningar kan avgöras innan valet, 
hos kommunerna eller fortsatt på 
producenterna.

  
Carina Färm, Vd VafabMiljö

VAFABMILJÖ

Under 2017 har vi fortsatt samla renhållningsverksamheten i vår region 
inom en och samma organisation. 

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

OMVÄRLD  
OCH  
INTRESSENTER
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KOMMUNERNA OCH HUSHÅLLEN
VafabMiljö ser till att hushållsavfallet 
hämtas från hushållen. De 18  
Återbruken har hög tillgänglighet  
och på landsbygden turnérar vi med 
vårt mobila återbruk för att erbjuda 
god service och förutsättningar att  
källsortera grovavfall och farligt  
avfall. Vi har fem avfallsstationer i 
regionen som tar emot kommunernas 
hushållsavfall.

Det är viktigt att hålla en hög kvalitet 
på matavfallet. Det behandlas och  
blir både biogas och biogödsel som 
används på jordbruksmark. VafabMiljö 
har ett aktivt kvalitetssäkringsarbete 
där samarbeten med hushållen, 

fastighetsägarna, kommunerna och 
VafabMiljö är viktigt. 

Våra taxor under medelvärdet  
för Sverige
En undersökning om kommunala  
taxor, Nils Holgersson undersökningen, 
genomförs varje år. Den visar att 
medelvärdet på renhållningsavgifterna 
i regionen ligger 6 procent under 
medelvärdet för Sverige för 2017. 

Kommunikation
Vårt uppdrag att påverka såväl  
privatpersoner som företag att 
komma uppåt i avfallstrappan präglar 
vår kommunikation. Under året 

Marknad och kunder
I VafabMiljös region finns det cirka 162  000 hushåll och 16  000 före tag, som alla producerar avfall. 
Genom att erbjuda många olika lösningar inom avfalls- och återvinningsområdet kan vi tillgodose 
behovet av en hållbar, effektiv och miljöriktig avfallshantering.

OMVÄRLD OCH INTRESSENTER

handlade vi upp produktionen av 
VafabMiljös kundtidning Cirkulera. 
Tidningen distribueras tre gånger 
per år till samtliga hushåll i regionen. 
Vi fortsatte arbetet med att öka vår 
närvaro i sociala medier. 

Besöken på hemsidan var i nivå 
med föregående år, cirka 212 000 
besök. Vår film om Farbror Bengt  
och sopbilen på YouTube från 2013 
nådde över en miljon visningar under 
2017 vilket är mycket bra för den 
typen av film.

Vi bedriver ett omfattande  
informationsarbete med information 
i skolor, till nyanlända, företag och 
andra organisationer. 

Många hushåll och företag sorterar ut sitt matavfall. För bostadsrättsföreningar och samfälligheter erbjuds  
fastighetsnära insamling av förpackningar.
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ned med över 60 procent under året 
vilket beror på Kinas importförbud av 
plastavfall i början av året. Detta har 
gjort att det finns ett överflöd av plast 
kvar i Europa. 

Volymerna för sålda återvinnings-
material låg på ungefär samma 
nivåer som under 2017. 

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

OMVÄRLD OCH INTRESSENTER

I slutet på året fick medarbetare på 
Köping kommun utbildning i  
källsortering. Det är en satsning som 
vi framöver vill erbjuda medlems-
kommunerna. Kommunikations- 
arbetet beskrivs ytterligare på sid 22.

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

Företagens intresse för helhets- 
lösningar och fastighetsägarnas  
intresse för fastighetsnära insamling 
av förpackningar fortsatte att öka. 

De avfalls- och återvinningstjänster 
VafabMiljö erbjuder är bland annat:

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

material
• Återbrukskort för småföretag 
• Rådgivning och utbildning

Vi erbjuder också olika lösningar för 
farligt avfall. Med ett Återbrukskort 
för farligt avfall kan mindre företag 
lämna detta på Återbruken.

Företags- och verksamhetsförsäljni-
ngen är självfinansierad och påverkar 
inte kostnaden för hushållsavfallet. 

Ny Affärsplan
Under året började arbetet med att  
ta fram en ny affärsplan för den  
konkurrensutsatta verksamheten  
där ett antal produktområden har 
definierats. Varje område kommer att 
följas upp med en mer processinriktad 
uppföljning jämfört med tidigare. 

Kopplat till dessa produktområden 
ska mål, handlingsplaner och mer 
specifika produktdefinitioner tas 
fram. Målet är att arbetet med affärs-
planen ska vara klart under 2018.

Avsättning av material
Priserna på blandskrot gick upp med 
25 procent under 2017. 

Prisutvecklingen på wellpapp och 
tidningar var mer måttlig med en 
uppgång på cirka 5 procent. 

Ersättningen för plast har rasat 

FAKTA

Nyckeltal 2017 2016

Antal skolelever som
fått information 6 564 7 327
Antal hemsidesbesök 214 300 212 101
Antal nya avtal fastighetsnära ins. 32 32
Antal nya avtal om helhetslösningar 29 21
Antal nya Återbrukskort 195 167
Antal Återbruksbesök (tusental) 1 900 1 915

KUNDSERVICE 
Vår kundservice tar emot frågor  
från våra företagskunder och från  
hushållen i våra 12 medlemskom-
muner. 

Frågorna handlar om tömningar, 
fakturor, priser, sortering, farligt  
avfall med mera. Under 2017 har  
vi infört en callback-funktion så att 
kunderna kan välja att bli uppringda 
om det är telefonkö.

Avfallslösning för farligt avfall, det så kallade Flexiskåpet. 
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VafabMiljö erbjuder en mängd olika avfallslösningar 
till företag och verksamheter.
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Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens,  
jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan 
på naturen. En miljöriktig avfallshantering är en förutsättning för det.

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

Intressenternas 
synpunkter är  
viktiga i arbetet med 
avfallsplanen. 
I december 2017 
hade vi fått in cirka 
700 synpunkter

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

ARBETET MED NY AVFALLSPLAN 
FORTSÄTTER
Under 2016 påbörjades arbetet med 
att ta fram en ny avfallsplan med 
gemensamma taxor och renhållnings-
föreskrifter för hela regionen. 

Avfallsplanen är förbundets vikti-
gaste styrdokument och i den slås fast 
hur avfallshanteringen ska utvecklas. 
Målet är att planen ska vara klar 
2018 och gälla till 2030. Såväl planen 
som taxor ska beslutas i respektive 
kommunfullmäktige. 

För att få en bred förankring har 
vi under 2017 bedrivit ett omfat-
tande dialogarbete. För att skapa 
intresse för avfallsplanearbetet valde 

vi att kalla dialogen för Let´s talk 
rubbish. Politiker och tjänstemän, 
företag, hushåll, barn och ungdomar 
har engagerats genom workshops, 
kundfokusgrupper, skolinformationer, 
och möten i det publika rummet, till 
exempel på mässor och festivaler. 

Intressenternas synpunkter är 
mycket viktiga i avfallsplanearbetet. 
Vid årsskiftet 2017/2018 hade vi fått 
in cirka 700 synpunkter via möten 
och via den kampanjsajt vi satt upp 
för avfallsplanearbetet om allt från 
källsortering, nedskräpning och  
Återbruken till insamling av sopor 
och beteendepåverkan. 

FOSSILFRIA FORDON
Vår fordonsflotta med bilar och 
maskiner på Gryta avfallsstation är 
fossilfri. Sopbilar, poolbilar, personal-
bilar, avdelningsbilar, förmånsbilar, 
lastmaskiner och sorteringsmaskiner 
tankas med biogas eller HVO, ett 
bränsle som har slakteriprodukter 
som ursprung. 

MILJÖ- OCH KVALITETSARBETE
Vår verksamhet påverkas av ett stort 
antal lagar och bestämmelser inom 
miljöområdet. För att säkra att lagar 
och andra krav uppfylls samt för att 

få struktur i miljöarbetet, arbetar 
vi sedan länge enligt miljölednings-
systemet ISO 14001. Sedan 2013 
är ledningssystemet även certifierat 
enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. 

Betydande miljöaspekter
Varje år görs en genomgång av vår 
verksamhet för att identifiera var  
den största miljöpåverkan uppstår. 

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

Under 2017 har dessa aspekter 
ansetts betydande då vi är ett  
miljöföretag:

 Historisk deponering
• Lakvattenhantering
• Deponigasuppsamling
•  Insamling och transport  

av material
•  Information om sortering  

och avfall till hushåll
• Produktion av biogas

Till dessa betydande miljöaspekter 
finns rutiner, mål och nyckeltal.

Miljöaspekterna kommer inom snar 
framtid att kompletteras av ett arbete 
kring väsentlighetsanalys, som en del 

Hållbar samhällsutveckling

En av VafabMiljös bilar som samlar in källsorterade material. Bilen drivs av biogas.

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

EKOLOGISK HÅLLBARHET
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i en framtida hållbarhetsredovisning. 
Vi ska även ta fram en ny intressent-
analys där förbundets intressenter 
presenteras, såväl primära som 
sekundära. Det är viktigt att vi förstår 
våra intressenters behov och för- 
väntningar. Dialog är en central del  
i hållbarhetsredovisningen.

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

I oktober genomfördes en uppföl-
jande extern revision som gick mycket 
bra. Det ledde till att VafabMiljö fick 
förlängda certifikat för kvalitets-
systemet och miljöledningssystemet. 
Under 2018 kommer vi att certifiera 
oss enligt den nya ISO-standarden för 
miljö och kvalitet.

UTSLÄPPSRÄTTER 
EU:s system för handel med utsläpps-
rätter är ett styrmedel för att på  
ett kostnadseffektivt sätt minska 
utsläppen av växthusgaser. 

VafabMiljös förbränningsanläggning 
i Köping ingår i handelsperioden för 
utsläppsrätter för fossil koldioxid.

INTERN MILJÖKONTROLL
Vid deponierna uppstår lakvatten 
som måste tas omhand. Framför  
allt handlar det om att säkerställa  
att inga föroreningar från deponierna 
sprids i omgivningen. 

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

Som en miljöåtgärd samlas metan-
gas upp från deponierna i Västerås,  
Enköping och sedan sommaren 2017 
även i Sala, eftersom den gasen är 
en kraftig växthusgas. Den återvinns 
genom el- och fjärrvärmeproduktion. 

AVFALLET ÅTERVINNS
Den största andelen av de avfalls-
mängder som kommer in till våra 
anläggningar bearbetas till  
exempel genom krossning för att 
sedan skickas till externa  

anläggningar för materialåtervinning 
eller energiåtervinning. En del avfall 
körs direkt till återvinningsföretag, till 
exempel metallskrot. Andra material 
som avsatts är exempelvis tidningar, 
kontorspapper, well, kartong och gips.

Av det farliga avfallet återvinns 
bland annat avfallsolja, bilbatterier, 
gasol, kolsyreflaskor, kyl och frys

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

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

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

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

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

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

 •  branschföreningen Avfall Sveriges 
utvecklingskommitté

•  det strategiska innovations- 
programmet RE:Source

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

•  Jordbruks- och Miljöteknisk 
Forskning och stiftelsen 

•  Jordbrukstekniska institutet 
Nationell Biogasstrategi

Försöksverksamhet
Under året har ett flertal projekt  
genomförts med syfte att öka  
materialåtervinningen vid våra  
Återbruk, utveckla fastighetsnära 
insamling av smått el-avfall från 

hushållen, materialåtervinning av 
plastavfall med blandad kvalitet så 
kallad kommunplast läs mer på sid 25, 
utvärdera miljömässiga effekter vid 
användande av olika material för slut-
täckning av avfallsupplag med mera.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

För att uppnå bästa möjliga avfallshantering arbetar VafabMiljö enligt Avfallstrappan, ett EU-direktiv som beskriver hur avfallet  
ska tas om hand på bästa sätt för miljön. Här jobbar vi med Dialogen kring avfallsplanen på Skräpplockardagen i Arboga.
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INSAMLING FRÅN HUSHÅLL
Hushållsavfallet som VafabMiljö tar 
hand om kommer in via insamlingen 
av restavfall och bioavfall. Restavfallet 
ökade något från 50 400 ton 2016 till  
50 700 ton 2017. Bioavfallet mins-
kade från 17 400 ton 2016 till 16 400 
under 2017. 

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

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

Avfallsmängderna som samlades  
in från Återbruken var 89 600 ton 
vilket är en minskning med knappt 
1,5 procent. 

Antalet besök var drygt 1,9 miljoner, 
vilket är i nivå med föregående år. 

Sorteringen på Återbruken gör att 
drygt 96 procent av avfallet kunde 
återvinnas. Antingen genom  
materialåtervinning eller genom  
förbränning med energiutvinning.

Småföretag med Återbrukskort  
kan använda Återbruken för att 
lämna mindre mängder avfall från 
sina verksamheter. 

Under 2017 infördes Gipsinsamling 
till återvinning, detta har medfört att 
vi minskat mängden avfall till deponi 
med nästan 20 procent. Ordet  
Brännbart har också tagits bort,  
samma möjlighet att lämna avfall 
finns, men borttagandet av  
benämningen Brännbart har medfört 
en minskning av avfall till förbrän-
ning med cirka 10 procent jämfört 
med tidigare år. Återbruk som införde 
detta tidigt under 2017 ligger på en 
minskning med närmare 30 procent.

Pantinsamlingen har fungerat  
bra under 2017. Pantmaskinen  
”Pantamera express” installerades  
på Återbruket Bäckby i samarbetet 
med Pantamera. Sedan tidigare finns 
även en maskin på Återbruket  
Ängsgärdet. Intäkterna från Pantame-
ra går till olika välgörande ändamål. 

Farligt avfall från hushåll
Den insamlade mängden farligt 
avfall, inklusive elavfall samt kyl- och 
frysskåp, var drygt 8 400 ton 2017 
jämfört med 8 700 ton under 2016.

Hushållen lämnade in nära 26 kg 
farligt avfall per invånare, vilket är 
bland de största mängderna i Sverige. 
El-avfallet utgör mer än hälften  
av mängderna.

Statistik från El-kretsen visar att 
i regionen varierade den insamlade 
mängden elektronik med produ- 
centansvar mellan 12,2 kg/invånare 
och 20,7 kg/invånare  vilket kan  
jämföras med ett medel i Sverige  

på nära 13 kg/invånare. El-avfall kan 
även lämnas till Samlaren. Samlaren 
är ett skåp där hushållen kan lämna 
mindre el-avfall, batterier och glöd-
lampor. Skåpet finns idag i två butiker 
i Västerås.

Hushållsentreprenader
VafabMiljö ansvarar för insamling och 
transport av hushållsavfall i samtliga 
kommuner. I Enköping, Sala och delar 
av Västerås sköts insamlingen med 
hjälp av entreprenörer. I början av 
2018 blev två upphandlingar klara. 
Allmiljö vann båda och kommer att 
köra i alla kommuner utom Västerås 
som VafabMiljö kör i egen regi.

Hushållsnära insamling
VafabMiljö jobbar med hushållsnära 
insamling av förpackningar från  
hushåll i regionen. Ett exempel är  
vårt uppdrag att hämta förpackningar 
i Mimers ca 240 miljöbodar i Västerås 

Driftverksamheten

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Under året fortsatte mängden verksamhetsavfall samt bygg- och riv-
ningsavfall från företag att öka. Jämfört med 2016 är ökningen 27 pro-
cent. Mängden avfall som samlades in på Återbruken sjönk något men 
antalet besökare är i nivå med 2016. Vi fortsätter arbetet med sluttäck-
ning av deponierna.

VERKSAMHETSPOLICY

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

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

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

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

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

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

•  Vi bryr oss om varandra och samarbetar 
för att förebygga risker, föroreningar, 
olyckor och andra fel.
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och hos Salabostäder i Sala. Även 
städning och kärltvätt ingår i  
uppdraget. 

Insamlingen av förpackningar  
ökade förra året med 2 400 nya 
hushåll och totalt har drygt 40 000 
hushåll  fastighetsnära insamling  
av förpackningar. 

Insamlingen har betydelse för att 

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

INSAMLING FRÅN FÖRETAG
Vi arbetar även med insamling av 
industri- och affärsavfall. VafabMiljö 
har containrar, liftdumprar och  
komprimatorer som hyrs ut till  

kunder. Hämtning av avfall genom-
förs med egna fordon och även  
i samarbete med andra åkerier. 

Under 2017 har mängderna  
verksamhetsavfall och bygg/riv-
ningsavfall ökat kraftigt. Ökningen 
är 27 procent jämfört med 2016. De 
avfallslag som ökat mest är schakt-
massor, bygg- och industriavfall till 
sortering och returträ.

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

Mängden avfall från industrin är 
större än föregående år, 39 400 ton 
exklusive jordar. 

Mängderna förorenade jordar som 
togs emot var 244 000 ton. Västerås 
dominerar fortfarande bland de stora 
byggprojekt där marken varit  
förorenad. Den förorenade jorden 
grävs upp och skickas till behandling. 

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

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

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Insamlingen av förpackningar ökade 
förra året med 2 400 nya hushåll och 
totalt har drygt 40 000 hushåll fastighets-
nära insamling av förpackningar.

Återbruken  2017  2016
2017: 89 600 ton  2016: 90 900 ton , 

Bioavfall/matavfall  2017  2016
2017: 16 400 ton  2016: 17 400 ton

Restavfall  2017  2016
2017: 50 700 ton 2016: 50 400 ton, 
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Även miljökraven på förbrännings-
anläggningarna har ökat. Detta 
innebär mer omfattande miljökon-
troller och att rökgasreningen på 
förbränningsanläggningarna blivit 
mer avancerad. 

För VafabMiljö har denna förändring 
haft stor betydelse för både  
verksamheten och ekonomin eftersom 
miljökraven gör behandlingsverksam-
heten mer komplicerad och dyrare. 

För att nå miljömålen och klara 
miljökraven utvecklas behandlings-
verksamheten kontinuerligt genom 
olika åtgärder för att utnyttja avfallet 
som en resurs. Inriktningen är att öka 
material återvinningen och att minska 
förbränningen och deponeringen.

Materialåtervinning
Omkring 33 000 ton avfall har 
materialåtervunnits. Det är i nivå 
med föregående år. Det är framför 
allt papper, tidningar, metallskrot, 
mjukplast, wellpapp och glas som har 
materialåtervunnits. Trädgårdsavfall 
har komposterats. Jord och sten har 
använts som sluttäckningsmaterial  
på deponierna. 

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

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

Under året har krossning av returträ 
och grönflis skett i egen regi på alla 
anläggningar. 

Biogasanläggning
Bioavfall/matavfall har behandlats 
tillsammans med vallgrödor och  
fett-avskiljarslam i biogasanläggning-
en i Västerås. Anläggningen  
producerar biogas och biogödsel. 

Under 2017 behandlades drygt  
20 680 ton bioavfall, fettavskiljarslam  
och vallgröda. Av detta framställdes 
1,6 miljoner m³ fordonsgas och  
19 800 ton biogödsel.

I regionen finns många fordon  
som drivs av biogas. Det finns flera 
hundra arbetsfordon, såsom taxibilar 
och transportbilar. Merparten av 
VafabMiljös sopbilar,  transportbilar, 
poolbilar och personalbilar drivs  
av biogas. Västerås Lokaltrafik har 
156 biogasbussar. 

VafabMiljö äger sex publika  
tankstationer och fyra tankstationer  
för bussar. En publik tankstation har 
byggts och tagits i drift i Fagersta 
under 2017. 

Den totala försäljningen av  
fordonsgas inklusive gas till bussar 
har minskat med nära 3 procent 
jämfört med 2016. Produktionen har 
varit något lägre än tidigare år på 
grund av mindre mängd inkommande 
material. Våra samarbetspartners  
har också haft en lägre produktion  
än föregående år.

