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§
Svar på medborgarförslag – Cykelväg mellan
Kungsör och Köping (KS 2018/174)
Alma Andersson föreslår i ett medborgarförslag en cykelväg mellan Kungsör och Köping med belysning och pausplats.
Kommunfullmäktige överlämnade medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar.
Av det framgår bl.a. att
- förslaget ligger helt i linje med de politiska intentioner som
finns i Kungsörs kommun
- det pågår ett arbete med att utreda möjligheten till en cykelväg
mellan Kungsör och Köping
- kommunens och Region Västmanlands mål är att det ska
byggas en cykelväg i samband med att det genomförs trafiksäkerhetsåtgärder på den aktuella sträckan
- cykelbanan är prioriterad i den regionala genomförandeplanen
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Alma Andersson
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14, § 50
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-11-06

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till svar på
medborgarförslaget som sitt eget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Cykelväg mellan Kungsör och köping! Miljötänk och motionstänk för både äldre och yngre. Med
belysning och pausplats!
Namn
Alma andersson
Postadress
Slokärrsvägen 5 73692
Telefonnummer
0763488559
E-postadress
Almandersson@outlook.com

file:///J|/...2018/2018-11-26/Underlag/03%20a%20Medborgarförslag%20-%20Cykelbana%20mellan%20Kungsör%20och%20Köping.htm[2018-11-19 10:37:26]

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-11-06

KS 2018/174

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Stefan Lejerdahl

Yttrande:
Medborgarförslag gällande cykelväg mellan
Kungsör och Köping
Alma Andersson har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att det
byggs en cykelväg med belysning och pausplats mellan Kungsör och Köping.
Alma Anderssons förslag ligger helt i linje med de politiska intentioner som finns
i Kungsörs kommun. Att möjliggöra cykling mellan Kungsör och Köping är
viktigt ur flera perspektiv; säkerhet, folkhälsa, fritid, kultur, miljö och möjlighet
till arbetspendling.
För närvarande genomför Trafikverket en åtgärdsvalstudie1 på sträckan Ahlberga
och Kolsva. Där ingår sträckan mellan Kungsör och Köping längs väg 250. Inom
ramen för studien utreds möjligheten till att anlägga en cykelbana mellan
Kungsör och Köping. Cykelbanan är prioriterad i den regionala
genomförandeplanen. Åtgärdsvalstudien blir klar under 2019.
Svaret på Almas medborgarförslag blir således att det pågår ett arbete med att
utreda möjligheten till en cykelväg mellan Kungsör och Köping. Kommunens
och Region Västmanlands mål är att det ska byggas en cykelväg i samband med
att det genomförs trafiksäkerhetsåtgärder på den aktuella sträckan.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg

1

En åtgärdsvalsstudie tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. Val av åtgärder
handlar om att lösa problem och tillgodose behov. Valen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom
kostnadseffektiva åtgärder.
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§
Svar på motion – Lokal livsmedelspolicy för
sund, säker och närproducerad mat
(KS 2018/116)
Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie Andersson, Gunnar
Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en motion
att
-

kommunen tar fram en livsmedelspolicy för sund, säker och
närproducerad mat

-

kommunen följer svenska djurskyddsregler i alla upphandlingar

-

policyn tas fram i samverkan inom Kungsörs, Arboga och
Köpings kommuner

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag till svar på
motionen. Av det framgår bl.a. att
-

kommunen är positiv till att en lokal livsmedelstrategi/policy
tas fram men att den regionala strategin och dess handlingsplan
bör inväntas

-

frågan om intresse finns hos grannkommunerna Arboga och
Köping att samverka kring detta bör ställas

-

det bör finna med i kommande upphandlingar att svenska
djurskyddslagar ska tillämpas i alla upphandlingar gällande
livsmedel

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Fager, Petter Westlund, AnneMarie
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-04-09, § 43
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-11-07

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige beslutar om att en lokal livsmedelsstrategi/
policy tas fram när den regionala handlingsplanen är beslutad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26
Upphandlingsenheten vid Västra Mälardalens Kommunalförbund
får i uppdrag att se till att det finns ett minimikrav på att svensk
djurskyddslagstiftning eller motsvarande ska följas vid alla
upphandlingar gällande livsmedel.
Kommundirektören får i uppdrag att lyfta frågan om en gemensam
livsmedelsstrategi/policy för Kungsör, Köping och Arboga inom
ramen för fördjupad samverkan.
Med detta förklaras motionen besvarad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Miljöstrateg Therés Andersson

Yttrande motion ”Lokal livsmedelspolicy för sund,
säker och närproducerad mat”
Motionärerna från Centerpartiet i Kungsör har i sin motion ”Lokal livsmedelspolicy för sund, säker och närproducerad mat” följande tre yrkanden:
• att kommunen tar fram en livsmedelspolicy för sund, säker och närproducerad mat
• att kommunen följer svenska djurskyddsregler i alla upphandlingar
• att policyn tas fram i samverkan inom Kungsörs, Arbogas och Köpings
kommuner
Maten som serveras från kommunens kök
Måltidsverksamheten på Kung Karls nya skola lagar maten till alla kommunens
verksamheter. För närvarande cirka 1650 portioner per dag.
Mål och riktlinjer för måltidsverksamheten i Kungsörs kommun.
I de riktlinjer som antogs av barn- och utbildningsnämnden 2013 sägs det bland
annat att:
• Måltiderna ska följa svenska näringsrekommendationer och täcka behovet
av näring och energi så våra barn och elever orkar med och kan ta till sig
undervisning och aktiviteter på bästa sätt.
• Måltiderna i Kungsörs förskolor och skolor ska komponeras så att de
främjar hälsan och miljön på kort och lång sikt.
• I vår måltidsverksamhet följer vi Livsmedelverkets råd för att ge matgästerna en ur näringssynpunkt riktigt sammansatt och välsmakande kost av
god kvalitet.
Barn- och utbildningsnämndens mål för 2018 som riktas speciellt till måltidsenheten är:
• Minst 80 procent av skolmaten ska lagas från grunden.
• Minst 30 procent av råvarorna ska vara ekologiska.
För 2017 var resultatet att 72 procent av skolmaten lagades från grunden och att
nästan 33 procent av råvarorna var ekologiska. Anledningen till att målet för hur
stor andel av maten som ska lagas från grunden inte nåddes berodde på att viss
del av den nödvändiga utrustningen i det gamla produktionsköket var ur funktion
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Er beteckning

och att reparationskostnaderna ansågs för höga med tanke på att det gamla köket
inom kort skulle tas ur drift. Inför 2018 är prognosen att målet ska kunna nås.
Lagstiftning och upphandling
Upphandling av livsmedel har genomförts gemensamt för de kommunala verksamheterna i Kungsör, Köping, Arboga och Surahammar. I upphandlingen ställs
detaljerade krav på djurskydd och hur djuren ska hanteras såväl under sin livstid
som vid slakt. Dessa krav gäller oavsett från vilket land köttet köps.
Livsmedelsstrategi
På nationell nivå finns en livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030 som antogs
av riksdagen den 20 juni 2017. Det är den första svenska livsmedelsstrategin som
omfattar hela livsmedelskedjan. Strategin är långsiktig och ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet
och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna
val.
Under 2018 har en regional livsmedelsstrategi fastställts för Västmanlands län.
Strategin har fyra fokusområden:
1. Länets mat ska öka produktionen och förädlingen av länets livsmedel och
möjliggöra för mer lokal mat i den offentliga sektorn.
2. Upplevelsemat ska stärka Västmanland som matregion där maten blir en
reseanledning både för länets invånare och besökare.
3. Viltmat ska öka tillgången till mat från våra skogar och vatten.
4. Krismat ska trygga länets livsmedelsförsörjning vid kris.
Strategin kommer att kompletteras av en handlingsplan med aktiviteter som svarar upp mot strategins målsättningar. Kungsörs kommun finns representerad i
arbetsgruppen som arbetar med att ta fram handlingsplanen.

Kungsörs kommuns ställningstagande
Kommunen ställer sig positiv till framtagande av en lokal livsmedelsstrategi/
policy men kommunen bör invänta den regionala strategin och dess handlingsplan så att kommunens arbete ligger i linje med och följer de regionala riktlinjer
och aktiviteter som tas fram.
Då upphandling sker i samverkan med grannkommunerna, Arboga och Köping,
så finns det klara fördelar att lyfta frågan om intresse finns för en gemensam
livsmedelsstrategi/policy med dem. Detta skulle kunna vara en del i arbetet med
fördjupad samverkan som är påbörjat.
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Avseende djurskyddslagarna bör det finnas med i kommande upphandlingar att
svenska djurskyddslagar ska tillämpas i alla upphandlingar gällande livsmedel.
Kraven bör ligga i linje med de krav som upphandlingsmyndigheten har angivit.

Förslag till beslut
•

Att kommunstyrelsen beslutar om att en lokal livsmedelsstrategi/policy
tas fram när den regionala handlingsplanen är beslutad.

•

Att uppdrag ges till upphandlingsenheten att vid alla upphandlingar gällande livsmedel se till att det finns ett minimikrav på att svensk djurskyddslagstiftning eller motsvarande ska följas.

•

Att uppdrag ges till kommundirektören om att lyfta frågan om en gemensam livsmedelsstrategi/policy för Kungsör, Köping och Arboga inom
ramen för fördjupad samverkan.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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§
Budget 2019 med plan 2020-2021
(KS 2018/205, KS 2018/471)
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om budgetramar för
2019-2021.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 69 Budgetramar
för 2019-2021 inkl. reservation
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2018-11-12, § 10

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsens förslag:
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dvs
(i miljoner kronor):
Ram
Plan
Plan
2019
2020
2021
Kommunstyrelsen
73,8
76,8
79,1
Barn- och utbildningsnämnden
232,1
239,8
247,4
Socialnämnden
240,1
249,2
259,2
Delsumma
546,0
565,8
585,7
Finans
551,2
565,8
585,7
NETTO
5,1
0
0
Kommundirektören får dock, tillsammans med förvaltningscheferna, i uppdrag att reducera ramarna med en procent.
Resultatet av uppdraget ska redovisas på en extra budgetberedning i februari för att sedan redovisas för kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2019 till
0,4 procent.
3. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2019 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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4. Budgeten för friskvårdsbidrag 2019 fastställs till 300 000
kronor.
5. Arbetet med 2020 års budget ska påbörjas omgående.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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§ 10
Budget 2019 med plan 2020-2021
(KS 2018/205, KS 2018/471)
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2018 om budgetramar för
2019-2021. De ramar som fastställdes var (i miljoner kronor):

Kommunstyrelsens
förvaltning
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Delsumma
Finans
NETTO

Ram 2019
Ram 2020
Ram 2021
73,8
76,8
79,1
232,1

239,8

247,4

240,1
546,0
551,2
5,1

249,2
565,8
565,8
0

259,2
585,7
585,7
0

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-06-18, § 69 Budgetramar
för 2019-2021 inkl. reservation

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings förslag till
kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dvs
(i miljoner kronor):
Ram
Plan
Plan
2019
2020
2021
Kommunstyrelsen
73,8
76,8
79,1
Barn- och utbildningsnämnden
232,1
239,8
247,4
Socialnämnden
240,1
249,2
259,2
Delsumma
546,0
565,8
585,7
Finans
551,2
565,8
585,7
NETTO
5,1
0
0
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2019 till
0,4 procent.
3. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2019 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februa-

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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ri 2019.
4. Beloppet för friskvårdspeng 2019 fastställs till x kronor.
KS BB överläggning

Under överläggningen görs en sammanfattning av förutsättningar
m.m. som gällde när budgetramarna fastställdes i juni.
Kommundirektören, ekonomichefen, förvaltningscheferna och
bolagsdirektörerna redogör för de förändringar i förutsättningarna
som skett sedan dess.
Ny finansieringsprognos

5 Mkr lägre än i juni

Nya kostnader och intäkter sedan juni
a) Kommunstyrelsen
- Överföring av hyra Annexet från VIVA
+1 000 000 kr
- Korrigering hyra VIVA, Ulvesund
-525 000 kr
b) Barn- och utbildningsnämnden
- Fler förskoleavdelningar
- 2 100 000 kr
- 30 fler elever i grundskolan
-2 400 000 kr
- Minskning av antal elever i språkintroduktion
+/- 0 kr
c) Socialnämnden
+/- 0 kr
- Minskade intäkter för ensamkommande barn
- Ökande intäkter LSS och försörjningsstöd
- Ökande kostnader för placeringar LSS och IFO
- Eventuellt högre hyra Medohuset
Stellan Lund (M) framför ett önskemål om att få ett underlag i
början av 2019 på fastigheter där det bl.a. ska framgå vem som
betalar vad och hur mycket. Kommundirektören meddelar att ett
sådant underlag håller på att tas fram.
Mikael Peterson (S) yrkar på att
- kommundirektören tillsammans med förvaltningscheferna får i
uppdrag att reducera ramarna med en procent och att resultatet
av detta ska redovisas på extra budgetberedning i februari och
därefter redovisas för kommunfullmäktige
- arbetet med 2020 års budget ska påbörjas omgående.
Efter avslutad överläggning frågar ordföranden om budgetberedningen beslutar enligt förslaget inklusive Mikael Petersons
yrkanden och finner att så är fallet.
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun
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Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberedning 2018-11-12
Beslut

Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings förslag till
kommunstyrelsen:
1. Kommunfullmäktige slår fast att tidigare ramar ska gälla, dvs
(i miljoner kronor):
Ram
Plan
Plan
2019
2020
2021
Kommunstyrelsen
73,8
76,8
79,1
Barn- och utbildningsnämnden
232,1
239,8
247,4
Socialnämnden
240,1
249,2
259,2
Delsumma
546,0
565,8
585,7
Finans
551,2
565,8
585,7
NETTO
5,1
0
0
Kommundirektören får dock, tillsammans med förvaltningscheferna, i uppdrag att reducera ramarna med en procent.
Resultatet av uppdraget ska redovisas på en extra budgetberedning i februari för att sedan redovisas för kommunfullmäktige.
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2019 till
0,4 procent.
3. Kommunstyrelsen och nämnderna ska redovisa sina detaljbudgetar för 2019 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2019.
4. Budgeten för friskvårdsbidrag 2019 fastställs till 300 000
kronor.
5. Arbetet med 2020 års budget ska påbörjas omgående.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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§
Budget 2019 – Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd (KS 2018/277)
Kommunfullmäktige i Kungsör har den 9 april 2018, § 38 godkänt
Hallstahammars och Surahammars kommuns ansökningar om
medlemskap i gemensamma överförmyndarnämnden Köping,
Arboga och Kungsör från och med den 1 januari 2019.
Kommunfullmäktige i Kungsör beslutade den 17 september 2018,
§ 96 godkänna
- Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan
Köpings, Arboga, Kungsörs, Hallstahammars och
Surahammars kommuner och
- Reglemente för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
Förslaget till budget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd
för år 2019 överlämnades till budgetberedningen för behandling
under hösten i samband med Kungsörs kommuns budget 20192021. Samråd ska ske med övriga kommuner innan beslut.
Budgetförslaget har tagits fram efter diskussioner mellan ekonomioch kommunchefer i befintliga samverkanskommuner där den
totala budgeten fördelas så att kostnader för
- administration (nämnd, kansli, lokal mm) fördelas efter
folkmängd och
- arvodering ersätts av den kommun ärendet tillhör
Med budgeten om 9,2 miljoner kronor för 2019 fördelad enligt
detta ges följande budgetförslag:
Kommun
Köping
Arboga
Kungsör
Hallstahammar
Surahammar
Summa

Justerandes sign

Administration
1 440
770
473
881
551
4 115

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Arvodering
1 604
726
502
1 217
1 037
5 085

Förslag
budget 2019
3 044
1 495
975
2 098
1 588
9 200

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Budgetförslag för gemensamma överförmyndarnämnden
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2018-11-12, § 11

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner Kungsörs kommuns andel av
budgetförslaget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd för
2019.
Beslutet förutsätter att övriga parter godkänner sina respektive
andelar av budgeten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Gemensamma överförmyndarnämnden

Budgetförslag 2019

Budgetförslag 2019
Gemensamma överförmyndarnämnden

1

Gemensamma överförmyndarnämnden

Budgetförslag 2019

Innehåll
Överförmyndarkansliets ansvarsområden

3

Budgetförslag 2019

4

2

Gemensamma överförmyndarnämnden

Budgetförslag 2019

Överförmyndarkansliets ansvarsområden
Överförmyndarkansliet bistår Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och
Kungsör samt Överförmyndarnämnden i Surahammar med sakkunskap. Överförmyndarkansliets
främsta uppgift är att utöva tillsyn över godmanskap, förmynderskap och förvaltarskap.
Vid tidpunkten för budgetberedning pågår diskussioner om övertagande av
överförmyndarverksamheten från Surahammars kommun (förvaltningsmässig avtalssamverkan
finns idag) och Hallstahammars kommun från 2019-01-01. En fullständig samverkan i gemensam
nämnd med fem medlemskommuner och gemensamt överförmyndarkansli ligger till grund för
detta budgetförslag.

3

Gemensamma överförmyndarnämnden

Budgetförslag 2019

Budgetförslag 2019
Vid sammanslagningen till gemensam överförmyndarnämnd 2015-01-01 budgeterades
kostnaderna för 2015 utifrån de tre medlemskommunernas budgetramar 2014 samt en ramökning
om 900 tkr för att säkerställa att verksamheten kunde bedrivas med skäliga förutsättningar. Den
totala budgeten om 4 200 tkr fördelades efter kommunstorlek:

Kommun

Budget
2015

Köping

2 265

Arboga

1 212

Kungsör

733

Summa

4 200

Nämndens budget har varit oförändrad under 2016 och 2017. Kostnaderna för arvodering av gode
män och förvaltare har ökat kraftigt under perioden. Det blir allt vanligare att huvudmännen ej har
tillräckliga tillgångar eller inkomster för att arvodera gode män och förvaltare. Det blir då
kommunen som utbetalar gode mannens arvoden och utlägg. Utfallet för gemensamma nämnden
2017 blev 5 661 tkr.

Kommun

Utfall
2017

Köping

3 039

Arboga

1 633

Kungsör

989

Summa

5 661

Underskott gentemot budget 4 200 tkr uppgick således till 1 461 tkr, vilket fördelade sig Köping
784 tkr, Arboga 421 tkr och Kungsör 256 tkr. Av nämndens totala utfall 5 661 tkr utgjordes 3 516
tkr av arvodering till gode män och förvaltare.
Befintliga nämndens kostnader under 2017 om 5 661 tkr samt Hallstahammars och Surahammars
kostnader 2017 ger tillsammans en total kostnad om 9 478 tkr för 2017. Vissa samordningsvinster
så som färre nämnder och ledamöter, lägre lokalhyror, gemensam administration m.m. förväntas
uppkomma vid sammanslagningen och kostnaderna för 2019 budgeteras därför till 9 200 tkr, vilket
fördelas enligt.

Kostnad

Förslag
budget 2019

Nämnd

202

Kansli

3 913

Arvodering god man och förvaltare

5 085

Summa

9 200
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Gemensamma överförmyndarnämnden

Budgetförslag 2019

Efter diskussioner mellan ekonomi- och kommunchefer i befintliga samverkanskommuner har det
enats om att den totala budgeten skulle fördelas så att kostnader för administration (nämnd, kansli,
lokal mm) fördelas efter folkmängd och att kostnader för arvodering ersätts av den kommun
ärendet tillhör. Med budgeten om 9 200 tkr för 2019 fördelad enligt detta ges följande
budgetförslag:

Administration

Arvodering

Förslag
budget 2019

Köping

1 440

1 604

3 044

Arboga

770

726

1 495

Kungsör

473

502

975

Hallstahammar

881

1 217

2 098

551

1 037

1 588

4 115

5 085

9 200

Kommun

Surahammar
Summa
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

§
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten
(KS 2018/352)
Socialnämnden har godkänt ett förslag till nya Avgifter inom
socialtjänsten från och med den 1 januari 2019 och överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras
årligen. Kommunfullmäktige reviderade pensionärspriserna på
Mistelns restaurang från och med den 1 januari 2019 vid beslut
den 12 november 2018. I övrigt reviderades avgifterna senast i juni
2017.
De större förändringarna som nu föreslås är att
• måltidsavgifter inom LSS-verksamheten för barn och unga
reduceras och anpassas till konsumentverkets kostnadsberäkning för barn och unga
• ingen reduktion av omsorgsavgiften sker inom särskilt boende då personen tillfälligt lämnar sitt boende, detta pga. att
maxtaxan uppnås redan efter 5,7 timmars insatser/månad
• regler för färdtjänst som tagits bort ur detta dokument återgår
liksom före 2018 till färdtjänstreglementet
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialnämndens protokoll 2018-10-24, § 107 inklusive
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-17 med bilaga

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten i
enlighet med socialnämndens förslag, dock ska avgifter för
färdtjänst ligga kvar i detta dokument i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2017-09-11, § 129.
De nya avgifterna gäller från och med den 1 januari 2019.

Reviderade avgifter redovisas som KS-handling nr x/2018.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 107
Revidering av avgifter inom socialtjänsten
(SN 2018/162)
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras
årligen. Den senaste revideringen genomfördes i juni 2017.
De större förändringarna som nu föreslås är att
•

måltidsavgifter inom LSS-verksamheten för barn och unga
reduceras och anpassas till konsumentverkets
kostnadsberäkning för barn och unga

•

ingen reduktion av omsorgsavgiften sker inom särskilt
boende då personen tillfälligt lämnar sitt boende, detta pga.
att maxtaxan uppnås redan efter 5,7 timmars insatser/månad

•

regler för färdtjänst som tagits bort ur detta dokument återgår
liksom före 2018 till färdtjänstreglementet

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-17
• Bilaga: Avgifter inom socialtjänsten

Beslut

Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till nya avgifter
från och med den 1 januari 2019 som sitt eget och överlämnar
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen och akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Datum

Vår beteckning

18-10-17
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Socialonämnden
Vår handläggare

Helena Björnberg
Handläggare

Revidering av avgifter inom socialtjänsten
Avgifterna i socialtjänsten revideras årligen. Förslag till nya avgifter redovisas i
2019 års avgifter inom socialtjänsten, se bilaga.
De större förändringarna är att
•
•
•

måltidsavgifter för inom LSS-verksamheten för barn och unga reducerats
och anpassats till konsumentverkets kostnadsberäkning för barn och unga
ingen reduktion av omsorgsavgiften sker inom särskilt boende då
personen tillfälligt lämnar sitt boende, detta pga. att maxtaxan uppnås
redan efter 5,7 timmars insatser/månad
regler för färdtjänst har tagits bort ur detta dokument återgår liksom före
2018 till färdtjänstreglementet

Socialnämnden föreslås besluta
Att godkänna förvaltningens förslag till avgifter för 2019 och
att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning

Lena Dibbern
Socialchef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Helena Björnberg
Handläggare

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

2019 års avgifter inom socialtjänsten
Ingen betalar mer för omvårdnad och beviljade hemtjänstinsatser än vad avgiftsutrymmet tillåter och aldrig mer än den s.k. maxtaxan. Det innebär ett högkostnadsskydd med en högsta avgift för hemtjänst och omvårdnad i ordinärt och särskild boende och kommunala hälso- och sjukvård.
Maxtaxan beräknas som en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet. För 2019 är
maxtaxan 2 089 kronor i månaden.
1. Måltidsavgifter
Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.
Måltidsavgifter för personer med beviljad matservice pensionärer
Frukost
Lunch, inkl. smör, bröd och dryck
Lunch, exl. smör, bröd och dryck
Kvällsmat

25 kr/måltid
65 kr/måltid
50 kr/måltid
40 kr/måltid

Måltidsavgift för mattjänst, matlåda
För den som behöver utkörning av matlåda förslås även fortsättningsvis att ett
biståndsbeslut reglerar möjligheten till att få matlåda levererad till hemmet.
Kyld matlåda (ink utkörning)

50 kr/måltid

Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej beviljad matservice
Måltidsavgifter för ej pensionärer
Även fortsättningsvis bör måltider kunna erbjudas i enlighet med nedanstående
prissättning.
Lunch, inkl. smör, bröd och dryck
Kvällsmat, inkl. smör, bröd och dryck
Varm lunchlåda

80 kr/måltid
70 kr/måltid
70 kr/måltid

Måltidsavgifter för personer i daglig verksamhet LSS
Lunch, inkl. smör, bröd och dryck
Varm lunchlåda exl. smör, bröd och dryck
Kvällsmat
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65 kr/måltid
50 kr/måltid
40 kr/måltid

Måltidsavgifter LSS - Karlavagnen och stödfamilj
a) Måltider för barn upp till 16 år
Frukost
Lunch
Mellanmål
Kvällsmat

20
35
20
35

b) Måltider för ungdom från 16 år
Frukost
Lunch
Mellanmål
Kvällsmat

25
40
25
40

Måltidsavgifter föreslås enligt konsumentverket kostnadsberäkning för barn
och unga
Ålder 0-5 år
Frukost
Lunch
Mellanmål
Middag

7:50 kr/måltid
11 kr/måltid
7:50 kr/måltid
11 kr/måltid

Ålder 6-9 år
Frukost
Lunch
Mellanmål
Middag

11:50 kr/måltid
17 kr/måltid
11:50 kr/måltid
17 kr/måltid

Ålder 10-13 år
Frukost
Lunch
Mellanmål
Middag

13:50 kr/måltid
19:50 kr/måltid
13:50 kr/måltid
19:50 kr/måltid

Ålder över 14 år
Frukost
Lunch
Mellanmål
Middag

16:50 kr/måltid
24 kr/måltid
16:50 kr/måltid
24 kr/måltid

Måltidsavgifter Gillestugan
Mat i samband med dagverksamhet
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95 kr/dag

Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård, Socialtjänstlagen
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen.
I de fall personen tillfälligt lämnar platsen för en vistelse i egen bostad, på vårdinrättning eller annat ställe, debiteras ingen avgift.
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift inte under förutsättning att maten
avbeställs senast kl 8.00 två dagar innan planerad frånvaro.
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift.
Måltidskostnad korttidsboende

