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§
Svar på motion – Utred möjligheten till tvålärarsystem (KS 2017/473)
Eva-Carin Sandbom (L) föreslår i en motion att kostnaderna för ett
tvålärarsystem i Kungsörs samtliga skolor utreds.
Med tvålärarsystem menas oftast att två lärare arbetar tillsammans
i klassrummet. De planerar, undervisar och har ett gemensamt ansvar för att lägga upp undervisningen för att eleverna ska utvecklas
på bästa sätt.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsens beredning. Som ett
led i beredningen har barn- och utbildningsnämnden lämnat ett
yttrande av vilket framgår bl.a. följande:
-

Om man dubblerar undervisande lärare i grundskolan blir kostnaden ca 40 miljoner kronor per år.

-

Ett tvålärarsystem kan innebära att kringresurser skulle kunna
minskas, den totala kostnaden för speciallärare, specialpedagoger, elevhälsopersonal och elevassistenter för 2017 var drygt
13 miljoner kronor.

-

Det är enligt skollagen rektors ansvar att ”fördela resurser
inom enheten efter barn och elevers olika förutsättningar och
behov”

-

Frågan om tvålärarsystem och hur organisationen kan anpassas
till de behov som finns är av centralt intresse. Nämnden rekommenderar att det tas med i den fortsatta dialogen mellan
skolledning och barn- och utbildningsnämndens företrädare.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Eva-Carin Sandbom
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-11, § 190
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-01-24, § 5

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad med hänvisning
till barn- och utbildningsnämndens yttrande där en grov
uppskattning av kostnaderna framgår.

Justerandes sign
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§
Utökning av gemensamma överförmyndarnämnden för Köping, Arboga och Kungsör
med Hallstahammar och Surahammar
(KS 2016/231)
Förfrågningar om medlemskap i den gemensamma överförmyndarnämnden från och med den 1 januari 2019 har kommit in från:
-

kommunfullmäktige i Hallstahammar den 8 juni 2016 och

-

kommunfullmäktige i Surahammar den 9 januari 2018

Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör ställer sig positiv till ansökningarna och en utökning av
gemensamma nämnden till fem medlemskommuner.
Den gemensamma överförmyndanämnden Köping, Arboga och
Kungsör startade verksamheten den 1 januari 2015. Kansliet
bestod initialt av tre handläggare och en assistent.
Kansliet har sedan tillkomsten haft regelbundna träffar med överförmyndarverksamheterna i Hallstahammars och Surahammars
kommuner avseende ett framtida samarbete. Överförmyndarnämnden i Surahammar lämnade den 22 juni 2016 med en förfrågan om
utökat samarbete och senare deltagande i gemensamma nämnden. I
väntan på ny mandatperiod övertog överförmyndarkansliet i september 2017 Surahammars kommuns ärenden genom förvaltningsmässig samverkan. Ytterligare en handläggare anställdes till kansliet som finansieras av Surahammar.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma överförmyndarnämndens skrivelse 2018-01-10

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner Hallstahammars kommuns och
Surahammars kommuns ansökningar om medlemskap i gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör.
Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör får i uppdrag att ta fram förslag till nytt reglemente,
avtal, budget och verksamhetens organisation.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner
fattar motsvarande beslut.
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ZOT g¡Z

överförmyndarkansl iet
Fredrik Alm, Kanslichef
0221-251 43
fredrik. alm@koping. se

Kommunfullmfütige Köpings kommun
Kommunfu llmäktige Arbo ga kommun
Kommunfullmfütige Kungsörs kommun

Utökni ng av gemensamma överförmyndarnäm nden

Köping, Arboga och Kungsör med Hallstahammar och
Surahammar
Den gemensamma överförmyndamåimnden Köping, Arboga och Kungsör startade
verksamheten 20 1 5-0 I -0 I . Överftirmyndarkansliet bestod initialt av tre
handläggare och en assistent.

Överftirmyndarkansliet har sedan tillkomsten haft regelbundna träffar med
överftirmyndarverksamheterna i Hallstahammars kommun och Surahammars
kommun avseende ett framtida samarbete. Kommunfullmäktige i Hallstahammars
inkom 2016-06-08 med en ftirfrågan om medlemskap i gemensamma
överftirmyndarnåimnden fran och med 20 I 9-0 I -0 I . Överftirmyndarnämnden i
Surahammar inkom 2016-06-22 med en ftirfrågan om utökat samarbete och
sedermera deltagande i gemensamma nåimnden. I våintan på ny mandatperiod
övertog överftirmyndarkansliet i september 2017 Surahammars kommuns åirenden
genom ftirvaltningsmässig samverkan. Ytterligare en handläggare anställdes till
överftirmyndarkansliet som fi nansieras av Surahammar. Kommunfullmäktige i
Surahammar inkom 2018-01-09 med ansökan om medlemskap i gemensamma
överftirmyndarnämnden 20 1 9-0 1 -0 1.
Gemensamma överftirmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör ställer sig
positiv till dessa ansökningar samt en utökning av gemensamma nåimnden till fem
medlemskommuner.

Kommunfullmåiktige ft)reslås besluta

att godkåinna Hallstahammars kommuns och Surahammars kommuns ansökningar
om medlemskap i gemensamma överftirmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör
att gemensamma överftirmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör ffir i
uppdrag att ta fram ftirslag till nytt reglemente, avtal, budget och verksamhetens
organisation.
samt att besluten gäller under fürutsättning att samtliga medlemskommuner fattar
motsvarande beslut.

I
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§
Verksamhetsberättelse 2017 för kommunstyrelsens förvaltning (KS 2018/63)
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en egen utförligare beskrivning av vad verksamheterna ägnat sig åt under det gångna
året i form av en verksamhetsberättelse.
Dokumentet innehåller bl.a:
- Viktigare händelser
- Framtidsperspektiv
- Ekonomi
- Personal
- Jämställdhetsarbete
- Internkontroll
- Redovisning av mål och måluppfyllelse
Endast delar av dokumentet kommer att ingå i kommunens
årsredovisning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-02-15
med förslag till Verksamhetsberättelse 2017

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner Verksamhetsberättelse 2017 för
kommunstyrelsens förvaltning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, socialnämndens ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvalnting
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Bo Granudd, ekonomichef

Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsens verksamheter har beskrivits mycket sammanfattat som delar i
kommunens årsredovisningar genom åren och något särskilt beslut om hur förvaltningen skött sig har inte tagits av den egna styrelsen.
För 2017 har förvaltningen gjort en egen utförligare beskrivning av vad verksamheterna ägnat sig åt under det gångna året. Som vanligt kommer endast delar av
dokumentet att ingå i kommunens årsredovisning.
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsens förvaltnings verksamheter bifogas
(bilaga 1).

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Bo Granudd
Ekonomichef

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Förslag till
Verksamhetsberättelse för
Kommunstyrelsens
förvaltning
2017

1
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Kommunstyrelsens förvaltning övergripande
Viktiga händelser
Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för arbetet med våldsbejakande extremism i
Kungsörs kommun under 2017.
Kommunstyrelsen har gett Kungsör KommunTeknik AB i uppdrag att bygga om torget i
Valskog inom ramen för centrumutvecklingen, etapp 1.
Kommunledningen har fått mandat att arbeta vidare med frågan om hundlekgård. Inriktningen
är att detta ordnas i anslutning till Kungsörs hundklubbs nya lokaler.
Kommunstyrelsen har antagit Regional digital agenda – där målsättningen är ”Ett Västmanland
där tillgängliga digitala tjänster möjliggör ett enklare liv för alla på lika villkor”. Nästa steg är
att ta fram en regional handlingsplan.
Kommunstyrelsen har genomfört en världsmiljövecka och kommunen har beviljats statsbidrag
för två nya LONA-projekt.
Vi har fortsatt arbetet med fördjupad samverkan i KAK och håller just nu på med 16 olika
samverkansutredningar.
Under året har vi jobbat med tio olika detaljplaner där ett par landat i antaganden.
Ny detaljplaneprocess är antagen som gjorts så tidssnäv och effektiv som det är möjligt utifrån
att vi ändå följer Plan och bygglagen.
Vi har gått framåt i medborgarenkäten, KKiK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) och i
näringslivsrankingen. Mycket arbete återstår men det är mycket glädjande att medborgare och
företag upplever det som bättre och bättre att bo och verka i Kungsörs kommun.
Arbetet med att förbättra näringslivsklimatet har intensifierats och näringslivsutvecklaren har
under hösten besökt över 30 företag i ett led att skapa bra och viktiga relationer.
Framtidsperspektiv
För att göra Kungsör mer attraktivt att bo och verka i arbetar kommunen med att ta fram
detaljplaner för nya lägenheter i hamnområdet. En vision har tagits fram som pekar ut fem
områden som ska detaljplaneläggas. Läget är centralt nära Mälaren, centrum och
järnvägsstationen.
Järnvägsstationen ska också bli resecentrum och stomlinjebussarna kommer under 2018 att
sluta trafikera busstationen och istället trafikera resecentrum. Området behöver anpassas för
den nya trafikeringen. Kungsör kommer att få ett modernt resecentrum med en bytespunkt för
alla busslinjer tillsammans med tågtrafiken.
Tillsammans med socialnämnden har vi påbörjat arbetet med hur äldreomsorgen ska se ut i
Kungsör de kommande tio kanske femton åren.
Fullmäktige har antagit ett mål om att vi ska sänka arbetslösheten vilket gjort att vi tagit fram
en handlingsplan för hur vi ska jobba med att lyckas nå fullmäktiges mål.
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Resultatredovisning kommunstyrelsens mål med analys
KF: mål- Kommunen ska ha minst 8500 invånare år 2018 och 9000 invånare år 2025
STYRELSEMÅL
RESULTAT HELÅR
ANALYS
tom december
Kommunen ska planera för ett En detaljplan har vunnit laga
Det är en positiv utveckling.
varierat bostadsutbud med
kraft- Västra tegeludden 6-8
Runnabäcken 1 över all
blandade upplåtelseformer i
förväntan
samspel med kommunens
8 påbörjade detaljplaner
tillväxtambitioner. 100
7 av 8 påbörjade detaljplaner
bostäder till 2020
På Runnabäcken 1.
förväntas bli klara under
3 tomter lediga av 60
2018.
Skillinge 1 och Skillinge 2.
9 tomter lediga av 47

Gjutaren 4, inväntar sanering
Planeras för Runnabäcken
etapp 2. 50-80 tomter

KF: mål- Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv procent av skatte-intäkter
och statsbidrag varje år
STYRELSEMÅL
RESULTAT HELÅR
ANALYS
tom december
Kommunstyrelsen och
Kommunstyrelsen och
Påfrestningarna på budget var
nämnderna ska hålla sin
nämnderna håller sin budget
betydligt lägre överlag 2017
budget
2017
och en löpande uppföljning
har lett till att verksamheterna
haft god kontroll på det
ekonomiska läget.
KF: mål-Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under
2018
STYRELSEMÅL
RESULTAT HELÅR
ANALYS
tom december
Miljö-, folkhälso- och
De planerade åtgärderna i
Centrumgruppen har en bred
jämställdhetsperspektiv ska
centrumprojektet främjar
kompetens som kan tillgodose
beaktas i projektets alla delar säkragång och cykelmiljöer,
att perspektiven beaktas.
en grön miljö och möjliggör
Perspektiven finns med i
för rörelse i ett idag
förfrågningsunderlagen.
trafikintensiv centrum.
För att säkerställa att
Centrumprojektet tillgodoser
perspektiven finns med i
behovet av mötesplatser i
framtida planering har en
offentliga uterummet
checklista utarbetats.
Målet kommer att
slutredovisas till bokslut 2018
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Områden utöver KF mål
STYRELSEMÅL UTGÅNGSLÄGE RESULTAT HELÅR
tom december
Kommunens
Kungsör har inte nått
Kommunens
medarbetarengage
målet. Kommunens
som
mang totalindex totalindex blev 80 i
arbetsgivare
Kommunens
2015-81
jämförelse med
medarbetarengag
medelindex 79 för de
emang ska
58 kommuner som
placera sig i den
deltog.
90:e percentilen i
jämförelse med
De sex kommunerna
andra kommuner
som låg i den 90:e
i SKLs
percentilen hade index
medarbetarpå 82 -86 med ett
undersökning
medelindex på 83,3.
För övriga 52
kommuner var
medelindex 78,7 där
den som fick lägst hade
74.

Fritid och kultur 34 timmar per
Under 2018
vecka
kommer
Kungsörs
bibliotek få ett
utökat
öppethållande i
form av meröppet
med självservice
Näringslivbemötande och
service
Kommunen har
placerat sig
tvåsiffrigt om
fem år i svenskt
näringslivs
ranking
Företagsklimat

286/290

ANALYS
Kungsörs totalindex
minskade från 81 år 2015
till 80 år 2017.
I vår egen mätning ligger
resultatet för 2017 dock på
samma nivå som för 2015
med ett medeltal på 4,2 av
5 vilket dock är positivt
trots att det inte ökade.
År 2015 deltog 91
kommuner. Även då låg
medelindex på 79.

Planering av lokalen
tillsammans med
fastighetsenheten pågår
för fullt inför meröppet.

Analysen av orsaker till
varför vi inte lyckades öka
handlar om alla de faktorer
som vi måste fortsätta
arbeta med; ledarskap,
arbetsmiljö och
arbetsvillkor. Det har varit
ett år med flera byten av
chefer, relativt stor
rörlighet bland
medarbetare och mycket
frånvaro vilket kan ha
påverkat resultatet.
På grund av försenad
upphandling kommer
meröppet starta tidigast
innan sommaren.

Placering i
företagsklimatrankingen 265/290

Fempunktsprogrammet till
Företagarna har troligen
påverkat resultat.

Klättrat 21 placeringar
sedan hösten 2017.

Kontinuerliga
företagsbesök och
regelbundna
företagsfrukostar.

Årets klättrare i
Västmanland

Handlingsplan för att
ytterligare förbättra
näringslivsklimatet.
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Medborgarens
inflytande i
Kungsör
Kungsör ska
placera sig över
medelvärdet för
nöjd
inflytandeindex i
SCB:s
medborgarunders
ökning 2019

Sammanfattande
betygsindex 2015
blev 34 för
Kungsör.
Medelvärdet för
samtliga
kommuner blev 41

Sammanfattande
betygsindex 2017 blev
44 för Kungsör.
Medelvärdet för
samtliga kommuner
blev 40

Den positiva utvecklingen
påverkar även
medborgarens attityder till
kommunen.
Förbättrade
informationsinsatser tex
FB
Välbesöka
trygghetsvandringar som
följts av åtgärder
Projektet Ökad
medborgardialog
Resultatet slutredovisas
december 2019