Efterfrågan på fordonsgas är  
dock större än tillgången på lokalt 
producerad gas vilket under 2017  
lett till att en del växlad gas, cirka  
34 procent, har blandats in i for- 
donsgasen. Det är främst under  

vardagar som den egna gasen inte 
räckt till.

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

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

För att ta hand om oljehaltigt vatten 
finns det en oljestation. Här kan oljan 
återvinnas och det utgående vattnet 
renas. Slam från oljestationen och 
oljeförorenade massor behandlas  
genom kompostering. Detta arbete 
drivs i samarbete med entreprenör. 
Nära 6 000 ton massor med organiskt 
förorenade massor togs emot 2017.

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

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

Det finns även ett mellanlager,  
där farligt avfall mellanlagras för att 
sedan skickas till olika behandlings-
anläggningar som VafabMiljö har 
avtal med.

Avfallsstationerna i Enköping, Sala, 
Fagersta och Köping har tagit emot 
förorenade jordar, kyl- och frysskåp, 
elektronik och tryckimpregnerat trä. 

Säkerhetsrådgivning
Verksamheter som lämnar farligt 
gods till någon annan för transport  
eller transporterar farligt gods  
är enligt lag skyldiga att ha en  
säkerhetsrådgivare. VafabMiljös  
har säkerhetsrådgivare som jobbar 
både internt inom VafabMiljö men 
som också anlitas av företagskunder.  
Säkerhetsrådgivarna ser till att  
bestämmelserna följs, samt ger  
verksamheten råd i frågor som  
rör farligt gods.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Materialåtervinning  2017  2016
2017: 33  000 ton 2016: 32  800 ton

Energiåtervinning   2017  2016
2017:146  000 ton 2016:144 000 ton
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Energiproduktion
På Norsa Energiåtervinning i Köping 
tas avfall emot till förbränning för  
energiutvinning och leverans av 
värme till Västra Mälardalens energi 
och miljö i Köping. Anläggningen har 
tagit emot 21 600 ton bränsle för  
förbränning. Värmeleveransen till 
fjärrvärmenätet har varit 62 300 MWh.

En större investering har gjorts  
under året där man bytt ut avfalls-
traversen. Anläggningen ingår i 
handelsperioden för utsläppsrätter 
för fossilt koldioxid, som för 2017 
uppgick till nära 9 200 ton och för 
2016 uppgick till cirka 8 900 ton. 
Ökningen beror på en ändring i  
Naturvårdsverkets schablon där  
andelen fossilt koldioxid i avfall höjts.

VafabMiljö har transporterat rest-
avfall, trä, ris och grenar och plast 
i form av grovavfall till energiutvin-
ning. Totalt cirka 146 000 ton under 
2017, vilket är en ökning mot  
föregående år (144 000 ton). En stor 
del av leveranserna av avfallsbränsle 
gått till Mälarenergi. Ett avtal har 
tecknats med Mälarenergi om  
bränsleleveranser för säsongen 

2017/18. I övrigt har avfallsbränsle 
levererats till Fortum Värmes  
anläggningar i Sigtuna.

VafabMiljö jobbar med att förbättra 
utsortering av olika bränslekvaliteter. 
Det har varit svårt att hitta avsättning 
för den sorterade plasten i form av 
grovavfall från Återbruken.  
Ambitionen är att den ska materia-
låtervinnas men under 2017 har den 
skickats till energiutvinning. Läs mer 
på sid 25.

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

Under 2017 deponerades gips, 
isolering, PVC-rör och andra  
material som är svåra att återvinna 
eller förbränna med energiutvinning.

På Gryta startade tredje etappens 
sluttäckning som omfattar ca 4  
hektar. Ytor har terrasserats och 
tätskikt, dräneringsskikt samt skydds-
skikt har lagts på. Ledningar och 
brunnar har installerats. Arbetet 

fortsätter 2018. Sluttäckningen vid 
Sänkmossens avfallsstation i Fagersta 
påbörjades 2012 då deponin terras-
serades och tätskikt installerades. 
Under 2016 har sluttäcknings- och 
dräneringsarbeten utförts och skydds-
skikt lagts på. Begränsad tillgång till 
schakt har förlängt tiden för arbetet 
som beräknas vara klart 2018.

På Isätra utanför Sala ska  
anläggningen vara sluttäckt senast 
2020. Sluttäckning av en första etapp 
har påbörjats och beräknas vara klar 
2018. Terrasseringsarbete har utförts 
och lakvattensystemet har fått nya 
ledningar och brunnar. 

På Annelund i Enköping har  
sluttäckningsetapp 2 (3,5–4 hektar  
av totalt 11 hektar) tidigare  
färdigställts med tätskikt och  
dräneringsmatta. Påläggning av 
skyddsskikt har pågått sedan 2016.

På Norsa färdigställdes sluttäck-
ningen av slaggdeponin som är en 
deponi för farligt avfall under 2013.

Sluttäckning av deponin för icke 
farligt avfall som påbörjades 2014, 
har sedan 2016 fortsatt med pålägg-
ning av skyddsskikt. Sluttäckningen 

I juni invigdes en tankstation för biogas i Fagersta. 
Yngve Wernersson, styrelseordförande och Carina Färm VD. 

Mängderna avfall och antalet besökare till Återbruken låg på 
ungefär samma nivå som 2016.
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beräknas vara klar i juni 2018. 
Totalt har 357 000 ton massor  

använts i olika sluttäckningsarbeten 
och konstruktioner.

UNDANTAG
Ibland söker VafabMiljö undantag 
från förbuden att deponera brännbart 
och organiskt avfall på grund av  
begränsade möjligheter att ta hand 
om avfallet på annat sätt. 

För 2017 har tre ansökningar gjorts 
som totalt omfattar 21 000 ton avfall 
där en av dispenserna sträcker sig 
till att gälla även under 2018. Under 

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Farligt avfall mellanlagras på Gryta 
avfallsstation. På bilden Pelle Derewecki 
och Eva Winkler.

2017 har 8 344 ton avfall deponerats 
på undantag. Den största mängden av 
detta har utgjorts av förorenade  
massor från exploatering vid Öster 
Mälarstrand i Västerås. Exempel 
på övrigt deponerat avfall som har 
omfattats av undantag är gjuterisand, 
brandrester och andra specialavfall.

GASUTVINNING
Som en miljöåtgärd samlas metangas 
upp från deponier. Ett nytt  
gasutvinningssystem har driftsatts på 
Isätra under sommaren 2017.

På Gryta, Isätra och Annelund har 

den totala energiutvinningen 2017 
varit 11 100 MWh. 

LAKVATTENRENING
En viktig del i miljöarbetet är att ta 
hand om det lakvatten som uppstår vid 
deponierna. Lakvattnet tas om hand 
via kommunernas reningsverk eller 
lokalt på avfallsstationerna. 

Totalt hanterades cirka 420 000 m³ 
lakvatten under 2017. Av detta  
pumpades cirka 290 000 m³ lakvatten 
till de kommunala reningsverken.

SBR-anläggningar för lakvatten
SBR-anläggning på Gryta avfalls-
anläggning togs i drift under 2016. 
SBR står för satsvis biologisk rening. 
Lakvattnet behandlas i anläggningen 
och leds sedan genom ett sandfilter. 
Det renade vattnet  leds till Svartån. 
Under 2017 behandlades 102 000 m³ 

På Norsa behandlas allt lakvatten  
i en SBR-anläggning med ett filter 
som avslutande steg innan det leds  
till recipient. Under året har 24 000 m³ 
vatten behandlats. 

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

Farligt avfall  2017  2016

materialåtervinning
2017: 16 430 ton, 2016: 16 430 ton.

Farligt avfall   2017  2016

Energiåtervinning
2017: 9 620 ton, 2016: 11 050 ton.

Farligt avfall   2017  2016

Deponering
2017: 2 260 ton, 2016: 1 580 ton.
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Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där 
människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. 
För VafabMiljö handlar det bland annat om mångfald, utbildning och  
ett stort samhällsansvar.

SOCIAL  
HÅLLBARHET
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Under året har arbetet med  
kommunalförbundet fortsatt vilket  
inneburit övergång av verksamhet 
och medarbetare från Surahammar, 
Fagersta, Norberg, Köping, Arboga 
och Kungsör. Det innebär att vi nu 
har fått över all avfallsverksamhet 
från kommunerna i vår region enligt 
plan. Vi har också rekryterat nya 
medarbetare i takt med att verksam-
heten ökat.

JÄMSTÄLLDHET
En lönekartläggning har genomförts 
under 2017 med avsikt att uppräcka, 
åtgärda och förhindra eventuella 
osakliga skillnader i lön mellan  
kvinnor och män inom VafabMiljö. 
Analysen visar att det inte förekom-
mer några osakliga skillnader i lön 
inom vår verksamhet.

ARBETSMILJÖ
Vi arbetar ständigt för en trygg och 
säker arbetsplats genom ett syste-
matiskt arbetsmiljöarbete. Under 
2017 har alla chefer, arbetsledare och 
skyddsombud påbörjat en 3-dagars 
arbetsmiljöutbildning som ska mynna 
ut i en certifiering för desamma.  

Syftet med att erbjuda både chefer,  
arbetsledare och skyddsombud 
samma utbildning är att säkerställa 
att alla har en grundläggande  
kompetens inom arbetsmiljön och 
att skapa förutsättningar för en god 
samverkan inom vår verksamhet. 

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

det i vårt eget gym eller nyttjar  
möjligheten att få träningskort  
hos extern arrangör med hjälp  
av så kallat friskvårdsbidrag. 

Våra medarbetare erbjuds  
hälsoundersökning hos Företags- 
hälsovården samt subventionerad  
massage i våra egna lokaler. Under 
2017 anordnades även ett stort  
antal aktiviteter av trivsel- och  
friskvårdsgruppen.

Medarbetare
VafabMiljö har växt under flera år då medlemskommunerna lämnat över sitt ansvar för avfallshanteringen 
till oss. Under 2017 kom de sista kommunerna över till VafabMiljö och vid årsskiftet var vi 247 medarbetare.

Nu har vi fått över all avfallsverksamhet från kommunerna i vår region enligt plan.

SOCIAL HÅLLBARHET

FAKTA

Nyckeltal 2017 2016

Antal tillsvidareanställda 247 238
Antal män 170 166
Antal kvinnor 77 72

Sjukfrånvaro 2017
Total sjukfrånvarotid i %
  Totalt  Kvinnor  Män
–29 år 1,5 1,8 1,4
30–49 år 5,4 6,2 4,9
>50 5,1 7,4 4,5
Totalt 4,8 6,3 4,3
Totalt 2016 5,3 6,3 4,9
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VÄLGÖRENHET
Under 2017 har VafabMiljö fortsatt 
samarbetet med olika organisationer 
för insamling av föremål till åter-
användning på fyra olika Återbruk; 
Bäckby, Hälla, Skinnskatteberg och 
Fagersta. Denna insamling finns  
nu på 16 av våra 18 Återbruk. vi  
har  under året startat flera lokala 
samarbeten gällandet t ex insamling 
av cyklar och sportartiklar.

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

Alla Återbruk har även insamling 
av textilier i samarbete med Human 
Bridge. De jobbar med bistånd både  
i form av textilier till behövande samt 
sjukvårdsutrustning som möjliggörs 
av försäljning av textilier och kläder. 

FÅTT-PROJEKTET
På Återbruket Gryta finns en särskild 
box där återanvändbart trä kan  
lämnas. Detta återanvänds sedan  
av Bjurhovdaskolans träslöjd. Under 
2017 samlade vi in 1 ton trämaterial 
till Bjurhovdaskolan.

Vi har deltagit i 17 
publika aktiviteter 
under 2017. 8 st var 
i egen regi.

SKOLINFORMATION  
OCH STUDIEBESÖK
VafabMiljö har sedan länge träffat 
skolelever, studenter och övriga  
besökare för att berätta om avfall  
och miljö. Informatörerna träffade  
8 200 personer, vilket är i nivå  
med föregående år. Elever inom  
SFI, Svenska för invandrare, är  
en allt större målgrupp som vill  
ha avfallsinformation. 

Under 2016 startade VafabMiljö  

en Bo-skola i Västerås i ett samar-
bete med Mälarenergi och Mimer. 
Under 2017 har Boskolan flyttat till 
en lägenhet som Mimer äger. Det är 
en hemliknande miljö dit SFI-klasser 
får komma och lära sig mer om det 
egna boendet; allt från el-avtal och 
hur man är en god granne till hur 
källsortering av avfall går till.

 Intresset för studiebesök från kom-
muner i andra delar av Sverige och 
utomlands är fortsatt stort. Framför 
allt är det information om källsorte-
ring av bioavfall och studiebesök på 
biogasanläggningen som lockar. 

PUBLIKA AKTIVITETER
VafabMiljö har genomfört ett antal 
informationsträffar med nya och 
befintliga kunder samt deltagit i 17 
publika aktiviteter varav 8 aktiviteter 
var våra egna där vi till exempel  
träffade kunder på våra stationära 
och mobila Återbruk. 

Vid alla evenemang fanns infor-
mation kring avfallsplanen och vi 
uppmuntrade besökarna att lämna 
synpunkter. Läs mer om arbetet med 
avfallsplanen på sid 11.

INTERNATIONELLT SAMARBETE
Samarbetet med Botswanas huvud-
stad Gaborone fortsätter. 

Sedan 2016 pågår ett försök med 
källsortering i ett bostadsområde i  
Gaborone. Projektet syftar till att  
ordna insamlingsplatser i området 
men framför allt att arbeta med 
beteende- och attitydfrågor för att få 
människor att sortera ut det återvin-
ningsbara ur avfallet. 

Den första återvinningsstationen 
invigdes hösten 2017 och är i drift 
sedan dess. Fler återvinningsstationer 
ska byggas så att hela staden får möj-
lighet att källsortera. Det ska spara 
resurser,  minska miljöpåverkan och 
skapa arbetstillfällen samtidigt som 
de boende ska bli mer delaktiva i sin 
egen stads utveckling.

Lärdomar från detta projekt ska 
sedan användas för att vi i Västerås 
ska bli bättre på att nå ut med  
information till invånare med annan 
bakgrund och andra vanor. 

Förutom Västerås stad och Vafab-
Miljö deltar Mimer och Bjurhovdasko-
lan i projektet, som liksom tidigare 
finansieras av Sida/ICLD.

Samarbeten och påverkan

Under Cityfestivalen träffade vi kunder som gav sina synpunkter på vårt arbete med 
avfall och vad som kan förbättras..

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

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

EKONOMISK 
HÅLLBARHET
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Affärsmässig samhällsnytta
VafabMiljö deltar i utvecklingen av den cirkulära ekonomin, till exempel genom den nya avfallsplanen.  
Under året har ett antal miljöinvesteringar gjorts och projekt startats för att fortsätta utveckla miljöarbetet.

Kompletterande investeringar gjordes i SBR-anläggningen som används för lakvattenrening

MILJÖINVESTERINGAR
Ekonomisk hållbarhet innebär lång-
siktig lönsamhet som bland annat 
kan trygga investeringar. Flera viktiga 
miljöinvesteringar gjordes 2017: 

•  Sluttäckning av deponier cirka  
14 mnkr. Störst investering på 
Grytas etapp 3 och Isätra.

• Renhållningsfordon med  
biogasdrift eller HVO-bränsle  
cirka 6 mnkr 

•  Lastmaskiner på avfallsanlägg-
ningar cirka 3 mnkr. Drivs av  
miljövänligt HVO-bränsle.

• Publik biogasmack i Fagersta  
2,8 mnkr.

• Lakvattenrening SBR komplette- 
rande investeringar 2,6 mnkr

CIRKULÄR EKONOMI  
PÅ FRAMMARSCH
Med Cirkulär ekonomi menas en  
hållbar och miljövänlig ekonomi  
där produkter tillverkas med hög  
kvalitet för att kunna återanvändas 
eller lagas. Material som används  
vid tillverkning är förnyelsebara.  
Transporter sker med förnyelsebara 
bränslen. Avfallet betraktas som en  
resurs och går tillbaka till producenten 

 eller till naturen utan att göra skada. 
Cirkulär ekonomi är inspirerat av 

naturens kretslopp och minskar  
negativa effekter på miljön, hälsan 
och klimatet. 

VAFABMILJÖS BIDRAG
VafabMiljö är med i utvecklingen av 
den cirkulära ekonomin. Den nya 
avfallsplanen, som planeras ska gälla 
från 2019, är en del av det arbetet. 

Genom att ge rätt förutsättningar, 
kunskap och inspiration ska vi arbeta 
för att invånarna i vår region ska nå 
högre upp i avfallstrappan med sitt 
avfall och på så sätt bidra till en  
cirkulär ekonomi. Återvinn, återan-
vänd och minimera är honnörsord.

Deltar i Miljö- och Klimatråd
VafabMiljö ingår i Västmanlands 
Miljö- och Klimatråd som nyligen 
startats av landshövdingen. Inom 
rådet har ett antal projekt initierats 
som ska främja hållbar utveckling.

VafabMiljö har ansvar för två  
projekt ”Cirkulär ekonomi” och  
”Matsvinn” vilket ligger oss varmt  
om hjärtat och med tydlig koppling 
till vårt eget arbete.

Plastprojektet
VafabMiljö har tillsammans med 
Plaståtervinning i Värmland, PÅW,  
och TMR startat ett projekt som  
undersöker om den så kallade kom-
munplasten från Återbruken kan 
återvinnas till plastkomposit. Plasten 
är till exempel trasiga plastmöbler, 
plastleksaker och plasttunnor som 
hittills gått till energiutvinning. 

PÅW gör försök med att tillverka 
plastkomposit av 75 procent återan-
vänd hårdplast och 25 procent  
mjukplast. Projektet har beviljats 
pengar från RE:Source som stöder 
forskning  och innovation inom  
resurs- och avfallshantering.

Gröna obligationer
Förbundet ingår i västerås stads  
samarbete med Världsbanken och 
SEB avseende gröna obligationer. 
Med hjälp av gröna obligationer  
kan vi tillsammans ta ytterligare  
steg i arbetet för klimat, miljö och  
ett hållbart samhälle. 

Projekt som VafabMiljö bidrar  
med är bland annat klimatsmarta 
insamlingsfordon, distribution och  
produktion av biogas som drivmedel.

EKONOMISK HÅLLBARHET



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

Förvaltningsberättelse 

Förbundsdirektionen och verkstäl-
lande direktören för VafabMiljö Kom-
munalförbund (organisationsnummer 
222000-3129) får härmed avge föl-
jande redovisning för verksamheten 
under räkenskapsåret 2017. 

FÖRBUNDETS VERKSAMHET
VafabMiljö Kommunalförbund är 
bildat av medlemskommunerna i 
Västmanlands län (Arboga, Fagersta, 
Hallstahammar, Kungsör, Köping, 
Norberg, Sala, Skinnskatteberg,  
Surahammar och Västerås kommun) 
samt Heby och Enköpings kommun. 

VafabMiljö Kommunalförbund har 
ett grundläggande ansvar för renhåll-
ning enligt 15 kap Miljöbalken. Det 
innebär bland annat att ta fram ren-
hållningsordningar med avfallsplaner, 
underlag för taxor och avgifter, vara 
beställare alternativt utförare av  
behandling, insamling och transport 
av hushållsavfall samt att informera 
och utveckla verksamheten. Arbetet 
skall utföras med stor miljöhänsyn, 
god affärsmässighet och kostnads-
effektivitet samt med hög service och 
kvalitet gentemot avfallslämnarna. 

