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§
Meddelande – Avsägelse och fyllnadsval till
gemensamma patientnämnden (KS 2014/371)
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 november 2017, §
175, utgick ett ärende om avsägelse och fyllnadsval till gemensamma patientnämnden.
Efter vidare kontroll meddelas följande:
- Kommunfullmäktige nominerade i november 2014 en ledamot
och en ersättare till den gemensamma patientnämnden.
- Länets kommuner har tillsammans endast två ledamöter och
två ersättare i nämnden. De utsågs av Västmanlands Kommuner och Landsting. Någon återkoppling på valet gjordes aldrig
till kommunen.
- Vid kontroll visar det sig att Kungsörs kommun varken har
ledamot eller ersättare i nämnden.
Ingen avsägelse eller fyllnadsval är aktuellt.
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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§
Meddelanden – nya revisionsrapporter
Revisionen har lämnat två nya revisionsrapporter:
a) Uppföljande granskning av handläggningsrutinerna inom
individ- och familjeomsorgen
Kungsörs revisorer genomfört en uppföljande granskning av
den interna kontrollen av handläggningsrutiner inom individoch familjeomsorgen. Granskningen genomfördes under
november-december 2016. Då revisorerna uppmärksammat att
rapporten inte kommit in till nämnden vid tidpunkten för då
den avlämnades så har den nu skickats.
Revisorerna vill ha svar på vilka åtgärder nämnden vidtagit
sedan granskningen och om det finns ytterligare åtgärder som
nämnden har för avsikt att vidta med anledning av synpunkter
och rekommendationer i rapporten.
Rapporten har skickats till kommunfullmäktige för kännedom
och den kommer att besvaras av socialnämnden.
Dnr KS 2017/474
b) Kommunens fördelning av resurser i förhållande till behov
till förskola och grundskola
Kungsörs revisorer har gjort en granskning för att bedöma om
kommunens resurser fördelas på ett sådant sätt att man tillgodoser barn och elevers rätt till en likvärdig förskola och skola
där hänsyn tas till elevers rätt att nå kunskapskraven utifrån
sina förutsättningar.
Rapporten har skickats till bl.a. kommunfullmäktige för kännedom och den kommer att besvaras av barn- och utbildningsnämnden.
Dnr KS 2017/476
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse och revisionsrapport inkommen 201711-30 – Uppföljande granskning av handläggningsrutiner inom
individ- och familjeomsorgen

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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•

Förslag till beslut

Justerandes sign

Revisorernas skrivelse och revisionsrapport inkommen 201711-30 – Granskning av kommunens fördelning av resurser i
förhållande till behov till förskola och grundskola

Kommunfullmäktige lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§
Svar på motion – Fossil- och bullerfri rekreation på Mälaren (KS 2017/243)
Kerstin Åkesson (MP) föreslår i en motion att Köping, Arboga och
Kungsörs kommuner gemensamt ska:
- verka för en snabb utfasning av bullriga och fossildrivna
fritidsbåtar på Mälaren
- utreda möjlighet till förbud mot fossildrivna fritidsbåtar inom
kommungräns
- utreda möjlighet till skärpta bullerregler för fritidsbåtar inom
kommungräns
- utreda möjlighet till differentierade taxor och avgifter till förmån för fossilfria fritidsbåtar
Motionen är inlämnad även i Köpings och Arboga kommuner.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att motionen ska avslås och
skriver bl.a. följande i sitt yttrande:
-

Kungsörs kommun är positiv till att arbeta mot en fossilfri
framtid men anser att Mälaren som är Sveriges tredje största
sjö, bör hanteras på en nationell nivå då många kommuner och
flera länsstyrelser berörs

-

Köpings kommun har avslagit motionen och då faller motionärernas förslag om att kommunerna gemensamt ska genomföra punkterna

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Kerstin Åkesson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 112
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-08
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 184

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige avslår motionen på samtliga punkter.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kerstin Åkesson, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-11-08

KS 2017/243

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Miljöstrateg Therés Andersson

Yttrande motion Fossil- och bullerfri rekreation på
Mälaren (KS2017/243)
Kerstin Åkesson, Miljöpartiet i Kungsör, har tillsammans med två partikollegor i
Arboga och Köping inkommit med en motion rörande fossil- och bullerfri
rekreation på Mälaren. Motionen är även ställd till kommunfullmäktige i Arboga
och Köping. Motionärerna föreslår en utfasning av hantering och förbränning av
fossila drivmedel på Mälaren.
Motionärerna föreslår att Köping, Arboga och Kungsörs kommuner gemensamt
ska:
1. Verka för en snabb utfasning av bullriga och fossildrivna fritidsbåtar i
Mälaren
2. Utreda möjlighet till förbud mot fossildrivna fritidsbåtar inom
kommungräns
3. Utreda möjlighet till skärpta bullerregler för fritidsbåtar inom
kommungräns
4. Utreda möjlighet till differerade taxor och avgifter till förmån för
fossilfria fritidsbåtar
Kungsörs kommuns ställningstagande
Kungsörs kommun är positiv till att arbeta mot en fossilfri framtid men anser att
Mälaren som är Sveriges tredje största sjö, bör hanteras på en nationell nivå då
många kommuner och flera länsstyrelser berörs.
Köpings kommun har dessutom avslagit motionen och då faller motionärernas
förslag om att kommunerna gemensamt ska genomföra punkterna.
Förslag till beslut
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen på
samtliga punkter.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Therés Andersson
Miljöstrateg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun
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§
Svar på motion – Stenladan i Lockmora
(KS 2017/287)
Ewa Granudd (M) noterar att det finns få möjligheter att hyra lokal
för fester och sammankomster i Kungsör. Hon föreslår i en motion
att
-

kommunen ser över möjligheten att rusta upp Stenladan i
Lockmora för att kunna använda den till möteslokal och festlokal för uthyrning

-

en kostnad för upprustning av lokalen tas fram

-

en plan görs för hur lokalen kan dryftas och användas av allmänheten

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som
ett led i beredningen har Kungsörs KommunTeknik AB lämnat ett
yttrande. Av det framgår bl.a.
-

för att kunna använda Stenladan till detta ändamål krävs omfattande upprustning

-

möjligheten till upprustning bör utredas i två steg:
a) upprustning för användning under sommartid
b) upprustning så att den kan användas även vintertid

-

medel motsvarande 100 000 kronor avsätts för genomförande
av byggnadsteknisk utredning

-

utredningen görs i form av: utredning, projektering, kostnadsberäkning av byggåtgärderna, en beräkning av driftkostnaderna
och en plan för uthyrning tas fram.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Ewa Granudd
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-11, § 136
• Kungsörs KommunTeknik AB:s yttrande 2017-10-20
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 186

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige tillstyrker motionen.
Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att utreda möjligheten
att utveckla Stenladan till mötes- och festlokal.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Eva Granudd, Kungsörs KommunTeknik AB, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-12-11

§
Budget 2018 med plan 2019-2020
(KS 2017/223)
Kommunfullmäktige beslutade i juni ge nämnderna i uppdrag att
arbeta med följande ramar för 2018, i miljontals kronor:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
DELSUMMA
Finans
Budgeterat resultat

72,1
217,4
229,0
518,5
526,0
7,5

Beslut om budgetramar för 2019-2020 skulle tas under hösten, när
fler förutsättningar var kända.
Investeringsvolymen för 2018 maximerades till 10 miljoner kronor, exklusive bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya
skolan. Större förväntade investeringar (i tusentals kronor)
noterades:
2018
2019
2020
Nya poolbilar
460
230
0
Centrumplan E I
10 000
Inventarier nya skolan
15 000
100
100
Inventarier Södergården
5 500
200
200
Nyckelfri hemtjänst
600
Odefinierat
8 940
9 470
9 700
Internräntan fastställdes till 1,7 procent.
En översyn av taxor och avgifter skulle göras under hösten för
beslut senast i november 2017.
Sedan ramarna fastställdes i juni har viss omfördelning skett;
- en omföring av en halv tjänst från socialnämnden till kommunstyrelsen
- omföring av kommunals löner från finansen till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
Fastighets AB, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad
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Förändrad finansering ger följande läge, före önskemål om utökad
ram (i miljoner kronor):
- budgetramar per juni, resultat
+ 7,5
- finansiering (höjt invånarantal om 60 personer)
+ 3,0
- Nytt läge
+ 10,5
Budgetberedningen har fått önskemål om utökad ram:
-

från barn- och utbildningsnämnden med 4 145 000 kronor
för förändringar i antal elever, behov av elevassistenter, ökat
antal särskoleelever, behov av fritidsgård i Valskog, behov av
ytterligare platser i förskola och ökade kostnader kring Västerskolans matsal

-

från socialnämnden med 1 miljon kronor för utökning av
äldreomsorgen och hemtjänsten utifrån ändrade förutsättningar,
utökning av hemsjukvården och övervältring från Försäkringskassan till kommunen då de säger nej till sjukvårdsinatser

Majoriteten presenterade sitt förslag vid budgetberedningen. Det
innebär följande förändringar:
- Barn- och utbildningsnämnden
+ 3,0
- Socialnämnden
+ 1,0
- Intäkterna ökas utifrån ett antagande om att antalet
invånare ökas från 8 560 till 8 570
- 0,4
- Resultat
+ 6,9
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 107
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2017-11-13, § 10 och 2017-11-20, § 12
• Alliansens skuggbudget
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 187 med
reservation

KS beslutsförslag

1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock
med
-

de omföringar som gjort mellan nämnder

-

ökad ram med 1 miljoner kronor till socialnämnden 2018

-

ökad ram med 3 miljon kronor till barn- och utbildningsnämnden 2018

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
Fastighets AB, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad

Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-11
-

en ökning av intäkterna med 3,4 miljoner kronor genom ett
antagande om ökat antal invånare till 8 570 personer

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2018
(i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Resultat

Ram
2018
72,5
220,3
229,9
529,6
6,9

Plan
2019
74,1
227,7
241,0
542,8
0

Plan
2010
75,8
235,4
246,0
557,2
0

3. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 till
0,4 procent.
4. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2018 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kungsörs
KommunTeknik AB, Kungsörs Vatten AB, Kungsörs
Fastighets AB, akten

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad
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§ 10
Budget 2018 med plan 2019-2020
(KS 2016/165 KS 2017/223)
Kommunfullmäktige beslutade i juni ge nämnderna i uppdrag att
arbeta med följande ramar för 2018, i miljontals kronor:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
DELSUMMA
Finans
Budgeterat resultat

72,1
217,4
229,0
518,5
526,0
7,5

Beslut om budgetramar för 2019-2020 skulle tas under hösten, när
fler förutsättningar var kända.
Investeringsvolymen för 2018 maximerades till 10 miljoner kronor, exklusive bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya
skolan. Större förväntade investeringar (i tusentals kronor)
noterades:
2018
2019
2020
Nya poolbilar
460
230
0
Centrumplan E I
10 000
Inventarier nya skolan
15 000
100
100
Inventarier Södergården
5 500
200
200
Nyckelfri hemtjänst
600
Odefinierat
8 940
9 470
9 700
Internräntan fastställdes till 1,7 procent.
En översyn av taxor och avgifter skulle göras under hösten för
beslut senast i november 2017.
Sedan ramarna fastställdes i juni har viss omfördelning skett;
- en omföring av en halv tjänst från socialnämnden till
kommunstyrelsen
- omföring av kommunals löner från finansen till barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Siffrorna har justerats till följande för 2018 (i tusentals kronor):
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
DELSUMMA
Finans
Budgeterat resultat

72,5
217,3
228,8
518,6
526,1
7,5

Förslag till plan för 2019-2020 (i tusentals kronor):
2019
2020
Kommunstyrelsen
74,1
75,8
Barn- och utbildningsnämnden
224,7
232,4
Socialnämnden
240,0
244,8
DELSUMMA
538,8
553,0
Finans
541,5
555,3
Budgeterat resultat
2,7
2,3
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 107
• Ekonomichefens sammanställning 2017-11-13
• Barn- och utbildningsförvaltningens redovisning vid budgetoch bokslutsberedningen 2017-11-13
• Socialförvaltningens redovisning vid budget- och bokslutsberedningen 2017-11-13

KS BB överläggning

Under överläggningen noteras att budgetramarna från juni visade
på ett resultat på + 7,5 miljoner kronor. Med höjt invånarantal om
60 personer så ökas finansieringen med 3 miljoner kronor. Det nya
läget blir ett resultat om 10,5 miljoner kronor.
Barn- och utbildningsförvaltningen presenterar önskemål om ytterligare drygt 4,1 miljoner kronor för tillkommande kostnader i form
av bl.a. förändringar i antal elever, behov av elevassistenter, ökat
antal särskoleelever, behov av fritidsgård i Valskog, behov av ytterligare platser i förskola och ökade kostnader kring Västerskolans matsal.
Socialförvaltningen informerar om att de minskade kostnaderna
kring 4 miljoner kronor genom minskade timvikarier och istället
heltidsanställningar som fanns med i ramen inte kan genomföras.
Orsaken till detta är att det lokala avtalet som behövs för detta inte

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum
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finns. Detta har inarbetats genom ett stort arbete för att klara den
totala ramen. Det man inte klarat är knappt 1 miljon kronor:
-

en utökning av äldreomsorgen och hemtjänsten
utifrån ändrade förutsättningar om

370 000 kr

-

en utökning av hemsjukvården

350 000 kr

-

övervältring från Försäkringskassan till kommunen då de säger nej till sjukvårdsinatser

270 000 kr

Sammanfattningsvis innebär detta ett positivt resultat om 5,4 miljoner kronor om budgetberedningen accepterar alla önskemål.
Alliansen kommer att lägga en skuggbudget. Den kommer till
kommunstyrelsen.
Beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedningen beslutar att
ha ett extra sammanträde den 20 november 2017 för att ta ställning till budgetramarna för kommande år.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad
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§ 12
Budget 2018 med plan 2019-2020
(KS 2017/223)
Kommunfullmäktige beslutade i juni ge nämnderna i uppdrag att
arbeta med följande ramar för 2018, i miljontals kronor:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
DELSUMMA
Finans
Budgeterat resultat