120 kr/dygn

Måltidsavgifter i särskilt boende
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen.
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift inte under förutsättning att maten
avbeställs senast kl 8.00 två dagar innan planerad frånvaro.
I de fall personen tillfälligt lämnar platsen för en vistelse i egen bostad, på vårdinrättning eller annat ställe, debiteras ingen avgift.
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift.
Matabonnemang för den som bor i särskilt boende
(frukost, lunch, middag och mellanmål)

3 200kr/månad

2. Omvårdnadsavgifter
Omvårdnadsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen.
Korttidsvistelse och växelvård
Särskilt boende – Tallåsgården och Södergården
Korttidsvistelse och växelvård
Särskilt boende –Södergården - Maxtaxa
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67 kr/dygn
2 013 kr/mån
70 kr /dygn
2089 kr/månad

3. Hemtjänstavgift
Biståndsprövade hemtjänstinsatser
Hemtjänstavgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Avgiften för följande biståndsprövade insatser baseras på en timpris om 367 kr/timma.
Ingen höjning föreslås då timtaxan är högre än Arboga (351:-) och Köping (300:-)
och flertalet andra kommuner
Vid annan frånvaro än sjukdom ska den enskilde minst en vecka i förväg avsäga
sig hemtjänsten för att inte debiteras kostnaden.
Hemtjänstavgift för makar debiteras den av makarna som har insatsen. Skulle
båda makarna ha hemtjänstinsats debiteras var make för sig.
Enstaka hemtjänstinsatser – upp till maxtaxa, 5,7
timmar/månad
Daglig hjälp
Maxtaxa från 5,7 timmar/månad
Trygghetslarm
Trygghetslarm (make/maka/sambo)
Larmbesök av hemtjänst
Borttappad larmknapp

367 kr/timme
2 013 kr/mån
2 089 kr/mån
250 kr/mån
100 kr/mån
367 kr/timme
950 kr

4. Avgifter för hemsjukvård och hembesök
Inskriven i hemsjukvården betalar en månadskostnad. Övriga debiteras endast ett
besök per dag.
Inskriven i hemsjukvård
Inskriven i hemsjukvård
Hembesök dagtid 07:00-17:00
Hembesök övrig tid samt helger

250 kr/mån
260 kr/mån
110 kr/besök
180 kr/besök
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5. Öppenvårdstaxa Resursteamet
För externa kunder som nyttjar Resursteamets öppenvård gäller följande taxa:
Urinprovtagning, UP Drogkontroll
Återpreventionskurs, ÅP
Haschavvänjningsprogram, HAP
Enskilda behandlingssamtal
Familjebehandling per timme och per behandlare
ADDIS
För klienter inom Kungsör
Urinprovtagning, UP Drogkontroll till kunder/
klienter utan remiss
Urinprovtagning, UP Drogkontroll till kunder/
klienter med remiss

350 kr
5 000 kr
6 000 kr
1 000 kr
1 000 kr
6 000 kr
250 kr
0 kr

6. Placeringar
Enligt Socialtjänstförordningen 6 kap 1 § får avgiften uppgå till högst 80 kronor/dygn
för vuxna placerade vid stöd och hjälpinsatser av behandlingskaraktär.
Skyddat boende, vuxen
Skyddat boende, barn 0-5 år
Skyddat boende, barn 6-9 år
Skyddat boende, barn 10-13 år
Skyddat boende, barn 14-

80 kr/dygn
37 kr/dygn
57 kr/dygn
66 kr dygn
80 kr/dygn

Vuxna placerade

80 kr/dygn
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

§
Delårsrapport per den 31 augusti 2018
– Gemensamma hjälpmedelsnämnden,
hjälpmedelscentrum
(KS 2018/458)
Den gemensamma hjälpmedelsnämnden har den 28 september
2018, § 43, behandlat sin delårsrapport per den 31 augusti 2018 för
Hjälpmedelscentrum. Prognosen för helåret visar på ett överskott
på 2 597 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Delårsrapport 2-2018 för Hjälpmedelscentrum

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten per den 31 augusti
2018 till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

RAPPORT

1 (16)

Giltigt fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

2018-09-14

42389-1

Delårsrapport 2 - 2018

Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedel ger möjlighet till ett aktivt och självständigt liv.

Utfärdad av:
Godkänd av:

AnneChristine Ahl
AnneChristine Ahl

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

RAPPORT

2 (16)

Giltigt fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

2018-09-14

42389-1

Delårsrapport 2 - 2018
SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING
Slutsatser
Medicinsk teknik får allt större betydelse för egenvård och för vård och omsorg. Hjälpmedelscentrum har i
år infört fler medicinska behandlingshjälpmedel och produktionen har ökat. Vårt fokus är att hjälpmedlen
ska bidra till en patientsäker egenvård samt till vård och omsorg med så stor autonomi som möjligt för
patienten och samtidigt medverka till en god arbetsmiljö.
Sammanfattning av åtgärder och resultat
Hjälpmedelscentrum har upprätthållit tillgängligheten i alla områden samt förbättrad tillgänglighet till
utprovning av hjälpmedel. Införandet av de medicinska behandlingshjälpmedlen har genomförts. De ökade
förskrivningarna har tillsammans med införandet ökat produktionen inom alla områden vilket har
genomförts tack vare resursförstärkning, engagerade medarbetare samt genom en prioritering av
patienters behov före åtgärder som tillfälligt kan prioriteras ned.
Trots hög produktion har sjukfrånvaron behållits under målnivå vilket tyder på ett aktivt stöd i samband
med sjukdom och ohälsa.
Hjälpmedelscentrum prognosticerar med försiktighetsprincipen ett överskott på 2 597 tkr.
Framtidsbedömning och identifierade utmaningar
De närmaste åren förväntas folkmängden i Sverige öka med ca 1,5 % per år. Samtidigt blir befolkningen
äldre, 2035 kommer antalet personer som är äldre än 85 år att ha fördubblats jämfört med idag. Andelen
av befolkningen som är i arbetsför ålder utvecklas inte i samma takt vilket ökar svårigheterna att rekrytera
medarbetare till vård och omsorg.
Utvecklingen ställer nya krav och efterfrågan på vård och omsorg ökar. Behoven av medicintekniska
produkter kommer att öka. Med dagens sätt att arbeta kommer inte den välfärd som den nya demografin
kräver kunna tillgodoses. Behoven måste tillgodoses bättre och billigare, således kommer behoven av mer
avancerade arbetstekniska hjälpmedel att öka och behov finns av att utöka upphandlingar och sortiment
för att tillgodose dessa behov.
Den digitala och tekniska utvecklingen medför såväl behov av ny kompetens som av behov att
kompetensutveckla erfarna medarbetare. För att möta de ökade behoven behövs arbetssätten
effektiviseras och digitaliseringens potential tas tillvara. Fler digitala hjälpmedel behöver införas för att
tillgodose behoven av hjälpmedel. Det ska ske genom att utmana traditionella arbetssätt, utgå från
invånarens behov och automatisera förutsägbara arbetsuppgifter. Det innebär också att digitala tjänster
behöver utvecklas till exempel när det gäller system för samarbete med externa parter. Även rätt
utrustning behövs. Såväl befintliga som nya tjänster behöver utvecklas.

Utfärdad av:
Godkänd av:

AnneChristine Ahl
AnneChristine Ahl

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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Giltigt fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

2018-09-14

42389-1

Delårsrapport 2 - 2018
INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Dialog om åtgärder kommer att ske på arbetsplatsträffar under hösten.
Mål

Indikator

Målvärde 2018

Utfall delår 2, 2018

Ökad användning av
e-tjänster

Öka antalet ärenden i e-tjänst på 1177
Vårdguiden

Öka 10%

190 ärenden jmf med
41 delår 2 2017

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Tillgänglighet delår 2, jmf med 2017

Delår 2
2017

Helår
2017

Delår 2
2018

Förändring delår

Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar

69,4 %

74,0 %

78,2%

+8,8 procentenheter

Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar

86,9 %

86,0 %

85,4 %

- 0,6 procentenheter

Andel besvarade telefonsamtal kundtjänst

91,3 %

91,5 %

90,9%

- 0,4 procentenheter

Andel leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag

96,6 %

96,6 %

95,9%

- 0,6 procentenheter

Andelen som erbjudits utprovning inom 15 dagar ökade med 8,8 procentenheter jämfört med delår 2 2017.
Resultatet bedöms bero på en fortsatt stabil bemanning och god samordning.
Andelen slutförda reparationen inom 5 arbetsdagar har minskat 0,6 procentenheter till följd av införandet
av medicinska behandlingshjälpmedel (MBH).
Andelen besvarade telefonsamtal minskade med 0,4 procentenheter jämfört med delår 2 2017. Det beror
på ökad belastning på kundtjänst till följd av införandet av MBH, både vad gäller telefonsamtal och besök.
Andelen leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag har minskat 0,6 procentenheter till följd av
införandet av medicinska behandlingshjälpmedel.
En stor ökning av antalet ärenden i e-tjänsten 1177 Vårdguiden har skett till följd av informationsinsatser
till patienterna som genomförts i samband med införande av medicinska behandlingshjälpmedel. Ökningen
är framför allt ärenden från CPAP-användare.
För att öka kompetens hos förskrivare har temadagar genomförts i samarbete med fem leverantörer som
hyr plats i utställningen. 24 studiebesök har hållits för vårdutbildningar, kommunala verksamheter och
intresseorganisationer för att öka kunskapen om hjälpmedel och välfärdsteknik.
I maj överfördes mer avancerade andningshjälpmedel till Hjälpmedelscentrum. Införandet föregicks av
åtgärder för att tillgodose både patienternas och verksamheternas behov. Information har skickats ut via
brev till patienter om kontaktvägar med mera. Införandet medför en jämlik hantering av krav på
försäkringar eller ersättning vid förstörda hjälpmedel och oftare en enda väg in till regionen för hjälpmedel.
Totalt berörs 3318 patienter av överföringen.
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En inventering av kompetens hos förskrivare av inkontinenshjälpmedel har visat ett stort behov av
utbildning inom inkontinensvård och förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Hjälpmedelscentrum har
därför gett Högskolan Dalarna i uppdrag att anordna en webbaserad distansutbildning inom
inkontinensvård. Intresset för utbildning är glädjande nog stort och utbildningen börjar vecka 37.
Skillnader i förskrivningsmönster har undersökts med ett särskilt fokus på barn med psykisk ohälsa.
Förskrivningar från Barn- och ungdomspsykiatrienheterna (BUP) har analyserats avseende antal,
hjälpmedelsartiklar och patienternas kön. Resultatet visar att:
•

BUP har förskrivit ett omfattande antal hjälpmedel sedan starten i maj 2017, totalt 973 st till 425
patienter. Förskrivna hjälpmedel domineras av tyngdhjälpmedel (602 st), men kommunikationshjälpmedel (370 st) är också vanliga.

•

Könsfördelningen hos patienterna som förskrivits hjälpmedel är 43 % flickor och 57 % pojkar.
Könsskillnaden är tydligt större för kommunikationshjälpmedel (63 % pojkar) än för
tyngdhjälpmedel (53 % pojkar).