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

OMVÄRLDSANALYS
Under hösten presenterade regering-
ens utredare ett förslag till skatt på 
avfall till förbränning med syfte att 
styra mot ökad materialåtervinning. 
Om det kommer en skatt är dock 

fortfarande osäkert eftersom flera in-
stanser, inklusive utredaren, inte ser 
att den kommer att ha avsedd effekt.

Prisutveckling
Den fortsatta importen av avfall till 
energiåtervinning gör att marknads-
priserna för avfallsförbränning ökar. 
För en del kommuner och regioner 
innebär utvecklingen till och med att 
det periodvis  inte finns kapacitet för 
det inhemska avfallet, vilket skapar 
stora lagringsproblem. Dessutom har 
ersättningarna för returträ sjunkit 
kraftigt vilket inte bara påverkar eko-
nomin utan även gjort det svårt att 
avsätta returträ på marknaden.

Råvarupriserna har ökat under 
2017.  Exempelvis var ersättning för 
skrot i slutet av 2017 nästan dubbelt 
så hög jämfört med hösten 2016 då 
budgeten togs fram. Även ersättningen 
för olika pappersprodukter har ökat. 
För plast har utveckling gått i motsatt 
riktning, med kraftigt fallande priser 
på returplaster. Det är mycket svårt 
att överhuvudtaget hitta avsättning. 
Det beror bland annat på att det är 
tekniskt svårt att få fram tillräckligt 
bra plastkvaliteter och att Kina  
ändrat sina importregler för avfall 
och återvinningsmaterial. Föränd-
ringen  innebär att sorteringskraven 
ökar för att Kina ska kunna ta emot 
återvinningsmaterial.

Plast
Plast har varit i fokus på andra sätt 
under 2017, till exempel har mikro-
plaster som sprids i olika miljöer 
uppmärksammats. Plast i haven har 
skapat stora sammanhållande öar 
som flyter omkring. Både EU och  
Sveriges regering har tillsatt olika 
plastutredningar för att hitta lösningar 
på dessa frågor. 

Producentansvaret  
på förpackningar
Branschen väntar fortfarande på 
regeringens beslut i frågan om var 

ansvaret för insamlingen av förpack-
ningar och returpapper från hushål-
len skall ligga. Om beslutet blir att 
kommunerna får ansvaret kommer det  
att påverka VafabMiljös verksamhet 
genom ett utökat ansvar från med-
lemskommunerna. 

Biogasmarknaden
Den svenska biogasmarknaden har 
fått hård konkurrens från importerad 
biogas. Den importerade biogasen har 
helt andra ekonomiska förutsättningar 
genom statliga produktionsstöd, något 
som inte finns i Sverige i dagsläget, 
men i tex Danmark, Tyskland och 
Holland. Detta snedvrider konkurren-
sen vilket kan hota avsättningen  
av svensk biogas och därmed dess 
framtid. Möjligheten till statligt stöd 
för biogasproduktionen i Sverige 
kommer att vara en avgörande fråga 
för den svenska biogasens avsätt-
ningsmöjligheter på marknaden.

Från värdekedja till värdecykel
Under 2017 remissbehandlades  
regeringens utredning ”Från värde-
kedja till värdecykel”. Utredningen 
handlar om hur handel med begagnat, 
reparationer och uppgradering av  
olika produkter kan öka. Målet är att 
nå en mer resurseffektiv ekonomi och 
att minska miljöpåverkan. Utredningen 
lyfter fram att kommunerna har en 
viktig roll i detta arbete. Det handlar 
om kommunikation, olika former av 
förberedelse för återanvändning och 
att den verksamheten kan finansieras 
via renhållningstaxan.

REGIONAL UTVECKLING
Genom att det etableras många nya 
bostadsområden i stora delar av 
regionen byggs även fastighetsnära 
insamlingslösningar för tidningar, 
förpackningar, batterier och småelek-
tronik. Sammantaget ger ökningen 
av antalet hushåll och möjligheterna 
till sortering positiva effekter ekono-
miskt- och miljömässigt och även på 
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VafabMiljös verksamhet. Planmässigt 
handlar de om cirka 1000 nya lägen-
heter per år enbart i Västerås. 

I samband med nyetablering i  
regionen har stora mängder jordar 
körts in till oss. Under 2017 har det 
kommit in rekordstora mängder. 
Intäkterna från denna verksamhet 
har stor betydelse för det ekonomiska 
resultatet. Osäkerheten kring hur 
inflödet av jordar utvecklas de  
närmaste åren är stor. Förutom ut-
vecklingen inom byggsektorn minskar 
de tillståndsmässiga möjligheterna för 
VafabMiljö att ta in jordar i samma 
omfattning som skett de senaste åren. 

Utöver de ökade jordmängderna har 
även andra flöden ökat under 2017, 
jämfört med budget. Här handlar  
det exempelvis om olika bränsle-
fraktioner och restfraktioner från 
Mälarenergis bränsleberedning som 
vi bearbetar till en bränslekvalitet 
som Mälarenergi kan ta tillbaka. 

Hösten 2016 startade ett strategiskt 

arbete med att ta fram en ny  
gemensam avfallsplan för samtliga 
kommuner inom Förbundet. Ett 
omfattande arbete har gjorts för 
att ta fram underlag som beskriver 
omvärldens krav och regelverk samt 
omvärldsanalys och trendspaning. 

Framtaget underlag belyser de stora 
megatrenderna såsom digitalisering, 
globalisering och urbaniseringens på-
verkan och möjligheter på VafabMiljö 
i framtiden.

FÖRBUNDET OCH DOTTERBOLAGET
Under juni 2015 köpte VafabMiljö 
Kommunalförbund aktierna i  
VafabMiljö AB (556191-4200) från 
medlemskommunerna och verk-
samhetsöverlåtelse skedde per den 
1 januari 2016. Dotterbolaget Vafab 
Miljö AB är därefter vilande förutom 
en kvarvarande tvist som drivs och 
kommer att avslutas i bolaget. För-
bundet har även en långfristig skuld 
i balansräkningen på 64,2 mnkr till 

medlemskommunerna avseende 
förvärvet av aktierna i Vafab Miljö AB, 
vilken elimineras i koncernbokslutet. 
Ränta påförs mellan långivare och 
låntagare. 
Vafab Miljö AB (556191-4200), tkr

Ägd andel  100%
Bokfört värde  57 358
Eget kapital   55 910

Förbundet har en skuld på 70,1  
mnkr till VafabMiljö AB avseende 
främst förvärvet av inkråmet från 
dotterbolaget. Överlåtelsevärdet för 
tillgångarna var 578,8 mnkr och 
skulderna var 514,7 mnkr. Bolaget 
hade ett skattemässigt kvarvarande 
restvärde vid årsskiftet 2015-12-31, 
vilken realiserades till beskattning  
i inkomstdeklarationen för räken-
skapsåret 2016 och som redovisas  
i bokslutet 2017. Restvärdet genere-
rade en skattekostnad på 4,1 mnkr 
och en obeskattade reserv som vid 
årsskiftet uppgår till 6,1 mnkr.
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MÅLUPPFYLLELSE
VafabMiljö arbetar med målstyrning enligt modellen balanserat styrkort. De fem perspektiven i 
styrkortet är Kunden, Medarbetaren, Produktion/Processer, Samhällsansvar och Ekonomi
Måluppfyllelsen för övergripande mål och tillhörande delmål ser ut som följer. 

Kunden
Övergripande mål: VafabMiljö ska ha 
nöjda kunder. Mål: minst 85% nöjda  
i Omnibusundersökning.
Resultat: 85,5%, målet uppfyllt.
Delmål: 
• Hämtning efter överenskommelse. 

Mål: antal reklamationer max 1 ‰. 
Resultat: 0,9-1‰, målet uppfyllt.

Medarbetare
Övergripande mål: Medarbetarna 
ska vara kompetenta och  
engagerade. Ingen mätning har 
gjorts på övergripande nivå.  
Kommer att göras under 2018.
Delmål: 
• Alla chefer ska under 2017 ha 

genomgått kurs i arbetsmiljö med 
godkänt resultat vid diplomering. 
Resultat: 100%, målet uppfyllt.

• Sjukfrånvaron ska vara under 4% 
vid 2018 års utgång  (2-års mål).
Resultat från 5,3 till 4,7%.

Produktion och Processer
Övergripande mål: Verksamheten 
ska bidra till ökad resurshushållning 
(mätning av position i avfallstrappan 

via indexberäkning). Inget resultat 
ännu på övergripande nivå. Info via 
Avfall Web vår 2018. Vår bedömning: 
OK. Åtgärder har genomförts som 
ger en rörelse uppåt i avfallstrappan.
Delmål: 
• Fler hushåll som har FNI, Fastig-

hets Nära Insamling. Mål: +2000 
hushåll. Resultat: +2 409, målet 
uppfyllt.

• Utsortering och återvinning av  
gips från deponifraktionen på alla 
Återbruk. Resultat: målet uppfyllt.

• Vi ska minska restavfall till deponi. 
Mål 20% mindre än 2016. 
Resultat: 20%, målet uppfyllt.

Samhällsansvar
Övergripande mål: Samhällets  
förtroende för VafabMiljö ska  
fortsatt öka. Mål: minst 85% nöjda  
i Omnibusundersökning. 
Resultat:  85,5%, målet uppfyllt.
Delmål:
• Att fordonsflottan drivs fossilfritt. 

Mål: 75% 2017 och 100% 2018. 
Resultat: 61%, 50 % föregående 
år. Vi kör fossilfritt så långt det är 
möjligt med nuvarande tankstäl-

len i regionen.
• Lakvattenmängderna på anlägg-

ningarna ska minska med 10% 
till år 2020 jämfört med 2010. 
Resultat: Norsa och Sänkmossen 
har nått sina delmål för 2017.

Ekonomi
Övergripande mål: Verksamheten 
ska ha en ekonomi i balans. 
Resultat + 24,7 mnkr: målet uppfyllt.
Delmål:
• Göra besparingar genom att 

konkurrensutsätta inköp och göra 
upphandlingar. Mål: spara minst 
1,7 mnkr. Resultat: +2,2 mnkr, 
målet uppfyllt. 

• 25 av Marknad prioriterade före-
tagskunder ska öka omsättningen 
med 5% under 2017. Resultat: 
+34%, målet uppfyllt.

• Försäljningen av Återbrukskort 
2017. Mål: öka till minst 10 mnkr. 
Resultat: +10,1 mnkr, målet uppfyllt.
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Verksamheter tkr Utfall 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Utfall 2017 Avvikelse utfall 
mot budget 

2017

Verksamhetens intäkter 522 376 527 276 583 720 603 946 63 396

Verksamhetens kostnader arbetskraft -135 611 -149 623 -152 394 -157 274 -7 651

Verksamhetskostnader -319 181 -309 709 -335 926 -348 313 -38 604

Avskrivningar -54 700 -59 336 -60 993 -60 665 -1 329

Rörelseresultat 12 264 8 608 34 407 37 694 15 812

Finansiella poster inkl nedskrivning -5 855 -6 802 -7 595 -12 989 -6 187

Årets resultat 6 409 1 806 26 812 24 705 9 625

Verksamhetskostnader/intäkter 61,3% 58,7% 57,5% 57,7%

Årets resultat/taxefinansierade intäkter 2,6% 0,7% 9,5% 8,4%

Investeringar 98 556 121 995 70 333 58 143

Soliditet 1,0% 4,1%

Räntetäckningsgrad 1,9 1,3 4,5 3,6

FÖRBUNDETS SAMMANSTÄLLDA RESULTAT

Förbundets kommunala renhållningsuppdrag 

Balanskravsutredning (tkr) 2017 2016 2015

Årets resultat enligt resultaträkningen 24 704 6 170 1 198

Avgår: samtliga realisationsvinster -183 -1 234

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 24 521 4 936 1 198

Medel till resultatutjämningsreserv 2015  (överskott) - - -

Medel från resultatutjämningsreserv 2016 (underskott) - - -

Medel från resultatutjämningsreserv 2017 (underskott) - - -

Årets balanskravsresultat 24 521 4 936 1 198

Balanskravsresultat att reglera 0 0 0

Infrias balanskravet? Ja Ja Ja

UTVÄRDERING AV GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK ANALYS

God ekonomisk hushållning är ett 
lagstadgas krav som återfinns i 8:e 
kap i Kommunallagen. Förbundet 
ska ha upprättade riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. VafabMiljö 
Kommunalförbund har bedrivit sitt 
tredje år. Förbundets totala resultat 
per 2017-12-31 uppgår till 24,7 
mnkr och för koncernen 26,5 mnkr, 
vilket är bättre än budget. 

Förbundets resultatutveckling har 
årligen varit positiv. Förbundet hade 
en budget i balans samt att budgeten 
skulle uppgå till minst 1,8 mnkr. 
Förbundet uppnådde sitt ekonomiska 
mål, då det totala resultat för 2017 
blev 22,9 mnkr bättre än budget, 
vilket främst beror på ökade mottag-
ningsintäkter för förorenade jordar, 
schakt- och byggavfall samt rejektin-
täkter från Mälarenergi. 

Förbundet har ännu inte haft  
möjlighet att skapa en gemensam 
taxa för att kunna påverka den tax-

efinansierade verksamheten, arbetet 
pågår och bör bli klart under 2019. 
  Förbundet har uppnått en ekonomi 
i balans i förbundets sammanställda 
verksamhet. Förbundet har även i det 
kommunala renhållningsuppdraget 
en sammantaget ackumulerad positiv 
resulatutjämningsfond på 19,9 mnkr, 
trots ett negativt resultat för 2017 på 
13,3 mnkr. 

Balanskravet är ett lagstadgat krav 
som förbundet måste uppfylla enligt 
Kommunallagen och utgör en undre 
gräns för vilket resultat som är tillåtet 
att budgetera och redovisa. 



 

Resultaträkning 2017 
(tkr)

Heby Fager-
sta

Nor-
berg

Skinnskat-
teberg

Enkö-
ping

Västerås Sala Hallsta-
hammar

Sura-
hammar

Köping,  Arboga,  
Kungsör

Totalt

Kommunintäkter 13 380 12 405 5 853 5 794 47 863 122 671 24 504 15 075 11 385 38 674 297 603

Verksamhetskostnader -1 099 -1 719 -1 094 -1 223 -17 167 -26 854 -7 391 -1 764 -931 -4 297 -63 540

Personalkostnader -1 301 -1 173 -504 -541 -28 -4 827 -513 -1 175 -646 -5 160 -15 868

Övr externa kostnader -341 -1 085 -570 -247 -1 260 -4 180 -1 837 -340 -174 -1 565 -11 598

Kapitalkostnader -476 -165 -112 -35 -252 -1 725 102 -43 -53 -1 693 -4 652

Kommunkostnader -3 217 -4 143 -2 281 -2 046 -18 706 -37 587 -9 840 -3 322 -1 802 -12 715 -95 658

Kommunresultat 10 163 8 261 3 572 3 749 29 156 85 084 14 665 11 753 9 583 25 959 201 945

Fördelade intäkter 2 187 2 137 921 704 6 834 23 435 3 553 2 519 1 599 7 676 51 565

Fördelade kostnader -11 313 -11 058 -4 766 -3 643 -35 356 -121 248 -18 385 -13 030 -8 273 -39 713 -266 784

Resultat per kommun 1 036 -659 -273 810 634 -12 728 -167 1 241 2 908 -6 078 -13 275

Hushållsavfall exkl 
grovavfall

2 294 2 504 826 814 7 409 22 115 3 519 2 554 1 404 7 247 50 686

Bioavfall, källsorterat 
från hushåll

483 439 238 204 1 568 8 879 1 123 741 85 2 615 16 374

Hushållens farliga avfall 551 307 180 150 826 3 495 673 535 241 1 410 8 368

Återbruksavfall 4 710 2 906 1 766 1 114 11 684 39 525 6 737 4 490 2 484 14 198 89 614

En modell har tagits fram för att  
särredovisa uppdraget att ta hand om 
avfall som kommunalförbundet har 
enligt 15 kap miljöbalken (kommu-
nala avfallsuppdraget) från den övriga 
verksamheten. I övriga verksamheten 
ingår tjänster som kommunalförbun-
det utför åt medlemskommunerna 
samt affärsverksamhet som bedrivs 
på konkurrensutsatta marknaden. 

Intäkter och kostnader som direkt 
kan härledas till det kommunala 
avfallsuppdraget tilldelas direkt till 
respektive medlemskommun och 
resterande intäkter och kostnader 
hamnar på övriga verksamheten.

Intäkter och kostnader som inte  
direkt kan härledas till respektive 
kommun fördelas med hjälp av  
fördelningsnycklar. Nycklarna baseras 
på i första hand andel mängd hus-
hållsavfall kontra verksamhetsavfall 
eller uppskattad tidsåtgång för 
respektive verksamhet. 

Den kommunspecifika intäkten  
består av taxor och avgifter för  
samtliga kommuner. För Köping, 
Arboga och Kungsör består den även 
av mottagnings- och transportintäkter 
januari-oktober 2017. Tabellen visar 
på skillnader mellan kommunernas 
resultat vilket till största delen kan 

förklaras med att kommunernas  
taxenivåer varierar mellan 797 och  
1 308 kr per invånare. 

Fagersta och Norberg visar på ett 
negativt resultat, vilket kan förklaras 
av att konvertering av data skedde 
från kommunerna till förbundet 
under 2017. Det negativa resultatet 
i Köping, Arboga och Kungsör beror 
huvudsakligen på att konverteringen 
skedde 2017 och att intäkter från 
abonnentkollektivet enbart har  
erhållits för de sista 2 månaderna 
2017. För 2018 beräknas dessa  
kommuner generera ett positivt 
resultat.

Medlemskommun Heby Fager-
sta

Nor-
berg

Skinn-
skatte-

berg

Enkö-
ping

Västerås Sala Hallsta-
hammar

Sura-
ham-
mar

Köping Arboga Kungs-
ör

Totalt

Överlåtet överskott 2 641 3 355 3 439 809 4 206 17 498 441 1 366 33 754

Överskott/Underskott 2015 1 066 396 372 -154 1 117 -1 207 -91 -63 -43 -103 -57 -35 1 198

Överskott/Underskott 2016 1 557 434 -400 558 534 -2 673 -660 583 -296 -712 -392 -239 -1 705

Överskott/Underskott 2017 1 036 -659 -273 810 634 -12 728 -167 1 241 2 908 -3 133 -1 763 -1 181 -13 275

Ackumulerat överskott/
Underskott

6 301 3 525 3 138 2 023 6 491 890 -477 3 127 2 570 -3 948 -2 212 -1 455 19 973

Överskott/underskottsuttag från medlemskommunernas abonnenter, tkr

Resultaträkning för det kommunala avfallsuppdraget per kommun 2017, tkr
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2017 2016 2015

Räntebärande skulder/tillgångar, % 389 984 470 843 64 200

Räntekostnad 5 248 4 072 250 

Nedskrivning i finansiella tillgångar 6 842

Genomsnittlig upplåningsränta 2 1 1

Borgensåtagande 625 000 410 900

Nyttjad borgen 212 772 337 924

Finansförvaltning och borgensåtaganden, tkr

FINANSFÖRVALTNING
VafabMiljö är exponerade för ränte-
risker, risker för kundförluster samt 
risk för anläggningsskador. Riskerna 
hanteras genom efterlevnad och 
stöd av Västerås stads finanspolicy, 
systematisk kreditbedömning samt 
fullvärdesförsäkring av anläggnings-
beståndet. Förbundets ränterisk 
måste anses som relativt liten i paritet 
till de räntebärande skuldernas andel 
av tillgångarna. 