Kommentar till resultatredovisning av kommunstyrelsens mål
Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta med sju mål under 2017. Målen som
kommunstyrelsen antagit är i linje med de ambitioner som kommunfullmäktige har vad gäller
befolkningsutveckling, fler bostäder, ett attraktivare centrum och en stabil ekonomi.
Kommunstyrelsen har även prioriterat och formulerat mål för nöjdare medborgare, positivare
företagsklimat, mer öppet på biblioteket och ett hållbart medarbetarengagemang.
Resultatuppföljningen 2017 med analys för de mål som är kopplade till fullmäktiges mål, visar
en alltigenom positiv utveckling. Detaljplaneprocessen har kommit igång och flera detaljplaner
planeras bli klara under 2018, arbetet med att uppfylla målet att nå 100 bostäder till 2020 är på
god väg. Alla nämnder och styrelser håller sin budget, enligt bokslut 2017 och
Centrumprojektet etapp 1 kommer att bli klart under 2018. En checklista har utarbetats för att
säkerställa att miljö, folkhälsa, tillsammans med fler perspektiv blir beaktade i kommunens
framtida planering.
Kommunen som arbetsgivare, får i medarbetarenkäten, ett gott betyg. Tyvärr nådde vi inte
riktigt målet, som var att hamna högt upp, 90:e percentilen i sammanställningen av ”Hållbart
medarbetarengagemang” i jämförelse med andra kommuner. Fler medborgare ska vara nöjda
med sitt inflytande på kommunen. SCBs medborgarundersökning visar att ökad nöjdheten nås
genom att prioritera medborgarens möjligheter att påverka och ett ökat förtroende till
kommunen. Resultatet i medborgarundersökningen 2017 är mycket bra och den målsättnings
som sattes för 2019, har kommunen uppnått.
Näringslivsutvecklingen och arbetet med ett förbättrat företagsklimatet har intensifierats under
2017, vilket även visat sig i Svenskt näringslivs företagsklimatsranking, där Kungsör klättrat 21
placeringar sedan 2016. Det är en bit kvar till målet, som är att år 2021 placera sig under plats
100. Meröppet på biblioteket kommer att starta tidigast inför sommaren, vilket är tillräckligt för
att nå målet under 2018. Samtliga mål kommer att gälla även för 2018 och några av dessa
kommer att slutredovisas till och med helåret 2018.
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Personal
Kommunstyrelsens förvaltning har 32 tillsvidareanställda medarbetare. Könsfördelningen är 69
% kvinnor (22) och 31 % män (10). Tre personer arbetar deltid varav två kvinnor och en man.
Medelåldern är 49,0 år; 46 år för kvinnor och 52 år för män.
Den totala sjukfrånvaron för 2017 var 1,4 % varav 1,6 % för kvinnor och 0,7 % för män. Det
innebär en sänkning från totalen 2016 (3,5 %)
En arbetsskada har rapporterats för 2017.
Jämställdhetsarbete
Enligt Diskrimineringslagen ska arbetsgivare fr o m 2017 arbeta främjande och förebyggande
och med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika
rättigheter och möjligheter. Detta gäller samtliga diskrimineringsgrunder d v s inte bara utifrån
ett jämställdhetsperspektiv.
Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i fyra steg.
• undersöka om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella
trakasserier – eller repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och
möjligheter
• analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts
• åtgärda – genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika
rättigheter och möjligheter
• följa upp och utvärdera arbetet
Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden:
• arbetsförhållanden
• bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
• rekrytering och befordran
• utbildning och övrig kompetensutveckling
• möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.
Under 2017 har HR-avdelningen arbetat fram ett förslag till riktlinjer och rutin för
hantering av kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier som
har samband med diskrimineringsgrunderna. Samtliga chefer ska under 2018 ta upp
och tydliggöra riktlinjerna på arbetsplatserna samt utifrån detta arbeta med aktiva
åtgärder.
För åtgärder inom övriga områden sker ett kontinuerligt arbete från HRavdelningen med att bevaka att inte diskriminering förekommer när det gäller
arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering, befordran, utbildning
samt möjligheter att förena arbete och föräldraskap. Vissa frågor följs upp i
samband med medarbetarenkäten.
Miljöarbete
Biblioteket arbetar ständigt med återvinning av returpapper, lampor, tonerkassetter och övrig
elektronik. I elljusspåren har belysningen bytts ut till LED-belysning under 2017.
Kommunen ingår i projektet Fossilfria och energieffektiva transporter i Östra Mellansverige
(FETÖM) tillsammans med ett antal andra kommuner. Ett arbete med att byta ut fordonsparken
har påbörjats.
Kommunen beviljades LONA-bidrag (bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt) för ett projekt som
avser groddjursinventering. Tillsammans med Eskilstuna kommun och Västerås stad har
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kommunen genomfört ett lyckosamt LONA-projekt som syftar till att bekämpa förekomsten av
vattenväxten sjögull i Mälaren och till viss del Arbogaån.
En Världsmiljöveckan genomfördes med skiftande aktiviteter under veckan så som exempelvis
vandring längs Runnabäcken, Skogsbad och Qigong vid Stengärdet och skräpplockaraktiviteter
för förskolor och skolor.
Under 2017 har pappersutskick av kallelser till sammanträden, ersatts av digital hantering av
kallelser och handlingar till förtroendevalda inom kommunen.
Internkontrollplan
Revisionen gjorde 2016 en granskning inom lönehanteringsprocessen och de hade en del
synpunkter. För att underlätta för cheferna att hålla kontroll på PA-uppgifter har ett nytt
rapportpaket tagits fram i ett Business Intelligence system, Qlikview. Här kan
personalansvariga se administrativa uppgifter om sin personal, se vilken semester som är
uttagen och sparad, se sjukfrånvaro och vård av barn, se löneutbetalningar jämfört med
förväntad löneutbetalning och se arbetade timmar, mertid samt övertid. Allt framgår
sammanfattat på en enda sida. Rapportpaketet används förutom av kommunen också av
KKTAB och KVAB, kommunalförbundet och Arboga och Köpings kommuner.
Kungsör har under året också skaffat en programvara som känner av om betalningar går till
svartlistade leverantörer, misstänkta bluffakturor, företag som ligger i farozonen för konkurs
och stora utbetalningar i största allmänhet. Kungsör med bolag skaffade programvaran först i
KAK som ett test på vad programvaran, Inyett, kan prestera. Övriga kommuner och förbund
kommer att skaffa samma programvara om den håller vad den lovar.
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Politisk verksamhet
Viktiga händelser
Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för arbetet med våldsbejakande extremism i
Kungsörs kommun under 2017.
Kungsör KommunTeknik AB har på uppdrag kommunstyrelsen byggt om torget i Valskog
inom ramen för centrumutvecklingen, etapp 1. Kommunstyrelsen har också gett Kungsörs
KommunTeknik AB i uppdrag att upphandla och bygga om Drottninggatans nedre del inklusive
Coop-torget också det inom ramen för centrumutvecklingen, etapp 1.
Kommunstyrelsen har antagit Regional digital agenda – där målsättningen är ”Ett Västmanland
där tillgängliga digitala tjänster möjliggör ett enklare liv för alla på lika villkor”. Nästa steg är
att ta fram en regional handlingsplan.
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner arbetar för utökad samverkan. Ett antal prioriterade
områden har tagits fram. Kommunerna ansöker om att får vara försöksområde och få dispens
från viss lagstiftning för att underlätta samverkan.
Beslut har fattats om att överlämna följande frågor från Västra Mälardalens Kommunalförbund
till Vafab Miljö Kommunalförbund:
- Kundservice, fakturering, information och administration av kommunens
renhållningsabonnemang och renhållningstaxa
- Upprättande av renhållningstaxa, renhållningsordning och avfallsplan
Kommunstyrelsen har genomfört en världsmiljövecka och kommunen har beviljats statsbidrag
för två nya LONA-projekt.
Det kultur- och fritidspolitiska programmet 2014-2017 har utvärderats och en ny parlamentarisk styrgrupp har tillsatts för arbete med program 2018-2021.
Kommunstyrelsen har godkänt avtal med Trafikverket om övertagande av väghållaransvar för
del av Kungsgatan.
En stor mängd styrande dokument i form av planer, taxor, arbetsordningar m.m. har ändrats
eller antagits under året.
En beskrivning av detaljplaneprocessen i kommunen har antagits och arbetet med detaljplaner
har påbörjats igenom att kommunstyrelsen gett planuppdrag.
Framtidsperspektiv
Under 2018 genomförs val till riksdag, landsting och kommuner i Sverige. Beslut har fattats om
att minska antalet mandat i kommunfullmäktige från den kommande mandatperioden från 39
till 31.
Ekonomi
Den gemensamma politiska verksamheten kostade 5 330 tkr 2017. Kommunfullmäktige gick
över sin budget med 31 tkr beroende på att VMKF infört en avgift för att komma åt intranätet.
Avgiften var inte känd vid budgettillfället och inte heller när budget för 2018 lades så
prognosen för 2018 är ett överdrag på cirka 95 tkr.
Revisionen höll sig inom budget med 5 tkr tillgodo.
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Kommunstyrelsen lämnade ett överskott på 554 tkr dels beroende på inställda möten men
framförallt på grund av en reserv för oförutsedda kostnader som skapades när osäkerheten kring
fördelningen av ökade kostnader för den utökade politiska organisationen 2016 inte var löst.
Överförmyndarverksamheten redovisar även 2017 ett överdrag som för Kungsörs del uppgår
till 139 tkr. Avslutade uppdrag med upparbetade krav på ersättning är en tung orsak.
Personal
Ingen personal finns anställd. Kommunen arvoderar politiker motsvarande 2,5 årsarbeten i
något som kan likna anställningar.
Jämställdhetsarbete
Inget direkt arbete med jämställdheten redovisas.
De politiska uppdragen i fullmäktige är jämnt fördelade, 31/30 män/kvinnor inklusive ersättare.
Kommunstyrelsen har en fördelning på 14/8 till männens fördel inklusive ersättare.
Fördelningen mellan de ordinarie ledamöterna är jämn men bland ersättarna är fördelningen
8/3.
Revisionen fördelar sig på 3/2 till männens fördel.
Totalt så är det 48 män och 40 kvinnor på de politiska posterna inom kommunstyrelsens
ansvarsområde, 55/45, inklusive ersättare. Exklusive ersättare är fördelningen jämna 28/27.
Internkontrollplan
Utförs inte inom den politiska verksamheten.
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Kommunikation
Viktiga händelser
2017 var ett år av förändring inom kommunikationsområdet. En ny kommunikatör började
under våren och chefen för kultur, fritid, turism och kommunikation slutade under sommaren.
Det ledde till en organisationsförändring där kommunikationsenheten placerades under
kommunchefen. Rekrytering av en andra kommunikatör påbörjades under hösten.
Under året har två nummer av Kommunkontakt producerats och delats ut till boende och
företag i kommunen.
Antalet som följer kommunens konto på Facebook har ökat stadigt, från 1 037 personer i början
av året till 1 293 i slutet av året. Antalet personer som gillar kommunens Facebook-sida har haft
en liknande utveckling. Det är positivt eftersom det betyder att kommunens information i denna
kanal får större räckvidd.
Något som fått stor spridning är ett filmklipp från nya Kung Karls skola där några elever i
samband med en pressvisning fick se lokalerna för första gången. Detta klipp visades över
4 000 gånger på Facebook under slutet av året.
Diskussioner om att byta till ett nytt intranätverktyg påbörjades tillsammans med Köping,
Arboga och Surahammar. Arboga kommer att vara först ut i detta arbete och Kungsör följer
utvecklingen.
Samarbetet inom kommunikationsområdet mellan Kungsör, Arboga och Köping har fördjupats
under året. Det finns stora fördelar med att samarbeta och samordna verktyg och system. Under
hösten ordnades en gemensam inspirationsdag för alla tre kommuners webbredaktörer.
Under året har Kungsör, Köping och Arboga gått vidare med fördjupad samverkan på olika
plan. Det har gjorts flera kommunikationsinsatser för att sprida information om detta, internt
och externt. Inför kommunernas medverkan i Almedalsveckan hjälpte Kungsörs kommunikatör
till med att ta fram informationsmaterial och kommunikationsplan.
Kommunen deltog även 2017 i Bomässan i Eskilstuna. Kungsör är inne i en expansiv fas och
Bomässan är en bra plats för att lyfta fram kommunens boendeformer, tomter och
framtidsplaner. Mässdeltagandet var lyckat och kan ses som ett led i att stärka kommunens
varumärke.
Kommunikationsenheten medverkade på olika sätt i att uppmärksamma krisberedskapsveckan
under vecka 19. Kommunikation var också en del i krisövningen Värmebölja som genomfördes
innan sommaren. Under hösten gick kommunikatören en tre dagar lång utbildning i
kriskommunikation som anordnades av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Under 2017 har enheten i vanlig ordning medverkat vid marknadsföring av kommunens
evenemang och besöksmål.
Framtidsperspektiv
I januari 2018 börjar en ny kommunikatör. Det blir en nystart för kommunikationsenheten med
möjlighet att göra nya prioriteringar.
Kommunens grafiska profil ska uppdateras under 2018. Layout av Kommunkontakt gjordes
externt under 2017, men målsättningen för 2018 är en helt intern produktion fram till tryck.
Några särskilda satsningar under det kommande året är att arbeta mer med att producera
filmklipp, att utveckla informationen om kommunens politiska process och att bidra i arbetet
med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke.

Personal
I början av året arbetade en kommunikatör 80 procent på enheten samt enhetens chef som
arbetade cirka 25 procent med strategiska kommunikationsfrågor. Under hösten var enbart
kommunikatören på 80 procent kvar. En ny kommunikatör börjar i januari 2018. Enheten
kommer då att bestå av två kommunikatörer på 80 respektive 100 procent, Cecilia Palmblad
och Christina Emilsson.
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Jämställdhetsarbete
Inga särskilda insatser har gjorts för att öka jämställdheten. All fast anställd personal på
kommunikationsenheten är kvinnor.

Internkontrollplan
I internkontrollplanen för kommunstyrelsen för 2017 finns inga punkter som gäller
kommunikationsenheten.

Ekonomi
Kommunikation redovisar en positiv budgetavvikelse på 537 tkr efter att under en stor del av
året ha haft en vakant tjänst. Tjänsten är nu tillsatt.
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Utvecklingsenheten
Enheten leds av kommunchefen och består av följande tjänster; Utvecklingsstrateg,
Miljöstrateg, Kvalitetsutvecklare och Näringslivsutvecklare. Uppdraget är att arbeta både
externt och internt på övergripande nivå med olika utvecklingsprojekt. Enheten utreder,
samordnar och leder kvalitets- och processutveckling och är även stödfunktion till de övriga
förvaltningarna och de kommunala bolagen. Verksamheten bedrivs i ett kontorslandskap med
tillhörande projektrum. I händelse av kris kommer krisledningsgruppen att använda
projektrummet som utrustats enligt MSB: s riktlinjer.
Viktiga händelser
Miljö- och centrumutveckling
• Genomfört världsmiljövecka
• Beviljats statsbidrag för två LONA projekt
• Valskogs torg ombyggt och invigt
Ökat bostadsbyggande
• KF har antagit ett bostadsförsörjningsprogram
• Utarbetat en Vision för nya hamnområdet
• Deltagit på Bomässan i Eskilstuna
• Antagit en ny detaljplaneprocess
• Beviljats statsbidrag för ökat bostadsbyggande
Näringslivsutveckling
• Vi har fördjupat samverkan med Köping och Arboga
• Startat upp Nyföretagarrådgivning tillsammans med Köping och Arboga
• Strategiskt inköp av mark
• Fempunktsprogram framtaget med Företagarna i Kungsör
• Genomfört fyra företagsfrukostar i samverkan med Företagarna i Kungsör
• Klättrat 21 placeringar på Svenskt näringslivs ranking-Företagsklimat (plats 265)
Dialog, information och utbildning
• Genomfört tre framtidsdagar kring befolkningsökning, kommunens verksamheter samt
framtidens äldreomsorg för politiken
• Genomfört temautbildningar inom miljö, folkhälsa, fysisk planering,
detaljplaneprocessen för kommunstyrelsen
• Ingått en samverkansöverenskommelse med polisen
• Förlängt medborgarlöften tillsammans med Polisen efter genomförd medborgardialog
• Utarbetat handlingsplan för att motverka våldsbejakande extremism
• Tillsammans med Köping och Arboga utbildat personal i första linjen om
våldsbejakande extremism
• Genomfört utbildning för stödpersoner inom POSOM/Krisstöd
• Genomfört medborgardialog; elevråd och fritidsråd och trygghetsvandringar
• Genomfört SCB medborgarundersökning
Utveckling och effektivisering av kommunens interna processer
• Tydliggjort detaljplaneprocessen
• Utarbetat Nyckeltalsstyrning- kvartalsrapport med styrande nyckeltal
• Utarbetat verksamhetsplan
• Utarbetat rutin för hyra av kommunhusets konferenslokaler
• Beviljats statsbidrag från MSB till krislednings-och kriskommunikationsrum
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•
•

Implementerat digitala utskick
Utvärderat nöjdhet och effekt av digitala utskick

Förbättring
• Förbättrat resultatet för Bemötande enligt servicemätning telefoni- och epost i maj och
oktober
• Fått nöjdare medborgare utifrån SCB:s medborgarundersökning 2017
• Klättrat på rankingen för företagsklimat
• Förbättrat kundbemötande per telefon och svartider via epost

Framtidsperspektiv
Kommunfullmäktiges mål: 8 500 invånare år 2018 och 9 000 invånare 2025
För att göra Kungsör mer attraktivt att bo och verka i arbetar enheten tillsammans med KKTAB
med att ta fram detaljplaner för nya lägenheter i hamnområdet. En vision har tagits fram som
pekar ut fem områden som ska detaljplaneläggas. Läget är centralt nära Mälaren, centrum och
järnvägsstationen. Enheten arbetar tillsammans med KKTAB med att utveckla
järnvägsstationen till ett resecentrum. Stomlinjebussarna kommer under 2019 att sluta trafikera
busstationen och istället trafikera resecentrum. Området behöver anpassas för den nya
trafikeringen. Kungsör kommer att få ett modernt resecentrum med en bytespunkt för alla
busslinjer tillsammans med tågtrafiken.
För att utveckla handeln och försköna centrum i Kungsör och Valskog har centrumprojektet,
etapp 1, påbörjats under 2016. Målet är att det ska vara klart under 2018. Drottninggatan och
Coop-torget i Kungsör samt torget i Valskog ingår i etapp 1. I projektet kommer miljö- och
folkhälsoperspektiven att vara centrala. Efter etapp 1 kommer det att planeras för nästa etapp.
Utveckla samverkan med Eskilstuna kommun. Bland annat har kommunerna identifierat att
infrastruktur- och kollektivtrafikfrågorna, kompetensförsörjning och planfrågor är viktiga
samarbetsområden.
Kommunstyrelsens mål: Förbättra företagsklimatet
För att möjliggöra expansion och nyetableringar av näringsverksamhet har kommunen köpt in
55 tusen kvadratmeter mark vid Fabriksgatan där det finns en detaljplan som medger industri
och verksamhet. Marken skall sedan avstyckas i 8 industritomter, och ska vara helt klar med
infrastruktur, VA och detaljplan så att köparen bara behöver lämna in bygglov till
myndighetsförbundet.
Ett fempunktsprogram togs fram tillsammans med Företagarna 2017 och undertecknades av
Jan-Erik Jansson, ordförande i Företagarföreningen Kungsör, Mikael Peterson, vice ordförande
i Kommunstyrelsen och Claes-Urban Boström, kommunchef. Från båda håll uttrycktes att
programmet är ett led i att skapa förutsättningar för ett bättre näringslivsklimat, vilket gynnar
hela kommunens utveckling.
Punkterna i programmet är följande:
• Bevara det som tagit oss hit och utveckla det ytterligare
• Göra företagsviktig information ännu mer tillgänglig och lätt att förstå
• Gemensamt marknadsföra kommunen för att locka fler företag(are) hit
• Gemensamt arbeta för fortsatt god tillväxt
• Gemensamma aktiviteter
Under 2018 fortsätter vi att arbeta med dessa fem punkter.
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Tillgången till bredband är lika viktig på landsbygden som i tätorterna. Riksdagen har satt upp
nationella mål för tillgången av bredband i Sverige. I Kungsör och Valskog har operatörer
redan genomfört utbyggnad av bredbandsnät. På landsbygden har IP-Only och Stadsnätsbolaget
tagit initiativ till att bygga ut bredbandsnät. Under 2016 har kommunen ingått samverkansavtal
med dessa operatörer. Inom ramen för samverkansavtalet kommer kommunen fortsatt att stödja
och medverka så att bredbandsnäten når så många hushåll och företag som möjligt.
Kommunstyrelsens mål – Nöjd inflytande index ska öka
Nöjd inflytande index består utav fyra delar: Information, Kontakt, Förtroende och Påverkan
För Kungsör del är det särskilt insatser inom området Förtroende samt Påverkan som kan höja
index. Nöjd inflytande index undersöks i medborgarenkäten. Resultatet för 2017 visar att
medborgarna är nöjdare med inflytandet. För att ytterligare förbättra resultatet för nöjd
inflytande index behöver kommunen prioritera medborgarens möjligheter till Påverkan
Utvecklingsenheten har fått ett nytt uppdrag som syftar till att arbeta med demokrati och ökat
valdeltagande.
För att öka möjligheterna för medborgarna att påverka kommunens utveckling kan man ersätta
dagens medborgarförslag med e-förslag (e-petition). För att ett e-förslag från en medborgare
ska behandlas av kommunen krävs det att fler medborgare stödjer förslaget. Det skiljer sig
därmed från ett medborgarförslag där det räcker att en person väcker ett förslag. Av den
anledningen kan e-förslag, till skillnad mot medborgarförslag, vara ett bättre demokratiskt
verktyg då det kräver ett stöd från övriga medborgare samt att medborgare som inte lagt eförslaget kan påverka det genom sin underskrift.
Medborgare ska erbjudas enklare tillgång till fattade beslut i KF och KS via webben.
Ett annat sätt att möjliggöra ett ökat inflytande för medborgaren är att på webben visa fram
kvalitén på vår service och olika tjänster och även möjliggöra jämförelser av våra resultat i
relation till andra kommuner. Genom att visa upp utbudet av service och våra olika tjänster på
webben kanske vi kan påverka människors val av Kungsör som en framtida bostadsort.