Åtgärder
Rutiner och arbetssätt har utformats och följs upp kontinuerligt för att tillgodose behoven hos patienter
med de nya medicinska behandlingshjälpmedlen.
Fortsatt uppföljning av arbetssätt och hantering av rekonditionering enligt rekonditioneringsplan. Följa
utvecklingen och ev. utöka antal arbetsplatser för att möta kraven och servicenivå.
I samarbete med Högskolan Dalarna genomföra utbildning inom inkontinensvård.
Genomföra den sista delen av projekt Medicinska behandlingshjälpmedel vilket innebär att överföra
hjälpmedel för enures (sängvätning) till Hjälpmedelscentrum.
Information om förskrivningsmönster kommer att delges Barn- och ungdomspsykiatrin.
Samlad bedömning
Hjälpmedelscentrum har lyckats upprätthålla tillgängligheten till patienterna till följd av en tydlig
prioritering av service till patient. Införandet av en stor mängd medicinska behandlingshjälpmedel har
genomförts med gott resultat.
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål
Indikator
Mål 2018
Kortare ledtider
(väntan)

Utfall delår 2

Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar

75 %

78,2 %

”

Andel patienter som fått service/reparation slutförd inom 5 arbetsdagar

80%

85,4 %

”

Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst

95%

90,9 %

”

Andel leveranser enligt planerad leveransdag

95%

95,9 %

Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag
Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund

90%

12 st
91,3 %

Löpande
uppföljning

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Produktion
Produktion delår 2, jmf med delår 2 2017

2017

2018

Förändring %

Antal beställningar

27 235

29 842

7,7 %

Antal returer

18 741

20 278

8,2 %

Antal arbetsorder rekonditionering

10 200

11 594

13,7 %

Antal konsulentremisser (utprovning)

718

778

8,7 %

Antal arbetsorder teknik (AU och FU)

6 967

7 674

10,2%

Antal kundtjänstsamtal

13 772

15 050

9,3 %

Antal hämtordrar

11 219

12 893

14,9 %

Antalet beställningar har ökat med 7,7 % jämfört med samma period 2017, varav 2 % från det utökade
sortimentet medicinska behandlingshjälpmedel.
Antalet returer har ökat med 8,2 % jämfört med samma period 2017 och beror på ökade volymer utskrivna
hjälpmedel liksom andra påverkansfaktorer som t ex snabbare utskrivningsprocesser och utökat sortiment.
Antal arbetsorder rekonditionering har ökat med 13,7 % jämfört med samma period 2017, till följd av ökad
volym, bredare sortiment samt färre kassationer, vilket har genomförts med oförändrad bemanning. Med
ett bredare sortiment och en ökning av antal returer har internleverans enligt rekonditioneringsplan inte
nått målet 85 %, utfall är 84,2 % under perioden. Antalet har också påverkats av arbetet för att minska
kassationer vilket medfört att fler hjälpmedel rekonditioneras. Med rätt prioriteringar har dock andel
leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag påverkats ytterst lite.
Antalet konsulentremisser har ökat med 8,7 % jämfört med delår 2 2017. En större ökning ses inom
området kommunikation/kognition vilket orsakas av att fler förskrivare från olika områden förskriver
tyngdprodukter och att problematik kring sömn och planering tas upp i fler sammanhang.
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Antal arbetsorder teknik har ökat med 10,2 %. Avhjälpande underhåll har prioriterats då införandet av
medicinska behandlingshjälpmedel har krävt resurser med åtföljande minskad tid för rekonditionering av
elrullstol som lagrats i väntan på resurs. Stödinköp har gjorts för att leverera enligt förskrivning.
Telefonsamtalen till kundtjänst har ökat med 9,3 % och antalet ärenden till arbetsplatsbrevlåda har ökat
med 7,8 % (1912 ärenden delår 2 2018) jämfört med delår 2 2017.
Antalet hämtningar har ökat till följd av ökat antal hjälpmedel hos befolkningen. Ökningen har hanterats
genom en förbättrad transportplanering vilket medför en mer optimerad körtid.
22 förskrivarutbildningar har genomförts, både grundläggande och specifika utbildningar med sammanlagt
181 deltagare. Från och med april är grundutbildningen för nya förskrivare webbaserad.
Volym uthyrda hjälpmedel
delår 2 jämfört med delår 2 2017
Volym individmärkta hjälpmedel
Volym huvudhjälpmedel
Varav regionfinansierat (individmärkt) totalt
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)
Vårdval Västmanland (centralt konto)
Habiliteringscentrum
Övriga enheter Region Västmanland
Varav kommunfinansierat (individmärkt) totalt
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

2017

2018

52 992
67 661
43 673
28 154
8 637
6 230
652
9 218
385
486
542
281
932
160
631
82
366
5 353

56 198
71 159
46 182
29 913
8 848
6 647
774
9 876
451
461
638
309
1 126
165
561
65
371
5 634

Förändring %
6,1 %
5,2 %
5,8 %
6,2 %
2,4 %
6,8 %
18,7 %
7,1 %
17,1 %
- 5,1 %
17,7 %
10,0 %
20,8 %
3,1 %
4,0 %
- 20,7 %
1,4 %
5,2 %

Volymökningen för det nya sortimentet med medicinska behandlingshjälpmedel är 7,0 % efter 8 månader.
Totalt togs 3230 individmärkta hjälpmedel över från Västmanlands sjukhus och den 31/8 är det totala
antalet uthyrda hjälpmedel 3 456 st.
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Avvikelser under tertial 2 2018
124 avvikelser i webSesam till Hjälpmedelscentrum.
•
•
•
•

86,5 % rör felaktiga leveranser av hjälpmedel eller tillbehör vilket är 24 % färre jämfört med
andra tertialen 2017 (från 143 till 109 stycken)
2 negativa händelser
7 avvikelser (5,6 %) fel från leverantören
6 avvikelser rör interna processer inom Hjälpmedelscentrum.

Hjälpmedelscentrum har registrerat 9 avvikelser till förskrivare, vilket är en sänkning med 60 % som till viss
del förklaras av förtydliganden i webSesam för att underlätta för förskrivarna att göra rätt val.
En strävan finns att öka registreringarna för att identifiera områden där det är svårt för förskrivare att göra
rätt. Detta kommer att lyftas på enhetsmöten under hösten.
Ett antal åtgärder har vidtagits på logistikenheten. Enhetschefen har infört morgonmöten två gånger per
vecka och lyfter bland annat inkomna avvikelser, det har bidragit till färre avvikelser om felaktiga leveranser
av hjälpmedel eller tillbehör.
I Synergi har det registrerats 56 avvikelser varav 41 är skickade till särskilda boenden p.g.a. för sen anmälan
av ändrad betalare när person flyttar från eget till särskilt boende. Särskilda boenden har fått följebrev från
Synergi och förväntas skicka svar till Hjälpmedelscentrum.
•

4 arbetsmiljö

•

2 tillbud med hjälpmedel

•

9 avvikelser avser brister i rutiner och information, varav 5 är registrerade internt.

Samtliga har hanterats inom 4 veckor. I tillämpliga fall har rutiner setts över.
Behovet av att jobba med avvikelser har lyfts i verksamheten och vikten av att de resulterar i åtgärder för
en ständigt förbättrad verksamhet.
Vi ser en liten ökning och ökad variation av avvikelser registrerade internt när det gäller brister i rutiner och
information, till viss del beroende på inkörning i samband med nytt sortiment. Positivt är att fler
medarbetare rapporterar olika typer av avvikelser. Även detta kommer att lyftas på enhetsmöten under
hösten för att fler ska skriva avvikelser på risker, brister eller fel.
93 avvikelser har anmälts till leverantörer, t ex leveransförseningar, reklamationer och felleveranser.
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Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk för tertial 2, maj-augusti
Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk

Kostnad kr

Drivaggregat E-drive med joystick till manuell rullstol
Drivaggregat Smartdrive, 2 st
Drivaggregat Smartdrive, dubbelförskrivning - drivaggregat i
kombination med elrullstol
Arbetsstol Krabat Jockey
Lymfpulsator Deep Oscillation handenhet
Påhängshjul till rullstol Freewheel, utanför regelverk
Träningshjälpmedel studsmatta
Elrullstol nr 2, Real Mobil
Kylkeps

38 720
36 331, 35 200
35 200
från eget lager
21 372 med delad finansieringsrisk
4 444
2 700
36 760
625

10 beslut har beviljats och 1 har avslagits. 1 ärende har beslutats med delad finansieringsrisk, inget ärende
med merkostnad.
Åtgärder
Ett åtgärdsprogram ska utvecklas för att klara rekonditionering av elrullstolar. Åtgärder som har utretts är
köp av rekonditionering av elrullstol av leverantör och motsvarande verksamheter i sjukvårdsregionen.
Ett intensivt arbete pågår för att utveckla den e-tjänst som ska ersätta fax och e-post från förskrivare för
säker digital kommunikation för ärenden med sekretessbelagda uppgifter.
Hämtning av hjälpmedel följs i syfte att klara snabba leveranser, särskilt då snabbare utskrivningar sker.
Avvikelser lyfts på APT och andra möten för att tillsammans med medarbetare finna åtgärder till orsaker till
systematiska fel och för att öka benägenhet att rapportera avvikelser.
Samverkan med Habiliteringscentrum via gemensamt bedömningsråd med en samlad kompetens för
komplexa ärenden. Syftet är att skapa samsyn och ett gemensamt lärande och säkerställa en jämlik vård.
Samlad bedömning
De ökade behoven i befolkningen har medfört ett ökat antal beställningar och produktionsökningar inom
alla områden. Till detta kommer införandet av medicinska behandlingshjälpmedel som påverkat
produktionen inom alla områden. Verksamheten har klarat att öka produktionen till följd av engagerade
medarbetare samt genom en prioritering av patienters behov före åtgärder som tillfälligt kan prioriteras
ned.
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MEDARBETARPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål
Indikator
HMC ska vara en attraktiv arbetsgivare

Sjukfrånvaro

Löpande uppföljning

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

Mål Utfall delår 2
<6%

5,8 %
5
10
1/0

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Ackumulerad sjukfrånvaro
2017-01-01 – 07-31
2018-01-01 – 08-31
Total sjukfrånvaro
-

Varav korttidsfrånvaro dag 1-14

-

Varav långtidsfrånvaro över 60 dagar

5,9 %

5,8 %

2,3

2,4

45,9 %

45,4 %

Män

5,1 %

4,2 %

Kvinnor

6,7 %

7,2 %

Anställd - 29 år

7,0 %

3,6 %

Anställda 30 - 49 år

5,0 %

3,2 %

Anställda 50 år -

6,3 %

8,6 %

Rehabiliteringsärenden

Antal

Antal

9

9

6

4

Rehabärenden totalt under perioden
-

Varav avslutade under perioden

Arbetsmiljöavvikelser

Antal

Antal

Anmäld negativ händelse eller olycka

4

7

Antal tillbud

0

1

Antal anmälda risker

0

2

Totalt

4

10

Sjukfrånvaron har minskat med 0,1 % jämfört med samma period 2017. Rehabilitering sker enligt regionens
rutin och åtgärder vidtas så fort som möjligt.
Den arbetade tiden har ökat med 5,9 % vilket motsvarar 3,9 årsarbetare, en följd av ökad bemanning för
införande av medicinska behandlingshjälpmedel, en ny enhetschef, förstärkning av bemanningen under
sommaren samt för säkerhetssamordnare och personalchef som tidigare köpts.
Åtgärder
Under perioden har flera aktiviteter genomförts för att öka säkerheten på Hjälpmedelscentrum och i
samband med hembesök. Larm köpts in, larmövningar och aktiviteter för att öka riskmedvetenheten har
genomförts.
En nödvändig förstärkning av tekniker för medicinska behandlingshjälpmedel kommer att ske under hösten.
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Arbetet med handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten pågår i respektive enhet. För hela förvaltningen är
området ”målkvalitet” i fokus liksom att bevara det goda sociala klimatet.
Samlad bedömning
Trots hög produktion har sjukfrånvaron behållits under målnivå vilket tyder på ett gott ledarskap och aktivt
och tydligt stöd i samband med sjukdom och ohälsa. Aktiviteter kopplade till medarbetarenkäten pågår
enligt plan.
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EKONOMIPERSPEKTIV
Periodens resultat och helårsprognos – översikt
Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. augusti månad är +6 369 tkr.
Helårsresultatet prognostiseras till +2 597 mkr.

Bokslut 2017 tkr

Budget 2018 tkr

Prognos tkr

INTÄKTER
98 055

Hyra

105 851

107 180

Återbetalning av resultat

-3 416

0

0

Försäljning

12 238

15 293

16 980

Egenavgifter

330

300

340

Serviceavtal

2 370

2 384

2 529

951

984

984

2 182

1 030

1 571

112 710

125 842

129 584

36 567

41 086

41 452

29 530

34 266

34 901

144

170

189

5 997

6 689

6 489

1 080

1 060

1 263

25 487

27 941

28 522

Inkontinenssamordning
Övriga verksamhetsintäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Personalkostnader
Tekniska hjälpmedel
Övriga material, varor
Lokaler
Frakt och transport
Avskrivningar hjälpmedel
Avskrivningar övrigt
IT-kostnader
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Utfärdad av:
Godkänd av:

AnneChristine Ahl
AnneChristine Ahl

736

700

707

3 189

3 751

3 433

8 447

8 434

8 310

1 533

1 745

1 721

112 710

125 842

126 987

0

0

2 597

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

RAPPORT

12 (16)

Giltigt fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

2018-09-14

42389-1

Delårsrapport 2 - 2018
Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling
• Intäkter
o Total intäktsförändring jämfört med motsvarande period föregående år är 10 498 tkr, en
ökning med 13,9%.
o Budgetavvikelsen är 2 498 tkr högre än budgeterat.
o Budgetavvikelsen beror framför allt på följande händelser:
 Högre volymökningar både för uthyrning och försäljning.
 Statsbidrag för sysselsättningsåtgärd till en person långt från arbetsmarknaden.
• Kostnader
o Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är 7 250 tkr, en ökning med
10 %.
o Budgetavvikelsen är 2 458 tkr lägre än budgeterat.
o Budgetavvikelsen beror framför allt på följande händelser:
 De sociala avgifterna är enligt detaljbudgetanvisningarna budgeterade till 45,79 %.
De beslutade sociala avgifterna uppgår till 46,47 % av lönekostnaderna. Det medför
högre kostnader för sociala avgifter, trots något lägre lönekostnader än budgeterat.
 Ökad returtakt och effektiv rekonditioneringsverksamhet medför lägre
inköpskostnader för tekniska hjälpmedel.
 Lägre kassationskostnader för tekniska hjälpmedel, vilket är ett av målen i
förvaltningsplanen som vi har arbetat aktivt med under våren.
 Lägre kostnader för IT-konsulttjänster dels p.g.a. att leverantören har svårt att
hinna leverera, dels p.g.a. att vi gjorde en konvertering utan konsulthjälp.
 Fördröjning av utökning av antal licenser i Sesam2 medför lägre kostnader.
Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt
Prognosen baseras på följande förutsättningar:
•

Den höga volymutvecklingen för uthyrning och försäljning förväntas fortsätta året ut.