72,1
217,4
229,0
518,5
526,0
7,5

Beslut om budgetramar för 2019-2020 skulle tas under hösten, när
fler förutsättningar var kända.
Investeringsvolymen för 2018 maximerades till 10 miljoner kronor, exklusive bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya
skolan. Större förväntade investeringar (i tusentals kronor)
noterades:
2018
2019
2020
Nya poolbilar
460
230
0
Centrumplan E I
10 000
Inventarier nya skolan
15 000
100
100
Inventarier Södergården
5 500
200
200
Nyckelfri hemtjänst
600
Odefinierat
8 940
9 470
9 700
Internräntan fastställdes till 1,7 procent.
En översyn av taxor och avgifter skulle göras under hösten för
beslut senast i november 2017.
Sedan ramarna fastställdes i juni har viss omfördelning skett;
- en omföring av en halv tjänst från socialnämnden till kommunstyrelsen
- omföring av kommunals löner från finansen till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Blad
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Siffrorna har justerats till följande för 2018 (i miljoner kronor):
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
DELSUMMA
Finans
Budgeterat resultat

72,5
217,3
228,9
518,6
526,1
7,5

Förslag till plan för 2019-2020 (i miljoner kronor):
2019
Kommunstyrelsen
74,1
Barn- och utbildningsnämnden
224,7
Socialnämnden
240,0
DELSUMMA
538,8
Finans
541,5
Budgeterat resultat
2,7

2020
75,8
232,4
244,8
553,0
555,3
2,3

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 107
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2017-11-13, § 10
• Kommunchefens bilder vid sammanträdet

KS BB överläggning

Under överläggningen sammanfattas det nya läget utifrån
förändrad finansering enligt följande (i miljoner kronor):
- budgetramar per juni, resultat
- finansiering (höjt invånarantal om 60 personer)
- Nytt läge

+ 7,5
+ 3,0
+ 10,5

Önskemål om utökad ram har lämnats in enligt följande (i miljoner
kronor)
-

-

Justerandes sign

barn- och utbildningsnämnden (förändringar i
antal elever, behov av elevassistenter, ökat antal
särskoleelever, behov av fritidsgård i Valskog,
behov av ytterligare platser i förskola och ökade
kostnader kring Västerskolans matsal)

+ 4,1

socialnämnden (utökning av äldreomsorgen och
hemtjänsten utifrån ändrade förutsättningar, utökning av hemsjukvården och övervältring från
Försäkringskassan till kommunen då de säger
nej till sjukvårdsinatser)

+ 1,0
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Detta innebär ett positivt resultat om 5,4 miljoner kronor om
budgetberedningen accepterar alla önskemål.
Kommunchefen redogör för de alternativ som den centrala ledningsgruppen diskuterat (i miljoner kronor):
-

-

-

-

alternativ 1
- barn- och utbildningsnämnden
- socialnämnden
- Resultat

+ 2,0
+ 1,0
+ 7,5

alternativ 2
- barn- och utbildningsnämnden
- socialnämnden
- sparkrav till nämnderna
- Resultat

+ 4,1
+ 1,0
- 2,1
+ 7,5

alternativ 3
- barn- och utbildningsnämnden
- socialnämnden
- Resultat

+ 4,1
+ 1,0
+ 5,4

alternativ 4
- barn- och utbildningsnämnden
- socialnämnden
- Intäkterna ökas vid antagandet om antal
invånare ökas från 8 560 till 8 570
- Resultat

+ 2,4
+ 1,0
- 0,4
+ 7,5

Mötet ajourneras för överläggningar i majoritet respektive Alliansen. När mötet återupptas redovisar majoriteten sitt förslag:
- Barn- och utbildningsnämnden
+ 3,0
- Socialnämnden
+ 1,0
- Intäkterna ökas vid antagandet om antal
invånare ökas från 8 560 till 8 570
- 0,4
- Resultat
+ 6,9
Stellan Lund (M) meddelar att Alliansens skuggbudget kommer att
finnas klar för utskick under fredagen.
Beslut
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1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock
med
-

de omföringar som gjort mellan nämnder

-

ökad ram med 1 miljoner kronor till socialnämnden 2018

-

ökad ram med 3 miljon kronor till barn- och utbildningsnämnden 2018

-

en ökning av intäkterna med 3,4 miljoner kronor genom ett
antagande om ökat antal invånare till 8 570 personer

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2018
(i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Resultat

Ram
2018
72,5
220,3
229,9
529,6
6,9

Plan
2019
74,1
227,7
241,0
542,8
0

Plan
2010
75,8
235,4
246,0
557,2
0

3. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 till
0,4 procent.
4. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2018 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

1

Budget 2018 -2020

Alliansens budgetförslag
2017-11-23
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Alliansens skuggbudget beskriver våra prioriteringar för 2018-2020.

EKO-kommunen Kungsör
Eko-kommunen Kungsör växer med nya invånare och företag. Med sitt geografiska läge i den
växande Mälardalsregionen, nära till natur och vatten, aktivt närings- och föreningsliv har Kungsör
stora möjligheter att utvecklas till en attraktiv hållbar kommun att leva och arbeta i.
För att Kungsör ska kunna växa krävs framåtanda och ett tydligt utvecklingsfokus för orten. Invånares
engagemang och idéer tas tillvara och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Utvecklingen av fler
bostäder med olika upplåtelseformer för olika boendegenerationer intensifieras. Viktigt är också ett
attraktivt levande centrum.
Kungsörs förskolor och skolor lägger grunden för ett långsiktigt lärande. Barn och elever känner
trygghet och glädje. Alla elever ska nå målen och ges möjlighet att sträva efter högre betyg än
godkänt. Fler elever väljer Kungsörs skolor för att de där får den bästa utbildningen.
Trenden med hög arbetslöshet, svag ekonomi och höga sjukskrivningstal vänder när kommunen
skapar förutsättningar för fler jobb och egen försörjning. Arbetslösheten i Kungsör är den näst högsta
i länet och det är framförallt unga och utrikesfördda som saknar egen försörjning och är beroende av
bidrag. Möjlighet till egen försörjning måste vara prioriterat. Med en Allianspolitik kan vi skapa bättre
vägar för ett första jobb.
Grunden för kommunens verksamhet är en ansvarsfull ekonomisk politik där vi hushållar med våra
gemensamma skattemedel. Ett överskott på 1,5 procent är en bra början. Kungörs kommun, liksom
landets övriga kommuner, landsting och regioner står inför stora utmaningar med ett ökat
kostnadstryck, förändrad demografi, förändrade krav från omvärlden och kompetensförsörjning.
För att klara framtida behov är det därför viktigt med en tillåtande organisation som välkomnar nya
idéer och utveckling av smarta välfärdslösningar och välfärdsteknik.
Behovet av samverkan mellan kommuner och regioner i ett växande Mälardalen börjar bli allt mer
påtaglig. Samverkan inom Kungsörs, Arbogas och Köpings kommuner kommer att vara en del. Lika
viktigt är samverkan med andra närliggande kommuner och regioner.
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Förutsättningar
Kungsör kommun har gjort ett positivt resultat de senaste åren. Det hade inte varit möjligt utan extra
statligt stöd. Socialnämnden har haft en ansträngd situation och gjort stora underskott 2015 och
2016, en situation som nu börjar vända. Kommande år väntas en sämre utveckling av ekonomin
utifrån sämre skatteintäkter samtidigt som det finns stora behov inom barnomsorg och äldreomsorg
när antalet i åldersgruppen 1-19 år och 75 – väntas öka kraftigt. Det finns därför anledning att
noggrant följa utvecklingen. Förutsättningarna för kommande års budget utgörs av följande;
Invånarantal
Löneutrymme
Intäkter
Priser
Investeringsnivå
Överskottsmål

8560
2,7 procent
+1,4 procent
+1,4 procent
10 miljoner kronor
1,5 %.

Investeringar
En långsiktig investeringsplan med behov och prioriteringar måste tas fram som bidrar till en hållbar
samhällsutveckling, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Det årliga investeringsutrymmet är 10
miljoner kronor.

Budgetramar 2018
Samtliga nämnder får utökade rambudgetar för 2018 enligt samverkansgruppens förslag,
huvudsakligen för lön- och kostnadsökningar. Kommunstyrelsen får utökad rambudget för bland
annat meröppet på biblioteket, utökning av överförmyndarverksamheten förutsatt att åtgärder
vidtas för att effektivisera verksamheten samt digitalisering. Barn och utbildningsnämnden får
utökad rambudget för bland annat ökade kostnader för förskola, grundskola, gymnasiet och särskola
dock saknar vi förslag på åtgärder för effektivisering av verksamheten. Socialnämnden får utökad
rambudget för bland annat förstärkning inom arbetsmarkandsområdet, investering i ny teknik och
utökning av heltidstjänster. Alliansen tillstyrker följande ramar med våra prioriteringar.

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Totalt
Finansen
Resultat

2017
71,8
207,7
225,5
505,1
510,1

2018 2019 2020
72,5
219,3
229,9
521,7
529,2
7,5 7,8
5,0
8

Majoritetens avsaknad av visioner och tydliga prioriteringar gör att föreslagen budget helt saknar
vägledning. Majoritetens budget svarar inte heller upp mot fastställt balanskrav på 1,5 procent. Av
alliansens budget framgår våra prioriteringar som hanteras inom vårt förslag till ramar. Osäkerheten
för 2019 och 2020 gör att vi enbart föreslår resultat för dessa år. Vi förutsätter att anpassningarna
görs då vi får lägre intäkter. Den svagare utvecklingen av ekonomin till följd av sämre skattekraft
måste mötas upp med konkreta åtgärder. Nämnder och styresler bör redan nu ges i uppdrag att se
över sina kostnader och möjligheter till anpassningar utifrån nya förutsättningar.
För år 2019-2020 ser vi behov av att modernisera budgetsprocessen och införa ett nytt mål- och
budgetsystem. Det behövs en flerårsplan som uppfyller krav om en ekonomi i balans och
nämndernas åtaganden och prioriteringar bör fastställas i verksamhetsplaner.
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För att klara framtida behov och utmaningar är det viktigt med en tillåtande organisation som
välkomnar nya arbetssätt och utveckling av smarta välfärdslösningar.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för hela den kommunala koncernens utveckling och
ekonomiska ställning och leder och samordnar arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar även för kulturoch fritidsverksamhet, näringslivsverksamhet, fysisk planering, gator, vägar samt vatten och avlopp.
För 2018 ser alliansen att kommunstyrelen aktivt ska prioritera följande;
Friskare arbetsplatser
Den skenande sjukfrånvaron måste få ett stopp. Arbetet med sjuktalen prioriteras. Här måste
krafttag göras, arbetsmiljön ses över och nya metoder införas. Vi måste bygga friska arbetsplatser.
Fler bostäder
Kungsör ska växa med fler företag och invånare. Då behövs fler bostäder. Arbetet med detaljplaner
för utpekade områden intensifieras och Kungsör sätts på kartan som en attraktiv boendekommun. En
översyn görs av planprocessen för att skapa en effektivare process som kan möta upp krav om ökad
byggtakt.
Bättre kommunikationer
Det ska vara lätt att ta sig inom Kungsör såväl som till våra närliggande städer för studier, arbete,
fritid och handel. Kollektivtrafiken utvecklas för att erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och
punktlighet. Tågens restider och punktlighet förbättras. Bussen ska även fortsättningsvis trafikera
centrum. Möjligheter för mer lokal trafik ses över för att förbättra tillgängligheten ytterligare.
Parkeringsmöjligheterna ses över för att ge handeln i Kungsör bättre förutsättningar.
Fler företag
Kungsör ska vara en attraktiv plats för företag och det ska vara enkelt att bedriva företag på orten.
Samverkan och servicenivån förbättras. Ung företagsamhet stärks för att utveckla entreprenörskap
och nya företag på orten.
Lokal upphandling
Kommunen främjar det lokala näringslivet genom att handla mer lokalt. Närproducerade livsmedel,
varor och tjänster prioriteras. Upphandlingsverksamheten utvecklas för att bättre svara upp mot
detta. En upphandlingspolicy ska fungera som ett stöd.
Digitalisera mera
Digitaliseringens möjligheter tas tillvara för att förenkla människors vardag. Digital Agenda för
Västmanland är vägledande. Utvecklingen av e-tjänster intensifieras. Samtidigt deltar kommunen
som en aktiv part för att säkerställa utbyggnaden infrastrukturen och tillgängligheten till snabb
uppkoppling i hela Kungsör. Fria surfzoner införs för att förbättra tillgänglighet och åtkomst till
internet på allmänna platser, till exempel vid resecentrum.
Grön omställning
Miljöarbetet prioriteras med fokus på energi, transporter, konsumtion och återbruk.

Trygghet
Kungsör ska vara en trygg och säker plats. För att motverka social oro och ökad användning av
narkotika bland ungdomar behövs trygghetsskapande åtgärder i det brottsförebyggande arbetet.
Ung-gruppen får ett tydligt uppdrag och medel för sitt arbete. Sen förutsätter vi polisiär närvaro i
Kungsör. Även civilsamhället har en viktig roll.
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Kommunens bolagskoncern
Kungsörs KommunTeknik AB
Kommunens teknikbolag utför drift och underhåll av gator, gc-vägar, grönytor, hagmarker samt
förvaltar kommunens fastigheter. Pågående projekt i bolaget är byggnation av ny grundskola samt
ett äldreboende vid Södergården.
Kungsörs Vatten AB
Vattenbolaget inriktar sitt arbete, utöver planerat underhåll av Va-anläggningar även på VAbyggnation vid Jägaråsen och Skillingeudd (etapp 2 och 3), utredning VA-försörjning i Valskog, samt
en reservvattentäkt och kapacitetsutredningar vattenverk och reningsverk.
Kungsörs fastighetsbolag
Bostadsförsörjningsprogrammet med befolkningsmål är vägledande för bolagets utbyggnadstakt av
bostäder i Kungsör. Nybyggnation finansiseras i huvudsak genom omvandling och försäljning av
nuvarande bostadsbestånd till bostadsrätter.

Barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden ansvarar för Kungsörs förskoleverksamhet, grundskola, fritidshem,
gymnasieskola, grund- gymnasie- och vuxensärskola, vuxenutbildning, musikskola, skolhälsovård och
elevhälsa till fritidsgårdsverksamhet och förebyggande arbete. För 2018 ser vi följande prioriteringar
för barn- och utbildningsnämnden;
Alla elever når kunskapsresultaten
All skolverksamhet, -förskola, -grundskola och -gymnasieskola, ska ge barn och elever försättningar
för ett långsiktigt lärande. Alla elever når kunskapsmålen. Meritvärdena höjs och att ingen lämnar
grundskolan utan godkänt. Fler elever väljer Kungsörs skolor för att de där får den bästa
utbildningen. Alla elever ges likvärdiga förutsättningar. Särskilda stödåtgärder erbjuds i Kungsörs
skolor och samverkan sker mellan skolor. Förutsättningarna för att inför extra pedagogiska resurser,
till exempel studiepedagoger ses över.
Integration
Förskolan och skolan är en viktig nyckel till integration. Kommunen har ett ansvar för att nyanlända
barn och elever ska ges likvärdiga förutsättningar samt motverka skolsegregation. Skolorna arbetar
aktivt för att sprida ut elever och skapa inkluderande kontaktytor för nyanlända elever.
Läxhjälp
Läxor är ett viktigt stöd i elevers lärande. För att ge elever likvärdiga möjligheter att tillgodose sig
utbildning införs läxhjälp i alla stadier.
Miljöcertifierade förskolor och skolor
Hållbarhetsarbetet inom förskola och grundskolan utvecklas med målet att miljöcertifiera alla
förskolor och skolor i Kungsör.
Närproducerad mat
Stärkt fokus och prioritering på närproducerad mat till alla. Målet för ekologiskt uppgraderas.
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Valskog
Förskolan och grundskolan bör få mer ändamålsenliga lokaler som möter upp en ökad efterfrågan.
Samtidigt vill vi värna den pedagogik skolan bedriver idag. Fritidsgårdsverksamheten ska
permanentats i egna lokaler med samma förutsättningar som i Kungsörs tätort.
Arbetsorienterad svenskundervisning
Svenskundervisning för nyanlända kompletteras med arbetsorienterad praktik för att rusta
nyanlända för arbetsmarknaden. Likaså ser vi behov av en reformering av svenskundervisningen för
nyanlända och utveckling av en heltidsmodell för studerande. Studier ska kombineras med praktik.
Samverkan sker med arbetsmarknadsavdelningen såväl som det lokala näringslivet.
Vuxenutbildningen måste vara mer lyhörd på vad företagen på orten behöver för utbildning till
nyanställda då utbildningarna oftast följer läroplan och inte det verkliga behoven på kompetens.
Samverkan
Samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och föräldrar stärks i det socialt förebyggande arbetet
med Kungsörs barn och ungdomar. Tidiga insatser erbjuds och försök görs med förebyggande
socialsekreterare på Kungsörs skolor. För att motverka utanförskap och bygga broar till arbete stärks
samverkan med arbetsmarknadsavdelningen.

Socialnämnden
Socialnämnden har ansvaret för vård och omsorg, individ och familjeomsorg och arbetsmarknad och
försörjning. För 2018 ser vi att socialnämnden bör prioritera följande;
Förebyggande arbete
Socialt förebyggande arbete för att minska psykisk ohälsa samt missbruk- och beroende prioriteras
och samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och föräldrar stärks. Kommunens sociala arbete
måste i första hand ske förebyggande, i andra hand genom öppenvård på hemmaplan, och i sista
hand genom placeringar.
Fler i jobb
Dom allra flesta har ett arbete att gå till. Samtidigt står många människor utanför, saknar jobb och
egen försörjning. Arbetslösheten i Kungsör är den högsta i länet. Det gäller framförallt unga som
utrikesfödda som saknar ett arbete att gå till. Egen försörjning och fler i jobb måste prioriteras.
Kommunen har en viktig roll tillsammans med arbetsförmedlingen och näringslivet. Ytterligare
satsningar görs på arbetsmarknadsenheten med fokus på nya sysselsättningsformer och om möjligt
fler arbetslag. Möjligheten att villkora försörjningsstödet med aktivitetskrav ses över. Arbetet med
den höga ungdomsarbetslösheten ska prioriteras. Nyanlända erbjuds tidigare insatser genom praktik
och eller andra sysselsättningsformer i samband med svenskundervisning som ska vara tydligt
arbetsmarknadsinriktat.
Fler bostäder för äldre
Behovet av alternativa boenden för äldre med vårdbehov börjar också bli allt mer akut. Ut- och
ombyggnaden av södergården kommer inte att räcka. Alliansen vill därför att planering av etapp 3
påbörjas under 2018 likaså byggnation av med marknära trygghetsboenden.
Fler i vården
Kommande år står äldreomsorgen inför stora rekryteringsutmaningar. Det är framförallt efterfrågan
på undersköterskor som förväntas öka de närmsta åren. Samtidigt står många människor utanför
arbetsmarknaden. För att klara utmaningen ser vi att kommunen återigen ska öppna upp
möjligheten att rekrytera vårdbiträden som kan avlasta och frigöra arbetstid för undersköterskor
såväl som sjuksköterskor. På så sätt kan kommunen ge fler människor en chans att komma ut i
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arbetslivet och kommunen säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det kan också vara ett
verktyg för att minska sjukfrånvaron som är en följd av hög arbetsbelastning.
Välfärdsteknik
Digitaliseringen och ny teknik tas tillvara och utvecklingen välfärdsteknik i intensifieras. Kommunen
deltar som en aktiv part i utvecklingen i länet och erbjuder testmiljöer där våra äldre får prova fram
ny teknik. Nyckelfria lås införs och verksamheterna inom socialnämnden förses med teknik för mobil
dokumentation och information.

God ekonomisk hushållning och plan för 2019-2020
Kommande år är vår bedömning utifrån nationella prognoser att det blir ett kraftigt försämrat
ekonomiskt läge för kommunen. Det har sin grund i ökade kostnader och en befolkningsökning som
inte ger heltäckande skatteintäkter. Därför måste kommunens resurser användas på ett mer effektivt
och genomtänkt sätt. Det handlar om att hushålla om våra gemensamma skattepengar och prioritera
där det bäst behövs. Vi kommer under 2108 att granska och vi är öppna för kostnadsförändringar.
Nedan precisiseras några områden att för kommunen att arbeta med kommande år;
Kommunstyrelsen
 Digitalisering
 Konkurrensutsättning av utförartjänster
 Utökad samverkan med närliggande kommuner utanför KAK.
 Projektsamordning.
 Hållbarhetsarbete.
Barn och utbildningsnämnden
 Tidiga stödinsatser erbjuds för att skapa bättre förutsättningar för barn och elevers lärande.
 Stödinsatser samordnas mellan Kungsörs skolor.
 Introduktionsprogrammet för elever som saknar behörighet till de nationella
gymnasieprogrammen tas hem till kommunens nya skola.
 Gymnasieavtalen med kommunerna runt Kungsör ses över och förbättras.
 Introduktionsprogram för nyanlända elever ska i första hand finanseras av statliga medel.
Socialnämnden
 Fler bostäder för äldre.
 Socialt förebyggande arbete för att minska psykisk ohälsa samt missbruk- och beroende
prioriteras och samverkan mellan skola, socialtjänst och föräldrar stärks.
 Arbetsmarknadssatsningar genom praktikplatser, validering, matchning och samverkan
utvecklas vidare för fler i egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten är en viktig motor.
 Välfärdsteknik
 LSS – satsning
 Hemtjänsten utvecklas genom lokala hemtjänstteam och ruttoptimering.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2017-11-27
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§ 187
Budget 2018 med plan 2019-2020
(KS 2017/223)
Kommunfullmäktige beslutade i juni ge nämnderna i uppdrag att
arbeta med följande ramar för 2018, i miljontals kronor:
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
DELSUMMA
Finans
Budgeterat resultat

72,1
217,4
229,0
518,5
526,0
7,5

Beslut om budgetramar för 2019-2020 skulle tas under hösten, när
fler förutsättningar var kända.
Investeringsvolymen för 2018 maximerades till 10 miljoner kronor, exklusive bolagen, Centrumutveckling, Södergården och nya
skolan. Större förväntade investeringar (i tusentals kronor)
noterades:
2018
2019
2020
Nya poolbilar
460
230
0
Centrumplan E I
10 000
Inventarier nya skolan
15 000
100
100
Inventarier Södergården
5 500
200
200
Nyckelfri hemtjänst
600
Odefinierat
8 940
9 470
9 700
Internräntan fastställdes till 1,7 procent.
En översyn av taxor och avgifter skulle göras under hösten för
beslut senast i november 2017.
Sedan ramarna fastställdes i juni har viss omfördelning skett;
- en omföring av en halv tjänst från socialnämnden till kommunstyrelsen
- omföring av kommunals löner från finansen till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2017-11-27

Förändrad finansering ger följande läge, före önskemål om utökad
ram (i miljoner kronor):
- budgetramar per juni, resultat
+ 7,5
- finansiering (höjt invånarantal om 60 personer)
+ 3,0
- Nytt läge
+ 10,5
Budgetberedningen har fått önskemål om utökad ram:
-

från barn- och utbildningsnämnden med 4 145 000 kronor
för förändringar i antal elever, behov av elevassistenter, ökat
antal särskoleelever, behov av fritidsgård i Valskog, behov av
ytterligare platser i förskola och ökade kostnader kring Västerskolans matsal

-

från socialnämnden med 1 miljon kronor för utökning av
äldreomsorgen och hemtjänsten utifrån ändrade förutsättningar,
utökning av hemsjukvården och övervältring från Försäkringskassan till kommunen då de säger nej till sjukvårdsinatser

Majoriteten presenterade sitt förslag vid budgetberedningen. Det
innebär följande förändringar:
- Barn- och utbildningsnämnden
+ 3,0
- Socialnämnden
+ 1,0
- Intäkterna ökas utifrån ett antagande om att antalet
invånare ökas från 8 560 till 8 570
- 0,4
- Resultat
+ 6,9
Alliansens skuggbudget kommer att finnas klar inför behandling
av ärendet på kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-06-12, § 107
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2017-11-13, § 10 och 2017-11-20, § 12
• Alliansens skuggbudget

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock
med

Justerandes sign

-

de omföringar som gjort mellan nämnder

-

ökad ram med 1 miljoner kronor till socialnämnden 2018
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

9

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum
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-

ökad ram med 3 miljon kronor till barn- och utbildningsnämnden 2018

-

en ökning av intäkterna med 3,4 miljoner kronor genom ett
antagande om ökat antal invånare till 8 570 personer

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2018
(i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Resultat

Ram
2018
72,5
220,3
229,9
529,6
6,9

Plan
2019
74,1
227,7
241,0
542,8
0

Plan
2010
75,8
235,4
246,0
557,2
0

3. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 till
0,4 procent.
4. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2018 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019.
KS överläggning

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande yrkanden:
- Mikael Peterson (S) yrkar bifall till budget- och bokslutsberedningens förslag
- Petter Westlund (C) yrkar bifall till Alliansens skuggbudget.
Efter avslutad överläggning ställer ordföranden budget- och bokslutsberedningens förslag mot Alliansens skuggbudget och finner
att kommunstyrelsen beslutat enligt budget- och bokslutberedningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dock
med

Justerandes sign

-

de omföringar som gjort mellan nämnder

-

ökad ram med 1 miljoner kronor till socialnämnden 2018

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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-

ökad ram med 3 miljon kronor till barn- och utbildningsnämnden 2018

-

en ökning av intäkterna med 3,4 miljoner kronor genom ett
antagande om ökat antal invånare till 8 570 personer

2. Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar, för 2018
(i miljoner kronor):

Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Finans
Resultat

Ram
2018
72,5
220,3
229,9
529,6
6,9

Plan
2019
74,1
227,7
241,0
542,8
0

Plan
2010
75,8
235,4
246,0
557,2
0

3. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2018 till
0,4 procent.
4. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2018 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019.
Reservation

Justerandes sign

Mot kommunstyrelsens beslut reserverar sig Madelene Fager (C)
och Stellan Lund (M) skriftligt.

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-11

§
Delårsrapport per den 31 augusti 2017
– VafabMiljö kommunalförbund
(KS 2017/466)
VafabMiljö kommunalförbund har upprättat en delårsrapport per
den 31 augusti 2017.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Delårsrapport från Vafab Miljö kommunalförbund
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 188

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten per den 31 augusti 2017 för VafabMiljö kommunalförbund och lägger den till
handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

VafabMiljö kommunalförbund, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

1

VafabMiljö Kommunalförbund
Org nr 222000-3129

Delårsrapport för VafabMiljö Kommunalförbund avseende perioden
2017-01-01--2017-08-31

Förbundsdirektionen avger följande delårsbokslut och koncernredovisning.
Innehåll
Förvaltningsberättelse
Resultaträkningar
Balansräkningar
Kassaflödesanalyser
Noter, gemensamma för förbundet och koncern

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes
avser föregående år.

Sida
3
9
11
12
13
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Förvaltningsberättelse
Förbundets verksamhet
VafabMiljö Kommunalförbund är bildat av medlemskommunerna i Västmanlands län (Arboga, Fagersta,
Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommun) samt
Heby och Enköpings kommun.
VafabMiljö har i uppdrag att behandla medlemskommunernas hushållsavfall och att göra det med stor
miljöhänsyn, god affärsmässighet och kostnadseffektivitet samt med hög service och kvalitet gentemot
avfallslämnarna. Vidare har Kommunalförbundet ett grundläggande ansvar enligt Miljöbalken att utöva tillsyn,
ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, besluta om taxor och avgifter, vara beställare alternativt
utförare av insamling och transport av hushållsavfall samt att informera och utveckla verksamheten.
Förbundet ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen med utgångspunkt från
nationella, regionala och lokala miljömål. Förbundet arbetar även med att avsätta material för återvinning,
producera avfallsbränslen, ta hand om farligt avfall på våra samtliga 5 avfallsstationer, 18 återbruk samt
förbrännings- och biogasanläggningar. Förbundet har även avfallsverksamhet på den konkurrensutsatta
marknaden, bl. a. genom att samla in, transportera och behandla avfall från företag.