Under 2017 har förbundet minskat 
de långfristiga skulderna med 80,9 
mnkr. Det gör att de räntebärande 
skulderna i förhållande till tillgång-
arna minskat från 2016 till 2017 med 
17,2 procent. Förbundet har främst  

finansiell anläggningstillgång i form 
av aktier i dotterbolaget VafabMiljö 
AB. Aktierna uppgick till 64,1 mnkr 
men har skrivits ned till bolagets 
bokförda värde på det egna kapitalet, 
dvs till 57,4 mnkr. Förbundet har 
inga egna derivat, ränteswappar eller 
andra säkringslösningar. 

Borgensåtaganden 
Under 2017 har sista medlems  
kommunen tagit beslut om den 
utökade borgen på totalt 650 mnkr. 
Borgen krävdes tidigare för pensions-
förpliktelser, men borgen behövs inte 
för kommunalförbund, varvid pen-
sionsförpliktelsen på 25 mnkr  

har borttagits från ursprungliga  
borgensäskandet. 

VafabMiljö har idag en beviljad 
borgen från ägarkommunerna på totalt 
625 mnkr, varav en kreditlimit för 
lånen om totalt 566,7 mnkr. Per sista 
december uppgår den totala nyttjade 
borgensförpliktelsen till 212,7 mnkr, 
vilket är en minskning med 125 mnkr 
jämfört med 2016. 

Orsaken beror främst på ökad egen- 
finansiering genom ökade intäkter  
från förorenade jordar och höga mate-
rialintäkter samt att investeringsnivån 
är lägre än förväntat. Sammantaget kan 
riskexponeringen anses vara låg.
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Nyckeltal

Personal Utfall 2016 Budget/Prognos 2017 Utfall 2017

Medeltantalet anställda (st) 238 243 247

Antal tillsvidareanställda (st) 238 244 247

Personalkostnad (mnkr) 135,6 152,4 157,3

Sjukfrånvaro  2017 2016 
Total sjukfrånvaro %*  4,8 5,3
- långtidssjukfrånvaro %** 52,9 44,2
- sjukfrånvaro för män %* 4,3 4,9
- sjukfrånvaro för kvinnor %* 6,3 63
- anställda -29 år %* 1,5 1,7
- anställda 30-49 år %* 5,4 4,1
- anställda 50 år %* 5,1 7,3
* I procent av gruppens sammanlagda ordinarie 
arbetstid
** I procent av den totala sjukfrånvaron. 
Med långtidssjukfrånvaro avses sjukfrånvaro 
under en sammanhängande  tid av 60 dagar 
eller mer.

Förbundet har sina anställdas  
pensioner tryggade via en avsättning 
och en försäkringslösning via KPA. 
Pensionsavsättningen har ökat med 
4,3 mnkr på grund av fler anställda, 
högre löner, lägre ränta och längre 
medellivslängd. 

Beräkningsmodellen KPA använder 
sig av är RIPS 17 där pensionsskul-
den nuvärdesberäknas med bland 
annat hjälp av en diskonteringsränta. 
Vid nuvärdesberäkningar blir  

skulden högre ju lägre räntan är. 
Den totala avsättningen uppgår till 

25,4 mnkr (21,9 mnkr). 
Förbundet har valt att inte flytta  

del av pensionsavsättningen till  
ansvarsförbindelser enlig RKR 7:1, 
utan inväntar ny lagstiftning där för-
slaget är att ansvarsförbindelsen skall 
ses som avsättning i balansräkningen. 
Förbundet har inga överskottsmedel 
redovisade i balansräkningen.

INVESTERINGSREDOVISNING
Investeringsbudgeten för 2017 är 
121,9 mnkr. Utfallet för 2017 blev 
53,7 mnkr, vilket är mindre än hälften 
av budgeten och även 16 mnkr lägre 
än prognosen som gjordes i oktober 
2017. De flesta av de uteblivna inves-
teringarna kommer att genomföras 
2018 och finns med i budgeten  
för betalningsutfall 2018. Några  

förklaringar till detta är lång leverans-
tid för renhållningsfordon samt att 
förbundet inte har hunnit göra upp-
handlingar i budgeterad omfattning. 

För några av de uteblivna inves-
teringarna har behovet ändrats eller 
upphört. Budgeterade investeringar 
på bland annat nya slamfickor för  
avvattning till oljestationen och  
separat jonbrytaranläggning för  

ca 10 mnkr utgår. De största  
investeringarna i år avser kärl och 
containers, avfallstravers på Norsa 
Energiåtervinning, publik tankstation 
i Fagersta, begagnade renhållnings-
fordon, om- och utbyggnad av Isätra 
deponigas, grävmaskin med GPRS-
system till Gryta, personalmodul  
till Återbruket i Kungsör samt  
sorterings- och lagerytor på Gryta

Investeringsredovisning, tkr

Projekt Utfall 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Utfall 2017 Avvikelse utfall mot 
budget 2017

Avdelning Produktion 50 737 18 790 15 773 13 746 5 044

Avdelning Process & Underhåll 25 539 83 070 39 556 28 731 54 339

Avdelning Transport & Logistik 20 026 16 200 10 623 10 943 5 257

Avdelning Övriga 2 230 3 395 4 381 550 3 385

Summa nettoinvesteringar 98 532 121 995 70 333 53 970 68 025

PERSONAL
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DIREKTIONENS OCH LEDNINGENS 
ARBETE
Direktionens ledamöter utses av  
respektive medlemskommuns 
fullmäktige. Under 2017 hade 
direktionen sex möten. Närvaron 
var i genomsnitt ca 77 procent, (86 
procent). Direktionen har arbetet med 
verksamhets- och ekonomistyrning 
samt att fatta beslut om bland annat 
investering i utbyggnad av biogasan-
läggning på Gryta. 

Ordförande är Yngve Wernersson 
och förbundsledningen består av VD, 
samtliga avdelningschefer, en affärs-
strateg samt sekreterare. 

MILJÖREDOVISNING
VafabMiljös verksamhet påverkar  
miljön, mest positivt men även nega-
tivt. Den positiva påverkan på miljön 
innefattar utvinning och produktion 
av gas, omhändertagande och rening 
av lakvatten samt informations- 
insatser om avfallssortering. 

Under 2017 togs en ny deponi- 
gasanläggning i drift på Isätra  
avfallsanläggning. För att minska 
negativ miljöpåverkan genomförs  
insatser kopplat till bland annat 
utsläpp till luft samt den historiska 
deponeringen. 

Sluttäckningsarbete har pågått 
vid fem nedlagda deponier på olika 
avfallsanläggningar i syfte att minska 

deras miljöpåverkan. Genom lednings-
systemet arbetar VafabMiljö ständigt 
med att utveckla och förbättra verk-
samheten. Vi bidrar till forskning  
och utveckling på miljöområdet 
genom samarbete med bland annat 
Mälardalens högskola, KTH och SLU.

Större delen av vår verksamhet är 
reglerad genom tillstånd enligt miljö-
balken. Det gäller för verksamhetens 
samtliga fem avfallsanläggningar,  
18 Återbruk samt förbrännings-  
och biogasanläggningen. Ett nytt  
tillståndsbeslut för Återbruket i 
Trångfors har överklagats av Vafab-
Miljö till mark- och miljödomstolen 
i maj 2017. Anledningen är bland 
annat att vi vill kunna ta emot större 
mängder farligt avfall än vad domsto-
len medgett. Domstolen har inte tagit 
ställning till överklagandet. Det finns 
inga förelägganden enligt miljöbalken 
som är väsentliga för VafabMiljö. 

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR 
BEDÖMNING AV UTVECKLING OCH 
TILLSTÅND
Ett fortsatt högt inflöde av jordar 
kommer att ha en positiv påverkan 
på ekonomin. Samtidigt är det svårt 
att bedöma inflödet för hela 2018. 
Konsekvensen av en sammanlagd 
felbudgetering på 10 procent innebär 
ca 4,2 mnkr i ökade eller minskade 
intäkter. Som en jämförelse blev utfal-

let för 2017 dubbelt så högt jämfört 
med budget för dessa produkter. 

Importen av avfall gör att priserna 
på förbränning av avfall ökar. Samti-
digt gör importen att intäkterna  
från försäljning av returträ och  
grönflis sjunker kraftigt. För verk-
samhetsavfallet har en justering av 
priset på inkommande flöden gjorts 
under 2017 så att resultatet inte ska 
påverkas ekonomiskt. 

Motsvarande justering kan inte 
göras för hushållsavfallet eftersom 
taxorna inte går att ändra för 2018. 
Det kan handla om ca 7– 8 mnkr i 
ökade kostnader för den kommunala 
avfallshanteringen.

Ersättningen för olika material 
ligger på en hög nivå. Det är svårt att 
bedöma hur den intäkten kommer att 
utvecklas. Den påverkas bland annat 
av konjunkturläget i världsekonomin. 
De högsta ersättningsnivåerna under 
2017 ger ca 30 mnkr i intäkter med 
de årsvolymer förbundet har. De  
lägsta ersättningsnivåerna under 
2017 skulle med motsvarande års-
volymer ge ca 26 mnkr i intäkter. Av 
dessa intäkter står hushållsavfallet  
för ca 80 procent.

För hushållsavfallsdelen innebär 
varje ny lägenhet som produceras  
i regionen intäktsökningar på cirka 
1500 kr. 

Projekt Utfall 2016 Budget 2017 Prognos 2017 Utfall 2017 Avvikelse utfall mot 
budget 2017

Avdelning Produktion 50 737 18 790 15 773 13 746 5 044

Avdelning Process & Underhåll 25 539 83 070 39 556 28 731 54 339

Avdelning Transport & Logistik 20 026 16 200 10 623 10 943 5 257

Avdelning Övriga 2 230 3 395 4 381 550 3 385

Summa nettoinvesteringar 98 532 121 995 70 333 53 970 68 025
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Belopp i tkr

       
       
  2017 2016 2017 2016 
 

 not 1    
Verksamhetens intäkter   not 2 603 966 523 651 603 946 522 376 
Verksamhetens kostnader not 3 -505 878 -456 885 -505 587 -455 411
Avskrivningar not 4 -60 665 -54 701 -60 665 -54 701
       
Verksamhetens nettokostnader  37 424 12 065 37 694 12 264  

 

Finansiella intäkter  511 156 512 152  
 Finansiella kostnader not 5 -5 938 -6 051 -13 500 -6 007  

    
Årets skattekostnad  -5 523 - - -

Årets resultat  26 475 6 170 24 705 6 409 
  
    

  

KONCERNEN KOMMUNALFÖRBUNDET

Resultaträkning
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TILLGÅNGAR     

Belopp i tkr 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR not 6 

Immateriella anläggningstillgångar  3 252 1 008 3 252 1 008

Materiella anläggningstillgångar  
Mark, byggnader och tekniska anläggningar   288 486 185 227 288 486 185 227
Maskiner och inventarier  251 370 249 990 251 370 249 990
Övriga materiella anläggningstillgångar  14 202  14 840 14 202 14 840

Finansiella anläggningstillgångar not 7 1 818 704 59 176 64 904
     

 

Summa anläggningstillgångar  559 128 451 770 616 486  515 970

Omsättningstillgångar    
Förråd  mm  5 210 3 983 5 210 3 983 
Fordringar not 8 89 262 130 403 94 079 129 976
Kassa och Bank  70 900 55 975 70 424 55 927

Summa omsättningstillgångar  165 372 190 361 169 713 189 886 
     
SUMMA TILLGÅNGAR  724 500 642 131 786 199 705 856

 

Balansräkning

  KONCERNEN  KOMMUNALFÖRBUNDET

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31  
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER       
    
Belopp i tkr

EGET KAPITAL  not  9  

Övrigt eget kapital  4 388 -1 782 7 607 1 198  

Årets resultat  26 475 6 170 24 705 6 409  

 

Summa eget kapital  30 864 4 388 32 312 7 607  
  

Avsättningar     
Avsättningar för pensioner
och liknande förpliktelser not 10 25 438 21 128 25 438 21 128 
Andra avsättningar not 11 205 439 89 106 195 030 89 106
  230 877 110 234 220 468 110 234
    
Skulder   
Långfristiga skulder not 12 315 431 405 931 389 954 470 843
Kortfristiga skulder not 13 147 328 121 578 143 465 117 172
  462 759 527 509 533 419 588 015
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  724 500 642 131 786 199 705 856

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och därmed jämförliga säkerheter  16 683 16 823 16 683 16 823
Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga 
   

  
   

  KONCERNEN   KOMMUNALFÖRBUNDET

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31  
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  KONCERNEN   KOMMUNALFÖRBUNDET

 2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31  
 

Kassaflödesanalys

Belopp i tkr  
Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat före finansiella poster  37 424 12 065 37 694 12 264

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  
Av- och nedskrivningar  60 665 54 701 60 665 54 701 
Gjorda avsättningar  20 714 22 137 20 714 22 137
Ianspråktagna avsättningar  -14 381 -10 088 -14 381 -10 088
Extra avsättning för framtida sluttäckningar  110 000 - 110 000 -
Erlagd/erhållen ränta inkl nedskrivning  -5 427 -5 895 -12 989 -5 855
Skatter och övrig ej likviditetspåverkande poster  1 090 -5 562 136 1 188
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 210 085 67 358 201 839 74 347 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar  38 234 20 618 35 897 -34 749
Ökning/minskning varulager  - 1 227 -1 076 -1 227 -3 983
Ökning/minskning kortfristiga skulder  26 358 9 717 26 902 -21 063 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  273 450 96 617 263 411  14 552  
 

Investeringsverksamheten  
Investering i immateriella anläggningstillgångar -2 944 -1 008 -2 944 -1 008
Förändringar i materiella anläggningstillgångar -54 085 -93 851 -54 085 -98 566 
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 118 - 118 -
Förändringar i materiella anläggningstillgångar pga 
aktivering av framtida sluttäckningsavgifter -110 000 - -110 000 -
Investering i finansiella anläggningstillgångar -1 114 704 -1 114 704
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -168 025 -94 155 -168 025 -98 870

Finansieringsverksamheten     
Nyupptagna lån  - - - 98 872
Minskning av långfristiga skulder  -90 500 -20 380 -80 889 -

 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -90 500 -20 380 -80 889 98 872

 
Årets kassaflöde  14 921 -17 918 14 497 14 554  
  
Likvida medel vid årets början  55 975 73 893 55 927 41 373 
Likvida medel vid årets slut  70 900 55 975 70 424 55 927  
  

   
    KONCERNEN   KOMMUNAL FÖRBUNDET 

2017 2016  2017 2016
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.

RESULTATRÄKNING
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 
kommer att tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt. Försäljning redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Förbundet följer RKR 
18 vid redovisning av investeringsbidrag. Denna princip innebär att bidraget bokförs 
som en långfristig skuld i balansräkningen för att sedan intäktsföras i samma takt som 
avskrivningen för den tillgång stödet avser. Periodisering av inkomster och utgifter 
hänförliga till räkenskapsåret har gjorts enligt god redovisningssed.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade 
nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive 
eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga 
avskrivningar. Avskrivningen påbörjas senast tertialet efter driftstart eller slutbesiktning. 
Förbundet efterlever komponentavskrivning enligt RKR 11.4 för tillgångar med olika 
nyttjandeperiod överstigande 0,5 mnkr. Förbundet använder i speciella fall annan 
avskrivningsmetod när den bättre återspeglar tillgångens förbrukning. För deponierna 
används en produktionsberoende avskrivningsmetod, dvs avskrivning görs i den takt 
som deponin tas i anspråk. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns 
omständigheter som pekar på att det är nödvändigt. Normalt omprövas dock inte 
tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 5 år eller lägre och det bokförda 
restvärdet understiger 100 tkr. Samtliga tillgångar nyttjandeperioden reviderades för vid 
överlåtelse till förbundet 2016-01-01. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader.

Följande avskrivningstider tillämpas:  
• Immateriella tillgångar 3 år
• Mark  - 
• Byggnader  15-30 år
• Tekniska anläggningar  7-15 år 
• Maskiner och inventarier 5-15 år 

Nedskrivningar har gjorts efter prövning enligt RKR 19. Under 2017 har en nedskriv-
ning skett av förbundets aktier i dotterbolaget med 6,8 mnkr. Bolagets värde har  
minskat på grund av tidigare års negativa resultat samt en negativ skatteeffekt av 
historiska skillnader mellan skattemässiga och redovisningsmässiga avskrivningar på 
tillgångar som har överlåtits till förbundet. 
 
BALANSRÄKNING
Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen, 
som innebär att tillgångar inte övervärderas och skulder inte undervärderas. Tillgångar 
och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges och till det 
belopp varmed de beräknas inflyta. 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet av den tekniskt fär-
digställda och användbara funktionen enligt RKR 12.1. Materiella anläggningstillgångar 
aktiveras till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar som beräknas 
utifrån förväntad nyttjandeperiod. Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 
innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång. 

Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam 
gräns för materiella och immateriella tillgångar. Inga räntor aktiverats. 

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. 
Fordringar har efter en åldersmässig prövning  upptagits till det belopp de förväntas 
inflyta.

Leasingavtal ses i förbundet som operationell leasing, dvs förbundet gör bedömningen 
att inga avtal i dagsläget uppfyller kraven för att klassas som finansiella leasingavtal 
enligt RKR 13.2.

Avsättningar och ansvarsförbindelser 
Avsättningar för deponi har tagits upp till den del som kommunerna årligen har  
debiteras samt reducerats med årets kostnader för återställande och efterbehandling 
av de inaktiva deponierna. Förbundet har i år gjort en tilläggsavsättning med 110 mnkr 
för att i enlighet med RKR 10.2 trygga säkerhet om att avsatta medel finns för slut-
täckning, drift och skötsel tom år 2057. Återställningsplanen är nuvärdesberäknad och 
uppdateras vart tredje år. Avsättningen kommer att reduceras i takt med återställande 
och efterbehandling utförs. För den aktiva deponin görs en avsättning för förorenat 
avfall respektive icke farligt avfall utifrån deponerade mängder..

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

ÖVRIGA TILLÄMPNINGAR
Poster inom linjen är en ställd säkerheter eller ansvarsförbindelse som inte ses som 
en skuld eller avsättning. Förbundet har ställda säkerheter för deponier utöver vad 
medlemskommunerna borgar för. Förbundet har vidare valt i likhet med tidigare år 
redovisa samtliga pensionsåtaganden under avsättningar i balansräkningen och inte 
under ansvarsförbindelser. 

Sammanställd redovisning
I VafabMiljö Kommunalförbund ingår dotterbolaget VafabMiljö AB (556191-4200)  
som ägs till 100% sedan 2015-06-19. Inga förändringar har skett under året i koncern-
strukturen. Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Med 
förvärvsmetoden avses att det förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen elimineras. 
Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolaget respektive förbundet 
har i allt väsentligt eliminerats. De kommunala bolagets redovisning är upprättad i  
enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt Bokföringsnämndens  
allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunalförbundet och  
det kommunala bolaget är kommunalförbundets redovisningsprinciper vägledande  
för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper 
har identifierats.