•

Stor osäkerhet när det gäller det nya produktområdet MBH.

•

Intäkterna för teknisk service förväntas minska p.g.a. personalomsättning under hösten.

•

Fortsatt hög investeringstakt, vilket relateras till volymutvecklingen.

•

Att vi inte kommer att behöva utöka antal licenser i Sesam 2 i år.

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

Hög volymutveckling både för uthyrning och försäljning av tekniska hjälpmedel ger högre intäkter.

•

Förväntat lägre kostnader för IT-konsulttjänster p.g.a. att leverantören har svårt att hinna leverera.
Det är osäkert när vi kommer att behöva utöka antal licenser i Sesam2. Vi gör bedömningen att det
inte kommer att ske i år.

Utfärdad av:
Godkänd av:

AnneChristine Ahl
AnneChristine Ahl
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Negativa avvikelser
• Hjälpmedelscentrum övertog ett lokalt lager av tillbehör och förbrukningsartiklar till CPAP från
Lungkliniken i december 2017 till ett anskaffningsvärde av ca 935 tkr. Övertagandet kommer att
påverka årets resultat med maximalt motsvarande belopp för Hjälpmedelscentrum i år.
•

•

Ökade personalkostnader beror på en omfördelning av kostnader för HR-chef från köpta tjänster till
lönekostnader, utökning av bemanningen på Teknik och inköp, sysselsättningsåtgärd för en person
långt ifrån arbetsmarknaden samt projektledare till ett digitaliseringsprojekt som planeras att
starta upp under hösten.
Gamla fordon, både servicebilar och lastbilar, medför högre kostnader för reparationer. För att
klara våra leveranser tillkommer kostnader för hyra av lätt lastbil under reparationstiden. P.g.a.
pågående upphandling på regionnivå har vi ingen möjlighet att påbörja utbyte av fordon i
dagsläget.

•

Förväntad ökad inköpstakt av tekniska hjälpmedel samt tillbehör till dessa p.g.a. den höga
volymutvecklingen.

•

Kabinettdesinfektorn har varit trasig och inte kunnat användas vid flera tillfällen under året, vilket
har medfört höga reparationskostnader och extra högt tryck på rekondverksamheten.

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera avvikelsen mot budget
Det nya produktområdet Medicinska behandlingshjälpmedel följs upp noggrant månadsvis när det gäller
investeringar, tillbehör, lagerbehov, intäkter, kostnader, returer, kassationer, volymer, tjänsteaktiviteter
etc. Lungmottagningen på Västmanlands sjukhus, som är största kunden inom produktområdet, har fått en
detaljerad uppföljningsrapport inför delårsbokslutet. Under hösten utökas bemanningen med en tekniker
på heltid för produktområdet.
Dialog pågår med Regionservice för att byta ut äldre servicefordon och två lätta lastbilar. Vi inväntar
pågående fordonsupphandling. Tillsammans med Inköpsavdelningen har vi påbörjat upphandling av en
tung lastbil. Målet är att upphandlingen ska bli klar under vintern och att vi kommer att ha en ny lastbil på
plats under våren 2019.

Utfärdad av:
Godkänd av:

AnneChristine Ahl
AnneChristine Ahl
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Investeringsredovisning
Investeringar – bokslut 2018-01-01 – 2018-08-31, belopp i tkr
Tekniska
201801 - 08
Helår
hjälpmedel
Inköp perioden
Bokslut
Budget Prognos inköp 2018
varav:
utifrån budget

2017

2018

2017-2018

Förflyttning
Kommunikation
Behandling
Insulinpumpar
MBH
Elrullstolsgarage
Övr. hjälpmedel
Övr. maskiner
och inventarier
Summa

utifrån budget

Avvikelse
Budget - utfall delår 2,
2018

2017-2018

9 283
3 190
6 261
1 343
2 205
0
3 691
178

15 389
4 265
8 651
1 964
84
0
5 364
155

15 126
4 283
8 907
2 000
3 500
2 000
4 634
50

13 924
4 784
9 392
2 515
3 307
0
5 537
366

4 195
-501
-485
-515
193
2 000
-903
-316

26 151

35 872

40 500

39 825

3 668

Resultat, analys
Årsprognosen för investeringskostnaderna 2018 är något lägre än i delår 1 och ligger inom beslutad ram.
Av förflyttningshjälpmedel har 2017 års ökning av rullstolar dämpats och ligger nu på en mer normal nivå.
Inköp av kommunikationshjälpmedel har ökat. Jämfört med samma period föregående år har två fler
samtalsapparater med ögonstyrning á 100 tkr köpts in. Förskrivning av elektroniska kalendrar fortsätter att
öka och utgör nu 40 % av inköpta kommunikationshjälpmedel. Den ökade förskrivningen av nödlarm
förväntas fortsätta, där produkterna har fått genomslag hos förskrivare och behovet ökar.
Av behandlingshjälpmedlen fortsätter tyngtäcken att öka. Cirkulationshjälpmedlet lymfapress har ökat
mycket då förskrivare hanterar en patientkö. Däremot har ståstöd och tippbrädor minskat.
På grund av leveransstopp hos leverantör av insulinpumpar under perioden november 2017 – januari 2018
är inköpen extra höga totalt sett årets första tertial. Inköpstakten har dämpats något, men beräknas ändå
överstiga budget. Utveckling av insulinpumpar medför att fler patienter kan bli aktuella, men det kommer
sannolikt att påverka år 2019.
Sedan maj 2018 är den beslutade sortimentsöverföringen av medicinska behandlingshjälpmedel (MBH)
överförd från Västmanlands sjukhus till Hjälpmedelscentrum.
En trasig tvättmaskin har bytts ut och en ny arbetsplats till tekniker för MBH har iordningställts. Utbyte av
en diskdesinfektor har gjorts med utökad funktionalitet för rekonditionering av MBH.

Utfärdad av:
Godkänd av:

AnneChristine Ahl
AnneChristine Ahl
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Åtgärd
Ett arbete har genomförts för att minska kassationerna av hjälpmedel, för att uppnå bättre hushållning och
ökat cirkulärt flöde. En ny instruktion är framtagen.
Uppföljning av det nya produktområdet MBH sker löpande månadsvis.
Inför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning och hjälpmedelsbehovet två år framåt och
svar bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att förvaltningens
kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera.
Ett omfattande arbete med prispressade upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till hög
återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar till att hålla så låg prisnivå som
möjligt.
Fyra nya arbetsplatser kommer att iordningställas med lyftbord och arbetsbänkar på rekondenheten.

Utfärdad av:
Godkänd av:

AnneChristine Ahl
AnneChristine Ahl
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INTERN KONTROLL
Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå
Delegationsordning
Kontroll genomförd utan anmärkning. Hjälpmedelscentrum har skickat in delegationsordning och har
anmält den till arbetsutskottet. Underskriven attestlista är inskickad till diariet.
Rehabilitering
Kontroll genomförd utan anmärkning, dvs inga ohanterade bevakningar finns.
Inköpskort
Kontroll genomförd utan anmärkning. Förvaltningen har fyra inköpskort, varav tre har använts under
kontrollperioden januari 2018 – maj 2018. Alla underlag finns sparade enligt gällande instruktion och
riktlinje.
Löneutbetalningar
Kontroll genomförd av utanordningslistor. Nio är korrekt hanterade och tre delvis hanterade. Vidtagen
åtgärd är information inom förvaltningen.
Säkerhet
Kontroll av riskmedvetenheten har genomförts genom en enkätundersökning. Resultatet visar att 81 %
upplever att de har kontroll över risker i de arbetsuppgifter som ska utföras och 19 % upplever sig delvis ha
kontroll. Dialog om riskmedvetenhet och åtgärder kommer att ske på arbetsplatsträffar under hösten.
INTERN REFERENS
Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2018-09-28.
Diarienummer: RVxxxx
BILAGOR
1. Verksamhetsrapport
2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal
3. Investeringsbilaga
4. Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsprognos

Utfärdad av:
Godkänd av:

AnneChristine Ahl
AnneChristine Ahl
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År Månad: 201808
Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum
Analys:
Periodbokslut
201701 - 201708

Belopp i tkr

Int

Försäljning och uthyrning av hjälpmedel
Försäljning av tekniska tjänster inkl serviceavtal
Inkontinenssamordning
Övriga verksamhetsintäkter

Intäkter
Summa Intäkter
Pe

Löner
Sociala avgifter
Övriga personalkostnader

Personalkostnader
Ö

Inköpskostnader tekniska hjälpmedel
Övriga kostnader, material, varor
Lokalhyra
Frakt och transport
Avskrivningar hjälpmedel och övrigt
IT-kostnader
Övriga kostnader
Finansiella kostnader

Övriga kostnader
Summa Kostnader
Resultat:

Helår

201801 - 201808

Bokslut 2017

Budget 2018

Prognos 2018

Avvikelse 2018

72 913

83 058

107 207

121 444

124 500

3 056

1 449

1 779

2 370

2 384

2 529

145

634

656

951

984

984

0

883

884

2 182

1 030

1 571

541

75 879

86 377

112 710

125 842

129 584

3 742

75 879

86 377

112 710

125 842

129 584

3 742

-15 419

-17 447

-24 740

-27 703

-27 797

-94

-6 838

-8 088

-10 976

-12 645

-12 876

-231

-559

-362

-851

-737

-778

-41

-22 815

-25 897

-36 567

-41 086

-41 452

-366

-18 953

-21 487

-29 530

-34 266

-34 901

-635

-106

-103

-144

-170

-189

-19

-4 311

-4 314

-5 997

-6 689

-6 489

200

-690

-862

-1 080

-1 060

-1 263

-203

-17 190

-19 256

-26 223

-28 641

-29 229

-588

-2 093

-2 047

-3 188

-3 751

-3 433

318

-5 581

-4 920

-8 447

-8 434

-8 310

124

-1 020

-1 122

-1 533

-1 745

-1 721

24

-49 944

-54 112

-76 143

-84 756

-85 535

-779

-72 759

-80 009

-112 710

-125 842

-126 987

-1 145

3 119

6 369

0

0

2 597

2 597

RapportID: Ekonomi - Bilagor Månad och Delår (DUVA0132)
Uppdaterad: 2018-09-18

Driftredovisning

Sida:

Rapportinformation

1/1

År Månad: 201808
Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum
Analys:
Period
Belopp i tkr

Bokslut
201701 - 201708

Helår

Bokslut
201801 - 201808

Budget
201801 - 201808

Bokslut 2017

Årsbudget 2018

Prognos 2018

Avvikelse 2018

Prognos i % av
Prognos Intäkt

D1 HMC

3 119

6 369

1 412

0

0

2 597

2 597

2,0%

Summa:

3 119

6 369

1 412

0

0,36

2 597

2 597

2,0%

Rapportinformation
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Sida:

1/1

År Månad: 201808
Förvaltning: 64 Hjälpmedelscentrum
Analys:
Lönekostnader
Belopp i tkr
00 PRG övrigt
10 Sjuksköterskor m fl
11 Undersköterskor, skötare m fl
20 Paramedicinsk personal
50 Administrativ personal
60 Teknisk personal
90 Ekonomi- och transportpersonal
Summa lönkostnader:

Period
Bokslut
201701 - 201708

0
-809
-246
-4 317
-3 555
-5 724
-767
-15 419

Kostnader inhyrd personal

Bokslut
201801 - 201808

Helår

Budget
201801 - 201808

-102
-1 323
-261
-4 756
-4 335
-5 864
-807
-17 447

Förändring i %

0
-1 684
-254
-4 470
-3 880
-6 333
-868
-17 489

Summa anställda och inhyrd personal:

Budget 2018

Prognos 2018

0
-2 673
-403
-7 096
-6 102
-10 052
-1 378
-27 703

Förändring i %

-174
-2 418
-403
-7 250
-6 153
-10 021
-1 378
-27 797

-21
-21

0
0

0
0

-100,0%
-100,0%

Förändring i %

-21
-21

0
0

Period
Bokslut
201701 - 201708

-15 439

Bokslut
201801 - 201808

-17 447

63,7%
5,1%
4,5%
11,6%
9,6%
7,0%
12,4%

Helår
Förändring i %

Total
Belopp i tkr

0
-1 477
-383
-6 938
-5 513
-9 141
-1 288
-24 740

Period

Belopp i tkr

Inhyrd personal exkl resursenheten:
Resursenheten:
Summa inhyrd personal:

63,5%
6,0%
10,1%
21,9%
2,5%
5,2%
13,2%

Bokslut 2017

0
0

-100,0%
-100,0%

Helår

Budget
201801 - 201808

-17 489

Förändring i %

13,0%

Bokslut 2017

-24 761

Budget 2018

-27 703

Prognos 2018

-27 797

Förändring i %

12,3%

Intäkts- och bruttokostnadsutveckling och avvikelse helårsprognos

Förvaltning/verksamhet: Hjälpmedelscentrum
Investeringar
Bokslut 2018-01-01 - 2018-08-31