Omvärldsanalys
· En skatt på avfall till förbränning kan komma att införas med syfte att styra mot ökad materialåtervinning.
·
·
·
·

·

Den allt högre importen av avfall till förbränning gör att marknadspriserna för avfallsförbränning ökar. För
en del kommuner och regioner innebär utvecklingen till och med att det periodvis inte finns kapacitet för
det inhemska avfallet, vilket skapar stora lagringsproblem.
Råvarupriserna har ökat under 2017. Exempelvis är ersättning för skrot under september nästan dubbelt så
hög jämfört med oktober 2016 då budgeten togs fram. Även ersättningen för olika pappersprodukter har
ökat.
Branschen väntar fortfarande på regeringens beslut i frågan om var ansvaret för insamlingen av
förpackningar och returpapper från hushållen skall ligga. Om beslutet blir att kommunerna får ansvaret
kommer det att påverka VafabMiljös verksamhet genom ett utökat ansvar från medlemskommunerna.
Den svenska biogasmarknaden har börjat få en hårdare konkurrens från importerad biogas. Den importerade
biogasen har helt andra ekonomiska förutsättningar genom statliga produktionsstöd, något som inte finns i
Sverige i dagsläget, men i tex Danmark, Tyskland och Holland. Detta snedvrider konkurrensen vilket kan
hota avsättningen av svensk biogas och därmed dess framtid. Möjligheten till statligt stöd för
biogasproduktionen i Sverige kommer att vara en avgörande fråga för den svenska biogasens
avsättningsmöjligheter på marknaden.
Regeringen tillsatte under 2015 en utredning om hur handel med begagnat, reparationer och uppgradering av
olika produkter kan öka. Målet är att nå en mer resurseffektiv ekonomi och att minska miljöpåverkan.
Utredningen som lyfter fram att kommunerna har en viktig roll i detta arbete, har remissbehandlats under
våren/sommaren.
Regional utveckling

· Genom att det etableras många nya bostadsområden i stora delar av regionen byggs även
fastighetsnära insamlingslösningar för tidningar, förpackningar, batterier och småelektronik.
Sammantaget ger ökningen av antalet hushåll och möjligheterna till sortering positiva effekter
ekonomiskt- och miljömässigt och även på VafabMiljös verksamhet. Planmässigt handlar de om ca
1000 nya lägenheter per år enbart i Västerås.
· I samband med nyetablering i regionen har stora mängder jordar inkommit. Under de 8 första
månaderna 2017 har det kommit in mer än under hela 2016 och vi ser ingen avmattning den
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närmaste tiden. Intäkterna från denna verksamhet har stor betydelse för det ekonomiska resultatet.
Osäkerheten kring hur inflödet av jordar utvecklas de närmaste åren är stor. Förutom utvecklingen
inom byggsektorn minskar de tillståndsmässiga möjligheterna för VafabMiljö att ta in jordar i
samma omfattning som skett de senaste åren.
· Utöver de ökade jordmängderna har även andra flöden ökat under 2017, jämfört med budget. Här
handlar det exempelvis om olika restfraktioner från Mälarenergis bränsleberedning som vi
bearbetar till en bränslekvalitet som Mälarenergi kan ta tillbaka.
· I samband med starten av det strategiska arbetet, hösten 2016, att ta fram en ny gemensam
avfallsplan för samtliga kommuner inom Förbundet har ett omfattande arbete gjorts för att ta fram
underlag som beskriver omvärldens krav och regelverk samt omvärldsanalys och trendspaning.
Framtaget underlag belyser de stora megatrenderna såsom digitalisering, globalisering och
urbaniseringens påverkan och möjligheter på VafabMiljö i framtiden.

Dotterbolaget VafabMiljö AB
Under juni 2015 köpte VafabMiljö Kommunalförbund aktierna i VafabMiljö AB (556191-4200) från
medlemskommunerna och verksamhetsöverlåtelse skedde per den 1 januari 2016. Dotterbolaget Vafab Miljö
AB är därefter vilande förutom en kvarvarande tvist som drivs och kommer att avslutas i bolaget. Förbundet har
en långfristig skuld i balansräkningen på 64,2 mkr till medlemskommunerna avseende förvärvet av aktierna av i
Vafab Miljö AB, vilken elimineras i koncernbokslutet. Ränta påförs mellan långivare och låntagare med samma
ränta som VafabMiljö har för sin upplåning.
Vafab Miljö AB (556191-4200), tkr
Ägd andel
100%
Bokfört värde
64 200
Eget kapital
50 553
Förbundet har en skuld på 64,2 mkr till VafabMiljö AB avseende förvärvet av inkråmet från dotterbolaget.
Tillgångar till ett värde av 578,8 mkr och skulder till ett värde av 514,7 mkr. Bolaget hade ett skattemässigt
kvarvarande restvärde vid årsskiftet, vilken realiserades till beskattning i inkomstdeklarationen för
räkenskapsåret 2016, men som redovisas i bokslutet 2017. Restvärdet genererade en skattekostnad på 4,1 mkr.

Flerårsöversikt för den kommunala renhållningsverksamheten
Resultaträkning, tkr
Intäkter
Kostnader
Årets resultat
Bokfört värde
(kärl/fordon)

Totalt
189 018
-184 489
4 529

Heby
9 022
-7 430
1 592

11 670

1 458

Fagersta Norberg
8 041
3 525
-8 139 -3 709
-98
-184
649

298

3 572 32 243 77 845 16 459
-2 670 -28 609 -80 070 -14 493
902
3 634 -2 225
1 966
206

1 469

7 204

43

9 878
-8 009
1 869
108

7 387 21 044
-4 981 -26 381
2 406 -5 337
235

Ackumulerade överlåtet skuldfört resultat från kommunerna vid verksamhetsöverlåtelse samt resultat per kommun
från och med bildandet, tkr
Skuldförd
abonnentskuld
2017-08-31
38 985
6 857
4 087 3 227
2 767
9 491 11 560
1 746
3 818
2 406 -6 975
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Måluppfyllelse
Förbundet har i sin måluppföljning och styrkort uppföljning av Kunden, Medarbetaren, Produktion/Processer,
Samhällsansvar och Ekonomi. Förbundet har lyckats väl med avfallshämtningar enligt överenskommelser, en ökning av
fastighetsnära insamling, att synas i positiva sammanhang i media och nått en nivå av 61 procents fossilfri fordonsflotta.
Förbundet har ännu inte nått målet att hålla sjukfrånvaron under 4 procent, att öka återvunnet material i förhållande till
material till förbränning, minska mängden brännbara fraktioner från hushållen och att öka deponigasutvinningen på Gryta
med 5 procent jämfört med 2010.
Nedanstående bild visar en sammanfattande bild av förbundets styrkortsmodell och uppdaterad tertialvis.

Analys av ekonomi och ställning
Balanskravsutredning (tkr)

201708

Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: samtliga realisationsvinster
Avgår: orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar

17 651
-11
-3 281
14 359

Medel till resultatutjämningsreserv (överskott)
Medel från resultatutjämningsreserv (underskott)
Medel till pensionsreserv (ökning av avsättning)
Synnerliga skäl
Årets balanskravsresultat
Summa

201608

2015

5 429
- 800

1 198

4 629

1 198

-

1 198
817
15 176
15 176

1 893
4 629
4 629

1 198
1 198

Förbundet har en positiv budget 2017 på 1,8 mkr (fg år -7,8 mkr ). Förbundets totala resultat per tertialbokslutet
2017-08-31 uppgår till 23,6 mkr och för koncernen 17,7 mkr, vilket är 21,8 mkr bättre än budget. främst beror
av ökade mottagningsintäkter för förorenade jordar, schakt- och byggavfall samt rejektintäkter från Mälarenergi.
Kostnaderna har inte ökat i paritet med intäktsökningen. Renhållningstaxan ökade i vissa kommuner vilket har
påverkat intäkter och resultatet positivt.
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Redovisning för den kommunala renhållningsuppdraget
VafabMiljö särredovisar det lagstadgade grunduppdraget avseende hushållsavfall från den affärsmässiga
verksamheten. Resultatet för hushållens avfall har varit negativt de senaste fem åren, främst beroende på att
avgifterna har varit oförändrade mot kommunerna. Sedan 2015 har VafabMiljö Kommunalförbund påbörjat
övertagandet av kommunernas avfallsansvar. Förbundet gör i likhet med Bolagets tidigare särredovisning en
fördelning av direkta och indirekta kostnader samt gemensamma stödresurser för att erhålla en rättvisande bild
av den kommunala avfallshanteringen. Tabellen på s. 3 visar bl. a. sammanställt resultat och ackumulerat
övertaget överskott.
Resultatet
Förbundets resultatutveckling har årligen varit positiv. Förbundets totala resultat per 2017-08-31 blev 21,5 mkr
bättre än budget, vilket främst beror av ökade mottagningsintäkter för förorenade jordar, schakt- och byggavfall,
rejektintäkter från Mälarenergi samt ökade intäkter för återvinning av metaller och well. Kostnaderna har inte
ökat i paritet med intäktsökningen.

Omsättning
Nettokostnadsandel
Resultat
Likviditet
Soliditet
Eget kapital
Långfristiga skulder
Borgensförbindelser
Balansomslutning

201708
390 632
- 323 099
23 268
66 490
4,4%
30 368
425 725
410 600
696 785

201608
330 500
321 000
5 429
37 800
1,0%
6 627
343 735
410 600
638 498

Finansförvaltning
tkr
Räntebärande skulder/tillgångar, %
Räntebärande fordringar/tillgångar, %
Räntekostnad
Genomsnittlig upplåningsränta
Upplåningens förfallostruktur, 5-

201708
425 725
64 113
2 656
1
425 725

201608
343 700
64 113
2 400
1
343 700

2015
64 200
64 113
250
1
64 200

VafabMiljö är exponerade för ränterisker, risker för kundförluster samt risk för anläggningsskador. Riskerna
hanteras genom efterlevnad och stöd av Västerås stads finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt
fullvärdesförsäkring av anläggningsbeståndet. Förbundets ränterisk måste anses som relativt liten i paritet till de
räntebärande skuldernas andel av tillgångarna. Under 2017 har förbundet minskat de långfristiga skulderna med
45 mkr. Det gör att de räntebärande skulderna i förhållande till tillgångarna minskat från 2016 till 2017 med 5,6
procentenheter.
Förbundet har endast finansiell anläggningstillgång i form av aktier i dotterbolaget VafabMiljö AB. Aktierna
uppgår till 64,2 mkr men det bokförda värdet på det justerade egna kapitalet i dotterbolaget uppgår bara till 55
mkr. Det föreligger således ett nedskrivningsbehov. Förbundet har inga derivat, ränteswappar eller andra
säkringslösningar.

VafabMiljö Kommunalförbund
222000-3129

6

Borgensåtaganden och koncernens resultat
Mnkr
Borgensåtagande
Nyttjad borgen
Koncernens resultat
Kommunalförbundets resultat

201708
410 900
260 933
23 268
4 529

201608
410 900
337 924
5 329
-1 136

2015
1 198
1 198

Det totala nyttjade borgensåtagandet var 260,9 mkr vid utgången av 2017-08-31, en minskning med
76,9 mkr i förhållande till föregående år. Förbundet har under året minskat sin låneskuld med 45,1
mnkr.
VafabMiljö har idag en beviljad borgen från ägarkommunerna på totalt 410,9 mkr, varav en
kreditlimit på för lånen om totalt 336,6 mkr. 11 medlemskommuner har beslutat om utökad borgen till
totalt 625,0 mkr, varav 566,7 mkr för lån. Skinnskattebergs kommun kommer ta beslut under
november 2017. Sammantaget kan riskexponeringen anses vara låg.

Pensionsförvaltning
Förbundet har sina anställdas pensioner tryggade via en avsättning och en försäkringslösning via KPA.
Pensionsavsättningen har ökat med 0,8 mkr på grund av fler anställda, lägre ränta och längre medellivslängd.
Den totala avsättningen uppgår till 21,9 mkr (21,1 mkr). Förbundet har valt att inte flytta del av
pensionsavsättningen till ansvarsförbindelser enlig RKR 7:1, utan inväntar ny lagstiftning där eventuellt
förslaget att ansvarsförbindelsen skall ses som avsättning i balansräkningen.

Driftsredovisning per verksamhet inkl interna poster
Verksamheter tkr

Budget
201708

Utfall Avvikelse Budget
201708
helår
2017

VafabMiljö Kommunalförbund Totalt
Verksamhetens intäkter
349 758 390 629
Verksamhetens kostnader
arbetskraft
-99 389 -100 611
Övriga verksamhetskostnader
-206 480 -222 488
Avskrivningar
-38 953 -40 093
Finansiella poster
-3 368
-4 171
Årets resultat
1 568 23 266

Prognos
helår
2017

40 871 527 276

583 720

-1 222 -149 623
-16 008 -309 709
-1 140 -59 336
-803
-6 802
21 698
1 806

-152 394
-335 926
-60 993
-7 595
26 812
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Investeringsredovisning
Projekt

Budget
helår
2017
18 790
83 070
16 200
3 935
121 995

Avdelning Produktion
Avdelning Process & Underhåll
Avdelning Transport & Logistik
Avdelning Övriga
Summa nettoinvesteringar

Utfall
201708
9 789
18 043
3 343
3 191
34 366

Avvikelse
9 001
65 027
12 857
744
87 629

Prognos
helår
2017
15 773
39 556
10 623
4 381
70 333

Investeringsbudgeten för 2017 är 143,9 mkr varav 22 mkr för sluttäckning. Utfallet för T1
och T2 var 38,6 mkr och prognosen för helåret har beräknats till 78,8 mkr, vilket är 65,1
mkr lägre än budgeterat. Kommunalförbundets största investering hittills är
"Biogasproduktion med upp-gradering". Investeringen uppgår totalt till ca 95 mkr och har
tilldelats ett klimat-investeringsstöd på 32 mkr från Naturvårdsverket. Det består av ny
förbehandling, suspensionstankar & rötkammare, lågspänningsverk, hygienisering samt
gasrening. Projektet kommer att pågå 2017-2020. Beräknade betalningsutfallet på 19 mkr
för 2017 flyttas till 2018
Väsentliga personalförhållanden
Personal

Medelantalet anställda (st)
Antal fast anställda (st)
Personalkostnad (mkr)

Prognos
helår
2017

Utfall
Utfall
2017-08-31 2016-08-31

243
244
152,4

243
243
100,6

228
228
87,7

Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
- sjukfrånvaro för män
- sjukfrånvaro för kvinnor
- anställda -29 år
- anställda 30 - 49 år
- anställda 50 år -

201708
5,5 %
4,6 %
7,9 %
1,8 %
6,0 %
6,1 %

201608
5,3 %
4,9 %
6,3 %
1,7 %
4,1 %
7,3 %

* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer.