Noter 
gemensamma för kommunalförbund och koncern
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Noter

  

Not 2 Verksamhetens intäkter
  Koncernen  Kommunalförbundet
 2017 2016 2017 2016 
Kommunala uppdraget
Taxor och avgifter  282 819 228 837 282 819 228 837
Upplösning av ackumulerat överuttag 13 273 507 13 273 507
Behandlingsintäkter 90 671 79 994 90 671 79 994 
Försäljningsintäkter främst från Återbrukens 
insamlade återvinningsmaterial 41 969 31 645 41 969 31 645
Gasintäkter främst från hushållens   
organiska avfall 66 973 70 586 66 973 70 586
Fjärrvärmeintäkter 19 116 19 034 19 116 19 034
Transportintäkter 36 894 56 059 36 894 56 059
Jordar och schaktmassor 43 540 26 228 43 540 26 228
Hyror och arrenden 4 438 3 623 4 438 3 623
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 2 877 2 919 2 877 2 919
Realisationsvinst 183 1 234 183 1 234
Övriga intäkter 1 213 2 985 1 193 1 710
Summa 603 966 523 651 603 946 522 376

 

  

Not 3 Verksamhetens kostnader
  Koncernen  Kommunalförbundet
 2017 2016 2017 2016 
   
Löner och sociala avgifter -146 767 -128 179 -146 767 -128 179
Pensionskostnader -10 507 -7 432 -10 507 -7 432
Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -36 643 -40 107 -36 643 -40 107
Bränsle, energi och vatten -11 592 -11 109 -11 592 -11 109
Köp av huvudverksamhet -215 021 -184 790 -215 021 -184 790
Avfallsskatt -11 575 -9 808 -11 575 -9 808
Avsättning till gamla och nya deponier -20 715 -20 244 -20 715 -20 244
Övriga tjänster -32 443 -34 759 -32 151 -33 284
Lokal och markhyror -4 997 -4 124 -4 997 -4 124
Övriga kostnader -146 -1 080 -146 -1 080
Övriga externa kostnader -15 472 -15 253 -15 472 -15 253
Summa -505 878 -456 885 -505 587 -455 411

 

Not 5 Finansiella kostnader
 Koncernen Kommunalförb.
 2017 2016 2017 2016 
    
Räntekostnader -4 330 -3 258 -4 330 -3 214
Bankgarantier, ränteavgift på revers 
och borgensavgift -1 303 -1 862 -1 303 -1 862
Övriga finansiella kostnader -304 -931 -1 025 -931
Nedskrivning av aktier i dotterbolag - - -6 842 -
Summa -5 938 -6 051 -13 500 -6 007
 

  

Not 4 Avskrivningar
   Koncernen  Kommunalförb.
 2017 2016 2017 2016   
  
Avskrivning byggnader och anläggningar -14 089 -14 568 -14 089 -14 568 
Avskrivning maskiner och inventarier -45 878 -40 133 -45 878 -40 133 
Avskrivning på immateriella tillgångar -698 - -698 - 
Summa -60 665 -54 701 -60 665 -54 701 
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Not 6 Materiella anläggningstillgångar

Immateriella 
anläggningstillgångar

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar

Maskiner och  
inventarier

Övriga materiella  
anläggningstillgångar

Finansiella 
anläggningstillgångar

Totalt

Ingående  
anskaffningsvärden

1 008 199 795 289 271 14 840 64 904 569 818

Årets förändring
- Årets utgifter 2 944 7 348 46 719 18 1 114 58 143

- Aktivering av framtida avsättning för 
sluttäckning

- 110 000 - - - 110 000

- Försäljningar och utrangeringar - -12 -352 - - -364 

- Omklassificeringar - - 656 -656 - 0

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

3 952 317 131 336 294 14 202 66 018 737 598 

Ingående avskrivningar - -14 089 -39 281 - - -53 848
- Försäljningar och  
utrangeringar

- 12 234 - - 246

- Omklassificeringar - - - - - -
- Årets avskrivningar -700 -14 089 -45 878 - - -60 667

Utgående ackumulerade avskrivningar -700 -28 6458 -84 924 - - -114 270

Nedskrivning av aktier i
dotterbolag

- - - - -6 842 -6 842 

Utgående restvärde enligt plan 3 252 288 486 251 370 14 202 59 176 616 486
-57 358
559 128För koncernredovisningen gäller samma siffror dock är aktierna under finansiella anläggningstillgångar eliminerade med 57 358.262 (64 200 tkr.)

  

Not 8 Fordringar
 Koncernen Kommunalförbundet
 2017 2016 2017 2016   
Kundfordringar 41 840 34 064 41 840 34 064 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 38 581 47 122 38 481 47 122 
Fordran mot ägar-
kommunerna - 32 768 - 32 768 
Övriga kortfristiga fordringar 8 941 16 449 13 758 16 023 
Summa 89 262 130 403 94 079 129 976 

Noter
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar
 Koncernen Kommunalförbundet
 2017 2016 2017 2016  
 
Ingående värde - - 64 200 64 200
Årets förändring
-nedskrivning av aktier  - - -6 842 - 
Summa aktier i dotterbolag - - 57 358 64 200
Aktier och andelar i intressebolag 20 - 20 - 
Ingående värde på certifikat  
och utsläppsrätter 704 - 704 -
Årets förändring 1 094 704 1 094 704
Summa 1 818 704 59 176 64 904  

I koncernen är aktierna i dotterbolag eliminerade med 57.358 tkr

Not 9 Eget kapital
 Koncernen Kommunalförbundet
 2017 2016 2017 2016  
  
Övrigt eget kapital 4 388 -1 782 7 607 1 198 
Årets resultat 26 474 6 170 24 705 6 409 
Utgående eget kapital 30 864 4 388 32 312 7 607 

Koncernen 
 Övr. eget kapital     Årets resultat Eget kapital 
Ingående värde 2017-01-01 -1 782  6 170 4 388 
Omf. fg års resultat 6 170  -6 170 0
Årets resultat   24 675 24 675 
Utgående eget kapital 2017-12-31  4 388 24 675 30 864

Varav resultat per medlemskommun  2017 2016  2015
som är flyttat till upplupna skulder
Heby  1 036 1 557 1 066 
Fagersta  -659 434 396
Norberg  -273 -400 372
Skinnskatteberg  810 558 -154
Enköping  634 534 1 117 
Västerås  -12 728 2 673 -1 207 
Sala  -167 -660 -91
Hallstahammar  1 241 583 -63
Surahammar  2 908 -296 -43
Köping  -3 133 -712 -103
Arboga  -1 763 -392 -57
Kungsör  -1 181 -239 -35 
Totalt renhållningsuppdraget  -13 275 -1 705  1 198
Sammanställning för respektive kommun ack. Resultat för renhållningsverksamheten se 
förvaltningsberättelsen.



 

Immateriella 
anläggningstillgångar

Mark, byggnader och 
tekniska anläggningar

Maskiner och  
inventarier

Övriga materiella  
anläggningstillgångar

Finansiella 
anläggningstillgångar

Totalt

Ingående  
anskaffningsvärden

1 008 199 795 289 271 14 840 64 904 569 818

Årets förändring
- Årets utgifter 2 944 7 348 46 719 18 1 114 58 143

- Aktivering av framtida avsättning för 
sluttäckning

- 110 000 - - - 110 000

- Försäljningar och utrangeringar - -12 -352 - - -364 

- Omklassificeringar - - 656 -656 - 0

Utgående ackumulerade anskaffnings-
värden

3 952 317 131 336 294 14 202 66 018 737 598 

Ingående avskrivningar - -14 089 -39 281 - - -53 848
- Försäljningar och  
utrangeringar

- 12 234 - - 246

- Omklassificeringar - - - - - -
- Årets avskrivningar -700 -14 089 -45 878 - - -60 667

Utgående ackumulerade avskrivningar -700 -28 6458 -84 924 - - -114 270

Nedskrivning av aktier i
dotterbolag

- - - - -6 842 -6 842 

Utgående restvärde enligt plan 3 252 288 486 251 370 14 202 59 176 616 486
-57 358
559 128

 
Noter

  

Not 13 Kortfristiga skulder
  Koncernen  Kommunalförbundet
 2017 2016 2017 2016  
   
Leverantörsskulder 49 653 33 663 49 653 33 663
Moms och punktskatter 9 030 4 653 9 030 247
Personalens skatter, avgifter 
och löneavdrag 7 456 7 673 7 456 7 673
Pensionskostnader och 
löneskatt 7 417 6 097 7 417 6 097
Semesterlöneskuld 9 852 8 705 9 852 8 705
Upplupen abonnentskuld * 19 974 32 261 19 974 32 261
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 43 946 28 526 40 081 28 526
 
Summa 147 328 121 578 143 465 117 172

* Abonnentskulden har minskat både 2016 och 2017 i och med att kommunal-
förbundets resultat för det kommunala avfallsuppdraget skall regleras mot
medlemskommunernas tidigare ackumulerade överuttag.
 

  

Not 11 Andra avsättningar

 Koncernen Kommunalförb.
 2017 2016 2017 2016

Avsatt för återställande av äldre deponier
Redovisat värde vid periodens början 67 809 - 67 809 -
Övertaget värde från 
verksamhetsöverlåtelse -   59 197 - 59 197
Periodens avsättningar 18 700 18 700 18 700 18 700
Ianspråktaget under perioden -14 381 -10 088 -14 381 -10 088
Utgående avsättning för framtida
sluttäckning t o m år 2057 110 000 - 110 000 -
Utgående avsättningar 182 128 67 809 182 128 67 809
 

Avsatt för återställande av aktiv deponi 
Redovisat värde vid periodens början 10 887 - 10 887 -
Övertaget värde från 
verksamhetsöverlåtelse - 9 343 - 9 343
Periodens avsättningar 2 014 1 544 2 015 1 544
Utgående avsättningar 12 901 10 887 12 902 10 887
 

Andra avsättningar
Redovisat värde vid periodens början 10 410 10 410 10 410 -
Återfört värde från 
verksamhetsöverlåtelse 10 410 - - 10 410
Årets återföring/utbetalning -10 410 - -10 410 -
Summa andra avsättningar 10 410 10 410 0 10 410
Utgående avsättningar 205 439 89 106 195 030 89 106
 

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

  

Not 12 Långfristiga skulder
  Koncernen  Kommunalförb.
 2017 2016 2017 2016  
   
Ingående låneskuld 405 931 426 311 470 843 64 200 
Övertagen checkräkningskredit vid 
verksamhetsöverlåtelse - - - 379 228 
Nyupplåningar under året - - - 27 415 
Årets amortering/självfinansiering -90 500 -20 380 -80 889 - 
Utgående låneskuld 315 431 405 931 389 954 470 843 
 
Långfristiga skulder   
Skulder till Västerås stad 253 362 369 722 253 362 370 520 
Skulder till medlemskommuner 36 209 36 209 36 209 36 209 
Skuld till dotterbolag - - 74 523 64 113 
Förskott från Naturvårdsverket 24 000 - 24 000 -
Övriga långfristiga skulder 1 860 - 1 860 -
Summa 315 431 405 931 389 954 470 843 

 2017 2016 
Genomsnittlig ränta 1,7% 1,4% 
Inga lån förfaller inom 5 år. 

Lånen till Västerås stad avser en checkräkningskredit. Skuld till övriga medlems-
kommuner avser köp av aktier i VafabMiljö AB. Skulden till dotterbolaget avser
köpeskilling för överlåtna tillgångar och skulder i enlighet med överlåtelseavtalet.
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Not 10 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
  Koncernen   Kommunalförb.
 2017 2016 2017 2016   
  
Pensionsförpliktelser före 1988 enligt KPA 6 648 7 528 6 648 7 528 
Pensionsförpliktelser efter 1988 enligt KPA 18 790 13 600 18 790 13 600 
Summa avsatt till pensioner 25 438 21 128 25 438 21 128 
Ingående avsättning 21 128 19 235 21 128 - 
Nya förpliktelser under året
Övertagande av pensioner vid 
verksamhetsöverlåtelse från Vafab Miljö AB - - - 19 235 
Årets förändring 4 310 1 893 4 310 1 893 
Årets förändring 25 438 21 128 25 438 21 128 
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VafabMiljö Kommunalförbund
222000-3129

Västerås 10 april 2018

Vår revisionsberättelse har lämnats den 23 april 2018

Leif Nilsson
Av Heby kommuns fullmäktige utsedd  

förtroendevald revisor.

 Joa Silver Barbara Conte
Av Västmanlands kommuner och landsting  

utsedda  förtroendevalda revisorer.

Yngve Wernersson (S), 
Västerås

Marie Norin Junttila (S),
Kungsör

Magnus Eriksson (SBÄ), 
Sala

Henning Bask (S), 
Norberg

Magnus Åstrand (C), 
Surahammar (Suppleant)

Eleonor Wikman(S), 
Fagersta

Sverre Ahlbom (S), 
Enköping

Elisabeth Bertö (M), 
Arboga

Peter Ristikartano (MP), 
Hallstahammar

Per Möller (C), 
Heby

Anne Tjernberg (S),
Köping

Patrik Gålbom (L), 
Skinnskatteberg
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Vi, av fullmäktige i respektive medlemskommun, utsedda 
revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
VafabMiljö Kommunalförbund (organisationsnummer 
222000 – 3129).

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs  
enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern 
kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten  
bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som  
gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen,  
god revisionssed i kommunal verksamhet och förbunds-
ordningen. Granskningen har genomförts med den  
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig 
grund för bedömning och ansvarsprövning.

Vid vår granskning har vi noterat att förbundet under 
2017 har justerat i sina räkenskaper för att uppfylla  
god redovisningssed. Dessa justering har inneburit flera 
transaktioner av engångskaraktär. Dessa bör tas i beak-

Revisionsberättelse för år 2017

tande vid analys av förbundets resultat samt vid analys  
av den sammanställda redovisningen. Vår bedömning är 
att gjorda justeringar är korrekt hanterade. 

Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad  
i enlighet med kommunala redovisningslagen och god  
redovisningssed i allt väsentligt.  

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Vafab Miljö 
Kommunalförbund i allt väsentligt har bedrivit verksam-
heten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är  
rättvisande. 

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit 
tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt, i allt väsentligt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige i respektive  
medlemskommun beviljar ansvarsfrihet för direktionens 
ledamöter samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Västerås den 23 april 2018

Barbara Conte                                            Leif Nilsson                                                   Joa Silver



VafabMiljö arbetar med hållbar och

miljöriktig avfallshantering och är bildat av 

kommunerna i Västmanlands 

län samt Heby och Enköpings kommuner.

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

På uppdrag av Vafab Miljö Kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har EY granskat 
förbundets årsbokslut samt års- och sammanställda redovisning för år 2017. Här följer en 
summering av väsentliga iakttagelser från granskningen:  
 

 Årsredovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning per 31 december 2017.  

 Den sammanställda redovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av resultat 
och ställning per 31 december 2017, för förbundet och dess dotterbolag.   

 Sammantaget ger årsredovisningens inledande delar tillsammans med 
förvaltningsberättelsen en intressant och tillräcklig bild av den verksamhet som 
bedrivits under 2017 

 Förbundets arbete med intern kontroll kan med fördel utvecklas till kommande 
årsredovisningar.  

 Förbundets arbete med att identifiera risker samt hantera dessa bör utvecklas till 
kommande del- och årsredovisningar  

 Vi noterar att förbundets vidtagit åtgärder för att stärka sin bokslutsprocess samt att 
förtydliga den interna kontrollen med avseende på kvalitetssäkring av den finansiella 
rapporteringen.  
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2. Inledning 

Granskningen omfattar årsredovisningen för kommunalförbundet och koncern med fokus på 
den finansiella informationen i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2017. 
Uppföljning av målen för god ekonomisk hushållning ingår även i granskningen.  
 
Syftet med granskningen är att: 
 

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

 bedöma om balanskravet har uppnåtts, 

 bedöma om målen uppnåtts, 

Med rättvisande bild avses: 
 

 att redovisade tillgångar och skulder existerar och avser förbundet, 

 att redovisade tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt, 

 att förbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits, 

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

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

I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser. 

3. Förbundets resultat och balansräkning  

Vi har granskat årsredovisningen samt årsbokslutet 2017 samt analyserat större avvikelser 
och förändringar mot budget. Nedan lämnas kommentarer till väsentliga resultat- och 
balansposter för vilka vi gjort iakttagelser i granskningen. 

3.1. Resultaträkning samt prognos 
VafabMiljö Kommunalförbund redovisar per 31 december 2017 ett positivt resultat om knappt 
25 mkr (6 mkr). Resultatet utgör en förbättring i jämförelse mot föregående årsbokslut med 
+19 mkr. Av resultatet utgör rättelser om 13,3 mkr vilka är hänförliga till att abonnentsskulden 
till medlemskommunerna justerats.   
 
Inom ramen för det kommunala uppdraget har intäkterna för taxor och avgifter ökat, bland 
annat till följd av att fler kommuner har kommit över till kommunalförbundet. I ökningen av 
behandlingsintäkter finns främst intäkter för förorenade jordar och schaktmassor, vilket främst 
beror av ökade mängder från schaktmassor och mellanlagring samt ökning av så kallade 
”rejektmängder” från Mälarenergi.  
 
Även kostnaderna har ökat men inte i samma omfattning som intäkterna. Ökningen är bland 
annat hänförlig till inköp av driftverksamhet och transporttjänster.  
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Personalkostnaderna ökar i samband med att fler antal anställda kommit in i verksamheten. 
Inköp av återvinningsmaterial har ökat jämfört med föregående år vilket bland annat förklaras 
av högre priser på marknaden för bla wellpapper och metaller.  
 
Ökade avskrivningar i takt med att kommunalförbundet aktiverar olika projekt. Finansnettot 
inkluderar i år en nedskrivning på aktier i dotterbolag till följd av att substansvärdet understeg 
det bokförda värdet.  
 
Efter vår översiktliga granskning är vår bedömning att årsredovisningen ger en rättvisande bild, 
i allt väsentligt, av förbundets resultat för perioden 1 januari till och med den 31 december 
2017.  

3.2. Balansräkningen 
 
Materiella anläggningstillgångar 

Under året har ett antal investeringar genomförts, främst inom Maskiner och Inventarier. 
Investeringarna hänför sig till flera olika områden såsom grävmaskiner, avfallstravers och 
tankstation etc.  Vi har kontrollerat att redovisningen enligt huvudboken överensstämmer med 
förbundets anläggningsregister samt stickprovsvis kontrollberäknat redovisade avskrivningar. 
Vi har även stickprovsvis granskat aktiveringarna mot underlag utan anmärkning.  

Finansiella anläggningstillgångar 

Posten avser i huvudsak aktier i dotterbolaget och här har en nedskrivning skett till följd av att 
substansvärdet var lägre än det bokförda värdet. Bolagets värde har minskat till följd av tidigare 
års negativa resultat samt en negativ skatteeffekt av historiska skillnader mellan skattemässiga 
och redovisningsmässiga avskrivningar på tillgångar som har överlåtits till förbundet.    

Övriga kortfristiga fordringar 

Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga 
fordringar. Här har det skett förändringar mot föregående år och det är framför allt att fordran 
mot ägarkommuner har reglerats, den del som inte har erhållits är del av kundfordringar i år. 
Vår granskning har omfattat översiktlig genomgång av verifierande underlag och beräkningar.  

Kassa och bank 

Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 70 mkr i årsbokslutet, vilket är en ökning med 14 
mkr jämfört med årsbokslutet. Ingen ovanlig post att fluktuera mellan perioder. 

Avsättningar  

Förbundets avsättningar utgörs av pensionsåtaganden och har ökat marginellt jämfört med 
årsbokslutet 2017. Förbundets pensionsåtaganden har granskats mot underlag från KPA i 
bokslutet.  

Andra avsättningar avser återställande av deponier och ökningen hänför sig till avsättning för 
återställande av de äldre deponierna, som beräknas sluttäckas 2027. Där har en ökning skett 
med 110 mkr avseende en tilläggsavsättning i enlighet med RKR 10.2 för att trygga säkerhet 
om att avsätta medel finns för sluttäckning, drift och skötsel tom 2057.  
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Kortfristiga skulder 

De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga 
kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Posten är något högre än årsbokslutet 
2017. Leverantörsskulder har ökat medan upplupen kostnad och förutbetald intäkt har minskat, 
vilket beror på normala variationer hänförliga till verksamheten. Moms och punktskatter har 
ökat mot föregående år och det är till följd av att kommunalförbundet har lämnat in rättelse till 
skatteverket för deklarationer sedan april 2016.  