Belopp i tkr

2018-01-01 - 2018-08-31
Inköp

Inköp

perioden
perioden utifrån utifrån budget
2018
budget 2017

Helår
Bokslut

2017

Budget

2018

Prognos

Prognos

Prognos

perioden inköp perioden inköp inköp 2019
Avvikelse
2018 utifrån
2018 utifrån utifrån budget budget - utfall
2018
budget 2017
budget 2018
2018

Investeringsutgifter
Tekniska hjälpmedel
Förflyttning
Kommunikation
Behandling
Insulinpumpar
Medicinska behandlingshjälpmedel
Elrullstolsgarage
Övriga tekniska hjälpmedel
Datorutrustning
Leasingavtal
Övriga maskiner och inventarier
Summa
Konst
Byggnader
(endast

2 993

6 290
3 190
6 261
1 343
2 205
0
3 691

15 389
4 265
8 651
1 964
84
0
5 364

15 126
4 283
8 907
2 000
3 500
2 000
4 634

2 993

178
23 158

155
35 872

50
40 500

2 993

23 158

35 872

40 500

2 993

10 931
4 784
9 392
2 515
3 307
0
5 537

3 668

2 993

366
36 832

3 668

2 993

36 832

3 668

Fastighet)

Totalsumma

4 195
-501
-485
-515
193
2 000
-903
0
0
-316
3 668
0
0
3 668

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

§
Namngivning och utsmyckning av torget vid
Tessingatan (KS 2018/475)
Under processen med att planera och bygga om centrum, etapp 1,
har frågan om konstnärlig utsmyckning och avsaknad av ett
torgnamn diskuterats.
Den parlamentariska styrgruppen för centrumutvecklingen föreslår
att torget får
- namnet Drottningtorget. Hembygdsföreningen har tillfrågats, i
enlighet med kommunstyrelsens reglemente, och har tillstyrker
förslaget
- konstnärlig utsmyckning, utöver ”Jönssons katt” och finansieras ur Konstfonden, Johan Olssons fond och Hörlins fond
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-11-06

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige ger torget vid Tessingatan namnet Drottningtorget.
Kungsörs KommunTeknik AB får i uppdrag att skaffa och utforma
lämplig namnskyltning.
Den parlamentariska styrgruppen för centrumutvecklingen får
mandat att besluta om konstnärlig utsmyckning av torget efter
förslag från kultur- och evenemangssamordnaren. Utsmyckningen
får maximalt kosta 175 759 kronor och finansieras med medel ur
Konstfonden, Johan Olssons fond och Hörlins fond.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2018-11-06

KS 2018/475

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl

Namngivning av torget vid Tessingatan och
utsmyckning av torget
Nytt torgnamn
Under processen med att planera och bygga om centrum, etapp 1, har frågan om
konstnärlig utsmyckning och avsaknad av ett torgnamn diskuterats i styrgruppen.
Drottning Kristina har en tydlig koppling till Kungsör. Vid tretton års ålder tog
drottning Kristina sin tillflykt till Kungsör och bodde tillsammans med sin mor
på Kungsgården under fem månader. Hon tränade ridning i labyrinten
Rundelborg. Labyrinten heter än idag ”Drottning Kristinas ridbana”. Ridleden i
Kungsör är också uppkallad efter henne. Drottning Kristina gjorde sitt sista besök
på gården år 1652.
Drottning Kristina är starkt förknippat till Kungsör och av den anledningen
föreslår styrgruppen att torget vid Tessingatan namnges till Drottningtorget.
Enligt kommunstyrelsen reglemente, § 30, ska hembygdsföreningen beredas möjlighet
att yttra sig innan beslut om namnsättningsfrågor. Hembygdsföreningen har tillfrågats
och tillstyrker förslaget på torgnamn.
För att tydligöra torgets nya namn behövs det nya skyltar eller liknande.
Konstnärlig utsmyckning
Torget har fått en mindre utsmyckning i form av ”Jönssons katt”, en gjutjärnskatt
i naturlig storlek. Den har finansierats av Konstfonden. För att ytterligare göra
torget till en attraktiv mötesplats föreslår styrgruppen att torget får en konstnärlig
utsmyckning. Kommunens kultur- och evenemangssamordnare genomför en
förfrågan till ett antal konstnärer utifrån ett antal kriterier. Styrgruppen föreslås
bli jury och beslutar om utsmyckningen efter förslag från kultur- och
evenemangssamordnaren.

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

2018-11-06

KS 2018/475

Kostnaden för utsmyckningen blir som högst 175 759 kronor och finansieras av
följande fonder:
• Konstfonden som innehåller totalt 37 988 kronor
• Johan Olssons fond som innehåller totalt 87 959 kr
• Hörlins fond som innehåller totalt 49 812 kr
När den konstärliga utsmyckningen är klar invigs det nya Drottningtorget och
den nya konstnärliga utsmyckningen. Det kan förhoppningsvis ske under juni
månad 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt följande:
1. Torget vid Tessingatan namnges till Drottningtorget.
2. Styrgruppen beslutar om den konstnärliga utsmyckningen efter förslag
från kultur- och evenemangssamordnaren.
3. Kungsörs KommunTeknik AB ges i uppdrag att anförskaffa och utforma
lämplig namnskyltning.
4. Kostnaden för utsmyckningen blir maximalt 175 759 kronor.
5. Utsmyckningen finansieras av Konstfonden, Johan Olssons fond och
Hörlins fond.

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

§
Kommunstyrelsens mål 2018 (KS 2018/482)
Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocessen ska nämnder och styrelser besluta om tidsatta och mätbara mål. Målen skapas i dialog mellan politik och förvaltning.
Målen kan kopplas till kommunfullmäktiges mål. Vissa fullmäktigemål är till och med riktade till viss styrelse/nämnd. Utöver de
mål som är kopplade till fullmäktigemålen kan styrelse/nämnd
formulera specifika mål för sitt verksamhetsområde. Totalt får
styrelse/nämnd ha maximalt sju mål.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att fem mål från 2018 ska
kvarstå 2019 och att nya mål utifrån barnkonventionen och fritidsoch kulturområdet.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2018-11-06

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen besluta att följande mål för kommunstyrelsen
ska gälla även 2019:

Justerandes sign

-

Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med
blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner. 100 bostäder till 2020. (Kommunfullmäktiges mål:
Kommunen ska ha minst 8 500 och 9 000 invånare år 2025)

-

Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin budget
(Kommunfullmäktiges mål: Kommunens resultat ska utgöra
minst en och en halv procent av skatteintäkter och statsbidrag
varje år.)

-

Kommunens medarbetarengagemang ska placera sig i den
90:e percentilen i jämförelse med andra kommuner i SKL:s
medarbetarundersökning (Kommunen som arbetsgivare)

-

Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år i svenskt
näringslivs ranking Företagsklimat (Näringsliv-bemötande och
service)

-

Kungsör ska placera sig över medelvärdet för nöjd inflytandeindex i SCB:s medborgarundersökning 2019 (Medborgarens
inflytande i Kungsör)
Protokollsutdrag till

Kommundirektören, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kommunstyrelsen

2018-11-26
Kommunstyrelsen fastställer två nya mål för kommunstyrelsen
2019:

Justerandes sign

-

Under mandatperioden (2019-2022) ska barn i Kungsörs
kommun ges regelbundna möjligheter att delta i kommunens utveckling och uttrycka sin mening och höras i frågor
som berör. Beslutsfattare ges möjlighet att beakta barnens
åsikter och ge återkoppling kring beslut. (Artikel 12 i
barnkonventionen)

-

Målet under mandatperioden (2019-2022) är att skapa
förutsättningar för att öka våra barn och ungdomars
inflytande i kulturlivet, för att vidareutveckla möjligheten
att utöva och uppleva kultur i olika former. (Kultur och
fritid)

Protokollsutdrag till

Kommundirektören, akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Datum

Vår beteckning

2018-11-06
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Vår handläggare

Johanna Raland

Förslag till kommunstyrelsens mål 2019
Utifrån Kommunfullmäktiges mål och/eller prioriterade områden kan kommunstyrelsen
anta max sju mål, som är giltiga 2-4 år. Kommunstyrelsen har inför 2019 utrymme att anta
två nya mål utifrån Kommunfullmäktiges mål och/eller prioriterade områden.
Kommunfullmäktiges mål 2019
Kommunfullmäktige har 2019 beslutat om fem mål. Tre av dessa är oförändrade från
2018. Två mål är nya varav det ena är riktat till skolan och det andra är ett mål för miljön.
⋅ Kommunen ska ha minst 9000 invånare år 2025
⋅ Kommunens resultat ska utgöra minst 1 procent av skatteintäkter och statsbidrag
varje år
⋅ År 2025 ska 75 procent av kommunens fordonsflotta vara fossilfri
⋅ Andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska öka varje år
med 2017 som basår. 2017: 81,6 %
⋅ Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för
att minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procentenheter årligen
med december 2017 som bas
o Utgångsläge: Arbetslöshet december -17, 11, 3 %
o Arbetslöshetsmål december -19, 9,3 %
o Arbetslöshetsmål december -20, 7,3 %
Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsens förvaltning har som förslag att fem mål från 2018 kvarstår 2019.
Utöver dessa fem mål finns utrymme för kommunstyrelsen att anta ytterligare två mål.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att nya mål 2019 ska utgå ifrån barnkonventionen
samt fritid-och kulturområdet
⋅

⋅

Ökat inflytande
Under mandatperioden (2019-2022) skall barn i Kungsörs kommun ges regelbundna möjligheter att delta i kommunens utveckling och uttrycka sin mening och
höras i frågor som berör. Beslutsfattare ges möjlighet att beakta barnens åsikter
och ge återkoppling kring beslut. (Artikel 12 barnkonventionen).
Ökad delaktighet
Målet under mandatperioden (2019-2022) är att skapa förutsättningar för att öka våra barn
och ungdomars inflytande i kulturlivet, för att vidareutveckla möjligheten att utöva och
uppleva kultur i olika former.

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
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Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer följande mål från 2018 för kommunstyrelsen 2019
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade
upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner. 100 bostäder till
2020
Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin budget
Kommunens medarbetarengagemang ska placera sig i den 90:e percentilen i
jämförelse med andra kommuner i SKLs medarbetar-undersökning
Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år (2022) i svenskt näringslivs
ranking Företagsklimat
Kungsör ska placera sig över medelvärdet för nöjd inflytandeindex i SCB:s
medborgarundersökning 2019

Kommunstyrelsen fastställer två nya mål för kommunstyrelsen 2019
⋅

⋅

Under mandatperioden (2019-2022) skall barn i Kungsörs kommun ges regelbundna möjligheter att delta i kommunens utveckling och uttrycka sin mening och
höras i frågor som berör. Beslutsfattare ges möjlighet att beakta barnens åsikter
och ge återkoppling kring beslut. (Artikel 12 barnkonventionen)
Målet under mandatperioden (2019-2022) är att skapa förutsättningar för att öka
våra barn och ungdomars inflytande i kulturlivet, för att vidareutveckla
möjligheten att utöva och uppleva kultur i olika former.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Johanna Raland
Kvalitetsutvecklare

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

§
Samråd – Ändring av detaljplan för Rörgränd, industriområde söder Fabriksgatan
ÄDP 208, Kungsörs kommun (KS 2017/430)
Plankommittén föreslår att ändring av detaljplan för industriområde söder Fabriksgatan, sänds ut på samråd.
Ändringen avser fastigheten Skillinge 2:289 samt del av Skillinge
2:37och innebär att lokalgata kan byggas ut i området. Området
indelas i mindre enheter av varierande storlek som kan styckas av
för försäljning. Dessa mindre industritomter svarar mer mot efterfrågan av industrimark.
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planförslaget skickas på remiss för yttrande till Länsstyrelsen samt till
kända sakägare. Om alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen
så övergår ärendet till ett begränsat förfarande.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens plankommittés protokoll 2018-10-30, § 15
med Planbeskrivning (Samrådshandling 2018-05-29) och
plankarta 180925-A2-L
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 198 (planuppdrag)

Plankommittés beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar sända ut den föreslagna plan- och
genomförandebeskrivningen för industriområde, söder ÄDP 208,
på samråd enligt bestämmelserna för standardförfarande vilket
kan övergå till begränsat förfarande om alla i samrådskretsen
tillstyrker detaljplanen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens plankommitté

2018-10-30

§ 15
Samråd - Ändring av detaljplan för Rörgränd,
industriområde söder Fabriksgatan ÄDP 208,
Kungsörs kommun. (KS 2017/430)
Teknisk chef Stig Tördahl föreslår att ändring av detaljplan för
industriområde, söder Fabriksgatan, sänds ut på samråd.
Ändringen avser fastigheten Skillinge 2:289 samt del av Skillinge
2:37.
Ändringen av befintlig detaljplan innebär att lokalgata kan byggas
ut i området.
Området indelas i mindre enheter av varierande storlek som kan
styckas av för försäljning. Dessa mindre industritomter svarar mer
mot efterfrågan av industrimark.
Ändring av detaljplanen handläggs med standardförfarande.
Planförslaget skickas på remiss för yttrande till Länsstyrelsen samt
till kända sakägare. Om alla i samrådskretsen tillstyrker
detaljplanen så övergår ärendet till ett begränsat förfarande.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-11-27, § 198
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2018-10-22
• Planbeskrivning (Samrådshandling 2018-05-29)
• Plankarta 180925-A2-L