Personal
Rekrytering av ny näringslivsutvecklare, började 1 september
4,0 heltidstjänster samt extra resurs på näringsliv
Ingår som del i KSF personalnyckeltal

Internkontrollplan
Stickprovskontroller angående privat körning med kommunens poolbilar har genomförts under
året. Enligt kontrollerna, gjorda ur bilpoolssystemet, så har fordonen använts till det de är
ämnade för, det vill säga för körning i tjänsten.
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Ekonomiavdelningen
Viktiga händelser
2017 har präglats av ett mycket omfattande arbete med att byta ekonomisystem tillsammans
med övriga KAK-kommuner och Surahammar samt tillhörande bolag. Totalt 16 organisationer
byter system och ska samordnas. Huvudtemat har varit just samordning och att försöka göra
lika så gott det går. Det har krävt mycket tid men har också lett till att många rutiner sker
likartat i kommunerna och grunden finns för att på vissa områden även arbeta
kommunöverskridande. Detta ligger dock som ett eget projekt där ekonomifunktionerna är ett
eget område.
En ny programvara har skaffats för att kontrollera att betalningar sker till ”pålitliga
leverantörer”. Programvaran kontrollerar stora utbetalningar, att leverantörer har F-skattsedel
och inte är hotade av konkurs eller finns på ”svarta listan”. Det finns även möjlighet att få
statistik på hur mycket vi handlar av våra ramavtalsleverantörer.
Framtidsperspektiv
Under 2018 kommer enheten att fortsätta med att till en början installera det nya
ekonomisystemet. Därefter planeras för att i första läget utbilda chefer och attestanter i
ekonomirutiner och sannolikt också att utbilda nya politiker efter valet 2018.

Ekonomi
En anställd har under större delen av andra halvåret 2017 varit barnledig och enligt planerna har
detta tillfälligt sänkt kostnaderna när ingen vikarie tagits in. Personalkostnaderna är under 2017
ca 200 tkr lägre än budget.
Förutom detta finns ett överskott för att täcka IT-kostnader. Enheten fick en viss förstärkning
för att täcka ökade kostnader för nytt ekonomisystem, kostnaderna kommer att uppstå först
2018 eftersom VMKF ligger ute med kostnaderna under 2017.
Försäkringskostnaderna har blivit högre efter byte av försäkringsmäklare. Kostnader för
försäkringar ligger ca 150 tkr över budgeterad nivå, motsvarande ca 30 %.
Totalt redovisar ekonomienheten ett positivt resultat på 219 tkr.

Personal
Ekonomienheten har sex anställda fördelade på en chef, en controller, tre ekonomer och en
assistent. Av de anställda är en man och fem kvinnor, samtliga arbetar heltid.
En ekonom har under andra halvåret 2017 varit ledig för att ta hand om sitt nyfödda barn och
väntas återkomma efter sommaren 2018.
Sjukfrånvaron 2017 var 0,86 procent, allt i korttid, en sänkning från 2,27 % 2016.

Jämställdhetsarbete
Jämställdhetsarbetet har inte prioriterats inom enheten.

Internkontrollplan
Revisionen gjorde 2016 en granskning av lönehanteringen och de hade en del synpunkter. För
att underlätta för cheferna att hålla kontroll på PA-uppgifter har ett nytt rapportpaket tagits fram
i ett Business Intelligence system, Qlikview. Här kan personalansvariga se administrativa
uppgifter om sin personal, se vilken semester som är uttagen och sparad, se sjukfrånvaro och
vård av barn, se löneutbetalningar jämfört med förväntad löneutbetalning och se arbetade
timmar, mertid samt övertid. Allt framgår sammanfattat på en enda sida. Rapportpaketet
används förutom av kommunen också av KKTAB och KVAB, kommunalförbundet och
Köpings kommun.
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Kungsör har under året också skaffat en programvara som känner av om betalningar går till
svartlistade leverantörer, misstänkta bluffakturor, företag som ligger i farozonen för konkurs
och stora utbetalningar i största allmänhet. Kungsör med bolag skaffade programvaran först i
KAK som ett test på vad programvaran, Inyett, kan prestera. Köping och Arboga har senare
under 2017 också skaffat programvaran då omdömet var positivt.
Sedan flera år tillbaka anlitar kommunen ett företag för att kontrollera att momsen hanteras på
ett korrekt sätt. Kommunen och företaget delar på återbetalning av moms när de hittar missade
avdrag. Återsökningen 2017 avsåg åren 2015 och 2016. För 2015 återsöktes och erhölls 261 tkr
och för 2016 återsöktes 142 tkr, varav hälften kom tillbaka till kommunen. Återsökningarna
avsåg i huvudsak placeringar i HVB-hem. Nästan inga misstag hittades på vanliga fakturor.
Kontrollen är planerad att genomföras även under 2018.
Enheten hade enligt internkontrollplanen 2017 två områden att kontrollera, att det ekonomiska
reglementet följs samt att leverantörer har F-skatt och inte finns på ”svarta listan”. Självpåtaget
fanns ett uppdrag att stämma av att det nya ekonomisystemet fungerar.
Några få avvikelser fanns i kontrollen av att reglementet följs, mest beroende på att man inte
tänkt på att man själv deltog i en konferens t ex när man attesterat fakturan. Kontrollen av
leverantörer sker nu löpande med hjälp av den nya programvaran och några stycken har saknat
F-skatt t ex. Avstämningen av ekonomisystemet har inte kunnat ske eftersom systemet inte var i
drift innan årsskiftet. Området följs upp under 2018.
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HR-avdelningen
HR-avdelningen består av HR-chef och två HR-specialister.
HR-avdelningens uppdrag är att utifrån kommunstyrelsens uppgift att leda, samordna och
ansvara för kommunens personal- och lönepolitik med tillhörande processer. Som ett led i detta
utgör en stor del att stödja cheferna i organisationen i deras roller som arbetsgivarföreträdare.
Verksamhetsområdet innefattar det som rör chef- och ledarskap, rekrytering,
kompetensförsörjning, arbetsrätt, tolkning av lagar och avtal, förhandlingar med
arbetstagarparter, lönebildning; löneöversynsarbete, lönesättning, löne- och
pensionsadministration, personalsociala frågor, arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering.
Beteckningen HR härstammar från engelskans Human Resources vilket relateras till hur en
organisation hanterar olika processer kopplade till personalresursen i organisationen. Begreppet
innefattar ett mer omfattande och tydligare strategiskt arbete än personaladministration.
Viktiga händelser
Arbetet under året och viktiga händelser:
• Arbete med kompetensförsörjning
• Arbete med arbetsgivarvarumärket
• Ledarutveckling för alla chefer, individuellt och i respektive ledningsgrupp
• Medarbetarskap och arbetsmiljö
• Arbete med bemötande
• Medarbetarenkät
• Arbete med att sänka och förebygga sjukfrånvaro
• Deltagande i forskningsprojekt vid stressrelaterad ohälsa
• Löneöversyn
• Utbildning om lönesamtal och lönesättning
• Fortsatt arbete med omstart av schemahanteringssystemet Timecare
• Lokalt kollektivavtal för flexibel arbetstid med timbank
• Arbete med heltidsplan
• Introduktionsträffar för nya medarbetare
• Introduktion av nya chefer
• Utredning/ arbete om fördjupad samverkan av bemanning och rekrytering
• Arbete med åtgärder utifrån revision om lönehantering
• Pensionsinformationsträffar
• Arbete med en policy vid sjukfrånvaro
• Arbete med riktlinjer för att hantera trakasserier.
• Förberedelser inför ny upphandling av företagshälsovård
• Stöd till chefer vid rehabilitering, arbetsmiljö- och personalsociala frågor
samt arbetsrättsfrågor
Arbete med kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärket
Vi ser en påtaglig personalrörlighet på arbetsmarknaden vilket även märks i vår
organisation. En viss personalrörlighet är positiv utifrån att det med nya
medarbetare tillför ny kompetens och nya perspektiv som kan bidra till utveckling.
Om personalrörligheten blir för stor blir det negativt. Verksamheten tappar
kompetens, det blir mindre stabilt i arbetet under tiden för rekrytering och innan en
ersättare är på plats och är fullt arbetsför. Arbetet med rekrytering är också
tidskrävande för chefer. Därför är det viktigt att både kunna behålla medarbetare
och attrahera nya medarbetare. Arbetet med arbetsgivarvarumärket och
kompetensförsörjning hör ihop.
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I begreppet arbetsgivarvarumärket ingår både arbete med marknadsföring av
kommunen som arbetsgivare och de faktorer som avgör att vi uppfattas som en bra
arbetsgivare och gör att medarbetare trivs. Arbetet med kompetensförsörjning är
både kort- och långsiktigt.
Arbetet under året har bestått av:
•
•

•
•

•
•

•

Workshop i januari för politiker och chefer, i syfte att utbyta tankar och
idéer om hur vi kan stärka arbetsgivarvarumärket.
Deltagande på Campusmässan i Örebro i februari. Campusmässan är en stor
arbetsmarknadsmässa som vänder sig till studerande och potentiella
arbetsgivare. Kungsörs kommuns monter tilldrog sig många intresserade
och vi fick mycket positiv respons på det sätt vi mötte intresserade.
Deltagande vid karriärdag på Mälardalens högskola för lärare och
förskollärare.
HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen har börjat arbete med
fokus på hur vi ska nå och behålla svårrekryterade grupper. Nuvarande
medarbetare involveras för att ta reda på hur målgruppen upplever sin
arbetsgivare, vad man uppskattar som kan marknadsföras och för att
identifiera interna utvecklingsbehov.
Målgruppsstyrd annonsering via sociala medier.
Kompetensförsörjningsplan för 2017-2021. Planen innefattar analys och
antaganden utifrån omvärldsanalys av arbetsmarknad och demografi,
medarbetare i nuläget med åldersstuktur, pensionsavgångar,
kompetensbehov utifrån verksamhetsförändringar, efterfrågan i samhället
och ändrade kompetensprofiler.
Kvalitetssäkrad, kompetensbaserad, rekrytering. Kompetensbaserad rekrytering innebär
ett strukturerat arbetssätt i syfte att kvalitetssäkra att rätt medarbetare anställs för en
tjänst. HR-avdelningen har handlett chefer i arbetssättet och även varit operativt stöd
genom hela rekryteringsprocessen.