Miljöredovisning
Större delen av VafabMiljös verksamhet är reglerad genom tillstånd enligt Miljöbalken. Detta gäller för samtliga
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5 avfallsstationer, 18 Återbruk samt förbränning- och biogasanläggningar. Ett nytt tillståndsbeslut för
Återbruket i Trångfors har överklagats av VafabMiljö till mark- och miljödomstolen den 5 maj 2017.
Anledningen till överklagandet är bland annat att VafabMiljö vill kunna ta emot större mängder farligt avfall än
vad domstolen medgett. Domstolen har ännu inte tagit ställning till överklagandet. Inga förelägganden enligt
miljöbalken som är väsentliga för förbundet föreligger. Inom ramen för ledningssystemet arbetar VafabMiljö
med att ständigt förbättra verksamheten. Verksamheten påverkar miljön, mest positivt men även negativt.
VafabMiljö informerar om sortering och avfall till företag och hushåll, omhändertar lakvatten, utvinner och
producerar gas vilket innebär positiv påverkan på miljön. Den historiska deponeringen samt utsläpp till luft från
transporter är områden där insatser för minskning av miljöpåverkan genomförs. VafabMiljö bidrar till forskning
och utveckling på miljöområdet genom samarbete med bland annat Mälardalens högskola, KTH, och SLU.

Viktiga förhållanden för bedömning av utveckling och tillstånd
·

·

·

·

Ett fortsatt högt inflöde av jordar kommer att ha en positiv påverkan på ekonomin,
exempelvis innebär prognosen för 2017 dubbelt så höga intäkter jämfört med budget.
Handlar om ca 30 mkr högre intäkter under 2017. Bedömningen av det fortsatta
inflödet har stor påverkan på ekonomin.
Importen av avfall gör att priserna på förbränning av avfall ökar. Samtidigt gör
importen att intäkterna från försäljning av returträ och grönflis sjunker kraftigt. För
verksamhetsavfallet har en justering av priset på inkommande flöden genomförts så
att det inte blir någon ekonomisk påverkan på resultatet. Däremot kan inte
motsvarande justering göras för hushållsavfallet under 2017 och 2018. Kan handla om
ca 7-8 mkr i ökade kostnader för hushållsdelen av vår verksamhet.
Ersättningen för olika material ligger på en hög nivå. Svårt att bedöma hur den
intäkten kommer att utvecklas den närmaste tiden. Påverkas av konjukturläget i
världsekonomin. Ersättningsnivåer under september skulle ge ca 30 mkr i intäkter
med de årsvolymer vi har. De lägsta ersättningsnivåerna under 2017 skulle med
motsvarande årsvolymer ge ca 26 mkr i intäkter. Av dessa intäkter står
hushållsavfallet för ca 80 procent.
För hushållsavfallsdelen innebär varje ny lägenhet som produceras i regionen
intäktsökningar på ca 1500 kr. Eftersom stora delar av kostnaderna är fasta kommer
de intäkterna generera höga marginaler.
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Resultaträkningar

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets skatteskuld
Årets vinst

Not
1
2
3
4

5

9

Koncernen
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

Förbundet
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

390 629
-323 281
-40 093

330 499
-288 902
-32 422

390 632
-323 099
-40 093

330 499
-288 693
-32 422

27 255

9 175

27 440

9 384

141
-4 313

0
-3 955

141
-4 313

0
-3 955

-5 432
17 651

5 220

23 268

5 429
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Balansräkningar

Not
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Koncernen
2017-08-31 2016-08-31

Förbundet
2017-08-31 2016-08-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar

6
672

Materiella
anläggningstillgångar
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella
anläggningstillgångar
Finansiella
anläggningstillgångar

7

Summa
anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Förråd m. m
Fordringar
Kassa och Bank
Summa
omsättningstillgångar

Summa tillgångar

8

672

177 862
242 978

118 801
220 450

177 862
242 978

118 801
220 450

23 930

108 648

23 930

108 648

724

1 599

64 924

65 799

446 166

449 498

510 366

513 698

3 431
117 134
66 490

3 381
146 403
37 140

3 431
116 512
66 490

3 381
146 403
37 140

187 055
633 221

186 924
636 422

186 433
696 799

186 924
700 622
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Balansräkningar

Not

11

Koncernen
2017-08-31 2016-08-31

Förbundet
2017-08-31 2016-08-31

Eget kapital,
avsättningar och
skulder
Eget kapital
Övrigt eget kapital
Årets vinst

9

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
och liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital,
avsättningar och
skulder

10
11

12
13

3 882

-1 783

7 100

1 198

17 651
21 533

5 220
3 347

23 268
30 368

5 429
6 627

21 945
102 569
124 514

19 235
91 584
110 819

21 945
102 569
124 514

19 235
91 584
110 819

361 612
125 562
487 174

418 151
104 105
522 256

425 725
116 192
541 917

482 351
100 825
583 176

633 221

636 422

696 799

700 622

16 823
Inga

16 823
Inga

16 823
Inga

16 823
Inga

Panter och
ansvarsförbindelser
Panter och därmed
jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelse
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Noter, gemensamma för moderbolag och koncern
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att: (Om principerna
hade varit oförändrade jämfört med föregående år, så skulle det ha angetts här) Intäkter redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen
och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.
Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värdering av
kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Sammanställd redovisning
I VafabMiljö Kommunalförbund ingår dotterbolaget VafabMiljö AB (556191-4200) som ägs sedan
2015-06-19 till 100%. Inga förändringar har skett under året koncernstrukturen.
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsmetoden avses att
det förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen elimineras. Ekonomiska transaktioner mellan de i
koncernen ingående bolagen respektive kommunen har i allt väsentligt eliminerats. De kommunala
bolagets redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen, Bokföringslagen samt
Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunalförbundet
och det kommunala bolaget är kommunalförbundets redovisningsprinciper vägledande för den
sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats.
INTÄKTER
Redovisning av intäkter
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning av varor och tjänster
redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljning redovisas efter
avdrag för moms och rabatter. I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning. Övriga
intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande: Hyresintäkter i den period uthyrning avser och
ränteintäkter i enlighet med effektiv avkastning.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärde
Investeringsbidrag redovisas från och med 2016 som en förutbetald intäkt och periodiseras över
anläggningens nyttjandeperiod. Tidigare redovisades investeringsbidrag så att de reducerade det
bokförda värdet. Jämförelsetalen för tidigare år har inte omräknats enligt den nya principen, då
restvärdena inte är väsentliga. Inga räntor aktiverats.
Avskrivning
Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark
och pågående arbeten görs inga avskrivningar.
En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgång görs.
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Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriell tillgång
3 år
Mark
Byggnader
15-30 år
Tekniska anläggningar 7-15 år
Maskiner
7-15 år
Övriga inventarier
5-10 år
För tillgångar med olika nyttjandeperiod överstigande 500 mkr tillämpas komponentavskrivning.
Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är
nödvändigt. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 5 år
eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 100 tkr. Nyttjandeperioden revideradess för
samtliga tillgångar vid överlåtelse. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader.
Avskrivningsmetod
I normalfallet tillämpas linjär avskrivning, dvs. lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning
påbörjas vanligtvis när tillgången tas i bruk. Andra metoder används i speciella fall när dessa bättre
återspeglar tillgångens förbrukning och tillgången har ett värde. Ett sådant exempel är anläggning för
deponi där en produktionsberoende avskrivningsmetod tillämpas, vilket innebär att avskrivning görs i
den takt som deponin tas i anspråk.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år
klassificeras som anläggningstillgång. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och
gäller som gemensam gräns för materiella och immateriella tillgångar och därmed också för
finansiella leasingavtal.
Nedskrivningar
Om en nedskrivning har gjorts efter prövning skall tillgången beskrivas, beloppet som påverkat
resultatet skall redovisas och omständigheterna till nedskrivningen skall belysas.
Avsättningar och ansvarsförbindelser
Avsättningar för deponi har tagits upp till den ackumulerade del som kommunerna årligen har
debiteras, i enlighet med en uppsatt 30 års plan fram tom år 2057 reducerat med årets kostnader för
återställande och efterbehandling av de äldre deponierna på Förbundets anläggningar.
Återställningsplanen är nuvärdesberäknad och uppdateras vart tredje år. För den nya deponin görs en
avsättning utifrån antalet deponerade ton.
Värdering och upplysningar om pensionsförpliktelser
Pensionsförpliktelser för anställda i förbundet redovisas som pensionsavsättning och avviker från
RKR 7.1 där pensioner intjänade före 1998 skall redovisas som ansvarsförbindelse. Ingen av de
förtroendevalda har uppdrag på en betydande del av en heltid
och har därmed inte rätt till pension enligt ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda”.
Redovisning av hyres-/leasingavtal
Leasingavtal där varje enskilt avtal är oväsentligt och enskilt klassificeras som operationell leasing.
När värdet är väsentligt redovisas avtalet som finansiell leasing.
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Verksamhetens intäkter
Koncernen
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

Kommunala uppdraget
Taxor och avgifter
Behandlingsintäkter för hushållens
och återbruksavfall
Kommunala utvidgade uppdraget
Transportintäkter hushåll
Förorenade jordar
Mottagningsintäkter från kommunal
verksamhet
Värmeintäkter från Norsa
förbränningsanläggning
Biogasintäkter främst från
hushållens organiska avfall
Hyror och arrenden
Försäljning konsulttjänster
Övriga intäkter
Realisationsvinst
Övriga uppdrag
Behandlingsintäkter övrigt avfall
Transportintäkter övriga
Summa
Not 3

Förbundet
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

177 341

146 506

177 341

146 506

27 558

13 011

27 558

13 011

5 582
32 540

23 931
12 814

5 582
32 540

23 931
12 814

2 062

4 310

2 062

4 310

11 101

11 524

11 101

11 524

44 582
2 757
5 503
905
11

46 031
413
1 852
2 435
1 205

44 582
2 757
5 503
905
11

46 031
413
1 852
2 435
1 205

53 806
26 881
390 629

40 625
24 046
330 499

53 806
26 884
390 632

40 607
25 860
330 499

Verksamhetens kostnader
Koncernen
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

Inköp av driftverksamhet
Inköp av transporttjänster
Personalkostnader
Pensionskostnader
Inköp av återvinningsmaterial
Inköp av el och fjärrvärme för drift
Avfallsskatt
Avsättning till deponier
Övriga externa kostnader
Summa

-136 253
-96 351
-4 260
-24 616
-9 261
-5 165
-13 463
-10 793 -323 281

-61 837
-44 954
-87 669
-2 736
-7 015
-6 926
-12 634
-64 131 -288 902

Förbundet
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31
-136 253
-96 351
-4 260
-24 616
-9 261
-5 165
-13 463
-10 792
-323 099

-61 628
-44 954
-87 669
-2 736
-7 015
-6 926
-12 634
-65 131
-288 693
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Avskrivningar
Koncernen
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

Avskrivning byggnader och
anläggningar
Avskrivning maskiner och
inventarier
Avskrivning på goodwill
Summa
Not 5

Förbundet
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

-9 381

-6 629

-9 381

-6 629

-30 376
-336
-40 093

-25 792
-32 422

-30 376
-336
-40 093

-25 792
-32 422

Finansiella kostnader
Koncernen
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

Förbundet
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

Räntekostnader
-2 689
-2 215
-2 689
Bankgarantier, ränteavgift på revers
och borgensavgift
-942
-1 078
-942
Övriga finansiella kostnader
-682
-665
-682
Summa
-4 313
-3 955
-4 313
År 2015 låg ränte- och borgensavgiften under övriga kostnader med 1.404 tkr.