Beslut

Plankommitténs förslag till beslut i Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar sända ut den föreslagna plan- och
genomförandebeskrivningen för industriområde, söder
Fabriksgatan ÄDP 208, på samråd enligt bestämmelserna för
standardförfarande vilket kan övergå till begränsat förfarande om
alla i samrådskretsen tillstyrker detaljplanen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten, plankommittén, kommunstyrelsen
Utdragsbestyrkande

Blad
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Samrådshandling
2018-05-29
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Ändring av

Detaljplan för industriområde
söder om Fabriksgatan (ÄDP
208)
Ändringen avser fastigheten Skillinge
2:289 samt del av Skillinge 2:37
(KS2017/430)
Planbeskrivning, samrådshandling

Ortofoto med planområdet markerat med röd streckad linje.
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Inledning
Planhandlingar

- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning inklusive genomförandefrågor (denna handling)
- Fastighetsförteckning
Där höjder förekommer redovisas dessa i höjdsystemet RH2000.
Bakgrund och syfte

Kungsörs kommun har ansökt om ändring av del av detaljplanen för
industriområde Kungsör. Ändringen av detaljplanen (EDP 195) innebär
att lokalgata kan byggas ut inom området samt teknisk anläggning
byggas på annan plats än i gällande detaljplan.
Därutöver avses området indelas i mindre enheter som kan styckas av
för försäljning. Dessa mindre industritomter svarar mer mot efterfrågan
av industrimark. Bestämmelser införs gällande dagvattenhantering och
skydd vid skyfall.
Läsanvisning och planens handlingar

Denna planbeskrivning beskriver i löpande text samt förtydligar med
illustrationer vad som föreslås genomföras, motiven för planens
utformning, vad detaljplanekartan och dess bestämmelser anger för
rättigheter och skyldigheter och vad den får för konsekvenser. Till
detaljplanen hör utöver denna planbeskrivning även en plankarta med
bestämmelser som formellt anger hur all mark inom planområdet
regleras.
I denna planbeskrivning anges ändringar i avsnittet Ändringens
omfattning. På plankartan anges de bestämmelser och gränser som
ändras med röd text, symbol eller linje.
Förenlighet med 3, 4 och 5 kap. MB

Planen bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids
eller vara i konflikt med några riksintressen. Planen bedöms därför vara
förenlig med innehållet i ovan nämnda lagrum.
Förfarande

Denna ändring föreslås hanteras med så kallat begränsat
standardförfarande. Det är möjligt enligt plan- och bygglagen (PBL) att
begränsa förfarandet om samrådskretsen godkänner förslag till
detaljplan redan under samrådet om förutsättningarna i övrigt finns för
att tillämpa ett begränsat standardförfarande. Om inte samrådkretsen
godkänner hanteras detaljplanen med standardförfarande.
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Plandata

Planområdet är lokaliserat i Kungsörs östra del och gränsar i norr mot
planlagt industriområde. En mindre väg avgränsar området mot väster.
Mot söder avgränsas området av ett skogsparti och mot öster av
strandskyddsområdet längs Vilabäcken.
Planområdet berör endast fastigheten Skillinge 2:289 och en mindre del
av Skillinge 2:37, som ägs av Kungsörs kommun. Borraren 1, som ingår
i den ursprungliga detaljplanen omfattas inte av denna ändring.
Planområdet för denna ändring har en area om ca 55 600 kvadratmeter.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Planområdet omfattas inte av riksintresse.
Strandskydd

Strandskyddsbestämmelserna gäller inom en 25 meter bred zon utmed
Vilabäckens båda sidor. Planområdet ligger i sin helhet utanför
strandskyddszonen.
Översiktsplan för Kungsörs kommun

Översiktsplan för Kungsörs kommun antogs 8 december 2014 (§ 54).
Marken var då redan detaljplanelagd som industrimark och inget
särskilt anges för marken. Direkt öster om planområdet anger
översiktsplanen mark för verksamhet.
Program

Program för detaljplanen har bedömts inte behövas.
Detaljplan

Markens lämplighet för industri prövades i detaljplan ”Utvidgning av
industriområde söder om Fabriksgatan”, laga kraft 2007-05-24, som
redovisar en markanvändning för industriändamål och lokalgata samt
mindre yta för en pumpstation.
Detaljplanen från 2007 reviderades i gällande detaljplan, som vann laga
kraft 2012-02-14. Den nu gällande detaljplanen anger mark för industri
och tekniska anläggningar i samma utsträckning som den tidigare, men
med vissa justeringar av lokalgatan. Gällande detaljplan togs fram med
så kallat enkelt planförfarande då förslaget bedömdes sakna intresse för
allmänheten samt var förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande.
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Utdrag ur gällande detaljplan, EDP 195. Röd linje avser det nu aktuella planområdet.

Beslut om planläggning

Kommunstyrelsens plankommitté beslutade 2017-10-24 (§ 10) att
föreslå kommunstyrelsen att ge ett positivt planbesked i enlighet med
ansökan. Plankommitténs projektansvarige fick i uppdrag att ta fram ett
förslag till ändrad detaljplan för området söder om Fabriksgatan i
Kungsörs kommun. Ändring av detaljplan bekostas av sökande.
Förutsättningar
Gällande detaljplan

Industriområdet har vid tidigare planläggning avgränsats med hänsyn
till påtalade fornlämningsintressen, befintlig skogskant i söder samt
strandskyddsområdet längs Vilabäcken. Industriområdets lämplighet
har därmed prövats vid tidigare planläggning.
Högsta byggnadshöjd är 8,0 meter. Största byggnadsarea är 40% av
fastighetsarean (e1). Mot befintlig byggnad i väster redovisas en
byggnadsfri zon på 10 meter. I övrigt tillåts bebyggelse fram till 4,5
meter från tomtgräns (p1).
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Befintligt industriområde trafikförsörjs via Kungsgatan som utgör
allmän väg, samt Fabriksgatan. Gatornas kapacitet möjliggör ytterligare
trafikbelastning.
Området trafikförsörjs via Rörgränd från Fabriksgatan och söderut.
Terrängförhållanden och markanvändning

Området är i stort sett plant med undantag för några mindre åkerholmar
som framträder i landskapet. Huvuddelen av området utgörs av
åkermark som brukas. I söder gränsar ett skogsområde och i öster löper
Vilabäcken. En mindre del av planområdet används för uppställning av
fordon på en grusad yta.
Bebyggelse i omgivningarna

Strax utanför planområdets sydvästra del ligger ett hus som ägs av
kommunen och används för övningsändamål. De närmast belägna
bostäderna – vid Ekebyholm – ligger ca 330 m i nordostlig riktning.

Foto västerut från vändplan vid Rörgränd.

Geotekniska frågor

Översiktlig geoteknisk undersökning (SWECO VBB AB, 2006-03-17)
utfördes inför den planering av marken, som ledde fram till laga
kraftvunnen detaljplan 2007-05-24.
Av den geotekniska utredningen framgår att marken utgörs av
torrskorpelera på lös lera vilande på morän och berg.
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Markbeskaffenheten gör att några större förändringar av marknivåer ej
är lämpliga. Vid markhöjningar med ca en meter på lös lera upp till tre
meter kan sättningar med 10-15 centimeter eller mer förväntas.
Grundläggning av byggnader bör ske i huvudsak med pålar. Särskild
geoteknisk utredning rekommenderas när byggnaders lägen preciserats.
Fornlämningar

Som underlag för tidigare detaljplan ligger en arkeologisk utredning
benämnd ”Eriksson, T. 1991. Arkologisk utredning, Södermanland,
Kung-Karls socken, Skillinge 2:37 och 6:10, Fornlämning 109 och 122.
Riksantikvarieämbetet. Byrån för Arkeologiska Undersökningar”. Av
denna framgår att kända fornlämningar saknas inom planområdet. I
grannskapet finns dock två fornlämningar. Väster om planområdet
ligger således fornlämning 109 med ett gravfält, två rösen, två högar
och sex runda stensättningar. Öster om planområdet ligger fornlämning
122 med fem välbevarade högar.

Utsnitt ur Riksantikvarieämbetets Fornsök. Blått anger kända fornlämningar.

I anslutning till fornlämning 109 finns en stor naturlig platå som skulle
kunna vara lämplig för bosättning. I området söder om fornlämning 122
finns en naturlig platå där såväl överplöjda gravar som boplatser kan ha
legat.
Enligt 2 kap 12 § lagen om kulturminnen m m (KML 1988:950) fordras
tillstånd från länsstyrelsen att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller
genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en
fornlämning.
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Naturvärden

Biotopskyddet för åkerholmarna inom planområdet upphävdes i
samband med upprättande av detaljplan, som vann laga kraft 2007-0524.
Söder om planområdet finns mark som är utpekat i länsstyrelsen i
Naturvårdsplan 2015, ängs- och hagmarksinventeringen och Kungsörs
naturvårsprogram. Området ”väster Ekeby” har enligt naturvårdsplanen
rik flora, är ett betydelsefullt område för friluftslivet och har vacker
hagmark. Bete är önskvärt om naturvärdena i stort ska kunna bevaras
och området har klassning 2 (mycket högt naturvärde motsvarande
objekt av regionalt intresse).

Utdrag ur Länsstyrelsens kartsystem. Strandskydd markerat med blå linje. Söder om
planområdet finns ett större område med naturvårdsplan. Planområdet markerat
med röd streckad linje.

Skogs- och hagmarksområdet är i Kungsörs kommuns översiktsplan
utpekat som friluftlivsområde: Malmberga/Västra Ekeby –
närströvområde i rikt kulturlandskap med betesmarker och
fornlämningar.
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Planområdet utgörs idag av flack åkermark.

Kulturmiljö

Söder om planområdet finns mark, som enligt Kungsörs kommuns
översiktsplan är utpekat som ”Övrig skyddsvärd miljö” där dess
centrala delar ingår i kulturminnesvårdsprogram: Malmberga/Västra
Ekeby – området är rikt på fornlämningar. Området är utpekat som
betydelsefullt i bevarandeplanen för odlingslandskapet.
Radon

Översiktlig radonutredning från juli 1985 visar att planområdet utgör
lågriskområde för radon.
Markföroreningar

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet enligt WebbGIS,
Länsstyrelsen i Västmanlands län.
Hydrologiska förhållanden

Området avrinner i dag österut till Vilabäcken. Området är väldigt
flackt och vatten blir till viss del stående i nordvästra hörnet.
Skogsområdet i söder ligger högre än åkermarken och ett mindre dike
följer åkerkanten och leder vattnet till Vilabäcken.
Genom området leder ett par, numera med dräneringsslang och
betongrör, igenlagda diken i öst-västlig riktning ut mot Vilabäcken.
SMHIs skyfallskartering anger viss risk för stående vatten vid Rörgränd
(rosa i kartan).
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Skyfallskartering. Planområdet markerat med röd streckad linje.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Planområdet avrinner österut mot Vilabäcken som mynnar i Mälaren.
Planområdet ligger inom vattenförekomsten Mälaren-Galten.
Enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige) har Mälaren-Galten
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk ytvattenstatus.
Miljökvalitetsnormer som ska uppnås för ytvattenförekomsten är god
ekologisk status 2027 och god kemisk ytvattenstatus 2021.
Markavvattningsföretag

Markavvattningsföretag (Ekeby m fl vaf) finns söder om planområdet
med avrinning via bland annat Vilabäcken.
Vatten/avlopp

Ledningar för vatten och avlopp finns i Fabriksgatan. Väster om
planområdet finns en vattenledning som försörjer befintligt hus.
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Markavvattningsföretagets båtnadsområde markerat med mörkblått. Planområdet
markerat med röd streckad linje.

Fjärrvärme

Fjärrvärmeledningar finns utbyggda längst Kungsgatan fram till
Strängbetong. Möjlighet till fjärrvärmeanslutning finns från förlängd
ledning längs Kungsgatan via t ex Fabriksgatan och Rörgränd.
Elförsörjning

Industritomterna i kv Fräsaren och Svarvaren försörjs med el från
transformatorstationen i kv Fräsaren 4. Elledningar finns således i
Fabriksgatan.
Nätsystem för elförsörjning kommer att byggas ut alltefter behov. Nya
transformatorstationer kan placeras på tomtmark med byggrätt. El- och
teleledningar kan förläggas i den nya gatan.
Övrigt teknisk försörjning

En fd rikskabel för tele (Skanova) berör hörnet i planområdets sydöstra
del. Kabeln kan vid behov borttagas. Telekablar finns även i
Fabriksgatan.
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Ändringens omfattning
Gator och trafik

Mark inom fastigheten Skillinge 2:289 avsätts som allmän plats, gata
(LOKALGATA). Ändringen medger att allmän gata byggs ut genom att
befintliga Rörgränd förlängs och avslutas med vändplan i sydost.
Vägområdets bredd är 10 meter med ytterligare 3 meter för
dagvattendike i gatans öst-västliga sträckning.
Dagvatten, skyfallshantering

Förändrad markanvändning innebär att en stor del av åkermarken, som
tar upp dagvatten, ersätts med hårdgjord tomtyta samt takytor. Större
parkeringsytor eller annan förorenande verksamhet avses förses med
oljeavskiljare.
Inför ändringen av detaljplanen har förslag på översiktlig
dagvattenlösning upprättats av kommunen, daterad 2018-01-31.
Dagvattenhanteringen föreslås utformas med öppna diken dit dagvatten
avleds ytledes. Dikena utformas med strypta utlopp som ska ge flöden
till Vilabäcken som motsvarar dagens flöden. Öppna diken ger rening
av dagvattnet och fördröjning av flöden till Vilabäcken för att inte ändra
förutsättningarna för flora och fauna i bäcken.