Inga väsentliga avvikelser eller differenser har iakttagits i samband med vår översiktliga 
granskning i delårsbokslutet.  

Långfristiga skulder 

Skulderna är har minskat mot 2016, vilket avser en amortering om 81 mkr. 

Koncernen 

I årsredovisningens finansiella avsnitt finns motsvarande uppgifter för koncernen som då 
inkluderar dotterbolaget Vafab Miljö AB. Vi har övergripande tagit del av den koncernens 
redovisning utan att ha noterat några väsentliga differenser.  

Vår övergripande bedömning 

Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt koncernens redovisning, är det vår 
bedömning att förbundets resultat och ställning ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av 
verksamheten per den 31 december 2017. Vår uppfattning av bokslutsprocessen är att den är 
av tillräcklig kvalité.  

Vi har noterar att förbundet vidtagit åtgärder för att ytterligare stärka sin bokslutsprocess till 
kommande rapporteringar. Vi ser mycket positivt på detta.  

4. Kommentarer till förvaltningsberättelsen 
Förbundets årsredovisning inleds med avsnitt rörande information om den verksamhet som 
bedrivits under 2017. Dessa avsnitt omfattar ”omvärld och intressenter”, ”ekologisk hållbarhet”, 
social hållbarhet” samt ”ekonomisk hållbarhet”. I respektive avsnitt redogörs det för väsentliga 
projekt, strategier samt framtidsperspektiv. De beskrivningar och redogörelser av 
verksamheten som lämnas är tydligt strukturerade och relativt innehållsrika. Avsnittet social 
hållbarhet omfattar exempelvis redogörelser för arbetet rörande personal (medarbetare).   

Efterföljande avsnitt i förbundets årsredovisning benämns ”förvaltningsberättelse” och ska 
således omfatta den information som krävs enligt lagen om kommunal redovisning. 
Förvaltningsberättelsen omfattar i allt väsentligt den information samt de analyser som 
erfordras, så som en samlad investeringsredovisning samt personalens sjukfrånvaro. Även 
förbundets bolag kommenteras kortfattat i förvaltningsberättelsen.  

I ett särskilt avsnitt i förvaltningsberättelsen redogörs det för förbundets analys av 
måluppfyllelsen. De fem perspektiv som utgör förbundets ”styrkort” utvärderas och analyseras 
kortfattat.  Av redovisningen framgår att måluppfyllelsen är god på en övergripande nivå. I 
avslutande delar redovisas de finansiella rapporterna med resultat- och balansräkningar, 
kassaflödesanalyser, sammanställd redovisning etc.   
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4.1. Vår bedömning av årsredovisningen  
Vår sammanfattande bedömning är att det i förbundets årsredovisning lämnas en god och 
intresseväckande bild av den verksamhet som bedrivits under 2017. En betydande del av 
årsredovisningen utgörs av en så kallad ”framvagn” där väsentlig information om den bedrivna 
verksamheten lämnas. Vår uppfattning är att förvaltningsberättelsen kan utökas att omfatta 
mer av den information som presenteras i de inledande delarna av årsredovisningen.  

Av förvaltningsberättelsen framgår direktionens bedömning av förbundets måluppfyllelse. Vår 
bedömning är att denna redovisning sammantaget är tillräcklig. Vi noterar dock att inte samtliga 
mål utvärderas fullt ut med avseende på 2017. Detta då målet om ”kompetenta och 
engagerade” medarbetare inte har mätts under 2017. Vidare är det vår bedömning att 
förbundets analys av årets resultat och ställning kan utvecklas ytterligare till kommande år.  

Vår bedömning är att förbundets analyser och beskrivningar kring risker samt arbetet med att 
minimera dessa bör kompletteras till kommande årsredovisningar. Vidare är det vår 
bedömning att förbundets arbete med intern kontroll bör beskrivas tydligare i årsredovisningen.  

Det är positivt att balanskravet samt att god ekonomisk hushållning uppnås.  

För att utveckla årsredovisningen informationsvärde ytterligare lämnar vi följande 
rekommendationer: 

 

 Årsredovisningen bör kompletteras med tydligare redogörelser kring förbundets risker 
och förbundets strategier för att minimera dessa. 

 Förbundet bör utforma mål och målindikatorer som kan utvärderas och bedömas 
årligen.  

 En känslighetsanalys rörande förändringar i väsentliga omvärldsfaktorer skulle med 
fördel kunna bifogas till förvaltningsberättelsen. 

 Förbundets arbete med intern kontroll bör tydliggöras i årsredovisningen framgent. 

 

 

Stockholm den 23 april 2018 

 
Johan Perols            Mia Keränen Larsson 
Certifierad kommunal revisor             Auktoriserad revisor 
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§  
Krisledningsnämndens sammansättning och 
revidering av Krishanteringsplan för 
Kungsörs kommun (KS 2018/221) 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m. 
föreslår enhälligt att krisledningsnämndens ledamöter och ersättare 
ska vara kommunstyrelsens ordinarie ledamöter från den nya 
mandatperioden. Detta enligt följande: 
- fem av kommunstyrelsens ledamöter väljs som ordinarie leda-

möter i krisledningsnämnden 
- övriga sex ordinarie ledamöter väljs som ersättare i krisled-

ningsnämnden 
 
Krisledningsnämndens organisation beskrivs främst i Krishante-
ringsplanen som behöver kompletteras för att det ska bli tydligt att 
kommunstyrelsens ledamöter också ska vara ledamöter och 
ersättare i krisledningsnämnden. Ett förslag till komplettering av 
planen har tagits fram. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse 2018-05-17 med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 102 

  
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar att krisledningsnämnden från och 

med kommande mandatperiod ska hämtas bland kommunstyrel-
sens ordinarie ledamöter.  

 
 Kommunfullmäktig reviderar Krishanteringsplanen för Kungsörs 

kommun enligt förslaget. 
 
 Reviderad plan redovisas som KS-handling nr x/2018. 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-05-17 KS 2018/221 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

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

Krisledningsnämndens sammansättning och revide-
ring av Krishanteringsplan för Kungsörs kommun 
Den parlamentariska kommittén för politisk organisation m.m. har enhälligt ställt 
sig bakom förslaget om att krisledningsnämndens ledamöter och ersättare ska 
vara kommunstyrelsens ordinarie ledamöter från den nya mandatperioden. Detta 
enligt följande: 
- fem av kommunstyrelsens ledamöter väljs som ordinarie ledamöter i kris-

ledningsnämnden 
- övriga sex ordinarie ledamöter väljs som ersättare i krisledningsnämnden 
 
Eftersom det i olika faser kan vara kommunstyrelsen eller krisledningsnämnden 
som fattar beslut i ett krisläge är det lämpligt att det är samma personer.  
 
I Arbetsordning för kommunstyrelse och nämnder finns reglerat att krislednings-
nämnden beslår av fem ledamöter och fem ersättare. Detta måste ändras. Ett ar-
bete med revidering av arbetsordningen pågår och denna ändring ska tas med i 
det arbetet.  
 
Krishanteringsplanen behöver kompletteras så att detta blir tydligt att kommun-
styrelsens ledamöter tillika ska vara krisledningsnämndens ledamöter och ersät-
tare. Ett förslag till komplettering i Krishanteringsplanen bifogas (bilaga 1). 
 
Parlamentariska kommitténs förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att krisledningsnämnden från och med kommande 
mandatperiod ska hämtas bland kommunstyrelsens ordinarie ledamöter.  
 
Kommunfullmäktig reviderar Krishanteringsplanen för Kungsörs kommun enligt 
förslaget. 
 
För den parlamentariska kommittén  
 
 
 
Per Strengbom 



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.4 
 

 
 
 

 

Bilaga 1 

Krishanteringsplan för Kungsörs kommun 
Antagen av kommunfullmäktige 2016-12-12, § 214 
Reviderad av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx 

 
 
 

 

 
 

För Kungsörs kommun enligt lag SFS, 2006:544 om kommuners och landstings åtgär-
der inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 

 
 
 

KS-handling nr x/2018 
 
 

____________ 
 
Planen ersätter tidigare antagen plan antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, § 82

Förslag till reviderad: 
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1 Inledning och syfte med planen 
Denna plan ska ge vägledning i hur Kungsörs kommun ska ledas om kommunen ris-
kerar att/eller drabbas av en extraordinär händelse. Planen kan också användas som 
stöd vid en samhällsstörning som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens 
mening, men ändå utsätter kommunens verksamheter eller delar av, för stor påfrest-
ning. Vid en sådan samhällsstörning krävs inte alltid att krisledningsnämnden träder i 
funktion utan störningen kan hanteras av den normala organisationen. 
 
Kungsörs kommuns krishantering bygger på ett samspel mellan kommunens verk-
samheter, bolag, kommunalförbund och övriga aktörer i samhället. Tre principer är 
vägledande för Kungsörs kommuns krishantering:  

• Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållan-
den har det också under en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva 
samverkan.  

• Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som 
det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden.  

• Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och 
ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera kri-
sen.  

 
Planen kan aktiveras: 

• när ordinarie rutiner för ledning inte svarar mot samhällsstörningen/extraordinära 
händelsens krav 

• flera verksamhetsområden berörs  
• stort informationsbehov 
• stort behov av samverkan med andra 

 
Primär målgrupp för planen är förtroendevalda och tjänstemän. Planen ska också 
kunna användas som information till samverkande organisationer och till allmänheten.  
 
1.1 Lagstiftning 
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap, SFS 2006: 544. 
 
Med en extraordinär händelse avses i lagen "en sådan händelse som avviker från det 
normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig 
störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun 
eller ett landsting”.  
 
Lagen syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet 
och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting ska 
därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar. 
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Lagen i sammanfattning: 

• Kommunen ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa 
och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbe-
tet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  

• Kommunen ska varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extra-
ordinära händelser i fredstid. 

• Kommunen ska ha en krisledningsnämnd för att fullgöra uppgifter under extra-
ordinära händelser i fredstid. 

• Kommunen ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i 
fredstid verka för samordning och information till allmänheten.  

• Kommunen ska ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den 
utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid 
extraordinära händelser. 

• Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som re-
geringen bestämmer lägesrapport och information om händelseutvecklingen, till-
ståndet, vidtagna och planerade åtgärder.  

• Kommunen ska vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd 
beredskap. 

 
Lagen omfattar beredskap för och hantering av situationer när någon av de ordinarie 
verksamheterna inte klarar av att hantera situationen inom den normala verksamhe-
ten. Samhällsstörningar som kan hanteras i den normala organisationen berörs inte av 
lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap.  
 
Vid ett annat säkerhetspolitiskt läge kan planen för extraordinära händelser komplett-
eras och anpassas så att den också kan vara kommunens plan för höjd beredskap. 
 
Krishanteringsplan för Kungsörs kommun fastställs för varje ny mandatperiod av 
kommunfullmäktige. Enklare revidering kan göras utan att planen på nytt måste antas 
av kommunfullmäktige. Ansvarig är kommunchef kommundirektör. 
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2 Krisberedskap 
 

2.1 Kommunenens geografiska område 
Kommunens geografiska områdesansvar innebär att kommunen ska: 

• göra en samlad analys av sådana risker och sådan sårbarhet i kommunens geogra-
fiska område som kan leda till en extraordinär händelse och göra denna analys 
känd för berörda aktörer,  

• vara sammankallande för ett krishanteringsråd eller motsvarande med 
representanter för de lokala krisaktörerna, 

• verka för att de lokala krisaktörernas förberedelser och åtgärder för hanteringen 
av en extraordinär händelse samordnas, 

• verka för att informationen till allmänheten vid en extraordinär händelse samord-
nas, 

• kunna lämna en samlad information till länsstyrelsen om läget i kommunen i 
fråga om risker och sårbarhet och om de lokala krisaktörernas förberedelser för 
hantering av en extraordinär händelse, 

• kunna ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordi-
när händelse  och om de lokala krisaktörernas vidtagna och planerade åtgärder 
med anledning av händelsen. 

 
2.2 Risk- och sårbarhetsanalyser 
En antagen Risk- och sårbarhetsanalys finns i kommunen. Analysen syftar till att öka 
riskmedvetenheten, förmågan att förebygga, samt hantera risker. Risk- och sårbar-
hetsanalysen ligger till grund för det förebyggande arbetet med krisberedskap. 
 
2.3 Samverkan 
Samverkan med företag/organisationer som bedriver sådan verksamhet som kan 
komma att beröras av kommunens hantering av en samhällsstörning/extraordinär hän-
delse är av stor betydelse. Sådan verksamhet kan till exempel vara distribution eller 
lagerhållning av drivmedel, transporter av varor eller, förvaring, produktion eller för-
säljning av livsmedel. Samverkan kan ske reglerat genom avtal men även oreglerad 
samverkan är betydelsefull och kan skapas i olika nätverk eller i informella kontakter 
mellan individer. 
 

 
2.4 Övning och utbildning 
Krisledningsnämnden och krisledningsgruppen ska utbildas/övas under varje mandat-
period. Övrig personal utbildas efter behov. Kommunchefen Kommundirektören eller 
den kommunchefen kommundirektören utser, är ansvarig för att utbildning 
genomförs. En planering för utbildning/övning inom krishanteringsorganisationen ska 
finnas för varje mandatperiod med översyn inför varje nytt kalenderår. I början av 
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varje mandatperiod ska alla förtroendevalda informeras om kommunens 
krisberedskap. 
 
 
2.5 Ekonomi 
Samtliga kostnader som beslutats av krisledningsnämnd eller krisledningsgrupp ska 
redovisas separat. Detta för att kunna bli ett underlag för eventuella framtida försäk-
rings- och skadeståndsanspråk och som ansökan om statsbidrag.  
 
Bedömer senare krisledningsnämnd eller krisledningsgrupp att beslutade åtgärder ska 
bekostas av ordinarie verksamhet kan detta göras i efterhand. 
 
 
2.6 Övriga planer 
Varje nämnd har ansvar för att planlägga sina verksamheter. Respektive nämnd an-
svarar även för att listor och andra viktiga uppgifter hålls aktuella. Prioriteringsord-
ning för egen verksamhet ska finnas, exempelvis för system och personal.  
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunens kommunikationsplan vid kris och 
kommunens krishanteringsplan hålls aktuell. 

 



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

Strategisk 
nivå  

Normativ 
nivå  

Operativ nivå  

3 Krishantering 
 

3.1 Krishanteringsorganisation 
Krishanteringsorganisationen består av krisledningsnämnd, inriktnings- och samord-
ningskontakt (ISK), krisledningsgrupp/ inriktning och samordningsfunktion (ISF), 
ISF stöd, krisstöd och informationsgrupp. Övriga verksamheter som initialt inte ingår 
i krishanteringsorganisationen kan kallas in beroende av vad som hänt eller förväntas 
hända. För regional samverkan finns U-Sam som samordnas via Länsstyrelsen i 
Västmanland. Kommunen kan även kalla in Frivilliga resursgruppen enligt avtal.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Stöd till 
Krisledningsgruppen-/ 

ISF/Koordinator 
 

U-Sam 
ISF länsnivå 

 

Krisstöd(POSOM) 
 

 

• Stöd /servicefunktion  
• Personal 
• Analys- omfall 
• Lägesbild, faktainsamling 
• Uppgiftsberoende verksamhet 

Kommunfullmäktige 

Krisledningsnämnd 

ISK Krisledningsgrupp/ISF 
 

 

Stödpersoner 
 

Kriskommunikation 
(informationsgrupp) 

FRG, frivilliga 
resursgrupper 

För att förenkla krishanteringsorganisationens 
arbete finns funktions/rollkort och mallar  
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3.2 Larmning 
Den initiala kontakten vid en samhällsstörning benämns inriktning- och samordnings-
kontakt (ISK). Kontakten nås via SOS Alarm. För Kungsörs kommun är det kom-
munchefen kommundirektören eller dennes ersättare som är ISK och kommer att 
kontaktas i första hand. Kommunchefen Kommundirektören eller dennes ersättare gör 
en bedömning om hela eller delar av krisledningsgruppen ska kallas in. Kontakt ska 
även tas med krisledningsnämndens ordförande som i sin tur eventuellt fattar beslut 
om att sammankalla krisledningsnämnden.  
 
Det åligger dessa funktioner med mandat och ansvar för sammankallande av krisled-
ningsnämnd respektive krisledningsgrupp, att informera övriga parter i krisledningen 
om vidtagna åtgärder och om sådana händelser som kan föranleda behov av samman-
kallande av krisledningsorganisationen.  
 
Arbetsledare/chef i kommunen som får kännedom om sådant förhållande, som är eller 
kan utgöra en risk för att en samhällsstörning eller en extraordinär händelse utvecklas, 
ska meddela förhållandet till sin förvaltningschef som i sin tur kontaktar kommunche-
fen kommundirektören.  
 
Förtroendevalda och tjänstemän som är kopplade till kommunens krisorganisation 
kallas enligt larmlistor. Larmlistorna finns hos SOS Alarm som vid behov kan hjälpa 
till att ringa in berörd personal. 
 
3.3 Inriktnings- och samordningskontakt, ISK  
Ansvar och uppgifter är: 

• inhämta, verifiera och analysera information om en samhällsstörning som kan 
komma att påverka kommunens uppdrag, 

• göra en bedömning av om kommunen bör agera, hur brådskande ett ärende är, 
samt besluta om vilka inledande åtgärder som bör vidtas, 

• vid behov föra inkommen fråga/händelse/information vidare till rätt funktion/ 
instans, 

• om situationen bedöms som allvarlig larmas hela eller del av kommunens 
krisledningsgrupp. Kontakt ska även tas med krisledningsnämndens ordfö-
rande som fattar beslut om att sammankalla krisledningsnämnden, 

• informera förvaltningscheferna och kommunikationsansvarig även vid en 
mindre samhällsstörning som inte föranleder att krisledningen kallas in, men 
som kan ha ett allmänt och medialt intresse, 

• initiera samverkanskonferens med U-Sam vid behov, dokumentera larm och 
händelser. 
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3.4 Aktivering av krishanteringsplan  
Aktivering av krishanteringsplan innebär:  

• fokusering på krishantering 
• tydlig ansvarsfördelning 
• snabba beslut och åtgärder 
• samordnad information  
• tätt samarbete inom kommunen och med samverkande organisationer 
• både intensiv och uthållig ledning 

 
3.5 Krisledningsnämnd  
Ledamöter i kKrisledningsnämnden utses av kommunfullmäktige och ska enligt 
reglemente vara fem ledamöter och fem sex ersättare. Dessa ska vara samma personer 
som kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. 

 
3.5.1 Krisledningsnämndens ordförande 
Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande är också ordförande och vice ord-
förande i krisledningsnämnden. Krisledningsnämndens ordförande eller vice ordfö-
rande kan i brådskande fall fatta besluta å krisledningsnämndens vägnar. Sådant be-
slut ska därefter snarast anmälas till nämnden. 
 
3.5.2 Krisledningsnämndens övergripande ansvar och uppgifter 
Krisledningsnämnden fungerar som kommunens ledande politiska organ om kommu-
nen drabbas av extraordinär händelse och har det övergripande ansvaret för krishante-
ringen. En extraordinär händelse innebär dock inte automatiskt att nämnden ska träda 
i funktion. Omständigheterna i varje enskilt fall avgör. Krisledningsnämnden kan 
också träda in utan att en extraordinär händelse föreligger. Syftet är då att hålla nämn-
den informerad och förberedd om läget skulle förvärras. Om nämnden bedömer och 
fattar beslut om att händelsen som extraordinär får/ska nämnden: 

• tolka kommunens roll 
• ange inriktning för krishantering 
• företräda kommunen utåt och mot kommuninvånarna 
• besluta i principiella frågor 
• besluta om förändringar i servicenivåer 
• besluta om omfördelning av kommunens resurser 
 
Krisledningsnämnden har det politiska ansvaret för att samordna kommunens resur-
ser, för att upprätthålla livsviktig försörjning, samt för att upprätthålla de viktigaste 
samhällsfunktionerna under en extraordinär händelse. Närmare bestämmelser om 
krisledningsnämnden finns i upprättat reglemente.  
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3.6 Krisledningsgrupp/(ISF)  
Krisledningsgruppen är en tjänstemannagrupp som svarar för den strategiska led-
ningen av det operativa arbetet. Kommunchefen Kommundirektören är krisled-
ningsgruppens chef och den som initialt leder dess arbete.  
 