Not 6

Materiella anläggningstillgångar

-2 215
-1 078
-665
-3 955
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Förbundet

Finansiella anläggningstillgångar

2017-01-01
-2017-08-31

2016-01-01
-2016-08-31

64 200
20
704
64 924

64 200
1 599
65 799

Aktier och andelar i dotterbolag
Aktier och andelar i intressebolag
Certifikat och utsläppsrätter
Summa
I koncernen är aktierna i dotterbolag eliminerade med
64.200 tkr.
Not 8

Fordringar
Koncernen
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Fordran mot ägarkommunerna
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 9

Eget kapital

Eget Kapital
Årets resultat
Övrigt eget kapital
Utgående eget kapital

Förbundet
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

69 589

76 614

69 589

76 614

35 976
1 461
10 108
117 134

32 182
32 768
4 838
146 403

35 976
1 461
9 486
116 512

32 182
32 768
4 838
146 403

Förbundet
2017-01-01
-2017-08-31

2016-01-01
-2016-08-31

23 268
7 100
30 368

5 429
1 198
6 627

Samtliga kommuner har i kommunernas resp. kommunredovisningen haft en budget i
+/-0 kr, förutom Enköping och Västerås som innan verksamhetsöverlåtelsen budgeterade
-2,5 mkr för Enköping, respektive -5 mkr för Västerås. Kommunalförbundet har minskat
underskottet för dessa kommuner och visar mer eller mindre positiva resultat för övriga
kommuner. Det negativa resultatet för Fagersta och Norberg beror av att övergång
gjordes 2017-04-01 och underskottet från särredovisningen och implementeringskostnader har inte täckts ännu av abonnentintäkterna. För Köping, Arboga och Kungsör
finns ett negativt resultat då abonnentintäkter ännu inte har överlåtits.
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Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

Pensionsförpliktelse KPA
Pensionsförpliktelse före 1988
enligt KPA
Pensionsförpliktelse efter 1988
enligt KPA
Summa avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Övertagande av pensioner vid
verksamhetsförlåtelse från Vafab
Miljö AB
Årets förändring
Utgående avsättning
Not 11

Förbundet
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

7 633

7 528

7 633

7 528

14 312
21 945

11 707
19 235

14 312
21 945

11 707
19 235

21 128

19 235

21 128

-

817
21 945

19 235

817
21 945

19 235
19 235

Andra avsättningar
Koncernen
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

Avsatt för återställande av äldre
deponier
Redovisat värde vid periodens
början
Övertaget värde från
verksamhetsöverlåtelse
Periodens avsättningar
Ianspråktaget under perioden
Utgående avsättningar
Avsatt för återställande av aktiv
deponi
Redovisat värde vid periodens
början
Övertaget värde från
verksamhetsöverlåtelse
Periodens avsättningar
Utgående avsättningar

Förbundet
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

67 809

59 197

67 809

-

12 467
80 276

12 466
71 663

12 467
80 276

59 197
12 466

10 887

9 343

10 887

-

996
11 883

168
9 511

996
11 883

9 343
168
9 511

71 663
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Koncernen
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31
Andra avsättningar
Redovisat värde vid periodens
början
Övertaget värde från
verksamhetsöverlåtelse
Summa andra avsättningar
Utgående avsättningar

Förbundet
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

10 410

10 410

10 410

-

10 410
102 569

10 410
91 584

10 410
102 569

10 410
10 410
91 584

Avsättningen avser återställande av de äldre 6 icka-aktiva deponierna i regionen.
Återställandet påbörjas 2009 och beräknas pågå tom 2027. Projektering av den sita etappen
pågår för närvarande. Avsättning för återställande av den aktiva deponin i anspråkstagen år
2009 görs med 25 kr per ton för icke-farligt avfall och 61 kr per ton för farligt avfall som
läggs på deponin. Beräkningarna är uppdaterade 2016 och baserar sig på den tidigare
utredning som gjordes avseende metod för att återställa deponierna
Not 12 Långfristiga skulder

Ingående låneskuld
Övertagen checkräkningskredit vid
verksamhetsöverlåtelse
Nyupplåningar under året
Årets amortering/självfinansiering
Utgående låneskuld
Långfristiga skulder
Skulder till Västerås stad
Skulder till medlemskommuner
Skuld till dotterbolag
Förskott från Naturvårdsverket
Summa

Koncernen
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31
405 931

Förbundet
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

379 228

470 843

64 200

-44 319
361 612

38 923
418 151

-45 118
425 725

379 228
38 923
482 351

301 403
36 209
24 000
361 612

381 942
36 209
418 151

301 403
36 209
64 113
24 000
425 725

385 443
36 209
60 699
482 351

Genomsnittlig ränta per 2017-08 ca 1,5 % och under 2016 ca 1,7 %. Inga lån förfaller inom 5
år.
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Kortfristiga skulder
Koncernen
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och
löneavdrag
Semesterlöneskuld
Pensionskostnader och löneskatt
Upplupen abonnentskuld
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Summa

Förbundet
2017-01-01 2016-01-01
-2017-08-31 -2016-08-31

24 720
5 486

20 529
4 128

24 720
5 486

20 529
4 128

9 288
8 948
4 318
34 573

3 553
7 379

3 553
7 379

32 768

9 288
8 948
4 318
34 573

32 768

38 229
125 562

35 748
104 105

28 859
116 192

32 469
100 825

Västerås 2017-

Yngve Wernersson (S)
Västerås

Marie Norin Junttila (S)
Kungsör

Magnus Eriksson (SBÄ)
Sala

Henning Bask (S)
Norberg

Eleonor Wikman (S)
Fagersta

Sverre Ahlbom (S)
Enköping

Elisabeth Bertö (M)
Arboga

Peter Ristikartano (MP)
Hallstahammar

Per Möller (C)
Heby

Anne Tjernberg (S)
Köping

Patrik Gålbom (L)
Skinnskatteberg

Vår granskningsrapport har lämnats den

2017

Joa Silver
Barbara Conte
Av Västmanlands kommuner och landsting utsedda
förtroendevalda revisorer

Leif Nilsson
Av Heby kommuns fullmäktige
förtroendevald revisor

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-11-12

§
Ny förbundsordning för Västra Mälardalens
Kommunalförbund (KS 2017/463)
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004
som ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under
2006 då ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom
administration tillkom.
Förbundet och dess medlemskommuner har sedan en tid identifierat ett behov av att utveckla förbundsordningen utifrån styrning,
ledning och finansieringsprinciper.
KPMG fick under 2016 i uppdrag att ta fram förslag till ny förbundsordning. Syftet var att föreslå en modell för förenklad finansiering samt tydliggöra ansvar och på så sätt underlätta det löpande
arbetet samt skapa förutsättningar för en mer effektiv verksamhet.
De största förändringarna i föreslagen förbundsordning innebär att
-

en ledningsgrupp i förbundet inrättas bestående av kommuncheferna från respektive organisation och VMKF:s ledning.
Ledningsgruppens uppdrag är att samordna budgetprocess,
bereda ärenden samt vara den sammanhållande instansen för
att samordna dialog och kommunikation mellan medlemskommunerna och förbundet

-

den så kallade basöverenskommelsen i detalj tydliggör åtaganden och ersättningar mellan kommunerna, bolagen och
VMKF.
Finansiering av gemensam administration, exempelvis Direktion och ekonomi- och personalfunktion, fördelas ut på respektive huvudverksamhet inom hela förbundet.
Om inte annat anges fördelas ersättningen för övriga huvudverksamheter efter befolkning eller pris per styck.

Fördelningstalen skrivs in i bilaga till förbundsordningen. Den är i
nuläget inte klar.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens kommunalförbund, Arboga kommun,
Köpings kommun, Surahammars kommun, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-11-12

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17
med bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 189

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning
för Västra Mälardalens Kommunalförbund att gälla från och med
den 1 januari 2018.
Beslut om bilagan med fördelningstal fattas så snart förhandlingarna kring den är klar.
Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i
övriga medlemskommuner.

Reviderad förbundsordning redovisas som KS-handling nr x/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens kommunalförbund, Arboga kommun,
Köpings kommun, Surahammars kommun, akten
Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-11-17

KS 2017/463

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Reviderad förbundsordning Västra Mälardalens
Kommunalförbund
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 som ett Räddningstjänstförbund. Förbundet ombildades under 2006 då ytterligare en förvaltning med olika verksamheter inom administration tillkom.
Förbundet och dess medlemskommuner har sedan en tid identifierat ett behov av
att utveckla förbundsordningen utifrån styrning, ledning och finansieringsprinciper.
KPMG fick under 2016 i uppdrag att ta fram förslag till ny förbundsordning.
Syftet var att föreslå en modell för förenklad finansiering samt tydliggöra ansvar
och på så sätt underlätta det löpande arbetet samt skapa förutsättningar för en mer
effektiv verksamhet.
De största förändringarna i föreslagen förbundsordning (bilaga 1) innebär att
-

en ledningsgrupp i förbundet inrättas bestående av kommuncheferna från
respektive organisation och VMKF:s ledning.
Ledningsgruppens uppdrag är att samordna budgetprocess, bereda ärenden
samt vara den sammanhållande instansen för att samordna dialog och
kommunikation mellan medlemskommunerna och förbundet

-

den så kallade basöverenskommelsen i detalj tydliggör åtaganden och
ersättningar mellan kommunerna, bolagen och VMKF.
Finansiering av gemensam administration exempelvis Direktion och
ekonomi- och personalfunktion fördelas ut på respektive huvudverksamhet
inom hela förbundet.
Om inte annat anges fördelas ersättningen för övriga huvudverksamheter efter
befolkning eller pris per styck.

Fördelningstalen skrivs in i bilaga till förbundsordningen. Den är i nuläget inte
klar.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

2017-11-17

KS 2017/463

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till reviderad förbundsordning
för Västra Mälardalens Kommunalförbund att gälla från och med den 1 januari
2018.
Beslut om bilagan med fördelningstal fattas så snart förhandlingarna kring den är
klar.

Beslutet gäller under förutsättning att motsvarande beslut fattas i övriga
medlemskommuner.

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

1

Antagen av Köpings kommunfullmäktige den 28 maj 2012, § 46 Antagen av
Arboga kommunfullmäktige den 31 maj 2012, § 86 Antagen av Kungsörs
kommunfullmäktige den 7 maj 2012, § 57 Antagen av Surahammars
kommunfullmäktige den 14 maj 2012, § 53
Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 24 februari månad 2014, § 16 i Köping,
den 20 februari 2014, § 14 i Arboga och den 10 februari 2014, § 15 i Kungsör.
Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 28 april 2014, § 37 i Köping, den 24
april 2014, § 61 i Arboga.
Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 26 maj 2014, § 48 i Köping, den 22
maj 2014, § 71 i Arboga och den 12 maj 2014, § 64 i Kungsör.
Reviderad utifrån kommunfullmäktigebeslut den 15 juni 2015, § 74 i Köping, den 21
maj 2015, § 79 i Arboga och den 8 juni 2015, § 90, i Kungsör.
Förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund
Nedanstående förbundsordning ersätter tidigare förbundsordning för Västra Mälardalens Kommunalförbund
som antogs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige att gälla från och med den 1 juli 2012.
Förbundsordningen har reviderats med anledning av den översyn som gjordes under 2016.
Namn och Säte
1.§ Kommunalförbundets namn är Västra Mälardalens Kommunalförbund, nedan kallat förbundet.
Förbundet har sitt säte i Köping.
Medlemmar
2.§ Medlemmar i kommunalförbundet är Köping, Arboga. Kungsörs och Surahammars kommuner
(förbundsmedlemmar).
Förbundets ändamål m m
Räddningstjänst
3.§ Förbundet ansvarar för en för förbundsmedlemmarna gemensam organisation för den räddningstjänst
som enligt lagen om skydd mot olyckor med följdförfattningar åvilar var och en av
förbundsmedlemmarna.
Om räddningsinsats inom en medlemskommun medför betydande kostnader för Västra Mälardalens
Kommunalförbund, utgår ersättning från den kommun där olyckshändelsen inträffat, för den del av
räddningskostnaden som överstiger 1,5 gånger gällande prisbasbelopp.
Förbundet ska också ansvara för den räddningstjänst under höjd beredskap samt den olycks- och
skadeförebyggande verksamhet som åligger förbundsmedlemmarna enligt lagen om skydd mot
olyckor med följdförfattningar, dock med nedanstående begränsning:
Förbundet ansvarar för den samlade sotningsverksamheten i medlemskommunerna innefattande
fastställande av sotningsfrister, erforderlig tillsyn samt beslut om dispens för fastighetsägare att
själva utföra, eller låta någon annan utföra rengöring/sotning på den egna fastigheten enligt lagen om
skydd mot olyckor 3 kap 4 § andra stycket.
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Förbundet beslutar också om brandskyddskontroll i särskilda fall enligt förordningen om skydd mot
olyckor 3 kap 1 § andra stycket. Förbundet har att fullfölja de entreprenadavtal för
sotningsverksamheten som respektive medlemskommun tecknat.
Taxor för tillsyn, sotning och brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor bereds av
förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med beslut om
budget.
Förbundet ska vidare svara för de uppgifter enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor som
åvilar var och en av medlemskommunerna. Det ankommer därvid på förbundet att med stöd av lagen
bl. a. meddela tillstånd, utöva tillsyn, meddela förelägganden och förbud i förekommande fall.
Taxor för tillståndshantering och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor bereds av
förbundet och beslutas av respektive medlemskommuns fullmäktige i samband med beslut om
budget.
4.§ Förbundet är huvudman för verksamheterna och ska upprätta handlingsprogram i enlighet med lagen
om skydd mot olyckor 3 kap 3 och 7 §§.
Handlingsprogram ska upprättas i samverkan med förbundsmedlemmarna. Innan program antas ska
förbundsmedlemmarna beredas tillfälle att yttra sig över förslaget. Motsvarande förfarande gäller
även vid förändringar eller tillägg i handlingsprogram.
5.§ Förbundet får i övrigt åta sig uppgifter i nära anslutning till de lagstadgade uppgifterna som
restvärdesräddning, larmförmedling, teknisk service, säkerhetsvakttjänst och utbildning.
Administration
6.§ Förbundet ska ansvara för driftfrågor, administrativ service, handläggning och konsultativt stöd till
förbundsmedlemmarna inom nedanstående områden. Förbundet ska teckna basöverenskommelser
med respektive medlemskommun som i detalj reglerar tillhandahållandet av tjänster samt
ersättningar för dessa tjänster.
Driftfrågor, administrativ service och konsultativ stödverksamhet
8 § Förbundet ska svara för driftfrågor, administrativ service och konsultativ stöd-verksamhet till
förbundsmedlemmarna inom nedanstående områden
• IT – drift, support
Förbundet ansvarar för en gemensam organisation för teknisk utrustning, drift och support.
IT – drift och support
Förbundet ska hålla en gemensam organisation för drift och support inom IT-området för
Köpings och Kungsörs kommuner. Förbundet ska även ta emot motsvarande uppgifter från
Arboga kommun i den takt och vid de tidpunkter som överenskoms mellan Arboga kommun
och övriga förbunds-medlemmar.
Arboga kommun överlämnar initialt drift och support av ärende- och
dokumenthanteringssystem samt webbsystem samt kompetens för webbutveckling till
förbundet.
• Systemförvaltning
Förbundet ansvarar för en organisation som förvaltar de kommungemensamma systemen.
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• Telefoni
Förbundet ansvarar för en organisation för telefoni innefattande teknisk utrustning inklusive
support, växel och reception.
Telefoni
Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam organisation för IP-telefoni
innefattande teknisk utrustning.
Surahammars kommun överlämnar till förbundet att svara för drift och support av system för IPtelefoni innefattande teknisk utrustning.
•

Personal- och löneadministration
Förbundet ansvarar för personal- och löneadministration, systemförvaltning av system
kopplade till lönehantering och pensionshandläggning samt support och utbildning
avseende dessa processer och system.
Personaladministration
Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam organisation för
löneadministration, innefattande gemensamt lönesystem inklusive pensionshandläggning.4
(9)
Förbundsmedlemmarna får överlämna till förbundet att svara för gemensamma
kompetensutvecklingsinsatser samt tillhandahålla olika former av specialistkompetens
inom det personaladministrativa området.