Ledarutveckling
Ett fortsatt arbete med ledarutveckling har skett under året. Alla ledningsgrupper
gör ett eget utvecklingsarbete vilket varvas med utvecklingsinsatser för alla chefer i
samband med de återkommande chefsdagarna. Chefsdagar har genomförts vid fyra
tillfällen. Chefsdagarna innehåller även information som rör alla chefer samt ger
möjlighet till att nätverka och byta erfarenheter.
Medarbetarskap och arbetsmiljö
Flera enheter har tillsammans med HR-avdelningen arbetat med medarbetarskap d v s
medarbetares delaktighet, engagemang, ansvarstagande och samspel. Medarbetarskap kan
förklaras som en del av ledarskapet.
Bemötande
Det aktiva arbetet med att förbättra bemötandet gentemot invånare, brukare, andra
samarbetspartners samt internt i organisationen, som påbörjades under 2016, har
fortsatt under 2017. Glädjande visar de telefon- och e-postundersökningar som
undersöker servicegrad och kundbemötande och som genomförts i organisationen
under året att vi förbättrat oss på samtliga områden (svarstider, bemötande,
tillgänglighet, servicegrad med mera).
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Medarbetarenkät
Under våren genomfördes den återkommande medarbetarenkäten som återkommer
vartannat år. Medarbetarenkäten innehåller frågor som rör arbetets värde, mål och
resultat, arbetsmiljö, kunskap och utveckling, inflytande och delaktighet, ledarskap,
hälsa och aktivitet samt bemötande och kommunikation. Bemötande och
kommunikation var ett nytt frågeområde sedan tidigare enkäter. Resultatet var
generellt något bättre än förra medarbetarenkätens resultat (2015). Alla chefer ska
tillsammans med sina arbetsgrupper, vidare analysera resultaten för att sedan arbeta
vidare med förbättringar.
I ett antal frågor som ingår i medarbetarenkäten jämför vi oss med andra
kommuner. Dessa frågor handlar om medarbetares engagemang, motivation, och
ledningens förmåga att skapa, tillvarata och upprätthålla detta. Att förbättra sig i
denna jämförelse var även ett mål för kommunstyrelsen, se nedan.
Arbete med att sänka och förebygga sjukfrånvaro
Arbetet med att sänka och förbygga sjukfrånvaro har fortsatt. Det har handlat om snabbare
uppföljning av enskilda medarbetares korttidsfrånvaro och olika individuella insatser för att få
tillbaka långtidssjuka eller avsluta anställningar då arbetsförmåga saknas.
Trots att inledningen av året präglades av en ökad sjukfrånvaro visar sig nu den totala
statistiken för året på en nedgång.
De långa sjukskrivningarna har nu minskat. I januari var 51 personer frånvarande i längre
sjukfrånvaro och i december 43 personer. Flera medarbetare är tillbaka i tjänst helt eller på
deltid. Ett antal medarbetare har via samarbetet med försärkringskassan och arbetsförmedlingen
fått stöd att gå vidare med annan sysselsättning utanför kommunen.
I början av året var korttidsfrånvaron högre än motsvarande tid 2016. Drygt 70 personer var
frånvarande varje dag vilket sedan minskade men ökade runt vecka 40 för att sedan minska
igen under senare delen av året. Trenden följer ett årstidsbundet mönster delvis beroende på
infektioner. Utöver det är det inte bara arbetssituationen som är orsaken. I många fall handlar
det om hela livssituationen och många upplever idag en allmän stress i tillvaron. Under våren
har ett antal medarbetare i kommunen deltagit i ett forskningsprojekt om att förebygga stress
och utbrändhet. Forskningsprojektet som drivs av Linnéuniversitetet samt SKL handlar om att
personer som är i riskzonen för utmattning och utbrändhet med hjälp av kollegiala
samtalsgrupper ska hitta strategier för att förebygga stress och utmattningssyndrom.
Utvärdering av hela projektet inväntas. Planen är att kommunen ska använda metoden för fler
medarbetare.
Under hösten har ett förslag till sjukfrånvaropolicy tagits fram som tydliggör hur vi ska agera
vid sjukfrånvaro och vid tecken på ohälsa hos medarbetare.
Löneöversyn
Löneöversyn har genomförts för samtliga avtalsområden under april, maj och juni.
Olika löneavtal och avtalsperioder gjorde att arbetet blev uppdelat på flera månader
Utbildning om lönesättning och lönesamtal
I oktober hölls utbildning om lönesättning och lönesamtal för samtliga chefer.
Arbete med det gemensamma schemaverktyget Timecare
Arbetet med omstart av det gemensamma schemaverktyget i KAK har fortsatt
under året. De har varit ett omfattande arbete som inte varit helt problemfritt. Syftet
är att få en effektivare användning av det gemensamma schemaverktyget som idag
främst används inom vård- och omsorgsverksamheterna. Förberedelser har pågått
för att använda verktyget även för förskolans korttidsbemanning.
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Lokalt kollektivavtal för schemahantering
Under våren pågick ett arbete med att sluta ett lokalt kollektivavtal med Kommunal
knutet till schemahanteringen och som medger en flexibel arbetstidsmodell. Avtalet
innebär i korthet att medarbetare kan lägga sina egna scheman och för att det ska
fungera praktiskt över tid så finns möjlighet att ha ett plus- och minussaldo av
timmar. Vi har ett tidsbegränsat lokalt kollektivavtal som ska utvärderas under
våren 2018 för att eventuellt permanentas.
Arbete med heltidsplan
Enligt det centrala kollektivavtalet; HÖK 16, med Kommunal ska målsättningen
vara att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och
att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla
arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser,
ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen som
färdigställdes under december ska nu utgöra utgångspunkt för det fortsatta arbetet
med årlig avstämning fram till 2021-05-31.
Introduktionsträffar för nya medarbetare
Två träffar har genomförts där nya medarbetare välkomnas och ges information om
organisationen, orten och kommunen/bolagen som arbetsgivare.
Chefstjänstemännen med flera presenterar sina olika verksamheter samt berättar om
viktiga delar som rör anställningen.
Introduktion av nya chefer
Kommunen har fått flera nya chefer under året. Introduktionen för en ny chef är
viktig där HR-avdelningen står för en del som rör chefs- och ledarskapet.
Introduktionen görs löpande i takt med behov. Att känna sig trygg i sin roll ger
bättre förutsättningar för att utöva sitt chefskap.
Utredning/ arbete om fördjupad samverkan av bemanning och rekrytering
HR-avdelningen har tillsammans med de övriga samverkansparterna i KAK utrett
förutsättningarna för en gemensam rekryterings-/bemanningsenhet. Utredningen
ligger till grund för vidare beslut i styrgruppen för fördjupad samverkan.
Arbete utifrån revisionsrapport om lönehantering
HR-avdelningen har enskilt och tillsammans med KAK-kommunerna och Västra
Mälardalens kommunalförbund arbetat med olika åtgärder för att säkerställa
lönehanteringen utifrån revisionens granskning.
Pensionsinformationsträffar
I september ordnades en pensionsinformationsdag tillsammans med KPA. Dagen
innehöll två träffar med anpassad information utifrån närhet till pension och en träff
med information om möjlighet till löneväxling.
Arbete med riktlinjer för att hantera trakasserier
Förslag till riktlinjer och rutin för hantering vid kränkande särbehandling, sexuella
trakasserier och trakasserier som har samband med diskrimineringsgrunderna har
tagits fram. Riktlinjerna och rutinen ska göra det tydligt för alla medarbetare hur det
ska hanteras om det trots allt inträffar.
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Förberedelser inför ny upphandling av företagshälsovård
Tillsammans med Arboga och Köping samt kommunalförbundet har arbete inletts
med kravspecifikation och förberedelser inför ny upphandling av företagshälsovård.
Nuvarande avtal löper ut i mars 2019.
Friskvårdsbidrag
Bidrag ges med max 1000 kronor per tillsvidareanställd och år och kan användas för olika
hälsoaktiviteter utifrån skatteverkets regler. Under 2017 har 281 medarbetare fått bidrag vilket
är drygt 46 % av medarbetarna.
Stöd till chefer vid rehabilitering, arbetsmiljö- och personalsociala frågor samt
arbetsrättsfrågor
HR-avdelningens stöd till kommunens och bolagens chefer i olika frågor är ett
dagligt pågående och viktigt arbete och utgör en stor del av avdelningens arbete
tidsmässigt.
Måluppfyllelse, resultat och analys
För kommunstyrelsens finns målet ”Kommunens medarbetarengagemang ska
placera sig i den 90:e percentilen i jämförelse med andra kommuner i SKL:s
medarbetarundersökning.”
Medarbetarengagemanget mäts i samband med medarbetarenkäten genom frågor som handlar
om medarbetares engagemang, motivation, och ledningens förmåga att skapa, tillvarata och
upprätthålla detta.
Kungsör nådde inte målet. Kommunens totalindex blev 80 i jämförelse med medelindex på 79
för de 58 kommuner som deltog. De sex kommunerna som låg i den 90:e percentilen hade
index på 82 -86 med ett medelindex på 83,3. För övriga 52 kommuner var medelindex 78,7 där
den som fick lägst hade 74.
Kungsörs totalindex minskade från 81 år 2015 till 80 år 2017. I vår egen mätning ligger
resultatet för 2017 dock på samma nivå som för 2015 med ett medeltal på 4,2 av 5 vilket dock
är positivt trots att det inte ökade. År 2015 deltog 91 kommuner. Även då låg medelindex på
79.
Analysen av orsaker till varför vi inte lyckades öka handlar om alla de faktorer som vi måste
fortsätta arbeta med; ledarskap, arbetsmiljö och arbetsvillkor. Det har varit ett år med flera
byten av chefer, relativt stor rörlighet bland medarbetare och mycket frånvaro vilket kan ha
påverkat resultatet.
Framtidsperspektiv
Kompetensförsörjningen fortsätter att vara ett högprioriterat område både utifrån att
pensionsavgångarna blir fler och att personalrörligheten ökar.
Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket fortsätter. Betydelsen av att ha ett starkt
arbetsgivarvarumärke har aldrig varit viktigare än nu. Det handlar om vilka associationer man får
till en organisation. Kommunen måste leva upp till att vara bra för såväl befintliga som potentiella
medarbetare. Arbetsgivarvarumärket hör ihop med kommunens varumärke.
Att kunna behålla och rekrytera medarbetare är nödvändigt för att kunna bedriva våra
verksamheter. I dag är bra arbetsvillkor och bra arbetsmiljö ett konkurrensmedel.
Att fortsätta arbeta med ledarskapet är oerhört viktigt för att verksamheterna ska fungera och
leverera och för att medarbetare ska trivas och prestera. Chefer måste få rätt förutsättningar att
utöva ledarskap och för att kunna ta det operativa ansvaret för verksamheten, medarbetarna och
arbetsmiljön. Alternativen kan bli oerhört kostsamma. Under 2017 det varit relativt stor
omsättning på chefer i organisationen vilket i flera fall medfört instabilitet och konsekvenser i
verksamheterna.
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Under 2018 kommer vi att genomföra en lokal chefsaspirantutbildning för
potentiella chefer som. Syftet är att ge ökad insikt och förståelse vad ett chefs-/
ledaruppdrag kan innebära för de som är intresserade.
Insatserna för att sänka och förebygga sjukfrånvaro samt för att förbättra arbetsmiljön fortsätter.
Då kommunens medarbetare till största delen består av kvinnor är alla ovan nämnda områden
viktiga att fortsätta arbeta med ur jämställdhetsperspektiv.
Vi vill lyfta fram förebilder för uppåtsträvande och hälsosamma arbetsplatser som i sin tur kan
inspirera andra arbetsplatser. Under 2018 kommer goda förebilder att uppmuntras genom att ett
arbetsmiljö- och kulturpris Kultureken ska utdelas.
Vi har gjort en plan för arbetet med att öka andelen heltidsanställda och själva arbetet tar nu
vid. Det kommer förhoppningsvis att kunna bidra till att minska rekryteringsbehovet och
minska andelen vikarier. Det kommer innebära förändringar i bemanning och att det måste
göras anpassningar i verksamheterna för att åstadkomma en jämnare arbetsbelastning.
Att öka andelen heltidsanställda är en mycket viktig jämställdhetsfråga. Det är en självklarhet
att arbeta heltid i mansdominerande yrken. I flera kvinnodominerande yrken är deltid det
normala.
Under 2017 har HR-avdelningen arbetat fram förslag till riktlinjer och rutin för hantering av
kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med
diskrimineringsgrunderna. Under 2018 ska riktlinjerna implementeras genom att chefer tar upp
och tydliggöra riktlinjerna på arbetsplatserna samt utifrån detta arbetar med aktiva åtgärder.

Ekonomi
Det blev ett totalt överskott på ca 125 tkr. Kostnaderna för företagshälsovård har varit ca. 200
tkr lägre än budget. Kostnaderna för facklig verksamhet/ fackliga företrädare medförde ett
underskott på närmare 200 tkr. Verksamheten har dock varit underbudgeterad jämfört med den
tid som fackliga företrädare har rätt att förfoga över enligt avtal. Friskvårdsbidragen kostade
drygt 60 tkr mer än budgeten på 200 tkr.

Personal
HR-avdelningen har tre medarbetare, två kvinnor och en man som samtliga arbetar heltid.
Medelåldern är 39 år.

Jämställdhetsarbete
Se under rubriken som avser hela förvaltningen

Internkontrollplan
Arbete utifrån revisionsrapport om lönehantering
HR-avdelningen har enskilt och tillsammans med KAK-kommunerna och Västra
Mälardalens kommunalförbund arbetat med olika åtgärder för att säkerställa
lönehanteringen utifrån revisionens granskning som gjordes hösten 2016. Bland
annat hölls genomgångar av lönehanteringsprocessen med samtliga chefer
tillsammans med lönekontoret, ekonomienheten tog fram ett rapporpaket för att alla
chefer enkelt ska kunna kontrollera löner som utbetalas, nya mer kvalitetssäkra
anställningsavtal håller på att tas fram.
I internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2017 ingick att kontrollera om:
• Inventering av bisysslor hos medarbetare görs
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•
•
•

Riskbedömningar inför förändringar görs och att handlingsplaner finns enligt
arbetsmiljölagstiftningen
Handlingsplaner och rutiner för hot och våld finns och om de är kända och tillämpas vid
behov
Rätt lön utbetalas till rätt person samt att avdrag görs vid frånvaro

Sammanfattningsvis inventeras bisysslor i hög grad. Riskbedömningar inför förändringar görs
om det finns behov. Knappt hälften av cheferna har här svarat att det inte förekommit
förändringar. Cirka hälften av cheferna har svarat att handlingsplaner enligt arbetsmiljölagen
finns. Knappt 60 % uppger att kommunens handlingsplan för hot och våld är känd och
tillämpas vid behov. Knappt hälften av cheferna har svarat att man dessutom har egna rutiner
för detta. Det bör tilläggas att det under året tillkommit åtta nya chefer där alla ännu inte
genomfört det som efterfrågas.
Respektive chef ska löpande följa upp att rätt lön utbetalas och rapportera avvikelser med hjälp
av det rapportverktyg som nu finns. Under året har HR-avdelningen fått en avvikelse. Det kan
finnas brister i rapporteringen.
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Kansliavdelningen
Viktiga händelser
Arbetet med digitala utskick infördes på bred bas från årsskiftet 2016/2017. En enkät har
genomförts som visar att politikerna är nöjda och vill fortsätta arbeta digitalt.
En omstrukturering av sättet att arbeta med kallelserna har gjorts och vi har infört liknande
rutiner för att enkelt kunna ersätta varandra vid frånvaro.
Kansliet har under året skrivit 55 protokoll (endast nämnder och utskott räknade) med
sammanlagt 842 paragrafer. Kansliet har vidare öppnat 929 nya ärenden i dokument- och
ärendehanteringssystemet och diariefört 3 754 handlingar.
Framtidsperspektiv
Rekrytering och introduktion av en ny medarbetare ska genomföras under året.
Året kommer att präglas av det förestående valet.
En ny kommunallag infördes den 1 januari 2018 och till sommaren kommer en ny förvaltningslag. Detta innebär behov av utbildningar både på tjänstemanna- och politikerplanet samt att en
rad styrdokument behöver uppdateras.

Ekonomi
Kansliet inklusive vaktmästeriet gör ett positivt resultat med drygt 400 000 kronor.
Sedan en medarbetare sagt upp sig och ingen anställning gjorts under året har personalkostnaderna blivit drygt 230 000 lägre än budgeterat. Förbrukning i form av bl.a. kontorsmaterial och porto har varit ca 70 000 kronor lägre än budgeterat. Planerad fortbildning har inte
genomförts, ca 60 000 kronor lägre än budgeterat.

Personal
Kansliavdelningen har fyra anställda fördelade på en chef, en nämndsekreterare/registrator för
socialnämnden, en arkivassistent/administratör och en kontorsvaktmästare. Till kansliet räknas
även 0,5 tjänst som nämndsekreterare/registrator för barn- och utbildningsnämnden även om
den formellt hör hemma under barn- och utbildningsnämnden.
Nämndsekreteraren/registratorn för socialnämnden (en man) har sagt upp sig och lämnade
organisationen efter sommaren. Under hela hösten har kansliet därför haft reducerad
bemanning. Diskussioner pågår inför rekrytering.
Övriga anställda är kvinnor, samtliga arbetar heltid.
Vid planerad frånvaro på vaktmästeriet har vikarie börjat användas. Detta har uppfattats
positivt.
Sjukfrånvaron 2017 var 2,01 procent, allt i korttid.
Under det gångna året har kansliet tagit emot en feriearbetare och en person via
Arbetsförmedlingen som arbetsprövat.
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Jämställdhetsarbete
Jämställdhetsperspektivet finns med i diskussionerna kring rekrytering, men i övrigt har inte
arbetet prioriterats under året.

Internkontrollplan
Sju punkter inom internkontrollplanen gäller kansliet:
-

Delegationsordningen relevant – Arbete med omstrukturering påbörjat. Första delen,
gemensam för alla nämnder, är uppdaterad och antagen. För den andra delen, den förvaltningsspecifika, har arbete påbörjats.

-

Befintliga dokumenthanteringsplaner aktuella, tillgängliga och relevanta - De planer som
finns är gamla och behöver uppdateras och kompletteras. Plan för hela områden saknas,
t.ex. kultur- och fritid och näringslivsfrågor. Senaste plan är inte heller tillgängliga på
intranätet, vilket den borde vara. Ett större arbete behöver göras.

-

Genomgång av styrdokument – en genomgång har gjorts. Vissa dokument behöver uppdateras, i några fall är det inte rätt dokument som finns på hemsida/intranät. Båda personerna som arbetade med detta (en på kansliet och en på informationssidan) har slutat och
nya rutiner är inte intrimmade.

-

Personuppgiftslagen – Förteckningen är inte komplett. Ett större jobb måste göras under
våren då personuppgiftslagen ersätts av GDPR.

-

Bisysslor – Frågan ställd vid medarbetarsamtal. Ingen bisyssla har konstaterats.

-

Hot och våld – Genomgång har skett av styrdokumentet vid arbetsplatsträff under 2017