Beroende på händelsens art och omfattning kan kommunchefen kommundirektören 
vid behov utse någon som leder arbetet i krisledningsgruppen. Kommunchefen 
Kommundirektören fungerar då som beslutsfattare alternativt som beslutsstöd till 
krisledningsnämnden om det föreligger en extraordinär händelse.  
 
Gruppen knyter efter behov till sig andra befattningshavare. Kommunchefen 
Kommundirektören har befogenhet att återkalla semesterledig personal, samt förändra 
tjänstgöringen för inkallad personal efter påkallat behov.  
 
Beroende på samhällsstörningen/extraordinära händelsens karaktär och omfattning 
kan krisledningsgruppens sammansättning och storlek variera. Vid en samhällsstör-
ning där räddningstjänsten är inkopplad är det räddningsledaren som ansvarar för di-
rekt ledning på fältet. 

 
3.6.1 Krisledningsgruppens chefs ansvar och uppgifter 
Krisledningsgruppens chef ska 

• leda, samordna och planera arbetet på kort och lång sikt, 

• initiera intern och extern information, samt upplysningsverksamhet, 

• svara för gruppens kontakter med krisledningsnämnden,  

• besluta om behovet av möten, genomgång och ansvarar för föredragning i 
krisledningsgruppen,  

• besluta om behovet av samverkan, 

• besluta om behovet av att begära sändning av viktigt meddelande till allmän-
heten (VMA), 

• besluta om behovet om frivillig resursgrupp (FRG) ska kallas in. 
 

3.6.2 Krisledningsgruppens övergripande ansvar 
Krisledningsgruppen ska 

• få igång en samordnad krishantering inom kommunen, 

• fastställa övergripande mål och direktiv för krisledningsorganisationens ar-
bete,  

• skapa och vidmakthålla en samlad, aktuell bild av samhällsstörningen/extra-
ordinära händelsen,  

• besluta om interna och externa informationsinsatser, 



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 

• göra prioriteringar och fördela resurser,  

• bedöma behov av insatser och samordna insatserna mellan de olika kommu-
nala förvaltningarna,  

• följa det operativa läget i kommunen och baserat på detta, sammanställa 
beslutsunderlag till beslutsfattare alternativt krisledningsnämnd,  

• genomföra erforderliga åtgärder,  

• dokumentera all viktig information om samhällsstörningen, beslut, åtgärder 
etc.  

• utifrån det geografiska områdesansvaret etablera kontakt med berörda organi-
sationer och myndigheter för samverkan och samordning. 
 

3.7 Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) 
En inriktnings- och samordningsfunktion är en grupp för flera aktörer som har till 
uppgift att träffa överenskommelser om aktörsgemensam inriktning och samordning.  
 
Det är samhällsstörningens karaktär, omfattning och konsekvenser som avgör vilka 
aktörer som berörs och som kan bidra till att hantera samhällsstörningen/extraordinära 
händelsen.  
 
Varje aktör som berörs av överenskommelsen om inriktning och samordning fattar 
själv beslut om hur den ska genomföras i den egna organisationen.  
 
Beroende på samhällsstörningen/extraordinära händelsen deltar hela eller delar av 
krisledningsgruppen i kommunen i inriktning- och samordningsfunktionen. 
 
 
3.8 Stödfunktion  till krisledningsgruppen-/ inriktning och samordnings-

funktionen (ISF-Stöd) 
De funktioner som i allmänhet behövs och bör beaktas är:  

• logistik och utrustning (lokaler, teknik, utrustning, mat, transporter, kontorsut-
rustning, sambandsutrustning), 

• personal (arbetsschema, planering av avlösning, förstärkning, arbetsmiljö),  

• analys, omfallsplanering (analys av själva händelsen och dess utveckling, 
faktainsamling, lägesbild),  

• information (intern och extern information, medieuppföljning),  

• krisstöd,  

• uppgiftsberoende verksamhet (specialister och experter utifrån aktuell 
samhällsstörning).  
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3.9 Koordinator 
Vid behov utser kommunchefen kommundirektören en koordinator. Koordinatorns 
roll är att leda/samordna det operativa arbetet i stödfunktionerna som tillsätts 
beroende på samhällsstörningen/extraordinära händelsen. 

 
3.10 Kriskommunikation 
Kommunens information i samband med en samhällsstörning/extraordinär händelse 
syftar till att ge drabbade, allmänhet, personal, samverkande aktörer och media kor-
rekt, tydlig, målgruppsanpassad och snabb information. Kommunens information 
samordnas då av informationsgruppen och kommunens informationschef.  
 
Om ISF-stödet är aktiverat så samverkar informationschefen och koordinatorn för att 
stödja varandra i de delar som behövs.  
 
Informationsfunktionen rapporterar till ISF antingen direkt eller via koordinatorn be-
roende på omständigheter.  
 
Räddningstjänstens information som berör kommuninnevånarna samordnas med 
kommunens övriga information.  
(Se kommunikationsplan vid kris). 
 
3.11 Krisstöd (POSOM) 
(Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer) 
Krisstödsgruppen har till uppgift att ansvara för planering och samordning vad avser 
det psykologiska och sociala omhändertagandet av fysiskt oskadade människor som 
drabbats av olycka, katastrof eller liknande.  
 
Ledningsgruppen för krisstöd har till förfogande ett antal utbildade stödpersoner. Om 
behov finns har ledningsgruppen mandat att larma in kommunens informationschef. 
Kommunchefen Kommundirektören ska alltid meddelas om krisstödsgruppen 
aktiveras. Om ISF stödet är aktiverat så samverkar ansvarig för krisstödsgruppen och 
koordinatorn, och stödjer varandra i de delar som behövs. 

 
3.12 Frivilliga resursgrupper (FRG) 
Vid en samhällsstörning/extraordinära händelser, då det är överhängande risk för att 
de ordinarie kommunala resurserna inte räcker till, ska frivilliga resursgrupper kunna 
avlasta, förstärka och komplettera olika delar av kommunens organisation.  
 
Kungsörs Civilförsvarsförening ansvarar för de frivilliga resursgrupperna enligt över-
enskommelse mellan kommunen och föreningen. Kommunchefen Kommundirektören 
bedömer behovet om FRG ska kallas in. 

 



  Kungsörs kommuns författningssamling Nr D.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 

3.13 Samverkan i Västmanland, U-Sam 
Planerad samverkan i länet finns upprättad genom U-Sam, där Länsstyrelsen, länets 
kommuner och Räddningstjänstförbund, Polismyndigheten, Landstinget, SOS Alarm, 
Sveriges Radio Västmanland och Försvarsmakten ingår. 
 
Huvudsyftet med U-Sam är att: 

• arbeta för att förebygga att en samhällsstörning uppstår,  

• dämpa eskaleringen av en samhällsstörning/extraordinär händelse samt, 
mildra dess konsekvenser. 

 
U-Sam är också inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) på länsnivå under led-
ning av länsstyrelsen. Gruppen har till uppgift att träffa överenskommelser om aktörs-
gemensam inriktning och samordning av åtgärder för att hantera konsekvenserna av 
en samhällsstörning. Varje aktör som berörs av överenskommelsen om inriktning och 
samordning fattar själv beslut om hur den ska genomföras i den egna organisationen.  
 
Varje aktör i U-Sam har en kontaktperson, inriktning och samordningskontakt (ISK)  
som är den primära kontaktvägen för att tidigt agera och initiera åtgärder vid en sam-
hällsstörning. Normalt representeras kommunen i U-Sam av kommunchef 
kommundirektör eller beredskapssamordnarna. Kommunchefen Kommundirektören 
kan utse annan representant beroende på den aktuella händelsen. 
 
Kungsörs kommun har tillsammans med övriga krisaktörer i Västmanlands län slutit 
en överenskommelse om denna samverkan.  

 
3.14 Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), ett viktigt hjälpmedel för att varna och 
informera allmänheten i samband med olyckor och risker för olyckor. Kommuner och 
landsting har behörighet att sända informationsmeddelande vid extraordinära händel-
ser.  
 
Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller be-
gränsa skador på liv, hälsa, egendom eller i miljön. Allmänheten ska få ett klart be-
sked om vad de ska vidta för åtgärder direkt och därefter få fortlöpande information 
om händelseutvecklingen. Kommunchefen Kommundirektören bedömer behovet att 
begära sändning av viktigt meddelande till allmänheten. Kontakt tas med SOS Alarm 
för sändning av meddelandet. 

 
3.15 Rutiner för skiftgång och avlösning 
För att få en uthållig organisation måste varje person som ingår i krishanteringsorga-
nisationen ha minst en ersättare.  Om funktionerna i organisationen förväntas tjänst-
göra under längre tid än 12 timmar måste skiftindelning av personalen göras omgå-
ende. Personal måste sparas och förberedas för att avlösa dem som arbetar inled-
ningsvis. 
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Vid avlösning genomförs ledningsgenomgång enligt följande: 
• orientering om läget, 
• orientering om pågående verksamhet, 
• orientering om planerad verksamhet. 

 
Efter ledningsgenomgången sker överlämning inom respektive funktion. 
 
3.16 Ledningsplatser och samband 
Följande ledningsplatser finns för krisledningsnämnden, den strategiska krisledningen 
(ISF) och för stödfunktionerna: 

• Ordinarie uppehållsplats är i kommunhuset i Kungsör på Drottninggatan 34. 
• Reservuppehållsplats är räddningstjänsten i Kungsör.  
• Sekundär reservuppehållsplats är VMKF:s lokaler på Hultgrensgatan 4, Kö-

ping. 
 

Kommunhuset är utrustat med:  

• Reservkraft  
• Anslutning till kommunens IP-nät och IT-system  
• Telefonanknytningar till kommunväxel  
• Telefonlinjer vid sidan av kommunens växel 
• Rakel  

 
3.17 Avveckling av krishanteringsorganisationen 
Krisledningsnämnden bedömer om läget är sådant att dess övertagna befogenheter ska 
återgå till respektive nämnd och krishanteringsorganisationen kan avvecklas.  
 
De samhällsstörningar där krisledningsnämnden inte varit inblandad är det kommun-
chefen kommundirektören som beslutar om avslut.  
 
Vid beslut om att återgå till normal organisation ansvarar krisledningsgruppen för att: 

• meddela berörda inom kommunen och samverkande organisationer att så 
skett, 

• slutföra dagboken och samla in och förteckna allt underlagsmaterial, 

• göra en första preliminär analys av verksamheten. 
 

Även kommunfullmäktige kan besluta att av krisledningsnämnden övertagna befo-
genheter ska återgå till respektive nämnd och att organisationen återgå till den nor-
mala.  
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3.18 Utvärdering 
Efter en större samhällsstörning/extraordinär händelse där kommunens krishante-
ringsorganisation har varit verksam ska arbetet utvärderas och granskas. 
Kommunchefen Kommundirektören tillsammans med beredskapssamordnarna tar 
initiativ och ansvarar för att utvärdering kommer till stånd.  
 
Vid utvärderingen ska bland annat följande beaktas. 

• material i form av dokumentation, redovisningar, m.m. ska samlas in, 

• personal som deltagit i ledningsarbetet ska intervjuas, 

• samverkande myndigheters och organisationers synpunkter på det genomförda 
arbetet ska inhämtas, 

• en analys av det genomförda arbetet ska tas fram med stöd av dagbok och in-
samlade uppgifter, 

• ekonomisk utvärdering av händelsen och beslutad verksamhet ska göras, 

• förslag till revideringar i organisation och planering ska tas fram, 

• genomföra beslutade ändringar i planer, åtgärdslistor, övningar m.m. 
 

__________ 
 

Planen ersätter tidigare plan antagen av kommunfullmäktige 2012-09-10, § 82 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-
2021 (KS 2018/204) 
En parlamentarisk kommitté har under vintern arbetar fram ett 
förslag till uppdatering av det kultur- och fritidspolitiska program 
som ska gälla 2018-2021.  
 
Inför arbete med det nya programmet har det tidigare programmet 
2014-2017 utvärderats. 
 
Programmet är ett övergripande dokument som berättar om inrikt-
ningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är styrande 
för hela kommunkoncernen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse 2018-05-03 med bilaga 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 103 

  
KS beslutsförslag Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslaget kultur- och fritidspolitiskt 

program 2018-2021 med komplettering med ytterligare en streck-
sats under kapitlet Friluftsliv och rubriken ”Därför ska:”, enligt 
följande:”- kommunen verka för att utveckla naturleder” 

 
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att vara ansvarig för uppföljning 

av programmet. 
 
 Antaget program redovisas som KS-handling nr x/2018. 



 

 
MISSIV Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2018-05-03  
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Mikael Nilsson  
Kultur- och fritidschef  

 

  
 

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 

 
Förslag till uppdatering av kultur- och 
fritidspolitiskt program  
Parlamentariska kommittén har under vintern jobbat fram ett förslag till 
uppdatering av kultur- och fritidspolitiskt program för perioden 2018-2021.  
 
Representanterna i den parlamentariska kommittén har varit följande: 
Per Strengbom (S), sammankallande 
Mikael Peterson (S) 
Krister Henriksson (V) 
Peter Åkesson (MP) 
Lina Johansson (C) 
Hans Carlsson (M) 
Ulla Eriksson Bergh (L) 
Anders Frödin (SD) 
Mikael Nilsson, ansvarig tjänsteman 
 
Processen 
Processen med att ta fram det uppdaterade programmet startade under hösten 
2017, då den parlamentariska kommittén hade sitt första möte. Vintern innehöll, 
förutom möten i den parlamentariska kommittén, dialogmöten med föreningsliv 
och andra aktörer, och även utskick och enkäter bland annat på kommunens 
webbplats.  
 
Det förslag som efter dessa dialoger arbetades fram har i mars och april varit ute 
på remiss till alla föreningar och kulturaktörer, och har även legat på webben för 
synpunkter från allmänheten.  
 
Processen har hållits i en positiv anda och mycket av det som förts fram finns 
med i programmet. Inga negativa synpunkter har kommit fram i 
remissomgången. 
 
En sammanställning av dialogerna har även skickats in till landstinget som 
underlag i processen med att ta fram en regional kulturplan. 
 
 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-05-03  
 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 

Övergripande dokument för den politiska viljeinriktningen 
Det kultur- och fritidspolitiska programmet är ett övergripande dokument som 
berättar om inriktningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är 
styrande för hela kommunkoncernen och sträcker sig till och med 2021. Som 
ansvarig för uppföljningen föreslås kommunstyrelsen. 
 
 
Härmed överlämnas förslaget till kultur- och fritidspolitiskt program (bilaga 1). 
 
För den parlamentariska kommittén, 
 
 
 
Mikael Nilsson 



Kultur- och fritidspolitiskt program 
2018 - 2021 
Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv 

»Öppenhet    »Delaktighet    »Samarbete
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Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera utgångspunkter och berör många olika områden inom 
kultur- och fritidslivet. Det är ett sammanfattande och övergripande dokument som beskriver inriktningen 
för det kultur- och fritidspolitiska arbetet fram till och med år 2021. Det är  antaget av kommunfullmäktige 
den xx maj 2018 och är styrande för hela kommunkoncernen.  
Ansvaret för uppföljning ligger på kommunstyrelsen och ska ske våren 2020 och vid programperiodens slut.

I processen med att ta fram det kultur- och fritidspolitiska programmet har dialog förts med föreningar, 
studieförbund och allmänhet. Dialogen har skett genom möten och enkäter, och förslaget till program har 
skickats till aktörerna på remiss. Det har även kommunicerats på kommunens webbplats.

Med begreppet Kungsör menas hela det geografiska området Kungsörs kommun med tätorten, Valskog, 
byarna och omgivande landsbygd.
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Kungsör har stor potential att utvecklas som plats 
för fritid och kultur. Här finns runt 70 föreningar, 
fina anläggningar, en fantastisk natur och historia, 
och evenemang som växer. Litenheten är en styrka 
tillsammans med det geografiska läget i en region 
med tillväxt. Möjligheten finns att locka såväl nya 
Kungsörsbor som besökare från en stor region och i 
den processen är kultur- och fritidslivet centralt. Ett 
rikt kultur- och fritidsliv gör en plats attraktiv och 
stärker invånarnas känsla av livskvalitet.   

Öppenhet och tillgänglighet
Ett levande kultur- och fritidsliv, där människor 
upplever glädje och gemenskap, har en positiv 
inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Det 
ökar förståelsen mellan människor och olika grup-
per. Därför ska kultur- och fritidslivet vara öppet och 
tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla att 
vara delaktiga. Delaktighet skapar engagemang och 
ökar även förutsättningarna för fler aktiva ledare och 
medlemmar i föreningarna.  

Ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse 
för integrationen och för tillvaratagandet av olika 
influenser och kompetenser. Kungsör blir ett allt mer 
mångkulturellt samhälle och det är viktigt att alla ar-
betar för ett jämlikt kultur- och fritidsliv där man tar 
vara på kreativitet och mångfald. Alla som vill ska 
kunna vara med utifrån sina förutsättningar oberoen-
de av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Samarbete
Nyckeln till att lyckas, i synnerhet i en liten kom-
mun, är samarbete - samarbete mellan föreningar, 
föreningar och kommunen, mellan olika aktörer. 
Det är genom att träffas och samverka som vi får 
möjlighet att öka kunskap, diskutera verksamheter 
och idéer, aktiviteter, värderingar, samarbetsmöj-
ligheter och utmaningar som vi står inför, och det 
är i samverkan som vi fyller Kungsörs kultur- och 
fritidsliv med ett bra innehåll. 

Kungsörs kultur- och fritidsliv utvecklar vi tillsammans

Ledorden som ska prägla arbetet inom kultur- och fritidsområdet är:

»Öppenhet     »Delaktighet     »Samarbete
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Det kultur- och fritidspolitiska programmet har flera 
utgångspunkter:
• kommunens vision och övergripande mål som 

ska genomsyra all kommunal verksamhet
• de nationella kulturpolitiska målen, där det bland 

annat slås fast att kulturpolitiken ska:
- främja allas möjlighet till kulturupplevelse,  
 bildning och till att utveckla sina skapande   
 förmågor
- främja ett levande kulturarv som bevaras,   
 används och utvecklas
- särskilt uppmärksamma barns och ungas   
 rätt till kultur.

• kommunens jämställdhetsplan och den europeis-
ka deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor 
och män, som Kungsörs kommun skrivit under

• det övergripande målet för integrationspolitiken 
som handlar om lika rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. 

• de nationella målen för folkhälsa, där följande 
tre har speciell relevans för programmet:
- delaktighet och inflytande i samhället.    
  Brist på inflytande och möjlighet att påverka  
  den egna livssituationen har ett starkt sam-  
  band med hälsa. Såväl social som kulturell   
  delaktighet är viktigt.
- barn och ungas uppväxtvillkor. I synnerhet   
  på fritiden är idrott, friluftsliv och kultur en   
  stor del av barns och ungas liv, och viktiga   
  områden för hälsa och välbefinnande.
- ökad fysisk aktivitet. Regelbunden fysisk   
  aktivitet främjar hälsan och har en sjukdoms- 
  förebyggande effekt.

• Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”, som be-
skriver idrottens värdegrund:
 - glädje och gemenskap
 - demokrati och delaktighet
 - allas rätt att vara med
 - rent spel

Utgångspunkter i programmet
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Idrott 
Kungsörs kommuns stöd till idrotten har speciellt 
fokus på barn och unga. Målet är att få så många 
som möjligt att vara fysiskt aktiva för bättre hälsa 
och välbefinnande med förhoppningen om att 
grundlägga goda vanor som följer med genom livet. 

En bredd av olika former av idrott har potentialen att 
locka fler barn och unga. För att också uppnå kvalité 
i idrottslivet är ledarfrågan central. Det är viktigt att 
hitta personer som vill vara ledare och som är bra 
förebilder med ett inkluderande förhållningssätt.

Därför ska:
- ledarskapet i barn- och ungdomsföreningar särskilt 
stöttas och utvecklas genom olika samarbeten
- barn och ungdomar tilldelas träningstider före 
vuxna i de kommunala anläggningarna 
- hyror och avgifter vara lägre för barn och ungdomar
- barn stimuleras att prova på olika idrotter långt upp 
i åldrarna, exempelvis genom att göra utrustning 
tillgänglig för alla via Fritidsbanken
- kommunen utveckla samverkan mellan skolan och 
idrottslivet
- möjligheterna till spontan fysisk aktivitet öka, utan 
krav på prestation eller lagtillhörighet
- föreningar inom barn- och ungdomsidrotten särskilt 
stimuleras så att fler startar/breddar sin verksamhet 
- föreningar som får stöd arbeta enligt Riksidrottsför-
bundets värdegrunder
- kommunen ha en dialog med barn och ungdomar 
vid nya projekt gällande idrottsanläggningar

Kultur 
Även inom kulturområdet har barn och unga särskild 
fokus i enlighet med bland annat de nationella kultur-
politiska målen. Det är viktigt att ta tillvara på ungas 
kreativitet, och vilja att utöva och ta del av kultur. 

Därför ska:
- kulturutbudet för barn och unga stärkas i dialog och 
samarbete med målgruppen
- barn och unga särskilt beaktas i planeringen av nya 
och utvecklingen av befintliga evenemang 
- kommunen stärka samverkan mellan skolan och 
olika kulturverksamheter
- ledarskapet i barn- och ungdomsföreningar stöttas 
och utvecklas genom olika samarbeten
- kunskap och intresse för teknikhistoria uppmuntras

Barn och unga
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Ett kreativt, öppet och inkluderande kultur- och fri-
tidsliv med musik, teater, film, konst, idrott, frilufts-
liv med mera har många positiva effekter. Det bidrar 
till ett levande Kungsör, till livskvalitet, välbefin-
nande och hälsa. Det skapar mötesplatser och verkar 
positivt för integration och känslan av gemenskap. 
Kultur, idrott och friluftsliv skapar dessutom upp-
levelser som marknadsför Kungsör och bidrar till 
tillväxt.

Kungsör har ett relativt bra kultur- och fritidsut-
bud som uppskattas av invånarna och lockar en del 
besökare utifrån, men det finns också utmaningar. En 
sådan utmaning är att det är få föreningar och aktörer 
som står för en stor del av utbudet. 

Därför ska:
- en aktiv samverkan ske för att öka utbudet, och 
stärka nya och befintliga föreningar och aktörer
- forum finnas där aktörerna inom kultur- och fritids-
området kan mötas, diskutera idéer, samarbetsmöj-
ligheter och utmaningar
- gemensamma mötesplatser och samlingsplatser 
stimuleras
- kommunen marknadsföra och på olika sätt stötta 
evenemang 
- samarbeten utvecklas med regionala aktörer och re-
gionala projekt i syfte att stärka utbudet och utveck-
lingen i Kungsör
- mångfald och kulturella olikheter tillvaratas

Livskvalité och tillväxt
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Kungsör har en lång, intressant och rik historia 
som har stark koppling till varumärket Kungariket 
Kungsör. Flera intressanta kulturarv finns i kommu-
nen, exempelvis unika naturområden, Kungsudden, 
vackra kyrkor, levande bygdegårdar och historiska 
samlingar.
 
Historien och kulturarven har stor betydelse för för-
ståelsen av i vilket sammanhang vi hör hemma och 
för platsens identitet. De har dessutom ett marknads-
föringsvärde och bidrar som inspiration och inram-
ning till en rad arrangemang och upplevelser.

Därför ska:
- Kungsörs historia och kulturarv vårdas, berättas 
och lyftas fram
- tillgängligheten till våra kulturhistoriska miljöer 
vara god
- kommunen delta i samverkansprojekt på regional 
nivå, exempelvis ”Kulturarvsportal Västmanland”
- kommunen stötta både tätorten, Valskog, Torpa, 
Granhammar och omgivande landsbygd för ett le-
vande Kungsör
- närheten till unika naturområden och Mälaren till-
varatas och vidareutvecklas

Kungsudden
Kungsudden är en mycket betydelsefull plats för be-
rättandet och levandegörandet av Kungsörs historia. 
Här köpte Gustav Vasa sig sin gård och la grunden 
för dagens Kungsör, och här vistades kungligheter 
när de ville njuta av livet utanför storstan.  
 

Idag är Kungsudden ett populärt besöksmål med 
flera kulturevenemang, restaurang och hembygdsmu-
seum. Flera leder utgår också härifrån och naturen 
på och runt området är speciell. Kungsudden har alla 
möjligheter att fortsätta att utvecklas som central 
plats för kultur och rekreation.

Därför ska:
- kommunen vara aktiv i samarbeten som stärker och 
utvecklar Kungsudden och i marknadsföringen av 
området, aktiviteter och evenemang

Kulturarv
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I ett allt mer kunskapsintensivt samhälle är bild-
ning och livslångt lärande viktigt för demokrati och 
delaktighet. I detta ligger möjligheten att påverka 
den egna livssituationen, något som i sin tur har stor 
betydelse för hälsa och välbefinnande. Viktiga ak-
törer för bildning, förnyelse av kunskap, kultur och 
lärande är biblioteket och studieförbunden. 

Biblioteket 
Biblioteket i Kungsör är en välbesökt kunskapsplats 
med en unik roll i det livslånga lärandet. Biblioteket 
är en plats där olika kulturer och åldersgrupper möts, 
och där många av kommunens kulturarrangemang 
äger rum. 
 
Studieförbunden
Studieförbunden är viktiga aktörer för bildade och 
aktiva kommuninvånare, för demokrati och delak-
tighet. Studieförbunden bidrar också genom olika 
egna arrangemang och samarbeten, bland annat med 
biblioteket, till ett levande kulturliv. 

Därför ska:
- biblioteket erbjuda kompetens, vägledning och 
service för att göra det livslånga lärandet möjligt
- biblioteket vara en attraktiv och inkluderande mö-
tesplats, tillgänglig för alla
- biblioteket vara aktivt i samarbeten runt olika kul-
turarrangemang
- kommunen medverka till att öka den digitala delak-
tigheten

- dialog föras mellan kommunen och studieförbun-
den om den kommunala bidragsmodellen 
- samarbetet med studieförbunden stärkas för att öka 
utbudet av kulturaktiviteter, och aktiviteter för bild-
ning och lärande i Kungsör

Det livslånga lärandet
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En god samverkan mellan kommunen och fören-
ingar, studieförbund, bygdegårdar, fria aktörer och 
företag är nyckeln till ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv. Denna goda samverkan bör inte bara finnas 
lokalt utan även gälla över kommungränserna och 
med regionala aktörer. 

I denna samverkan ska kommunen ha en aktiv roll 
och det ska vara tydligt för alla vad kommunen  

kan bidra med. 

Därför ska:
- kommunen aktivt arbeta för att aktörer möts, får 
kunskaper och samverkar kring angelägna frågor 
- kommunen ha en god service till föreningar, studie-
förbund och andra aktörer inom området
- stödet till föreningar och studieförbund vara tydligt
- kommunens förvaltningar aktivt samarbeta med 
idrotten, studieförbunden och kulturlivet 
- kommunen bidra till att marknadsföra kultur- och 
fritidslivet, t.ex. genom att ha ett föreningsregister på 
webbplatsen med länkar till föreningarnas hemsidor, 
marknadsföra kommande evenemang på webben och 
i media, årligen göra och dela ut Kultur- och fritids-
guiden till alla hushåll och nyinflyttade, och erbjuda 
föreningslivet att visa upp sig vid olika arrangemang
 - kommunens anläggningar ha god standard, till-
gänglighet och nyttjandegrad, och utvecklas i dialog 
med föreningarna 

- samarbeten sökas regionalt, exempelvis med Väst-
manlands Idrottsförbund, SISU och Västmanlands 
Teater
- kommunen göra en aktiv marknadsföring för att 
erbjuda föreningar i andra kommuner att förlägga 
sina läger i Kungsör

U
pp

le
va

 o
ch

 g
ör

a Kungsörs 
kommun  

presenterar 

Kultur- och 
fritidsguide
2017/2018

www.kungsor.se
www.kungs r.kommunguide.se

Föreningsstöd och samverkan
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Till fritidslivet räknas även friluftslivet. Här har 
Kungsör goda förutsättningar med en fantastisk na-
tur, närheten till Mälaren och fina leder för cykling, 
vandring, löpning och ridning. För det som kallas 
friluftsliv eller rekreation har en särskild plan tagits 
fram - Friluftsplan för Kungsörs kommun - som 
detta program hänvisar till.

Kommunen har också gjort flera fina skrifter till 
hjälp för den som vill upptäcka och röra sig i naturen 
på egen hand, exempelvis Naturguiden och foldrarna 
för cykellederna, Kungsörsleden och Drottning Kris-
tinas ridled.

Speciellt viktigt inom detta område är skötsel och 
tillgänglighet, samt att vi tillvaratar möjligheterna 
och utvecklar friluftslivet med utgångspunkt i led-
orden i detta program; öppenhet, delaktighet och 
samarbete.

Lockmora med omgivningar är en omtyckt plats för 
friluftsliv. Här finns flera motionsspår som används 
för cykling, löpning, vandring, ridning och skidåk-
ning. Här finns en ridanläggning som är bemannad 
året om, en friluftsgård, en mindre golfanläggning 
och kolonilotter. I området finns aktiva föreningar 
och flera arrangemang anordnas under året. 
Området har alla förutsättningar att utvecklas som 
utflyktsmål, mötesplats och utgångspunkt för fri-
luftsliv och olika aktiviteter.

Därför ska:
- kommunen verka för att utveckla och göra  
Lockmoraområdet med omgivningar mer tillgängligt 
som tränings- rekreations- och friluftsområde
- utveckling ske i dialog med föreningar
- badplatserna vid Botten och Skillinge fortsätta 
utvecklas

Friluftsliv



Ett stort tack till alla er som är delaktiga i att utveckla 
Kungsörs kultur- och fritidsliv.



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen 2018-06-04   21 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 103 
Kultur- och fritidspolitiskt program 2018-
2021 (KS 2018/204) 
En parlamentarisk kommitté har under vintern arbetar fram ett 
förslag till uppdatering av det kultur- och fritidspolitiska program 
som ska gälla 2018-2021.  
 
Inför arbete med det nya programmet har det tidigare programmet 
2014-2017 utvärderats. 
 
Programmet är ett övergripande dokument som berättar om inrikt-
ningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet. Det är styrande 
för hela kommunkoncernen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse 2018-05-03 med bilaga 
  
KS överläggning Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande 

yrkanden: 
- bifall till beredningens förslag från Mikael Peterson (S) 
- tillägg från Madelene Fager (C) med ytterligare en strecksats 

under kapitlet Friluftsliv och rubriken ”Därför ska:”, enligt 
följande: 
”- kommunen verka för att utveckla naturleder” 

 
 Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommunsty-

relsen beslutar enligt Madelene Fagers förslag till tillägg och 
finner att så är fallet. Härefter frågar ordföranden om styrelsen 
beslutat enligt förslaget i övrigt och finner att så är fallet. 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige antar föreslaget kultur- och fritidspolitiskt 

program 2018-2021 med komplettering med ytterligare en streck-
sats under kapitlet Friluftsliv och rubriken ”Därför ska:”, enligt 
följande:”- kommunen verka för att utveckla naturleder” 

 
 Kommunstyrelsen får i uppdrag att vara ansvarig för uppföljning 

av programmet. 
 
 Antaget program redovisas som KS-handling nr x/2018. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Inkl. KS-handling till: barn- och utbildningsnämnden, 
socialnämnden, Kungsörs Kommunföretag AB, Kungsörs 
Fastighets AB, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs 
Vatten AB 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Policy för behandling av personuppgifter  
(KS 2018/215) 
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till policy 
för behandling av personuppgifter. Målet med policyn är att säker-
ställa att Kungsör kommun och dess bolag hanterar personuppgif-
ter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
 
Den förslagna policyn omfattar samtliga behandlingar där person-
uppgifter hanteras och avser både strukturerat och ostrukturerat 
material. 
 
Policyn kommer att kompletteras med tillämpningsanvisningar. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-05-07 

med förslag till policy 
• Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-04, § 104 

  
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige antar föreslagen Policy för behandling av 

personuppgifter. 
 
 
 Antagen policy redovisas som KS-handling nr x/2018. 
 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2018-05-07 KS 2018/215 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Johanna Raland 
Tf datsskyddsamordare 

 

  
 
 
 

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 

Policy för behandling av personuppgifter i 
Kungsörs kommun 
Målet med en policy för behandling av personuppgifter är att säkerställa att 
Kungsör kommun och dess bolag hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s 
dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR), data-
skyddslagen samt förordning med kompletterande bestämmelser till EU:s data-
skyddsförordning som träder i kraft 25 maj 2018. Policyn omfattar samtliga 
behandlingar där personuppgifter hanteras och avser både strukturerat och 
ostrukturerat material.  
 
Kungsör kommun och dess bolag lägger stor vikt vid att den behandling av 
personuppgifter som sker inom våra verksamheter utförs på ett korrekt och 
rättssäkert sätt. Kommuninvånare och andra intressenter ska känna sig trygga 
med hanteringen av deras personuppgifter och att hanteringen följer de lagar och 
förordningar som gäller. Policyn kommer även att kompletteras med tillämp-
ningsanvisningar. 
 
 
Beslutsunderlag  
Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till policy för behandling av 
personuppgifter 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att policyn antas 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör   Johanna Raland 
    Kvalitetsutvecklare 
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Policy för behandling av personuppgifter i Kungsörs kommun 
 
Antagna av kommunfullmäktige 2018-xx-xx, § xx 
 
 
 
Policy för behandling av personuppgifter 
Denna policy gäller för kommunens nämnder och dess helägda bolag. Policyn om-
fattar både anställda och förtroendevalda. 

 
Mål 
Målet med denna policy är att säkerställa att Kungsör kommun och dess bolag hante-
rar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protec-
tion Regulation – GDPR), dataskyddslagen samt förordning med kompletterande be-
stämmelser till EU:s dataskyddsförordning. Policyn omfattar samtliga behandlingar 
där personuppgifter hanteras och avser både strukturerat och ostrukturerat material.  
 
Kungsörkommun och dess bolag lägger stor vikt vid att den behandling av person-
uppgifter som sker inom våra verksamheter utförs på ett korrekt och rättssäkert sätt. 
Kommuninvånare och andra intressenter ska känna sig trygga med hanteringen av de-
ras personuppgifter och att hanteringen följer de lagar och förordningar som gäller. 
 
Detta innebär bland annat att personuppgifter endast behandlas för berättigat ändamål 
och att endast behöriga har åtkomst till personuppgifterna. Det ställer också krav på 
att personuppgifterna är korrekta och att de enbart bevaras så länge som det är nöd-
vändigt utifrån ändamålet. 

 
Definitioner 
Med personuppgift avses information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fy-
sisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, 
adresser, fastighetsbeteckningar, bild- och ljudupptagningar m.m. genom vilka en 
person kan identifieras. En bedömning om det är fråga om personuppgifter måste gö-
ras i det enskilda fallet. 
 
Med behandling av personuppgifter avses åtgärder eller serier av åtgärder som vidtas 
i fråga om personuppgifter. Exempel på strukturerad behandling är insamling, regist-
rering, lagring, bearbetning eller sammanställning. Även ostrukturerad behandling, så 
som personuppgifter som skickas via e-post eller sprids på annat sätt, omfattas. 

 
Ansvar 
I kommunen är samtliga nämnder och styrelser personuppgiftsansvariga för sina res-
pektive ansvarsområden. Det åvilar varje nämnd och styrelse att utse ett dataskydds-
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ombud och att anmäla detta till Datainspektionen. Kommunstyrelsen beslutar om den 
övergripande viljeinriktningen för personuppgiftsarbetet. 
 
Förvaltningschef och verkställande direktör ansvarar för den behandling av person-
uppgifter som sker inom respektive förvaltning och bolag. För att säkerställa en rätts-
säker behandling av personuppgifter i den egna verksamheten ska förvaltningschef 
och verkställande direktör utse en dataskyddshandläggare. 
 
Organisation och roller 
Dataskyddsombud har till uppgift att informera och ge råd till den personuppgiftsan-
svariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförord-
ningen. Dataskyddsombudet ska genom tillsyn bevaka att reglerna följs och är Data-
inspektionens kontaktperson. Kungsör kommun och dess bolag har ett gemensamt 
dataskyddsombud med övriga kommuner, bolag och kommunalförbund i Västra Mä-
lardalen. 
 
Dataskyddssamordnare är kommunens kontaktperson gentemot dataskyddsombudet 
och ansvarar för kommunövergripande styrdokument inom området. Dataskyddssam-
ordnaren genomför utbildningsträffar för kommunens dataskyddshandläggare. 
 
Dataskyddshandläggare ansvarar för förvaltningens/bolagets förteckning över per-
sonuppgiftbehandlingar utifrån ajourhållande och rättningar samt rapporterar person-
uppgiftsincidenter till dataskyddsombudet. En personuppgiftsincident kan till exem-
pel vara att obehörig fått åtkomst till personuppgifter genom dataintrång eller felsänd 
e-post. Dataskyddshandläggaren initierar upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal 
om detta saknas. 
 
Anställda och förtroendevalda ansvarar för att på dataskyddshandläggarens begäran 
och på eget initiativ anmäla de personuppgiftsbehandlingar som är nödvändiga för att 
genomföra sina arbetsuppgifter. Samtliga anställda och förtroendevalda har också ett 
ansvar för att anmäla personuppgiftsincidenter till dataskyddshandläggaren. 
 
Personuppgiftsbiträde är program- eller systemleverantör eller annan som på uppdrag 
av personuppgiftsansvarig hanterar dennes personuppgifter. Med biträdet ska ett per-
sonuppgiftsbiträdesavtal upprättas för att säkerställa ändamålsenlig hantering av per-
sonuppgifterna. 

 
Ytterligare anvisningar 
Ytterligare anvisningar och information om tillämpningen av denna policy kommer 
att utarbetas i riktlinjer och rutiner för personuppgiftsbehandling och dataskydd. 

____________ 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-18   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Roland Jansson, Kungsörs KommunTeknik AB, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Motion – Stoppa användningen av engångs-
artiklar i plast (KS 2018/260) 

Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar 
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion 
att kommunkoncernen 

- stoppar användningen av engångsartiklar i plast 

- tar fram en plan för utfasning av allt fossilt plast 

- vilka utomhusmiljöer som har ett akut behov av övervakning, i 
samarbete med Polisen, och återkommer med förslag till kom-
munstyrelsen och länsstyrelsen om kameraövervakning 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie 
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 

för beredning. 
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