•

Ekonomiadministration
Förbundet ansvarar för en gemensam organisation gällande skanning av leverantörsfakturor
(fakturaskanning)
Ekonomiadministration
Förbundet ska hålla ett för förbundsmedlemmarna gemensamt ekonomi-system.
Förbundsmedlemmarna får överlämna till förbundet att tillhandahålla olika tjänster inom det
ekonomiadministrativa området samt vad gäller försäkrings-frågor, riskhantering m m.

•

Inköp och upphandling
Förbundet ansvarar för en gemensam inköps- och upphandlingsfunktion med uppgift att
samordna upphandlingar av varor och tjänster samt tillgodose behov av
specialistkompetens inom upphandlingsområdet. Upphandlingsfunktionen kan agera
inköpscentral där så är lämpligt.

Inköp/upphandling
Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam inköps-/ upphandlingsfunktion
med uppgift att samordna förbundsmedlemmarnas upphandlingar av varor och tjänster samt
tillgodose förbundsmedlemmarnas behov av specialistkompetens på upphandlingsområdet.
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•

Arkiv
Förbundet ansvarar för en gemensam specialistfunktion för arkivfrågor.
Arkiv
Förbundsmedlemmarna får överlämna till förbundet att hålla en för
förbundsmedlemmarna gemensam specialistfunktion för arkivfrågor.

•

Säkerhet och krisberedskap
Förbundet ansvarar för att tillhandahålla gemensamma resurser för säkerhets- och
krisberedskapsfrågor som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen
(2002:833) om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting m. m.

Krisberedskap
Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam resurs för krisberedskapsfrågor
som stöd till förbundsmedlemmarna i deras uppgifter enligt lagen (2002:833) om extraordinära
händelser i fredstid hos kommuner och landsting m m.
•

Personuppgiftsombud
Förbundet ansvarar för att tillhandahålla en för förbundsmedlemmarna gemensam
specialistfunktion som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204).
Allmänna dataskyddsförordningen antogs 2016-04-27 och kommer börja gälla 2018-0525 och ersätter då personuppgiftslagen.
Personuppgiftsombud
Förbundet ska tillhandahålla en för förbundsmedlemmarna gemensam specialistfunktion
som personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen (1998:204).

•

•

Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Förbundet ansvarar för handläggning och beslut i ärenden om bostadsanpassningsbidrag.
Förbundet ansvarar för handläggning och beslut vad avser parkeringstillstånd för
rörelsehindrade.
Bostadsanpassningsbidrag och parkeringstillstånd för rörelsehindrade
7§ Förbundet svarar för handläggning och beslut i ärenden om bostads-anpassningsbidrag i
medlemskommunerna.
Förbundet svarar vidare för handläggning och beslut vad avser parkerings-tillstånd för
rörelsehindrade.
Tillkommande uppgifter
Förbundet får tillhandahålla ytterligare tjänster med nära koppling till ovanstående
områden eller andra administrativa tjänster för att tillgodose förbundsmedlemmarnas
specifika behov.

Tillkommande uppgifter
Förbundsmedlem får överlämna ytterligare uppgifter till förbundet inom de områden och
i den omfattning som förbundsmedlemmarna överenskommer.
Övrigt
7.§ För kommunalförbundet och dess verksamheter gäller föreskrifterna i kommunallagen, de lagar och
andra författningar som reglerar verksamheterna samt denna förbundsordning, bilagda reglemente
för förbundsdirektionen (bilaga 1) samt bilagda revisionsreglemente (bilaga 2).
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Organisation
8.§ Förbundet ska vara ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Direktionen ska likväl vara en
sådan nämnd som sägs i lagen om skydd mot olyckor 3 kap 3 och 8 §§.
9.§ Direktionen ska bestå av 10 ledamöter och 10 ersättare. Förbundsmedlemmarnas fullmäktige väljer
representanter i direktionen för en mandatperiod på fyra år räknat från och med den 1 januari året
efter det val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. Platserna i direktionen fördelas enligt följande:
Köpings kommun
Arboga kommun
Kungsörs kommun
Surahammars kommun

3 ledamöter och 3 ersättare.
3 ledamöter och 3 ersättare.
3 ledamöter och 3 ersättare
1 ledamot och 1 ersättare

Ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande utses av direktionen. Posterna som
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska rotera vartannat år mellan
medlemskommunernas företrädare från Köping, Arboga och Kungsör.
10.§ Bestämmelserna i kommunallagen 3 kap 23 och 24 §§ samt 4 kap 23 a § om valbarhet och sättet att
utse ledamöter och ersättare ska i övrigt tillämpas när förbundsmedlemmarna förrättar val av
direktion.
11.§ Inför varje mandatperiod bestämmer förbundsmedlemmarna den ordning i vilken ersättarna ska
inkallas till tjänstgöring i direktionen.
12.§ Förbundets verksamhet ska organiseras i två förvaltningar; en för räddningstjänst och en för
driftfrågor, övriga överlämnade myndighetsuppgifter, administrativ service, och konsultativ
stödverksamhet. Den senare förvaltningen ska även svara för förbundets interna administration.
enheter
Ledningsgrupp
13.§ Medlemskommunerna ska inrätta en ledningsgrupp bestående av kommuncheferna från respektive
organisation. Ledningsgruppen ansvarar för styrning och samordning av förbundet. Till dessa hör att
ansvara för att den överenskomna årscykeln för budget-, boksluts- och verksamhetsplanering hålls,
att gemensamma policies utarbetas, att övriga gemensamma frågor hanteras som berör samarbetet
samt att frågor rörande kommunalförbundets uppdrag och eventuella förändringar av detta bereds.

6

Revision
14.§ För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och
revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun utser en revisor. Valet ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar.
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen.
För granskning av förbundets verksamhet enligt bestämmelserna i kommunallagen och
revisionsreglementet ska förbundet ha fyra revisorer. Kommunfullmäktige i Köpings kommun utser
revisorerna. Valet ska föregås av samråd med övriga förbundsmedlemmar med utgångspunkten att varje
förbundsmedlem ges möjlighet att vara företrädd med en revisor.
Revisorer väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen.

Initiativrätt
15.§ Ärenden i direktionen får väckas av ledamot i direktionen samt förbundsmedlem genom
framställning av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.
Närvarorätt
16.§ Direktionen avgör själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare har rätt att närvara och
yttra sig vid direktionens sammanträde.
Kommunstyrelsens ordförande i respektive medlemskommun har dock alltid rätt att närvara och yttra
sig vid direktionens sammanträden.
Kungörelser och tillkännagivanden
17.§ Förbundets anslagstavla är Köpings kommuns officiella anslagstavla. Förbundets kungörelser,
tillkännagivanden om protokollsjustering och övriga tillkännagivanden ska anslås på förbundets
anslagstavla samt för kännedom även på övriga förbundsmedlemmars officiella anslagstavlor.
I ett kommunalförbund med förbundsdirektion ska enligt 10 kap 25 § kommunallagen det
sammanträde vid vilket budgeten fastställs vara offentligt. Utöver vad som ovan sägs ska direktionen
kungöra sådant sammanträde genom annons i lokalpressen en vecka före sammanträdesdagen.
Lån, borgen och andra ansvarsförbindelser
18.§ Förbundet får ta upp lån för sina investeringar.
19.§ Förbundet får inte ingå borgen. Förbundet får inte ingå andra ansvarsförbindelser utan
förbundsmedlemmarnas godkännande.
Andel i förbundets tillgångar och skulder
20.§ Envar förbundsmedlem har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande
till vad förbundsmedlemmen tillskjutit i bidrag till verksamheterna. Vid skifte av förbundets behållna
tillgångar ska samma grund som sägs i första stycket tillämpas.
Finansiering av verksamheten
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21.§ Kostnaderna för förbundets verksamheter enligt §§ 3-6 ska, i den mån de inte täcks på annat sätt,
finansieras genom bidrag från förbundsmedlemmarna. I det fall de kommunala bolagen köper
tjänster från förbundet ska det upprättas en basöverenskommelse med aktuell/aktuellt
bolagskoncern/bolag.
Förbundet ska teckna basöverenskommelser med respektive medlemskommun som i detalj reglerar
tillhandahållandet av tjänster samt ersättning för dessa tjänster. Kostnaderna fördelas utifrån de
principer som redovisas i bilaga 3. Kostnaderna för kommungemensamma system regleras i
basöverenskommelserna med respektive medlemskommun.
Kostnaderna för det gemensamma ekonomisystemet fördelas enligt vad som är överenskommet
mellan medlemskommunerna i upprättad förvaltningsplan för systemet.
Respektive medlemskommun ska fullt ut svara för kostnaderna för beviljade
bostadsanpassningsbidrag hänförliga till den egna kommunen.
Om inte för viss verksamhet annan överenskommelse träffats, ska i övrigt bidrag lämnas av
förbundsmedlemmarna för återstående nettokostnader i förbundet enligt följande fördelning:
Räddningstjänst
Köpings kommun 57,7 %
Arboga kommun 26,1 %
Kungsörs kommun 16,2 % Skrivs in i bilaga 3
Inför varje ny mandatperiod ska fördelningstalen ses över med utgångspunkt från faktorer som över
tiden kan ha medfört ändrade förutsättningar.
Överenskommelse om fördelningstalen för den kommande mandatperioden ska fastställas av det
nyvalda fullmäktige i respektive medlemskommun.
Budget och ekonomisk styrning
22.§ Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram för respektive enhet enligt
§ 14 som förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige enats om och som de angivit före juni
månads utgång. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret
samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.
Direktionens budgetförslag ska hållas tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 10 §
kommunallagen.
Direktionen ska fastställa budgeten under oktober månad.
När budgeten fastställs bestäms storleken på bidragen som förbundsmedlemmarna ska erlägga till
förbundet enligt grunderna i § 21.
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar ska samråd ske
med förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna.
Direktionen ska avlämna halvårsrapport (delårsbokslut) över verksamheten till
förbundsmedlemmarna.
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Ersättningar till förtroendevalda
23.§ Sammanträdesarvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen
samt till revisorerna och ska bestämmas enligt de ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i
Köpings kommun.
Varaktighet och likvidation
24.§ Förbundet är bildat för obestämd tid.
För förbundsmedlem som önskar utträda ur förbundet är uppsägningstiden två år räknat från det
årsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen. Förbundet ska i sådant fall träda i likvidation vid
uppsägningstidens utgång. I övrigt ska kommunallagens föreskrifter om likvidation, utträde och
upplösning tillämpas.
Tvister
25.§ Tvist mellan förbundet och en eller flera förbundsmedlemmar ska, om parterna inte kan nå en
frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande (SFS
1999:116). Meningsskiljaktigheter mellan förbundsmedlemmarna ska i möjligaste mån lösas i
samförstånd och via beredning av ledningsgruppen (se § 13).
Bildandet och ändringar i förbundsordningen
26.§ Förbundet är ombildat från och med den 1 juli 2012. Förbundsordningen har reviderats med
anledning av den översyn som gjordes under 2016. Ändring eller tillägg till förbundsordningen
beslutas av förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige.
Direktionen får väcka fråga om ändring av förbundsordningen hos
förbundsmedlemmarna/kommunstyrelserna.
Om fråga om ändring av förbundsordningen väcks av en förbundsmedlem/ kommunstyrelse, ska
direktionen beredas tillfälle att yttra sig om ändringen.
Ikraftträdande
27.§ Denna förbundsordning träder i kraft från den 1 januari 2018, när den beslutats av samtliga
förbundsmedlemmar.

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-11

§
Ändring av åldersgräns i badhuset
(KS 2017/438)
Kommunstyrelsens förvaltning önskar höja åldersgränsen för
vuxen i badhuset från dagens 16 år till 18 år. En höjning av åldersgränsen till 18 år skulle underlätta för badhuspersonalen när det
gäller ansvar för yngre icke simkunniga syskon.
I nuläget betalar en 16-åring vuxenentré men får inte ta ansvar för
sina yngre syskon.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-10-16
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 191

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige höjer åldersgränsen för vuxen i badhuset till
18 år.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kultur- och fritidschefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-11

§
Revidering av taxor och avgifter inom kulturoch fritidsområdet (KS 2017/455)
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en genomlysning av taxor
och avgifter inom kultur- och fritidsområdet. Idag finns taxor och
avgifter i ett antal olika dokument. Förvaltningen att de samlas i ett
gemensamt dokument – Taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsområdet. Nu är det fördelade på:
-

E.08 Avgifter för Kungsörs bibliotek – dokumentet i kommunens författningssamling reviderades senast 2014

-

E.19 Taxor och avgifter för fritid - utomhusanläggningar,
sporthall, badhus och Lockmora gård – dokumentet i kommunens författningssamling antogs 2006 och har inte justerats
sedan dess

-

Ett beslut i kultur- och fritidsnämnden 2006 om avgifter för
kodlås i form av bricksystem vid Lockmora friluftsgård

-

E.15 Taxa för uthyrning av Kungsörs konstgräsplan – dokumentet i kommunens författningssamling antogs 2013 och har
inte justerats sedan dess.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet gav kommunstyrelsen sin förvaltning i uppdrag att se över avgiften och formen för
nyckelbrickor vid Lockmora.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17
med bilaga
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 192

KS beslutsförslag

Kommunfullmäktige reviderar taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsområdet i enlighet med förvaltningens förslag och samlar
dessa i ett gemensamt dokument.
Tidigare dokument E.08, E.19 och E.15 i författningssamlingen
upphävs.
Antagna taxor och avgifter redovisas som KS-handling nr x/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kultur- och fritidschefen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-11-17

KS 2017/455

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Förslag till reviderade taxor och avgifter inom
kultur- och fritidsområdet
I samband med att kommunfullmäktige i juni 2017 beslutade om budgetramar för
nämnderna att arbeta med beslutades även att en översyn av taxor och avgifter
skulle göras under hösten för beslut senast i november 2017.
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en genomlysning av taxor och avgifter
inom kultur- och fritidsområdet och har tittat på följande dokument:
-

E.08 Avgifter för Kungsörs bibliotek – dokumentet i kommunens författningssamling reviderades senast 2014

-

E.19 Taxor och avgifter för fritid - utomhusanläggningar, sporthall, badhus
och Lockmora gård – dokumentet i kommunens författningssamling antogs
2006 och har inte justerats sedan dess

-

Ett beslut i kultur- och fritidsnämnden 2006 om avgifter för kodlås i form av
bricksystem vid Lockmora friluftsgård

-

E.15 Taxa för uthyrning av Kungsörs konstgräsplan – dokumentet i kommunens författningssamling antogs 2013 och har inte justerats sedan dess.