-

Kontroll av att rätt lön går till rätt person – De månadslöner som gjorts upp i
löneförhandlingarna är de som betalas ut för kansliets personal. Kontroll har genomförts att
frånvaro rapporteras (sjukdom, vård av barn och semester). Ingen avvikelse att rapportera
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Kultur, fritid och turism
Viktiga händelser
Under år 2016 har kultur- och fritidsenheten ansvarat för hanteringen av den så kallade
”integrationsmiljonen”. Sammanställning och uppföljning har redovisats för projektet.
I slutet av förra året stod den nya läktaren samt en RWC-toalett klar i ishallen. Invigningen
skedde i samband med en hemmamatch för Kungsörs Ishockeyklubb fredag 13 januari. Ca: 350
åskådare besökte matchen. KKTAB och fritidsenheten bjöd på entrén och gycklaren Zack
uppträdde utanför hallen.
Badhuset startade ett flertal simskolor under våren, två nybörjargrupper och två
fortsättningsgrupper. Direkt när sommarlovet började startade ordinarie sommarsimskola för
barn i åldern 6 år och uppåt. Under hösten startade simskolor för nybörjargrupper och
fortsättningsgrupper.
Ett flertal aktivitetsgruppsmöten (mellan föreningar, ABF, Svenska kyrkan och kommunen)
med fokus på årets evenemang har hållits.
Fritidsenheten har deltagit i fem möten med skolornas kommungemensamma elevråd för ökad
dialog med barn och unga i kommunen.
Valborgsmässoafton firades genom eldar och fyrverkeri på Kungsudden i Kungsör och vid
Björlidens IP i Valskog. I Kungsör på Kungsudden underhöll Carolus Rex Mannar med
körsång och vårtalare var Stina Holgersson, ridskolechef på Kungsörs ridklubb. I Valskog
ersatte ”Gycklaren Zack” vårtalet. Evenemangen var välbesökta.
Den 8 april arrangerades UKM-festival (Ung Kultur Möts) i Arboga. 6 st. grupper/artister på
scen varav 5 av dem var från Kungsör d.v.s. 27 ungdomar. Ca 100 i publiken
4 maj var det Stadsvandring med Knut Barr för VMKF, 60 st. deltagare.
Den 20-21 maj hölls Kungsörs konst- och hantverkssafari, kommunens största
kulturevenemang under våren. Safarin föregicks av planering, träffar och marknadsföring. Ca:
50 utställare på 25 platser runt om i kommunen. Besökarantalet var ca: 3000.
1 juni anordnades ett Skräpplockarevenemang som engagerade 636 barn som genom sina
förkolor och skolor plockade skräp, många lämnade in på Stortorget (del av
Världsmiljöveckan).
Den 6 juni var det dags för firande av Sveriges nationaldag och i samband med det
välkomnades nya svenska medborgare i kommunhusets cafeteria. Årets deltagande var det
högsta hittills med 44 personer, både barn och vuxna. Firandet avslutades med att deltagarna
anslöt sig till tåget som marscherade till Kungsudden.
Kungsörs kommun mottog 178349 kr av Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällefrågor
(MUCF). För att genomföra sommarlovsaktiviteter under sommarlovet 2017.
Bidraget har nått barn i alla åldrar från 6 år upp till 15 år. Sommarlovsbidraget har genererat 67
stycken olika aktivitetstillfällen och nått totalt 1110 besök/deltagande barn och ungdomar i
kommunen. Sommarlovet bör innebära härliga minnen för alla barn och ungdomar. Med hjälp
av sommarlovsbidraget har det genomförts barnläger på ridskolan, fotbollsturneringar,
trolleriföreställningar, en Gröna Lundsresa, och framför allt flera öppna mötesplatser för
kommunens ungdomar, De kommunala fritidsgårdarna i Kungsör och Valskog har haft öppet 2
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kvällar i tre veckor med hjälp av bidraget. Den föreningsdrivna mötesplatsen (Kollektivet) har
haft öppet alla sommarlovets veckor, 3 kvällar i veckan för ungdomar.
Vi frågade vad sommaraktiviteterna haft för effekt för dessa barn och ungdomar: En del har fått
nya kompisar, man har fått lära sig att hjälpas åt. Det har funnits något att göra för de som av
olika anledningar inte åker iväg på semester.
Fredag den 16 juni hölls årets allsång på Kungsörstorp. Allsångsledare var Johan Ljungkvist.
Till hans hjälp hade han artisterna Christian Liljegren, Lina Adolphson, Markus Olsson och
husbandet under ledning av kapellmästare Magnus Wretling. Årets allsång blev ett
närproducerat evenemang.
LED-belysning har installerats vid elljusspåren i Kungsör och Valskog. Ett utegym har anlagts i
Valskog, direkt i anslutning till spåret. 21 juni var det invigning.
Tack vare hyressänkning på vissa anläggningar så har Skillinge badplats fått nya badbryggor
och en ramp för rörelsehindrade till badsäsongen 2017.
I augusti hade vi två handbollsläger i sporthallen, Sollentuna HK och Göksten BK. Båda
föreningarna kom med hela sin ungdomsverksamhet, cirka 115 ungdomar/läger.
De
övernattade i gamla Kung Karls skola. I december arrangerade företaget GDI en målvaktsläger
i ishallen.
Sista helgen i augusti arrangerade vi Thor Modéen-dagarna, ett arrangemang som växer från år
till år. Lördagen var en familjedag med massor av aktiviteter, bland annat ankrace och Classic
hydro uppvisning (båtrace) i hamnen, och i Pinnparken var det ett stort antal föreningar och
företag som både visade upp sig och hade aktiviteter. På den tillfälliga scenen uppträdde
magikern Anders Fox och familjeföreställningen Havet. Under helgen bjöds det även på
aktiviteter till exempel på biblioteket, i naturreservatet Stengärdet, på Kristinagården och i
Kung Karls kyrka. På Centralvallens sportfält arrangerade föreningen Kollektivet tillsammans
med ABF en Goodwillfestival, där det erbjöds en rad olika aktiviteter för ungdomar. Det var ett
strålande väder och ett väldigt lyckat arrangemang.
2 – 8 oktober Kulturveckan. Under Kulturveckan samsas föreningslivet, enskilda konstnärer,
Svenska kyrkan, studieförbunden och kommunen med olika arrangemang, några fullsatta och
andra med knapp publik. Ex. Konsert Fröken Elvis 120 st. i publiken. Pettson och Findus
familjeföreställning i en fullsatt Torpa bygdegård.
17-19 november Bomässan, Eskilstuna. 25 november Invigning av Valskog torg, 6 december
Företagsfrukost.
10 december Julmarknad, med hjälp av bra väder arrangerades en lyckad julmarknad i
Kungsörs centrum. Flera av utställarna var lokala och verkade nöjda med marknadsdagen, som
dock hade konkurrens av många julmarknader i vår region. Programmet innehöll både
musikunderhållning, ponnyridning, och Luciakröning som drog fullt på Nytorget. Bra
samarbete med Hembygdsföreningen, Lions Club Kungsör och Sparbanken Västra Mälardalen.
Turism
Företagsbesök hos turismföretag:
Ekuddens camping, Kungsudden, Miniature Kingdom, Ljungs Goa och Ateljé och Fika.
Besöken har först och främst handlat om att tillhandahålla broschyrer. Samt samtal om turism
och erbjudit broschyrer via brev och mail till kända övernattningsföretagen. Tillhandahållit
broschyrer på Tågstation och Kajutan(gästhamnen).
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Gällande samverkan turism och näringsliv i Västra Mälardalen har vi haft ett flertal möten.
Arbetat i samarbete med turismfunktionen på Region Västmanland, med att ta fram en ny
delvis gemensam Evenemangskalender i länet, arbetet kommer att fortsätta 2018.
Samarbetet med Köping och Arbogas turistbyråer har under hösten intensifierats och
tillsammans har vi hittat en lösning för att digitalisera våra vandringsleder och friluftsområden.
Arbetet kommer att fortsätta under våren 2018 och till sommaren kommer vi att finnas med på
Naturkartan som är en hemsida och applikation som når friluftsintresserade i hela Sverige.
Deltagit i möten med föreningen Mälaren där många turismfunktioner runt Mälaren samarbetar
om bland annat en karta med gemensam turistinformation, samt ett framtida deltagande i
Cykelmässan 2018.
Broschyrer/Turisminfo delades ut på SM i Fårvallning i september på Norrby gård, Kungsör.
Framtidsperspektiv
Under hösten 2017 har arbetet med att ta fram ett nytt kultur- och fritidspolitiskt program
påbörjats. Fritidsbanken planeras för fullt och har som mål att starta upp under våren 2018.
Kultur och fritid ser över blanketter och regler för föreningsbidrag.
Att under våren 2018 utreda möjligheten att titta på en mötesplats för kulturen i kommunen.
Se över regelverk för uthyrning av kommunens lokaler.

Ekonomi
Turism överskott, 141 000 kr på grund av mindre behov av inköp av reklam och
informationsmaterial.
Kulturen överskott, 44 000 kr på grund av EKFA-konst som inte påbörjats.
Fritid överskott 29 000 kr.

Personal
I badhuset har en extra resurs jobbat som timvikarie även i år, främst på
fredagkvällar då det har varit en kraftig ökning av antalet besökare, mestadels
nyanlända. Resursen är flerspråkig och har kunnat prata med alla om regler m.m,
något som bidragit positivt till ordningen.
Lina Ekdahl, kultur- och evenemangssamordnare, började den 6 mars 2017.
Astrid Qvarnlöf slutade som kultur- och fritidschef 14 augusti 2017. Mikael Nilsson
tillträdde tjänsten. Ny kommunikatör/administratör Christina Emilsson anställdes
under hösten och börjar sin tjänst i slutet av januari.
Enheten består av en enhetschef, en assistent 0,5, en kommunikatör/administratör 0,5, en
kultur- och evenemangssamordnare 0,5, Två lokalvårdare/vaktmästare, en lokalvårdare och två
simlärare/badbiträden.

Jämställdhetsarbete
I badhuset finns två bastun, en liten och en stor. Tisdag och fredag nyttjar herrar den stora
bastun. Torsdag, lördag och morgonsim nyttjar damer den stora bastun.

Internkontrollplan
-

Skadegörelse och tekniska fel vid anläggningar t.ex. räddningsmaterial och redskap.
Personal på plats vid anläggningarna genomför regelbundna kontroller av
anläggningarna genom en checklista, vid eventuella fel görs en felanmälan till Kungsörs
kommun teknik AB varvid felen åtgärdas.
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Bibliotek
Viktiga händelser
Under året som gått har antalet besökare ökat med över tio procent. Antalet besökare börjar
närma sig 70 000 besökare per år. Kungsörs invånare använder biblioteket flitigt för att söka
information via Internet, skriva ut kontoutdrag, beställa resor, skriva CV, betala fakturor etc.
Många nyanlända får hjälp med olika typer av digitala tjänster på Internet och visningar i
biblioteket.
Utlåningen av tryckta medier har sjunkit, men i gengäld har nedladdningar av e-böcker, eljudböcker och talböcker ökat. På barn- och ungdomsavdelningen har det lånats färre medier
och fler orsaker har gjort att skoleleverna har använt biblioteket i mindre omfattning.
Konsumentvägledningsverksamheten har ökat i omfattning, fler registrerade ärenden (48) och
många fler kontakttillfällen (91) under året. Bilder från Kungsörs hembygdsförenings
bildsamling, A Ragnar och Bruno Widéns fotografier har lagts in på datorn i Hembygds- och
släktforskarrummet.
Antalet program/aktiviteter på biblioteket har ökat för olika målgrupper, 130 stycken, fem fler
program än under 2016. Det har varit flera program som varit mycket välbesökta bla
”Boksläppet” 22/8. Bernt Anderssons nya bok ”Kungsör: händelser, glädjeämnen, svårigheter
1950-2000. Den dagen besöktes biblioteket av över 700 personer. I december arrangerade
bibliotekspersonalen tillsammans med ABF, bibliotekets 100 års jubileum. 1917 var det året
ABF i Kungsör började låna ut böcker till allmänheten. Biblioteket har bland annat genomfört
fler bokcirklar, bokkaféer, bokprat och boksamtal för olika grupper än tidigare. Nytt för året är
bokfrukost som har varit mycket populärt.
För barn och unga har biblioteket genomfört 26 olika program/aktiviter i form av sago/berättarstunder, bokcirklar, filmvisningar med diskussion och musik- och teaterföreställningar.
I samband med skolloven har olika aktiviter som pysselverkstäder, torrtovning, bordtennis,
berättarstunder och tävlingar erbjudits. Ett stort samverkansprojekt ”Skapande förskola” kultur
för barn 3-5 år) med medel från Statens kulturråd startade under 2017. Huvudman för projektet
är Kungsörs förskola och i styrgruppen ingår en personal från biblioteket. Antal föreställningar
under året har varit 8, 277 barn. Projektet fortsätter under 2018.
Från skolorna har 6 klasser kommit på bokprat, totalt 125 barn. Utöver ett antal klasser som
kommer obokade under öppettid har 10 klasser och 12 förskolegrupper kommit för att låna
utanför öppettid, totalt 303 barn.
På biblioteket har 6 stycken 6-årsgrupper varit på ”Lekfull biblioteksvisning”, totalt 79 barn.
De vuxna har erbjudits 14 föreläsningar för 278 åhörare och 6 släktforskarträffar med
släktforskarföreningen. Biblioteket har vid 12 tillfällen också erbjudit olika typer av bokprat
och boksamtal. Information och tips om nya talböcker redovisas varje månad till Taltidningen.
Under året har det varit 4 musikframträdande av elever från musikskolan. Årets höjdpunkt blev
programmet med, Bernt Anderssons nya Kungsörsbok, 89 lyssnade.
Under kulturveckan hade biblioteket över 1500 besökare. De bjöds på en föreläsning om nya
Kungsörsboken, en konstutställning med vernissage av 6-åringar, Kungsörs frimärksklubb
visade sin verksamhet. 10 aktiviter har riktat sig mot nyanlända. De har erbjudits
biblioteksvisningar och bokinformation. Många av de nyanlända har också deltagit i
bibliotekets olika lovaktiviter.
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Under hösten började arbetet med att utrusta medierna med RFID-taggar. Arbetet kommer att
pågå fram till årsskiftet. Biblioteket får självutlåning och hanteringen av medier underlättas.
Biblioteket har som mål att erbjuda en hög kvalité bland annat i form av hög kompetens och
gott bemötande vilket ska visa sig i brukarenkäter. SCB:s medborgarundersökning visar att
biblioteket ligger i topp ”Högt betyg för VA och bibliotek i Kungsörs kommun. Verksamheter
som får ett särskilt högt betyg är vatten och avlopp, biblioteket och räddningstjänsten.
Biblioteket arbetar ständigt med återvinning av returpapper, lampor, tonerkassetter och övrig
elektronik.
Framtidsperspektiv
Våren 2018 finns det utlåningsautomater på biblioteket. Det blir en anpassning till bibliotekets
ökade öppethållande ”Meröppet”. Invånarna i Kungsör kan utnyttja det fysiska rummet och
bibliotekets faciliteter även då personalen inte är på plats. Öppettiderna kan ökas till glädje för
besökarna som kan komma när det passar dem. Mycket kommer också att ändras i verksamhet
och arbetssätt under de närmaste åren i och med det regionala bibliotekssamverkansprojektet i
Västmanland.
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att i samarbete med barn- och
utbildningsförvaltningen titta på skolbiblioteksfrågan avseende den nya skolan.

Ekonomi
Bibliotekets budget visar ett litet överskott på 19 000 kr.

Personal
Ulf Hölke, bibliotekschef, tillträdde som ny chef för biblioteket den 13 februari
2017. Evelina Olsson, feriearbete på Kungsörs Bibliotek, tre veckor under juli
månad. Hon gjorde ett fantastisk bra arbete och var en tillgång för biblioteket.
Marina Edwar Habib praktiserade på Kungsörs bibliotek under perioden 7/6 – 5/7
2017. Hon var mycket engagerad i att lära sig arbetsuppgifterna och det gick snabbt
för henne att lära sig de olika sysslorna.
Biblioteksenheten är fem anställda, en chef och fyra bibliotekarier.

Jämställdhetsarbete
Har alltid med det i planeringen för programverksamheten.

Internkontrollplan
Inget område inom bibliotekets verksamhet fanns med i internkontrollplanen.
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Kungsörs kommun
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§
Rapport internkontroll – Uppföljning av den
interna kontrollen på kommunstyrelsens
förvaltning 2017 (KS 2017/62)
Kommunstyrelsen beslutade i februari om en plan för 2017 års
internkontroll efter det att förvaltningen gjort en riskanalys.
Förvaltningen har genomfört internkontroll enligt planens elva
punkter;
- nio kontrollpunkter som samtliga styrelser och nämnder ska
kontrollera och
- därutöver två kontrollpunkter som identifierades genom
riskanalysen med ett värde på minst tio
För att underlätta den interna kontrollen har:
- ett nytt rapportpaket tagits fram i Qlickview för att underlätta
för cheferna att hålla kontroll på PA-uppgifter
- en programvara Inyett skaffats som känner av om betalningar
går till svartlistade leverantörer, misstänkta bluffakturor,
företag som ligger i farozonen för konkurs och stora
utbetalningar i största allmänhet.
Mot bakgrund av denna uppföljning görs riskanalysen inför 2018
års internkontrollplan.
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Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse/uppföljning
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Kommunstyrelsen tackar för uppföljningen och lägger den med
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Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Rapport interkontroll - Uppföljning av den interna
kontrollen på kommunstyrelsens förvaltning 2017
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2017 om en plan för 2017 års interna
kontroll efter det att förvaltningen gjort en riskanalys.
Förvaltningen har genomfört internkontroll enligt planens elva punkter;
-

nio punkter som samtliga styrelser och nämnder ska kontrollera och

-

därutöver två kontrollpunkter som identifierades genom riskanalysen med ett
värde på minst tio.

Resultatet av kontrollerna framgår av bilagan (bilaga 1).
Mot bakgrund av denna uppföljning görs sedan riskanalysen inför 2017 års
internkontrollplan.
Övrigt
För att underlätta den interna kontrollen har:
-

ett nytt rapportpaket tagits fram i Qlikview. Paketet är tänkt att underlätta för
cheferna att hålla kontroll på PA-uppgifter. Här kan personalansvariga se administrativa uppgifter om sin personal, se vilken semester som är uttagen och
sparad, se sjukfrånvaro och vård av barn, se löneutbetalningar jämfört med
förväntad löneutbetalning och se arbetade timmar, mertid samt övertid. Allt
framgår sammanfattat på en enda sida. Rapportpaketet används förutom av
kommunen också av Kungsörs KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten
AB, kommunalförbundet och Köpings kommun.

-

en programvara Inyett, skaffats som känner av om betalningar går till svartlistade leverantörer, misstänkta bluffakturor, företag som ligger i farozonen för
konkurs och stora utbetalningar i största allmänhet. Programvaran används i
Kungsör med bolag, Köping och Arboga.

Sedan flera år tillbaka anlitar kommunen ett företag för att kontrollera att momsen hanteras på ett korrekt sätt. Kommunen och företaget delar på återbetalning
av moms när de hittar missade avdrag. Återsökningen 2017 avsåg åren 2015 och
2016. För 2015 återsöktes och erhölls 261 000 kr och för 2016 återsöktes 142 000
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Drottninggatan 34

Webb-plats
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Org. nummer
212000-2056
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kr, varav hälften kom tillbaka till kommunen. Återsökningarna avsåg i huvudsak
placeringar i HVB-hem. Nästan inga misstag hittades på vanliga fakturor. Kontrollen är planerad att genomföras även under 2018.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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Drottninggatan 34
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www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Bilaga 1

Uppföljning av interkontroll 2017
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Stickprov

1 gång/år

Miljöstrateg

Kommunchef

Utvecklingsenheten
Privat körning av kommunens bilar *
- Privat körning av kommunens bilar

8

Stickprovskontroller angående privat körning med kommunens poolbilar har genomförts under året. Enligt kontrollerna, gjorda ur bilpoolssystemet, så har fordonen använts till det de är ämnade för, det vill säga för körning i tjänsten.

Kansliet
Delegering*
- Delegationsordningen är relevant med
avseende på kommunstyrelsens förvaltnings
organisation och befattningar m.m.

6

Komplett genomläsning av delegationsordningen

1 gång/år

Kanslichef

Kommunchef

Arbete med omstrukturering påbörjat. Första delen, gemensam för alla nämnder, är uppdaterad och antagen. För den andra delen, den förvaltningsspecifika, har arbetet påbörjats.
Dokumenthantering*
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är
tillgänglig och relevant.

6

Komplett genomläsning av förvaltningens
plan

1 gång/år

Kanslichef

Kommunchef

De planer som finns är gamla och behöver uppdateras och kompletteras. Plan för hela områden saknas, t.ex. kultur- och fritid och näringslivsfrågor. Senaste plan är inte heller tillgängliga på intranätet, vilket den borde vara. Ett större arbete behöver göras.
Styrdokument beslutade av KS och KF*
- Styrdokumenten hålls aktuella och
lättillgängliga.