Genomlysningen har gjorts av kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson, ekonomichefen Bo Granudd och kanslichefen Eva Kristina Andersson. Förvaltningen
föreslår en del justeringar av taxor och avgifter och att dessa samlas i ett dokument i författningssamlingen (bilaga 1). Förslaget omfattar taxor och avgifter i
Kungsörs bibliotek, badhuset, ishallen, sporthallen, fotbollsplan, konstgräsplan
och Lockmora gård.
Förslaget har översiktligt presenterats för kommunstyrelsens budgetberedning.
Några smärre förändringar har gjorts efter det.
Dokumentet E.17 Taxa för uthyrning och tillsyn av gymnastik- och matsalar har
inte tagits med vid detta tillfälle. Taxan antogs 2015.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

2017-11-17

KS 2017/455

Ert datum

Er beteckning

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet
i enlighet med förvaltningens förslag och samlar dessa i ett gemensamt dokument.
Tidigare dokument E.08, E.19 och E.15 i författningssamlingen upphävs.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr X.x

Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsområdet
Antagna av kommunfullmäktige 2017-xx-xx, § xx

Kungsörs bibliotek
a) Förseningsavgifter (Max 100 kr/media och återlämningstillfälle)
- Böcker/CD vuxen
5 kr/bok och vecka
- Böcker/CD barn under 18 år
Ingen avgift
- DVD
10 kr/DVD och vecka
- Fjärrlån
10 kr/bok och vecka
- Tidskrifter
2 kr/tidskift och vecka
b) Ersättning för ej återlämnade eller förstörda media
- Vuxenbok eller vuxenljudbok
250 kr
- Barnbok eller barnljudbok
150 kr
- CD-skivor musik
100 kr
- CD-ROM
300 kr
- DVD
600 kr
- Språkkurs
500 kr
- Tidskrift, pocketbok vuxen
50 kr
- Tidskrift, packetbok barn
20 kr
- Fjärrlånat material (bestäms av långivande
bibliotek)
minst 250 kr
c) Kopior och utskrifter från dator
- A4 svartvitt
- A4 färg
- A3 svartvitt
- A3 färg

3 kr/sida
6 kr/sida
6 kr/sida
12 kr/sida

d) Övrigt
- Fax (inom Sverige)
- Plastkasse

5 kr/sida
2 kr/styck

Badhuset
a) Badavgifter
- Vuxna (18 år-)
- Ungdomar t.o.m. 16 17 år
- Familjebad (max 2 vuxna och 3 barn)
- Rabattkort vuxen
- Rabattkort ungdom
- Årskort
- Simskola

1 (4)

30 35 kr/gång
10 15 kr/gång
50 60 kr/gång
250 300 kr/10 gånger
75 100 kr/10 gånger
600 800 kr
300 kr/3 veckor

Kungsörs kommuns författningssamling

b) Hyra badhuset
- Grundavgift
- Därefter påbörjad timma

Nr X.x

600 kr/2 h
300 kr/h

c) Föreningsavgift för förening med verksamhet i badhuset
- vuxen, terminsbokning minst 5 gånger
50 kr/h
- ungdom, terminsbokning minst 5 gånger
20 kr/h
- vattengympa
100 kr/h
d) Övrigt
- Hyra badlakan
- Schampo

5 10 kr/styck
5 10 kr/förpackning

Ishallen
a) Match/turnering/cup
- seniorer
- ungdom
- turnering/cup

Kungsörsförening
300 kr/match
40 50 kr/match
700 1000 kr/gång

Annan kommun
3 000 kr/match
1 500 kr/match
2 000 kr/gång

b) Träning
- seniorer
- ungdom

Kungsörsförening
50 kr/h
20 kr/h

Annan kommun
1 000 kr/h
500 kr/h

c) Övrigt
- Uthyrning, privatperson

800 1 000 kr/h

Sporthallen
a) Match/turnering/cup
- match seniorer
- match ungdom -25 år
- cup/turnering, heldag
- cup/turnering, halvdag

Kungsörsförening
300 kr/match
40 50 kr/match
1 000 kr/hall
500 kr/hall

Annan kommun
600 kr/match
100 kr/match
2 000 kr/hall
1 000 kr/hall

b) Träning
- seniorer
- ungdom -25 år

Kungsörsförening
50 kr/h och hall
20 kr/h och hall

Annan kommun
200 kr/h och hall
200 kr/h och hall

c) 1-2-3 dagars arrangemang
- grundavgift 3 h
- efter 3 h, seniorer
- efter 3 h, ungdom

700 kr/hall
60 kr/h
30 kr/h

d) Arrangemang (mässor, musikarrangemang m.m.)
Kungsörsförening
- med entré
- utan entré

2 000 2 500 kr/dag
2 000 1 500 kr/dag

2 (4)

Annan kommun,
företag
3 000 kr/dag
3 000 kr/dag

Kungsörs kommuns författningssamling

e) Hyra av sporthall för motionsverksamhet
Kungsör
- allmänhet, företag

Nr X.x

Annan kommun

100 150 kr/h och hall 300 kr/h och hall

f) Träningskort styrketräningslokal
- vuxen
- studerande/pensionär

500 kr/halvår
350 kr/halvår

Fotbollsplan, ej konstgräns
a) Match
- Seniorer, herr/dam
- Seniorer B
- Ungdomar/juniorer

Kungsörsförening
300 kr/match
100 kr/match
40 50 kr/match

Annan kommun
600 kr/match

b) Träning
- seniorer
- ungdom/juniorer

Kungsörsförening
50 kr/h
20 kr/h

Annan kommun
200 kr/h
200 kr/h

c) Ungdomscup/turnering
- heldag
- halvdag

Kungsörsförening
600 1 000 kr
600 500 kr

Annan kommun
-

100 kr/match

Fotboll, konstgräs (1 november-1 april)
a) Match
- Seniorer, herr/dam
- Ungdomar/juniorer

Kungsörsförening
600 kr/match
300 kr/match

Annan kommun
1 200 kr/match
1 200 kr/match

b) Träning
- seniorer
- seniorer (Köping, Arboga)
- ungdom/juniorer

Kungsörsförening
200 kr/h/hel plan
100 kr/h

Annan kommun
600 kr/h/hel plan
500 kr/h/hel plan
500 kr/h

c) Ungdomscup/turnering
- heldag

Kungsörsförening
1 200 kr

Annan kommun
-

Lockmora gård
a) Uthyrning
- Hela gården
- Delar av lokalerna, skolor
- Delar av lokalerna, allmänhet egen städning
- Uthyrning Lockmora gård, egen städning

600 kr/gång
200 kr/gång
300 kr/gång
400 kr/gång

b) Nyckelbricka dusch/bastu
- depositionsavgift
- årsavgift

100 kr
200 kr/år

3 (4)

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr X.x

_____________
Dessa taxor och avgifter gäller från den 1 januari 2018 och ersätter tidigare
motsvarande taxor och avgifter.

4 (4)

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-27

§ 192
Revidering av taxor och avgifter inom kulturoch fritidsområdet (KS 2017/455)
Kommunstyrelsens förvaltning har gjort en genomlysning av taxor
och avgifter inom kultur- och fritidsområdet. Idag finns taxor och
avgifter i ett antal olika dokument. Förvaltningen att de samlas i ett
gemensamt dokument – Taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsområdet. Nu är det fördelade på:
-

E.08 Avgifter för Kungsörs bibliotek – dokumentet i kommunens författningssamling reviderades senast 2014

-

E.19 Taxor och avgifter för fritid - utomhusanläggningar,
sporthall, badhus och Lockmora gård – dokumentet i kommunens författningssamling antogs 2006 och har inte justerats
sedan dess

-

Ett beslut i kultur- och fritidsnämnden 2006 om avgifter för
kodlås i form av bricksystem vid Lockmora friluftsgård

-

E.15 Taxa för uthyrning av Kungsörs konstgräsplan – dokumentet i kommunens författningssamling antogs 2013 och har
inte justerats sedan dess.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-11-17
med bilaga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsområdet i enlighet med förvaltningens förslag och samlar
dessa i ett gemensamt dokument.
Tidigare dokument E.08, E.19 och E.15 i författningssamlingen
upphävs.
Antagna taxor och avgifter redovisas som KS-handling nr x/2017.

KS överläggning

Justerandes sign

Under kommunstyrelsens överläggning framförs följande
yrkanden:
- Mikael Peterson (S) yrkar bifall till förslaget
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-27
-

Carina Sjölund (M) och Stellan Lund (M) yrkar på ett tillägg i
form av ett uppdrag till kommunstyrelsens förvaltning att se
över avgiften och formen för nyckelbrickor vid Lockmora.

Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget med det föreslagna tillägget och finner
att så är fallet.
Beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsområdet i enlighet med förvaltningens förslag och samlar
dessa i ett gemensamt dokument.
Tidigare dokument E.08, E.19 och E.15 i författningssamlingen
upphävs.
Antagna taxor och avgifter redovisas som KS-handling nr x/2017.

Vidare ger kommunstyrelsen sin förvaltning i uppdrag att se över
avgiften och formen för nyckelbrickor vid Lockmora.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

19

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-11

§
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.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Eva-Carin Sandbom

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-11

§
Fyllnadsval – ersättare i valnämnden
(KS 2014/345)
Joakim Stoor (SD) önskar bli befriad från uppdraget ersättare i valnämnden. Av misstag har avsägelsen blivit liggande utan hantering. Valnämnden har inte haft några sammanträden sedan
avsägelsen lämnades in.
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet entlediga Joakim Stoor från uppdraget från och med den 13 oktober
2015. Återstår att göra fyllnadsval.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Joakim Stoors skrivelse 2015-10-12
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 169

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer Britt-Marie Häggkvist Back (SD),
Gamla Köpingsvägen 33, 736 93 Kungsör, till ny ersättare i
valnämnden från och med den 12 december 2017 och resterande
mandatperiod.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Den valda, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-12-11

§
Fyllnadsval – ordförande i socialnämnden
(KS 2014/344)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som
ordförande i socialnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet entlediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 7
december 2017. Återstår att göra fyllnadsval.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse 2017-11-09
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 173

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny ordförande i socialnämnden från och med den 12 december 2017 och resterande mandatperiod.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Den valda, socialnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-12-11

§
Fyllnadsval – ledamot i gemensamma hjälpmedelsnämnden (KS 2014/370)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som
ledamot i gemensamma hjälpmedelsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet
entlediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 13
november 2017. Återstår att göra fyllnadsval.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 174

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny ledamot i gemensamma hjälpmedelsnämnden från och med
den 12 december 2017 och resterande mandatperiod.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Den valda, lönekontoret, matrikeln, hjälpmedelsnämnden,
akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

Blad

2017-12-11

§
Fyllnadsval – ledamot i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen inom rehabiliteringsområdet (KS 2014/372)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som
ledamot i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen inom rehabiliteringsområdet.
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet entlediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 13
november 2017. Återstår att göra fyllnadsval.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 176

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny ledamot i Samordningsförbundet i Västra Mälardalen inom
rehabiliteringsområdet från och med den 12 december 2017 och
resterande mandatperiod.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Den valda, lönekontoret, matrikeln, Samordningsförbundet, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2017-12-11

§
Fyllnadsval – vice ordförande i kommunstyrelsens plankommitté (KS 2014/342)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som vice
ordförande i kommunstyrelsens plankommitté.
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet
entlediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 13
november 2017. Återstår att göra fyllnadsval.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 177

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny vice ordförande i kommunstyrelsens plankommitté från och
med den 12 december 2017 och resterande mandatperiod.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Den valda, lönekontoret, matrikeln, kommitténs
sekreterare, akten
Utdragsbestyrkande
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§
Fyllnadsval – ledamot i lokala brottsförebyggande rådet (KS 20114/436)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som
ledamot i lokala brottsförebyggande rådet.
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet
entlediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 13
november 2017. Återstår att göra fyllnadsval.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 178

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny ledamot i lokala brottsförebyggande rådet från och med
den 12 december 2017 och resterande mandatperiod.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Den valda, lönekontoret, matrikeln, rådets sekreterare,
akten
Utdragsbestyrkande
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§
Fyllnadsval – ledamot i styrgruppen för nytt
äldreboende (KS 2014/405)
Marie Norin Junttila (S) önskar bli befriad från uppdraget som
ledamot i styrgruppen för nytt äldreboende.
Kommunfullmäktige beslutade vid novembersammanträdet
entlediga Marie Norin Junttila från uppdraget från och med den 13
november 2017. Återstår att göra fyllnadsval.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Marie Norin Junttilas skrivelse, inkommen 2017-11-09
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-13, § 179

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige väljer
NN ….
parti ….
adress …
, till ny ledamot i styrgruppen för nytt äldreboende från och med
den 12 december 2017 och resterande mandatperiod.

.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Den valda, lönekontoret, matrikeln, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