9

Komplett genomgång
av samtliga styrdokument som förvaltningen bedöms ha ansvar
för

1 gång/år

Kanslichef

Kommunchef

En genomgång har gjorts. Vissa dokument behöver uppdateras, i några fall är det inte rätt dokument som finns på hemsida/intranät. Båda
personerna som arbetade med detta (en på kansliet och en på informationssidan) har slutat och nya rutiner är inte intrimmade.
1

Bilaga 1
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Personuppgiftslagen (PuL)*
- Förvaltningens förteckning enl. § 39 PuL är
uppdaterad och anmäld till PuL-ombud.

Riskvärde
9

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Komplett genomläsning och diskussion i
förvaltningens ledningsgrupp

1 gång/år

Kanslichef och
ledningsgruppen

Kommunchef

Förteckningen är inte komplett. Ett större jobb måste göras under våren då personuppgiftslagen ersätts av GDPR.

Fritidsenheten
Skadegörelse och tekniskt fel
- Skadegörelse och tekniska fel vid anläggningar t.ex. räddningsmaterial och redskap

10

Kontroll av att allt är
helt och fungerar t.ex.
räddningsmaterial och
redskap

Kontinuerligt

Fritidschef

Avelningschef

Personal på plats vid anläggningarna genomför regelbundna kontroller av anläggningarna genom en checklista, vid eventuella fel görs en
felanmälan till Kungsörs kommun teknik AB varvid felen åtgärdas

Personal
Inventering bisysslor *
- Inventering av bisysslor.

4

Vid utvecklingssamtal

1 gång/år

Samtliga chefer

HR-chef

12

Komplett

1 gång/år

HR-chef

Kommunchef

Inventeras i hög grad
Arbetsmiljö *
- Riskanalyser och handlingsplaner finns

Riskbedömningar inför förändringar görs om det finns behov. Knappt hälften av cheferna har här svarat att det inte förekommit förändringar.
Cirka hälften av cheferna har svarat att handlingsplaner enligt arbetsmiljölagen finns.

2

Bilaga 1
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)
Hot och våld *
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov

Riskvärde
15

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

Kontroll att rutiner
finns och är kända och
kan tillämpas

I gång/år

Respektive chef

Kommunchef

Knappt 60 procent av cheferna uppger att kommunens handlingsplan för hot och våld är känd och tillämpas vid behov. Knappt hälften av
cheferna har svarat att man dessutom har egna rutiner för detta.
Rätt lön *
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs
vid frånvaro

4

Enligt rutin efter varje
löneutbetalning

Löpande

Respektive chef

HR-chef

HR-avdelningen har enskilt och tillsammans med KAK-kommunerna och Västra Mälardalens kommunalförbund arbetat med olika åtgärder
för att säkerställa lönehanteringen utifrån revisionens granskning som gjordes hösten 2016. Bland annat hölls genomgångar av lönehanteringsprocessen med samtliga chefer tillsammans med lönekontoret, ekonomienheten tog fram ett rapportpaket för att alla chefer enkelt ska
kunna kontrollera löner som utbetalas, nya mer kvalitetssäkra anställningsavtal håller på att tas fram.

Ekonomi
Ekonomisystem
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar
in- och utdata korrekt

16

Avstämning att nytt
ekonomisystem
levererar in- och
utdata korrekt

Arbete pågår. Införande 2018.

3

Löpande

Ekonomer/
Controller

Ekonomichef

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-26

Kommunstyrelsen

§
Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsens förvaltning (KS 2018/67)
Intern kontroll innebär åtgärder som bidrar till att utveckla och
säkerställa funktion och kvalitet i kommunens verksamheter och
därmed minska risken för avsiktliga eller oavsiktliga fel.
Planen har föregåtts av att förvaltningen gjort en riskanalys där
kontrollmoment definierats och värderats utifrån
- hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och
- i så fall hur stor konsekvens detta skulle få
Detta resulterar i ett riskvärde. Kontrollmoment med riskvärde på
tio eller högre samt särskilt utvalda punkter som alla nämnder och
bolag ska kontrollera tas med i årets interkontrollplan.
För de kontrollmoment som tas med i interkontrollplanen tillförs
uppgift om
- hur och när kontroll ska ske
- vem som ska göra den och
- vart resultatet ska rapporteras
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-02-19
med bilagor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att internkontrollen 2018 ska genomföras enligt kommunstyrelsens förvaltning förslag. Resultatet
redovisas till kommunstyrelsen efter årets slut.

Antagen plan för kommunstyrelsen redovisas som KS-handling nr
x/2018

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2018-02-19

KS 2018/67

Ert datum

Er beteckning

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Riskanalys och internkontrollplan 2018
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en riskanalys inför internkontrollplanen
2018 (bilaga 1).
Arbetet med riskanalysen har genomförts i form av en inventering av ett antal
områden där intern kontroll kan vara aktuell. Kontrollmoment har definierats och
sedan värderas utifrån hur stor sannolikhet det är att något skulle inträffa och i så
fall hur stor konsekvens detta skulle få. I värderingen har en femgradig skala
använts för de båda faktorerna där 1=mycket låg sannolikhet/konsekvens och
5=mycket hög sannolikhet/konsekvens.
Ett riskvärde har tagits fram. Det fås fram genom att värdet för sannolikhet
multipliceras med värdet för konsekvens.
Riskvärdet för att ta med ett kontrollområde i 2018 års plan är tio eller högre
Kontrollmoment markerade med * ska tas med i allas interkontrollplaner oavsett
riskvärde.
I internkontrollplanen tillförs uppgift om hur och när kontroll ska ske samt vem
som ska göra den och vart resultatet ska rapporteras. Förslag till plan för 2018
bifogas (bilaga 2).
I detta arbete har förvaltningens ledningsgrupp deltagit.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Eva Kristina Andersson

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Riskanalys för Kommunstyrelsen 2018
Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Bilaga 1

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Politisk ledning
Representation
- Reglerna följs

2

4

8

Rätt arvode
- Rätt arvode till rätt person.

2

4

8

Närvarolistor
- Närvarolistor hålls tillgängliga med aktuella
uppgifter

2

1

2

1

4

4

Postöppning
- Post öppnas och distribueras korrekt i enlighet
med sekretessregler och fullmakter.

3

3

9

Lagkännedom
- Kansliet ska ha tillgång till och tillhandahålla
relevant offentligrättslig lagstiftning.

3

2

6

1

2

2

Delegering*
- Delegationsordningen är relevant med
avseende på kommunstyrelsens förvaltnings
organisation och befattningar m.m.

3

3

9

Dokumenthantering*
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är
tillgänglig och relevant.

3

3

9

Styrdokument beslutade av KS och KF*
- Styrdokumenten hålls aktuella och
lättillgängliga.

4

3

12

Svarsfrekvens synpunkter
- Kontroll att synpunkter som kommer via
synpunkthanteringen besvaras inom 7 dagar.

3

2

6

Utvecklingsenheten
Leasingbilar och tankkort
- Återlämning av nycklar samt tankkort och
kvitton för poolbilar

Kansliet

Verkställande av fattade beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige
- Ärendet "beslutsuppföljning" genomförs minst
två gånger om året.
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Riskanalys för Kommunstyrelsen 2018
Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Bilaga 1

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Information och turism
Information på hemsidor som administreras av
informationsenheten
- Informationen är uppdaterad, relevant och
informativ.

3

2

6

Besökare
- Våldsamma eller störande personer

3

4

12

Internet
- Missbruk av internetanvändning

2

2

4

Arrangemang
- Inställs p.g.a. sjukdom el. dyl.

1

1

1

Bidrag
- Felaktig utbetalning eller fusk i underlag

2

2

4

Anläggningar
- Ombokningar görs, informationen går inte
fram till alla internt i berörd förening

2

2

4

Skadegörelse
- Skadegörelse vid anläggningar

2

4

8

Inventering bisysslor *
- Inventering av bisysslor.

1

4

4

Arbetsmiljö *
- Riskanalyser och handlingsplaner finns

4

3

12

3

3

9

2

5

10

Rätt lön *
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs vid
frånvaro

1

4

4

Hot och våld *
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov

3

5

15

Biblioteket

Fritidsenheten

Personal

Tillbud och arbetsskador
- Sannolikheten att rapportering inte sker enligt
lag och fastställda rutiner.
Sjukfrånvaropolicyn följs (gäller hela
kommunen)
- Sannolikheten att den inte följs

2 (4)

Riskanalys för Kommunstyrelsen 2018
Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Bilaga 1

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Ekonomi
Attestrutin för skannade fakturor i IM
- Det finns personer i attestförteckningen som är
obehöriga att attestera fakturor i IM.

1

4

4

Behörigheter samt återlämning av bankdosor
- Behörigheter avslutas inte hos banken och
bankdosor återlämnas inte när någon slutar

1

5

5

Aktuella dokument hos banken
- Bankens förteckning över vilka som får teckna
kommunens konton är inaktuell.

2

2

4

Leverantörer
- Kontroll av företag, F-skatt saknas eller
företaget finns med på "svarta listan".

2

4

8

Leverantörsbetalningar
- Fakturabelopp, moms, kontering, F-skatt,
organisationsnummer samt betalningsdag.
Betalningar överstigande 20.000 kr som sänds
till bankgirot stämmer inte överens med
fakturaunderlaget.

1

5

5

Bokföringsordrar och internräkningar
- Orsak till omföringen framgår inte eller attest
saknas (bokföringsordrar har aldrig attesterats)

3

2

6

Utbetalningsordrar
- Kvittounderlag överensstämmer inte med
utbetalningsorder.

1

4

4

Kontroller av scannade fakturor
- Kontroll av att ekonomiska reglementet
efterlevs gällande: mobiltelefonräkningar,
representationskonton, leasingbilar,
utbildningar samt kurser.

2

4

8
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Riskanalys för Kommunstyrelsen 2018
Enhet/kontrollområde
Kontrollmoment

Bilaga 1

Sannolikhet Konsekvens Riskvärde
(1-5)
(1-5)
(S*K)

Kontroll av tankkortsfakturor
- Fakturor stämmer inte med kvitton

1

4

4

Kreditering av kundfakturor
- Underlag och beslut saknas

1

4

4

Moms
- Momsdeklaration upprättas felaktigt.

2

2

4

Kontanta medel
- Handkassor, kvitton och medel
överensstämmer inte

4

5

20

Registrering datorer
- Datorer registreras på fel enhet

5

1

5

Krav
- Kravåtgärder vidtas inte i enlighet med policy

1

4

4

Ekonomisystem
- Nytt ekonomisystem levererar in- och utdata
som inte överensstämmer

4

5

20

3

3

9

3

3

9

Stjärnkontroll
- Verksamhetschefer genomför stjärnmarkerade
kontroller dvs. de kontroller som ska
genomföras i samtliga nämnder.

3

3

9

Internkontroll andra nämnder
- Varje nämnd ska behandla utförd internkontroll
samt besluta om ny internkontrollplan senast
när bokslutet behandlas under våren

1

3

3

Kurser och konferenser
- Rätt person, rätt attest

2

3

6

Övrigt
Personuppgiftslagen (PuL) från 25 maj 2018
General data protection regulation (GDPR)*
- Reglerna i personuppgiftslagen är tillgängliga.
- Förteckning är uppdaterad och anmäld till
ombud.

4 (4)

KS-handling nr x/2018

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr F.06

Förslag till

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2018
Antagen av kommunstyrelsen 2018-xx-xx, § x

Kommunens Reglemente för intern kontroll och anvisningar till detta ligger till grund
för denna plan.
Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande och ska ske skriftligt. En gång om
året ska en samlad rapportering göras till kommunstyrelsen och revisorerna på
genomförda kontroller och dess resultat.
Bedömning av sannolikhet och konsekvens för olika rutiner har gjorts i en riskanalys.
Konsekvens handlar om påverkan på ekonomi, personal och förtroende om det
inträffar.
-

Låg sannolikhet/konsekvens har värdet 1,

-

hög sannolikhet/konsekvens har värdet 5.

Riskvärdet är sannolikhet multiplicerat med konsekvens.
De rutiner som fått ett riskvärde på 10 eller högre ingår i planen. Punkter som
markerats med * ska ingår i samtliga nämnders/bolags internkontrollplaner.

1 (4)

Kungsörs kommuns författningssamling
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Nr F.06

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

4

Stickprov

1 gång/år

Miljöstrateg

Kommunchef

9

Komplett genomläsning av delegationsordningen

1 gång/år

Kanslichef

Kommunchef

9

Komplett genomläsning av förvaltningens
plan

1 gång/år

Kanslichef

Kommunchef

9

Komplett genomgång
av samtliga styrdokument som förvaltningen bedöms ha ansvar
för

1 gång/år

Kanslichef

Kommunchef

9

Komplett genomläsning och diskussion i
förvaltningens ledningsgrupp

1 gång/år

Kanslichef och
ledningsgruppen

Kommunchef

Utvecklingsenheten
Privat körning av kommunens bilar *
- Privat körning av kommunens bilar

Kansliet
Delegering*
- Delegationsordningen är relevant med
avseende på kommunstyrelsens förvaltnings
organisation och befattningar m.m.
Dokumenthantering*
- Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är
tillgänglig och relevant.
Styrdokument beslutade av KS och KF från
25 maj 2018 General data protection
regulation (GDPR)*
- Styrdokumenten hålls aktuella och
lättillgängliga.
Personuppgiftslagen (PuL) från 25 maj 2018
General data protection regulation (GDPR)*
- Förvaltningens förteckning är uppdaterad och
anmäld till ombud.
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Kungsörs kommuns författningssamling
Rutin
- kontrollmoment (Vad?)

Riskvärde

Nr F.06

Metod
(Hur?)

Uppföljning
(När?)

Ansvarig
(Vem?)

Rapport till

4 gånger/år

Bibliotekschef

12

Kontroll att rutiner
finns och är kända och
kan tillämpas

Kultur- och
fritidschef

Inventering bisysslor *
- Inventering av bisysslor.

1 gång/år

HR-chef

Kommunchef

4

Kontroll att chefer har
inventerat eventuella
bisysslor

Arbetsmiljö *
- Riskanalyser och handlingsplaner finns

Kontroll att chefer
fullgör sitt ansvar

1 gång/år

HR-chef

Kommunchef

12

I samband med
delårsbokslut
och årsbokslut

HR-chef

Kommunchef

10

Kontroll att chefer
fullgör sitt ansvar
Enligt rutin efter varje
löneutbetalning

Löpande

Respektive chef

4

HR-chef vid
avvikelse

Kontroll att rutiner
finns och är kända och
kan tillämpas

I gång/år

Respektive chef

Kommunchef

Biblioteket
Besökare
- Våldsamma eller störande personer

Personal

Sjukfrånvaropolicyn följs (gäller hela
kommunen)
- Sannolikheten att den inte följs
Rätt lön *
- Rätt lön till rätt person samt att avdrag görs
vid frånvaro
Hot och våld *
- Rutiner är kända och tillämpas vid behov

15

3 (4)

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr F.06

Ekonomi
Kontanta medel
- Handkassor, kvitton och medel
överensstämmer inte
Ekonomisystem
- Avstämning att nytt ekonomisystem levererar
in- och utdata korrekt

20

20

Handkassorna
redovisas vid varje
bokslut

Tertialbokslut

Margareta
Larsson,
ekonomienheten

Ekonomichef

Avstämning att nytt
ekonomisystem
levererar in- och
utdata korrekt

Löpande

Ekonomer/
Controller

Ekonomichef
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-26

§
Investering – Bil till stadsvårdslaget
(KS 2017/98)
Socialnämnden föreslår en investering ”Bil till stadsvårdslag”.
Frågan initierades första gången i socialnämnden i december 2016
och kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att bevilja en investering om maximalt 150 000 kronor för inköp av en begagnad bil.
Förvaltningen har inte lyckats få tag i en någon ändamålsenlig
begagnad bil till det priset. Den bil arbetslaget fått låna av
Kungsörs KommunTeknik AB är utdömd av försäkringsbolaget
efter en olyckshändelse och kommer att lösas in.
Förvaltningen föreslår nu en investering om 200 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2018-01-23, § 6 jämte
tjänsteskrivelse 2017-12-19 och idéblankett
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-27, § 6

SN beslutsförslag

Kommunstyrelsen godkänner en utökning av tidigare beviljad investering ”Verksamhetsbil till stadsvårdlaget” från 150 000 till
200 000 kronor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, socialnämndens ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-01-23

§6
Investering – Bil till stadsvårdslaget
(SN 2018/4)
Socialförvaltningen föreslår en investering ”Bil till stadsvårdslag”. Frågan initierades första gången i socialnämnden i december 2016 och kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att
bevilja en investering om maximalt 150 000 kronor för inköp
av en begagnad bil.
Förvaltningen har inte lyckats få tag i en någon ändamålsenlig
begagnad bil till det priset. Den bil arbetslaget fått låna av
Kungsörs KommunTeknik AB är utdömd av försäkringsbolaget efter en olyckshändelse och kommer att lösas in.
Förvaltningen föreslår nu en investering om 200 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tjänsteskrivelse 2017-12-19 jämte idéblankett

Beslut

Socialnämndens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner en utökning av tidigare beviljad investering ”Verksamhetsbil till stadsvårdlaget” från 150 000 till
200 000 kronor.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

7

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-03-27

Blad

36

§ 64
Investering – Verksamhetsbil till stadsvårdslaget (KS 2017/98)
Socialnämnden önskar investera i en verksamhetsbil till stadsvårdslaget. Bilen behövs för att möjliggöra transport av både
möbler och fem medpassagerare. Med en sådan bil kan stadsvårdslaget ta fler uppdrag än de gör idag.
Investeringen för en ny bil har beräknats till 330 000 kronor inkl.
moms.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Idéblankett daterad 2016-10-18
• Socialnämndens protokoll 2017-02-28, § 28

Beredningstext

Kommunstyrelsens presidieberedning bedömer att stadsvårdslaget
skulle kunna köpa en ändamålsenlig begagnad verksamhetsbil som
uppfyller behoven.

KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar Marie Norin Junttila
(S) bifall till socialnämndens förslag.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden de båda förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt
förslaget.

Beslut

Kommunstyrelsen beviljar investeringen ”Verksamhetsbil till
stadsvårdslaget”. Investeringen får ianspråkta maximalt 150 000
kronor ur kommunens investeringsbudget och socialnämnden
tillförs de ökade driftmedel under avskrivningstiden – 5 år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, arbetsmarknadsenheten, ekonomen för
socialnämnden, ekonomichefen, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-26

§
Revidering av detaljplaneprocessen
(KS 2017/351)
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 13 november 2017, § 156, att anta framtagen detaljplaneprocess och delegerade beslut om standardutförande till kommunstyrelsen med rätt
att vidaredelegera.
Under arbetet med den senaste detaljplanen har det upptäckts att
det behövs vissa korrigeringar i detaljplaneprocessen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Plankommitténs protokoll 2018-01-30, § 4 jämte tjänsteskrivelse 2018-01-22 och förslag till reviderad process

Plankommitténs besluts- Kommunstyrelsen antar den reviderade detaljplaneprocessen i
förslag
Kungsör och delegerar beslut om smärre revideringar till kommunstyrelsens plangrupp.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Plankommittén, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

2018-02-26

Protokollsutdrag till

Plankommittén, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-01-22

KS 2018/

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Stefan Lejerdahl, utvecklingsstrateg

Revidering av detaljplaneprocessen
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 13 november 2017, §156,
att anta framtagen detaljplaneprocess. Under detaljplanearbetet har vi upptäckt att
det i vissa fall inte är nödvändigt att lyfta smärre justeringar av detaljplanen i
plankommittén. Av den anledningen har detaljplaneprocessen ändrats, se
gulmarkerad text i bilagan.
Då detaljplaneprocessen är komplex och under utveckling kan det behövas
ytterligare smärre revideringar. Dessa revideringar föreslås hanteras inom
plangruppens ordinarie arbete.
Bilaga
Reviderad detaljplaneprocess

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta den reviderade
detaljplaneprocessen.
2. Kommunstyrelsen föreslås besluta att smärre revideringar hanteras inom
plangruppen.

___________________
Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

__________________
Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Standardförfarande
Detaljplaneprocess för: Roberts Auktioner
Aktivitet

Ansvarig

2 månader

Plangruppen initierar en ny detaljplan
eller begäran om planbesked
inkommer.
Bedömning om begäran är komplett
inom 1 vecka.

Kommunchef

Teknisk chef i samråd med
planförfattare
Starta planarbete

Tjänsteskrivelse/Start-PM inkl. karta
till plankommittén om förslag till ny
detaljplan

Teknisk chef
Planförfattare (Start-PM)
Sekreterare sammankallar

Plankommittén sammanträder och
beslutar om ny detaljplan ska upprättas
(reg)

Kommunchef initierar
Sekreterare protokollför
Registrator

Skicka planbeskedet till KS för beslut

Registrator

Beslut i KS (reg)

Teknisk chef
Registrator
Utformning av ny plan

Planbesked lämnas till den som
Teknisk chef
inkommit med begäran (senast inom 2
månader när komplett begäran kommit
in, om inget annat överenskommet)
Beställning av planuppdrag (detaljplan)
och planavtal till planförfattare
(konsulten)
Upprätta planavtal (reg)
Planförfattare
Registrator
Vid större projekt: Framtagande av
Plangruppen
planprogram. Beställning till
planförfattare.
Framtagande av tidsplan för hela
Kommunchef (ansvarig för
processen i samarbete med
plangruppen)
planförfattare (reg)
Registrator

Klart
Signatur och
datum

2018-01-16

3-6 månader snabb hantering

Aktivitet

Ansvarig

Beställning av grundkarta

Planförfattare

Upprätta grundkarta

Mätavdelningen-KKTAB

Färdigställa kartkoncept

Planförfattare

Färdigställa plankarta

Mätavdelningen-KKTAB

Beställa fastighetsförteckning från
Lantmäteriet

Mätavdelningen-KKTAB

Framtagande övriga handlingar

Planförfattare

MKB

Plangruppen i samråd med
planförfattare
Plangruppen
Registrator

Fastslå samrådskrets, redovisas i en
sändlista
• LST
• Lantmäteriet
• Angränsande kommuner
• Sakägare
• Intresseorganisationer
(reg)
Sammanställning av planförslag (reg)

Plankommittén sammanträder och
beslutar om samråd (reg)
Skicka planförslaget till KS för beslut
om samråd
Beslut i KS (reg)

Klart
Signatur och
datum

Plangruppen
Registrator
Kommunchef initierar
Sekreterare protokollför
Registrator
Registrator
Teknisk chef
Registrator

2

2018-01-16
Aktivitet

Ansvarig

Klart
Signatur och
datum

5 veckor

Samråd med samrådskrets
Planförslaget skickas till
samrådskretsen (reg)
Alla inkomna förslag, synpunkter och
yttranden registreras och skickas till
planförfattaren
Sammanställning av inkomna förslag
och synpunkter
Redigering av planförslaget

Sekreterare
Registrator
Registrator

Planförfattare
Planförfattare i samarbete med
plangruppen
Plankommittén
Registrator

1 vecka

Vid större avvikelser från
ursprungsförslaget: Beslut av det
redigerade förslaget (reg)
Underrättelse (information om kommande granskning, ej själva materialet)
Underrätta de som berörs av det
redigerade förslaget:
• LST
• Lantmäteriet
• Sakägare
• Boende
• Övriga som har yttrat sig under
samrådet
Underrättelsen anslås på kommunens
anslagstavla samma dag som förslaget
skickas ut till berörda
Underrättelsen läggs upp på
kommunens webbplats samma dag som
förslaget skickas ut till berörda (reg)

Registrator/plangruppen

Registrator

Plangruppen/informatör
Registrator

3

2018-01-16
Aktivitet

Ansvarig

Klart
Signatur och
datum

4 veckor

Granskning av materialet
Sammanställa:
• planförslaget,
• tillhörande planbeskrivning
• eventuell samrådsredogörelse
• grundkarta,
• fastighetsförteckning
• eventuellt planprogram
• övriga planeringsunderlag som
anses vara nödvändiga för att
göra en bedömning

Plangruppen
Registrator

(reg)

Tillgängliggöra materialet på:
• kommunens webbplats
• biblioteket (i vissa fall)
i tre veckor.

Kommunikatör/informatör

2 veckor

Granskningsutlåtande
Alla inkomna förslag, skriftliga
(tjänsteanteckning gäller vid
telefonsamtal) synpunkter och
yttranden registreras och skickas till
planförfattaren
Sammanställning av
granskningsutlåtande inkl. förslag med
anledning av inkomna förslag och
synpunkter (reg)
Skicka ut granskningsutlåtande eller
information om var det finns
tillgängligt till dem som inte fått sina
synpunkter tillgodosedda

Registrator

Planförfattare i samarbete med
plangruppen
Registrator
Registrator

4

2018-01-16
Aktivitet

Ansvarig

Klart
Signatur och
datum

3 veckor

4- 6 veckor

Antagande
Framtagande av antagandehandlingar
(slutversionen) (reg)
Vid större avvikelser från
ursprungsförslaget:
Antagandehandling tillsammans med
tjänsteskrivelse till Plankommittén
Vid större avvikelser från
ursprungsförslaget: Presentation i
plankommittéen

Planförfattare
Registrator
Sekreterare och teknisk chef

Vid större avvikelser från
ursprungsförslaget: Beslut i
plankommittéen
(reg)

Kommunchef och teknisk chef
Registrator

Skicka antagandehandlingarna till KS
för beslut
Beslut i KS
(reg)

Registrator

När det justerade protokollet anslås på
kommunens anslagstavla skickas
samma dag ett protokollsutdrag om
antagande till:
• länsstyrelsen,
• lantmäterimyndigheten
• berörda kommuner
• berörda regionplaneorgan
• de som senast under
granskningstiden har lämnat
skriftliga synpunkter som inte
blivit tillgodosedda.

Registrator

Detaljplanen vinner laga kraft (om
ingen överklagat beslutet samt
länsstyrelsen ej valt att överpröva
beslutet) efter tre veckor att beslutet
tillkännagetts på kommunens
anslagstavla.
Kommunen tar emot överklagan och
skickar den till rätt instans. (reg)

Kommunchef och teknisk chef

Kommunchef och teknisk chef
Registrator

Registrator
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2018-01-16
Aktivitet

Ansvarig

Klart
Signatur och
datum

1 vecka

Laga kraft
Anteckna datum för laga kraft på
planhandlingarna (reg)

Plangruppen
Registrator

Om förordnande enligt 13 kap. 17 §
tredje stycket har meddelats, ska
datumet då förordnandet meddelades
antecknas på planen

Plangruppen

Digital planområdesgräns och eventuell
strandskyddgräns
Inom två veckor efter laga kraft skicka
planen, planbeskrivningen,
fastighetsförteckningen och digital
planområdesgräns samt eventuellt
strandskyddsgräns till:
• länsstyrelsen
• lantmäterimyndigheten

Planförfattaren och
mätavdelning
Sekreterare och plangrupp

Med en kungörelse eller skriftligt
meddelande underrätta de
fastighetsägare som kan ha rätt till
ersättning.

Plangruppen och sekreterare

Kungörelsen ska anslås på kommunens
anslagstavla

Sekreterare

Kungörelsen ska anslås i en ortstidning

Kommunikatör/informatör

Information om ny detaljplan på
kommunens webbplats.
Original plankarta arkiveras – kartan
ska vara underskriven och bestyrkt.
Ärendet avslutas

Kommunikatör/informatör
Registrator
Registrator
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LEVERANSINSTRUKTION

2017-09-13
Dnr 103-2017/4236

Lantmäteriets instruktion för leverans av
planhandlingar för införande i
Fastighetsregistret och Arken

Instruktionen syftar till att underlätta kommunens leverans till
Lantmäteriet av lagakraftvunna handlingar till detaljplan och att
underlätta införandet av planen i Fastighetsregistret (FR), Digital
Registerkarta (DRK) och i Lantmäteriets digitala arkiv Arken.

1.

Leveranstidpunkt och leveransadress

1

De kommuner som har ett digitalt arbetsflöde kan leverera sina
detaljplaner digitalt till Lantmäteriet, enligt nedanstående rutin.
Planhandlingar som skickas digitalt levereras inte analogt.
Lantmäteriet föredrar digital leverans.
Digital leverans görs till e-postadress: plan@lm.se.
Ovanstående e-postadress används även för eventuella frågor eller om ni vill ha
kontakt med en handläggare på Lantmäteriet. Mail angående samråd,
antagande, utställning, granskningsärenden och överklagande av detaljplan
ska skickas till registrator@lm.se.

2.

Digital leverans via e-postmeddelande

Detaljplanehandlingar
Digital leverans av planhandlingar (plankarta, planbestämmelser,
planbeskrivning och fastighetsförteckning) samt av planområdesgräns
sker till plan@lm.se
1

5 kap. 32 §
När beslutet att anta detaljplanen har vunnit laga kraft ska kommunen

1. på planhandlingarna anteckna det datum då planen vann laga kraft och, om ett
förordnande enligt 13 kap. 17 § tredje stycket har meddelats, det datum då
förordnandet meddelades,
2. inom två veckor skicka planen, planbeskrivningen och fastighetsförteckningen enligt
9 § till länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten, och

7

Lantmäteriet

2017-09-13

2

För att Lantmäteriet ska kunna hantera e-postmeddelande med
planhandlingar på ett rationellt sätt är vi tacksamma om ni levererar
detaljplanen på följande sätt:


Endast en detaljplan per e-postmeddelande.



E-postmeddelandets ämnesrad ska innehålla:
•
•

kommunens namn
planens namn

Vill ni ha er aktbeteckning registrerad som alternativ aktbeteckning
ange även den i ämnesraden. Exempel: Falu kommun, Villatomter i
Källviken (Del av Främby 3:350), etapp 2. Akt P280


I meddelandet bör även följande framgå:
•
•
•

koordinatsystem
vilka digitala dokument som är bifogade meddelandet
om detaljplanen har överklagats och det finns
en lagakraftvunnen dom underlättar det vår
handläggning om den översänds i samband
med detaljplanens övriga handlingar

Digital leverans av textfiler görs i första hand som PDF-fil och i
andra hand som Word-fil.
•
•

PDF-filen ska vara kompatibel med Acrobat
och Acrobat Reader 5.0 (PDF 1.4) och senare.
Word-filen ska vara kompatibel med Word 97
(2003) och senare.

Eventuellt beslut om upphävande av strandskydd inom
detaljplanen bifogas som PDF.
Detaljplanekarta och planområdesgräns
Plankartan används som underlag vid inläggning av planområdesgräns i registerkartans planskikt och som underlag för redovisning
av berörkretsar (de av planen berörda fastigheterna) etc.
Lantmäteriet lägger in plankartan i Arken och gör den tillgänglig för
läsning tillsammans med FR och DRK.
För att kartredovisningen och uttag av berörkrets ska bli så korrekt
som möjligt levereras en digital planområdesgräns i följande format
och med följande beteckningar.

2

Lantmäteriet

2017-09-13

3

Filformat:

Innehållande

Benämnd

DWG

Planområdesgräns/
begränsningslinje

DETALJPLANEGRÄNS

DXF

Planområdesgräns/
begränsningslinje

DETALJPLANEGRÄNS

Shape

Planområdesgräns/
begränsningslinje

DETALJPLANEGRÄNS

Vid användning av Shapefil behöver samtliga filändelser ingå i leveransen.
Om dxf- eller dwg-filer används bör dessa vara av formatet 2010
eller tidigare versioner.
Andra format än ovanstående kräver test och verifiering av
Lantmäteriet.
Observera att filen endast bör innehålla faktisk
planområdesgräns. Om kommunen använder utflyttad
planområdesgräns ska det framgå med vilket avstånd den
är utflyttad, bl.a. i kodning av denna gräns i leveransen.
Då beslut om detaljplan omfattar område där gammal plan ska
upphävas men inte ingå i den nya planen, ska även gräns för detta
område levereras. Denna gräns kan läggas i samma fil eller i separat
fil.

3

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-02-26

§
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet
(KS 2016/241)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som
ledamot i det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse 2018-02-15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

-

entledigar Marie Norin Junttila (S) från uppdraget som ledamot i det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet från
och med den 27 februari 2018

-

väljer Linda Söder Jonsson, Bygatan 17, 736 36 Kungsör, till
ny ledamot i det kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet från och med den 27 februari 2018 och resterande
mandatperiod.

Protokollsutdrag till

Marie Norin Junttila, Linda Söder-Jonsson, lönekontoret,
matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-26

§
Meddelanden delegationsbeslut
HR-chefen Anne-Britt Hanson Åkerblom har den 13 februari
2018, § 1, beslutat anta Riktlinjer och rutin för hantering av kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier som har
samband med diskrimineringsgrunderna. Dnr KS 2018/49
Fritidschef Mikael Nilsson har den 13 februari 2018, § 2 beviljat
Valskogs Idrottsklubb arrangemangsbidrag med 2 000 kronor för
julgransplundringen 2018. Dnr KS 2018/30
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-26

§
Meddelanden
Beviljade schakttillstånd till:
•

AG Consulting schaktar vid Fredsgatan 15-31 , Kungsör, under
perioden 2018-01 – 2018-02. Dnr KS 2018/16

•

AG Consulting schaktar vid Sockenvägen och Vallonvägen,
Valskog, under perioden 2018-01-29 – 2018-02-12.
Dnr KS 2018/17

•

AG Consulting schaktar vid Torsgatan och Frejgatan
2018-02-14 -2018-02-20. Dnr KS 2018/43

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat MTR Express
Sweden AB tillstånd för kameraövervakning av vestibuler och till
kameraövervakning med frontkameror. Dnr KS 2018/18
Kommunstyrelsens förvaltning har rekvirerat statsbidrag 2018 för
avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn 6-15 år.
Dnr KS 2018/23
Länsstyrelsen har den 29 januari 2018 beslutat förordna Thomas
Göransson som vigselförrättare med skyldighet att förrätta vigsel
inom Kungsörs kommun. Beslutet gäller längts till och med den 31
december 2018. Dnr KS 2018/13
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 26 januari 2018
beslutat om en överenskommelse staten om stöd till jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 20182020. Dnr KS 2018/24
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län:
•

Justerandes sign

Uteservering på Casanostra Due under perioden 2018-04-01 –
2018-10-31. Dnr KS 2018/14

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-26
•

Uppställning av bord för Bröd- och ljusförsäljning till insamling för välgörande ändamål - Kungsörs församling.
Dnr KS 2018/34

•

Penninginsamling med bössor efter Drottninggatan följande
dagar: 2018-02-17, 2018-03-09, 2018-03-17, 2018-03-24 och
2018-11-30 klockan 10.00-14.00 – Kungsörs församling.
Dnr KS 2018/35

Kännedomskopia av Länsstyrelsens beslut till Per Eriksson –
Tillstånd till ingrepp i by-/gårdstomt med villkor om arkeologisk
undersökning i form av schaktningsövervakning inom fastigheten
Östertibble 1:28, Torpa socken, Kungsörs kommun.
Dnr KS 2018/29
Protokollsutdrag från:
•

Kommunstyrelsen i Arboga kommun 2018-01-16 § 15 Inbjudan till kommunerna Köping, Arboga och Kungsör att delta i
Kommunutredningens och SKL:s fallstudieprojekt.
Dnr KS 2018/5

•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-01-24, § 4 Rutin registerkontroll Dnr KS 2017/440

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2017-12-13 § 38-40 Avrapportering internkontrollplan 2017.
Dnr KS 2017/406

Protokoll/minnesanteckningar från:
•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2018-01-25, §§ 1-13

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida, besvarade av
tekniska chefen Stig Tördahl:

Justerandes sign

•

Otillräcklig sandning. Dnr KS 2018/21

•

Plogning och sandning Valskog. Dnr KS 2018/22

•

Lekparken i Valskog behöver en upprustning. Dnr KS 2018/53
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-26
Undertecknade avtal:

Justerandes sign

-

Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har tecknat ett avtal
med 365 Publishing AB - Besöksmagasin (produktion och
leverans av ett magasin). Dnr KS 2018/15

-

Kommunchef Claes-Urban Boström har tecknat ett samarbetsavtal mellan Kungsörs kommun och Kungsörs brukshundsklubb. Avtalet avser ett år i taget och fortlöper om ingen av
parterna säger upp det. Dnr KS 2018/33

-

Teknisk chef Stig Tördahl har tecknat avtal med Lantmäteriet
om förrättningsförberedelser. Dnr KS 2018/47

-

Näringslivsassistent Lina Ekdahl har tecknat avtal med
Magnus Lönn, som upplåter utställningen ”Ordsaker” under
perioden 2018-09-08 – 2018-09-20. Dnr KS 2018/57

-

Ekonomichef Bo Granudd har undertecknat följande avtal:
•

El-material och ljuskällor med Selga Rexel Sverige AB
under perioden 2018-01-24 – två år framåt.
Dnr KS 2018/39

•

Förlängning av avtal gällande Ekonomisystem – Visma
Software AB under tidsperioden 2018-01-01 - 2018-06-30.
Dnr KS 2018/40

•

Ersättning för kostnader avseende gode män för ensamkommande barn och unga med Gemensamma
överförmyndarnämnden. Tidsperiod: 2018-01-01 – tills
vidare. Dnr KS 2018/41

•

Ramavtal - Kemtekniska-, hygien-, engångs- och
städmaterial. Avtalspart: Staples Sweden AB. Avtalstid:
2018-02-05 - 2020-02-28. Dnr KS 2018/42

•

Förlängning av ramavtal avseende E-faktura. Avtalsperiod:
2018-01-01 - 2018-12-31. Avtalspart: EVRY AB.
Dnr KS 2018/50

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-26
Kommuner och Landstings cirkulär:
• 17:50 – Information om regler i lag och kollektivavtal om
bisyssla
• 17:66 Avtal om notkopiering inom de kommunala musik-/
kulturskolorna för kalenderåret 2018
• 18:02 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens
förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning
• 18:3 – SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension
• 18:04 – Information om extratjänster

Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2018-01-25

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00-15.10

Beslutande

Dan Avdic Karlsson (V), ordförande, Arboga
Joakim Rönnberg (S), Arboga
Sven Nilsson (MP), Arboga
Owe Nyberg (L), Arboga
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Urban Dahlgren (S), Kungsör

Övriga deltagare

Karl-Bertil Eklund (S), Arboga
Åke Rosendahl (S), Arboga
Kjell Wendin (KD), Arboga
Förbundschef Eva Carlstedt Ståhl
Assistent Maria Bengtsson
Enhetssamordnare Jonas Jansson §§ 1-5
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Elin Norling § 1
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Jonas Liljesvan § 1

Utses att justera

Joakim Rönnberg med Owe Nyberg som ersättare

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 30 januari 2018
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

............................................................
Lotta Alm

§ 1 - 13

Ordförande

...........................................................................................................................
Dan Avdic Karlsson

Justerande

............................................................
Joakim Rönnberg

...........................................................

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2018-01-25

Datum för anslagets uppsättande

Datum för anslagets
.......................................... nedtagande

Underskrift

..............................................................................
Utdragsbestyrkande

...............................................

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

Blad 1

Innehåll
Information

2

Förslag till detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 i Arboga
kommun, granskning nr 2

3

Byggsanktionsavgift samt ansökan om bygglov för nybyggnad av
fritidshus på Smedby 2:14 i Arboga kommun

4

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på Vadstena
1:15 i Kungsörs kommun

6

Ansökan om förhandsbesked för småhus, garage och stall på Algryt 1:11
i Kungsörs kommun
8
Redovisning av 2017 års Intern kontrollplan

10

Undertecknande av handlingar

11

Komplettering av beslutsattestanter för år 2018

12

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Stenby 8:1 i Kungsörs
kommun

13

Ekonomirapport för december 2017

15

Måluppföljning till och med 31 december 2017

16

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

17

Handlingar för kännedom

18

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§1

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Elin Norling och Jonas Liljesvan informerar om CLP, märkning av kemiska produkter av varor i detaljhandeln.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§2

Dnr 42/2016-214

Förslag till detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås
1:12 i Arboga kommun, granskning nr 2
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit underrättelse
om granskning nr 2 (Dnr TN 63/2011-214) i rubricerat ärende för yttrande
senast den 30 januari 2018.
Syftet med planen är att möjliggöra utökade byggrätter för befintliga fritidshus, samt att utöka kvartersmarken i planområdets norra del, vilket
kan möjliggöra för ytterligare bebyggelse.
Efter den första granskningen har planbeskrivningen reviderats och förtydligats. Plankartan har reviderats så den överensstämmer med planbeskrivningen. Övriga förändringar i planförslaget är:
•
•
•

Planområdet har utökats och innefattar nu även Måla 1:11 och Ås 1:12
På fastigheten Måla 1:11 kommer det att möjliggöras för en utställningslokal för konst
Mark- och miljööverdomstolen har fastställt Länsstyrelsen föreläggande om att Arboga kommun måste anordna förbindelsepunkter med
beaktande av arrendetomter

Beslutsunderlag
• Granskningshandlingar den 17 januari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har inga synpunkter på förslag
till detaljplan för del av Måla 2:1, Måla 1:11 och Ås 1:12 med flera i Arboga
kommun.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§3

Änr BLOV 2017-387

Byggsanktionsavgift samt ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Smedby 2:14 i Arboga kommun
Sökande: XXX
Den 2 maj 2017 inkom en anmälan avseende byggnation på Smedby 2:14 i
Arboga kommun.
Den 8 juni 2017 gjordes ett platsbesök på fastigheten där man kunde konstatera att uppförande av ett fritidshus med två våningar pågick. Byggherren meddelade att det hus som nu byggdes upp var en återuppbyggnad
av ett fritidshus som brunnit ner för ett par år sedan.
Ansökan om bygglov inkom den 30 november 2017.
Då åtgärden avser en enkel uppbyggnad av ett nedbrunnet hus på landet
bedömer bygglovenheten att sanktionsavgiften kan sättas ned till en fjärdedel.
Bygglovenheten bedömer att bygglov kan beviljas i efterhand.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig är XXX, utsedd, som är certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen 10 kap 9 §.
Beslutsunderlag
• Ansökan om bygglov den 30 november 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 9 januari 2018
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av planoch bygglagen 11 kap. 51§, om byggsanktionsavgift på 25 648 kronor
för XXX, i egenskap av byggherre, för att ha startat nybyggnation av
fritidshus på fastigheten Smedby 2:14 i Arboga kommun, utan startbesked.

2

Västra Mälardalens Myndighetsförbund beviljar med stöd av plan- och
bygglagen 9 kap. 31 §, bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Smedby 2:14 i Arboga kommun.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 3 forts
a) Bygglovet upphör att gälla om åtgärden inte har avslutats
inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
b) Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till tekniskt
samråd skickas separat.
3

Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige.

4

Avgift för bygglov, expediering och underrättelse, 16 383:50 kronor,
enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017.

5

Avgifterna ska betalas till Västra Mälardalens Myndighetförbund. Faktura på avgifterna skickas separat

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§4

Änr BLOV 2017-307

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av småhus på
Vadstena 1:15 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus på del av fastigheten Vadstena 1:15 i Kungsör kommun. Ett bostadshus om två våningar planeras.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser.
Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i närområdet, planerad tomt kommer att ligga i en skogsdunge som
gränsar intill öppet jordbrukslandskap.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. Inga
synpunkter har inkommit från berörda grannar
Länsstyrelsen upplyser om att avverkning av grova träd (50 cm i diameter) bör undvikas i skogsdunge, och att ett avstånd av 1 meter från grova
träd ska hållas för att undvika körskador och marktryck på trädens rötter.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas.
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 28 september 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 7 december 2017

Beslut
1

Ordförandes sign.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 4 forts
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann
laga kraft.
2

Avgift för förhandsbesked, 6 988:50 kronor, enligt av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§5

Änr BLOV 2017-300

Ansökan om förhandsbesked för småhus, garage och stall
på Algryt 1:11 i Kungsörs kommun
Sökande: XXX
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av småhus, garage och
stall på del av fastigheten Algryt 1:11 Kungsörs kommun.
Området omfattas inte av detaljplan- eller områdesbestämmelser.
Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns registrerade i närområdet. Inga hinder föreligger enligt Kungsörs kommuns översiktsplan.
Ärendet har remitterats till myndigheter och närboende för yttrande. Inga
synpunkter har inkommit från berörda grannar
Skanova AB har luftnät över fastigheten och en eventuell flytt av ledningar bekostas av byggherren.
Länsstyrelsen upplyser om att åkerholmen inom tilltänkt fastighet är biotopskyddad och att dispens kan krävas för eventuell verksamhet som kan
påverka biotopskyddet.
Miljö- och hälsoskyddsenheten bedömer att inga hinder föreligger för
iordningsställande av vatten- och avloppsanläggning. En ny avloppsanläggning är tillståndspliktig och en ansökan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsenheten innan avlopp inrättas. Inför byggnation av djurstallet
ska hantering av vatten och gödsel redovisas. Miljötillsyn kommer att ske
framöver då stallet tagits i bruk
Bygglovenheten bedömer att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den
avsedda platsen.
Beslutsunderlag
• Ansökan om förhandsbesked den 21 september 2017
• Bygglovenhetens tjänsteskrivelse den 10 januari 2018
Beslut
1

Ordförandes sign.

Västra Mälardalens Myndighetsförbund meddelar med stöd av planoch bygglagen 9 kap 17 § att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på
den avsedda platsen.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 5 forts
a) Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den kommande bygglovprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann
laga kraft.
2

Avgift för förhandsbesked, 6 988:50 kronor, enligt Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2017. Faktura på avgiften skickas separat

Skickas till
Sökanden
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§6

Dnr 46/2017-008

Redovisning av 2017 års Intern kontrollplan
Förbundsdirektionen fastställde den 15 december 2016, § 140, Intern kontrollplan för Västra Mälardalens Myndighetsförbund för år 2017.
Från förbundschefen föreligger redovisning av uppföljning av Intern kontrollplan för år 2017.
Beslutsunderlag
• Protokoll från intern kontroll den 15 januari 2018
• Förbundschefens tjänsteskrivelse den 15 januari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisning av Intern
kontrollplan för 2017 samt redovisade förslag på åtgärder.

Skickas till
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§7

Dnr 17/2017-002

Undertecknande av handlingar
Förbundsdirektionen beslutade den 23 mars 2017, § 32, om rätten att underteckna förbundets handlingar.
Den 1 januari 2018 anställdes ny förbundschef och revidering sker enligt
nedanstående:
1

Avtal och övriga handlingar som har större påverkan av verksamheten
Undertecknas av ordförande/vice ordförande XXX eller XXX i förening med förbundschef XXX.

2

Firmatecknare
Undertecknas av ordförande/vice ordförande XXX eller XXX i förening med förbundschef XXX.

3

Ekonomiadministration, bankärenden, likvida medel, krav- och inkassoärenden samt andra ekonomiska göromål
Undertecknas i förening av 2 personer enligt nedan:
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar att undertecknande av
handlingar får ske i enlighet med ovanstående redovisat förslag.

Skickas till
Revisor XXX
Revisor XXX
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§8

Dnr 57/2017-002

Komplettering av beslutsattestanter för år 2018
Förbundsdirektionen beslutade den 16 november 2017, § 124, om beslutsattestanter för år 2018.
Förteckningen kompletteras med konterare.
Beslutsunderlag
• Förteckning beslutsattestanter den 15 januari 2018

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund utser för år 2018 konterare XXX
med XXX som ersättare för ID 30000 (Förbundsdirektion), ID 30100 (Revision), ID 30200 (Besparing), ID 31000 (VMMF central administration), ID
31099 (Felkontering löner), ID 32100 (Bygglov administration), ID 32200
(Bygglov), ID 33100 (Miljö- och hälsoskydd administration), ID 33200
(Miljö- och hälsoskydd), ID 33300 (Alkoholtillstånd m.m.),ID 90100 (Pensioner), ID 90200 (Oförutsett), ID 90400 (Avskrivningar externa), ID 91000
(Internränta), ID 93000 (Kommunbidrag), ID 94000 (Finansiella int/kostn),
ID 95000 (Extraordn int/kostn), ID 96000 (Avskrivning), ID 99000 (Årets
resultat), ID 99300 (Investeringar), ID 99998 (VMMF drift) och ID 99999
(VMMF investeringar).

Skickas till
Revisor XXX + handling
Revisor XXX + handling
Berörda
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§9

Änr MI 2016-681

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Stenby 8:1 i
Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2014 konstaterades brister i avloppsanordningen på Stenby 8:1 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas för
att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.
Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 21 maj 2014
• Delegationsbeslut, förbud den 29 juni 2016
• Miljö- och hälsoskyddsenheten tjänsteskrivelse den 9 januari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1

Med vite om 70 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 21 augusti 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Stenby 8:1 i Kungsörs kommun.

2

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

3

Avgift tas ut för tre timmars nedlagd handläggningstid i ärendet,
2 730 kronor, enligt Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
2017. Faktura på avgiften skickas separat

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 9 forts

4

Beslut om avgift enligt punkt tre gäller omedelbart även om beslutet
överklagas.

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut kan överklagas. Sådant
överklagande, ställt till Länsstyrelsen, ska inlämnas till Västra Mälardalens Myndighetsförbund inom tre veckor från den dag ni tog del av beslutet.

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 10

Dnr 8/2017-042

Ekonomirapport för december 2017
Ekonomirapporten visar ett överskott på 1 044 tkr. Överskottet beror
bland annat på ökade bygglovintäkter.
I ekonomirapporten redovisas finansen till och med 31 december 2017.
Beslutsunderlag
• Ekonomirapport den 16 januari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger ekonomirapporten till
handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 11

Dnr 20/2016-041

Måluppföljning till och med 31 december 2017
Från förbundskontoret föreligger rapport i rubricerat ärende.
Beslutsunderlag
• Rapport måluppfyllelse den 1 januari 2018
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger rapporten om måluppfyllelse till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 12

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

Central administrations delegationslista för perioden 1 december till
den 31 december 2017.

2

Miljö- och hälsoskyddsenhetens delegationslista för perioden 1 december till den 31 december 2017.

3

Bygglovenhetens delegationslista för perioden 1 december till den 31
december 2017.

4

Arbetsutskottets beslut den 14 december 2017, § 4, avseende anställning av förbundschef.
Dnr 68/2017-023

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 13

Handlingar för kännedom
1

Länsstyrelsens beslut den 14 december 2017 avseende överklagat bygglov för utvändig ändring av garage till sadeltak på Krokusen 3 i Arboga kommun. Länsstyrelsen upphäver förbundets beslut om bygglov
Änr BLOV 2017-289

2

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 23 november 2017, § 140.
Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund för år 2018.
Dnr 41/2017-041

3

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 november 2017, § 153.
Riktlinjer för representation och uppvaktningar.
Dnr 65/2017-008

4

Beslut i kommunfullmäktige/Arboga den 28 november 2017, § 154.
Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv.
Dnr 64/2017-008

5

Miljö- och hälsoskyddsenhetens projektrapport:
Tillsyn av CLP-märkning i handeln
Änr MI 2017-860
Radomätning i flerbostadshus
Änr MI 2015-84
Miljötillsyn U-verksamheter
Änr MI 2017-6

6

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Racksätter 3:9 och Nyby 1:3 i
Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

7

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende ledningsrättsåtgärd för befintliga jordförlagda starkströmskablar berörande Ekeby 4:1, Röfors 2:5 och 2:6 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

8

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Måla 2:1, Ås 3:1 och Måla s:3
samt avstyckning från Ås 3:1 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2018-01-25

§ 13 forts
9

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Sörgarlinge 2:13 och Tveta 2:2 i
Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

10 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende avstyckning av Lisenborg 1 i Arboga kommun. Dnr 3/2017245 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning avseende avstyckning av Nannberga 13:70 i Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245
11 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Östersäby 6:2 och 1:27 i
Kungsörs kommun.
Dnr 3/2017-245
12 Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Östtuna 2:2 och 2:6 i Kungsörs
kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 19