Delavrinningsområden efter tänkt exploatering.
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Delavrinningsområden och dagvattenavrinning redovisas i figur ovan.
Diket i södra kanten är i nuläget grovt ritad som ett rakt streck, i
verkligheten kommer detta att följa skogskanten, som i nuläget. Detta
dike ska även fortsättningsvis fylla samma funktion, vilket är att
förhindra avrinning från skogsområdet in i planområdet.
I plankartan har allmän plats (NATUR dike) lagts in för det
dagvattendike som passerar kvartersmarken i planområdets nordvästra
del. I nordost och söder avses dikena ligga utanför planområdet.
Bestämmelse (n1) har införts att avvattning från industritomter ska ske
mot dagvattendike samt att viss del av tomterna ska ha genomsläppligt
material.
Lokalgatan har höjdsatts och bestämmelse om gatans höjd (+0.00)
införts för att avrinningen ska ske i önskvärd riktning.
Bestämmelse har införts för kvartersmarken så byggnader skyddas från
eventuellt stående vatten i samband med skyfall. Färdigt golv i samtliga
byggnader ska ligga minst 0,4 meter över angränsande lokalgatas nivå
(b1).
Tekniska anläggningar

Området kan anslutas till befintliga VA-ledningar i Fabriksgatan. De
flesta fastigheterna kommer ha självfallsledning, medan de tre östligaste
kräver LTA-pumpar.
Läge för pumpstation är flyttad jämfört med gällande detaljplan.
Markområdet, som avsattes för pumpstation i gällande detaljplan,
redovisas som allmän plats (NATUR dike). Här kommer dagvattendike
anläggas, som sedan löper utanför planområdet mot Vilabäcken. Det uområde samt punktprickad mark, som avsågs för ledningar till
pumpstationen utgår eftersom placeringen av tekniska anläggningar
ändrats.
Område för teknisk anläggning (E) redovisas i anslutning till föreslagen
ny vändplan längst i öster och kan nyttjas för pumpstation, nätstation
etc.

Samrådshandling
Sida 13 (16)

Konsekvenser
Behovsbedömning

I anslutning till den tidigare detaljplanen, laga kraft 2007-05-24,
upprättades en miljökonsekvensbeskrivning. Eftersom föreliggande
plan i huvudsak endast skiljer sig från den tidigare i administrativt
hänseende bedöms ändringen inte innebära risk för betydande
miljöpåverkan.
Industribuller

För att begränsa bullerstörningarna från industriområdet har
planbestämmelser intagits angående ljudnivåer som ej får överskridas
(m1). Ljudnivåerna följer naturvårdsverkets förslag från 2005.
Följande ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostad får ej överskridas
Dagtid
07-18
50 dB(A)
Nattetid
22-07
40 dB(A)
Övrig tid
45 dB(A)
Följande maximala ljudnivå utomhus vid bostad får ej överskridas
Nattetid

22-07

55 dB(A)

Bestämmelserna om bullernivåer kan innebära viss begränsning av
verksamhetstyper i området.
Boverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller vid
planläggning och bygglovsprövning av bostäder 2015:21 har tillkommit
därefter och behandlar buller från industriell verksamhet. De i
vägledningen angivna nivåerna ligger något högre än vad som finns
som bestämmelser i gällande detaljplan. Dessutom har möjligheten med
ljuddämpad sida införts. Bestämmelserna föreslås dock kvarstå enligt
gällande detaljplan.
Areella näringar

Ett genomförande av detaljplanen innebär att brukningsbar
jordbruksmark tas i anspråk. Jordbruksintresset har, vid tidigare
planläggning för industri inom det nu aktuella markområdet, fått ge
vika för det väsentliga allmänna intresset att tillskapa industrimark.
Fornlämning

Intilliggande fornlämningsområden har beaktats vid industriområdets
avgränsning.
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Påverkan på vatten

Föreslagen åtgärd för rening av dagvatten bedöms inte innebära
negativa konsekvenser för områdena nedströms och för recipienten
Mälaren.
Landskapsbild/stadsbild

Planerat industriområde innebär en förändring av landskapsbilden från
söder. Noteras att en befintlig större åkerholme norr om industriområdet
utgör ett visst visuellt skydd från Kungsgatan och bostadsområdet vid
Ekebyholm. Avskärmande vegetation finns även mellan planerat
industriområde och bostadshuset strax väster om planområdet.
Buller från trafik

Beträffande buller från biltrafiken noterades år 2006, när första
detaljplanen för industriområde upprättades, att trafikmängderna på
Kungsgatan öster om Fabriksgatan var ca 3300 fordon/ årsmedeldygn.
Beräknade bullernivåer utomhus för husen längs gatan uppgick till ca
58 dBA ekvivalent ljudnivå och ca 73 dBA maximal ljudnivå.
Dåvarande riktvärden (55 dBA resp 70 dBA) överskreds således.
Trafikmängderna och därmed trafikbullret bedömdes endast öka
marginellt som en följd av planen. En ökning av trafikmängden med t
ex 10%, vilket bedöms vara i överkant, ökar den ekvivalenta ljudnivån
med ca 0,5 dBA. Denna ökning kan anses vara försumbar.

Ytterligare prövning
Vattenverksamhet

För att hantera dagvattnet krävs eventuellt t ex grävning i bäcken. Om
detta utförs räknas åtgärden som vattenverksamhet som är
anmälningspliktig till länsstyrelsen. Enligt 11 kap 12 § miljöbalken
behövs varken tillstånd eller anmälan om vattenverksamhet om det är
uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas
negativt. Det är upp till verksamhetsutövaren att göra den
bedömningen, eftersom det är verksamhetsutövaren som är ansvarig om
påverkan trots allt skulle uppstå. Kommunen bedömer att avledningen
av dagvattnet via diken till Vilabäcken innebär vattenverksamhet och en
anmälan kommer att göras.
Strandskydd

Att gräva inom det strandskyddade området kräver dispens från
strandskyddet, vilket Västra Mälardalens myndighetsförbud normalt
handlägger. Då det nu rör även vattenverksamhet är det länsstyrelsen
som hanterar strandskyddsdispensen. Vid behov kommer dispens från
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strandskyddsbestämmelserna att sökas för avledning av dagvatten till
Vilabäcken.
Påverkan på markavvattningsföretag

Förbud mot markavvattning gäller i hela Kungsör. Att rensa och gräva
diken för avledande av dagvatten har bedömts inte handla om
markavvattning i detta fallet.
Miljöfarlig verksamhet

Att hantera dagvattnet från industriområde kan räkas som en miljöfarlig
verksamhet.

Genomförande
Ansvarsfördelning

För utbyggnad av gator, VA-ledningar samt diken för dagvatten svarar
kommunen.
Byggherren svarar för framtagande av geotekniska utredningar för
grundläggning av byggnader.
Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats, dvs LOKALGATA och
NATUR.
Ekonomiska frågor

Kostnader för mark, översiktlig geoteknisk utredning, exploatering och
fastighetsbildning tas ut av kommunen i samband med tomtförsäljning.
Kommunens kostnader för planens framtagande kommer att tas ut som
planavgift i samband med bygglov.
Kostnader för anslutning till el- och telenät uttages separat av respektive
ledningshavare.
Fastighetsrättsliga frågor

Området kan uppdelas i tomter av varierande storlek. Kommunen
ansvarar för ansökan om fastighetsbildning hos lantmäteriet.
Genomförandetid

Om det finns genomförandetid kvar för planen som ska ändras ska den
återstående genomförandetiden även gälla för den eller de
planbestämmelser som planändringen avser och kräver inte något
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särskilt beslut. På detta sätt undviks att olika genomförandetider blir
gällande för samma område. Den kvarvarande genomförandetiden för
den ursprungliga planen ska användas, även om det återstår mindre än
fem år av genomförandetiden.
Gällande detaljplan har en genomförandetid på 10 år, som löper till
2022-02-14. Denna ändring föreslås ha samma genomförandetid, dvs
till 2022-02-14.
Tidplan

Preliminär tidplan
Planuppdrag, oktober 2017
Samråd, 2:a-3:e kvartalet 2018
Antagande, 3:e-4:e kvartalet 2018
Om samrådskretsen inte godkänner förslaget behöver granskning
genomföras enligt alternativ tidplan:
Granskning, 3:e-4:e kvartalet 2018
Antagandebeslut, 1:a kvartalet 2019
Medverkande
Planhandlingarna är upprättade av planarkitekterna Monika Stenberg
och Kristofer Agdahl, Ramböll Sverige AB på uppdrag av Kungsörs
kommun.

Stig Tördahl
Teknisk chef

Monika Stenberg / Kristofer Agdahl
Planarkitekt

³

6589800

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Gräns för ändringen
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK MED KOMMUNALT
HUVUDMANNASKAP (PBL 4 kap 5 § punkt 2)

Denna del av
EDP 195 omfattas
inte av ändringen

LOKALGATA Lokaltrafik
NATUR
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ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK (PBL 4 kap 5 § punkt 3)
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN
PLATSMARK MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
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Höjd över nollplanet
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Dike för dagvatten

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
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Högsta byggnadshöjd i meter

e1

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean

b1

Färdigt golvnivå i byggnad ska ligga minst 0,4 meter över
angränsande gatans nivå

p1

Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns

m1

Högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid bostad
Dagtid (vardag även lördag) 07-18 50 dB (A)
Nattetid 22-07 40 dB (A)
Övrig tid 45 dB (A)

0,0

Ändringen avser
bestämmelser med röd
text, symbol eller linje.
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Trakt-/kvartersgräns

Byggnad, liv resp. takkontur

Körbanekant

Fastighetsgräns

Uthus, liv resp. tak

Ägoslagsgräns

Fastighetsgräns, osäkert läge

Skärmtak, liv resp. tak

Gräns för servitut, ledningsrätt etc.

Transformator, liv resp. tak
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p n

O

UU
B

"


6:12 , 3

n1
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Grundkartans beteckningar

KUNGSÖR, ULW

129400

129200

129000

Plankarta 1:2000 / A2

Högsta tillåtna maximala ljudnivåer utomhus vid bostad
Nattetid 22-07 55 dB (A)

Barr- resp. lövskog

Genomförandetiden löper till 2022-02-14.

Äng resp. åker
Berg i dagen
Fornlämning
Fornlämning, begränsning

Till planen hör: Planbeskrivning och fastighetsförteckning

Häck

Ändring av detaljplan för

Slänt
Bäck, dike

Förhandskopia 2018-11-16

Uppgifter om grundkartan

Industriområde

Beslutsdatum

Grundkartan (digitalt) upprättad 2018-00-00 av
Mätningssektionen i Kungsörs kommun.
Projektionssystemet i plan: SWEREF99 16 30
Höjdsystem: Kungsörs lokala
Kartan upprättad i mätklass II

SÖDER OM FABRIKSGATAN
avseende SKILLINGE 2:289
och del av 2:37

Samråd

2018-00-00

Instans

KS

Antagande
Laga kraft

Kungsörs kommun, Västmanlands län
Upprättad

namn
Planförfattare:

2018-05-29

Stig Tördahl
Teknisk chef

ÄDP 208

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-11-26

§
Svar på revisionsrapport – Översiktlig
granskning delårsrapport 2017-08-31
(KS 2018/373)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens delårsrapport per den 31 augusti 2018.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten
- ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning
- resultatet är förenligt med det av fullmäktige fastställda
finansiella målet för ekonomisk hushållning
De verksamhetsmässiga målen har man inte gjort någon
bedömning av då de är formulerade så att de kan följas upp först
vid bokslut för år 2018.
Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på vilka åtgärder som
styrelsen har för avsikt att vidta med anledning av de synpunkter
och rekommendationer som framkommer i KPMG:s rapport.
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar
på revisionsrapporten.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen, inkommen 201810-26 jämte revisionsrapport
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2018-11-01

Beslut

Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ”Översiktlig
granskning delårsrapport 2018-08-31”.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunens revisorer (inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§
Svar på revisionsrapport – Granskning av
införande av nytt ekonomisystem
(KS 2018/473)
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer granskat om
kommunens ekonomisystem har funktioner och integrationer med
andra system som motsvarar kommunens behov för att säkerställa
en effektiv ekonomihantering, tillförlitliga ekonomiska rapporter
och beslutsunderlag samt en tillfredsställande intern kontroll.
Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att
- skyndsamt finna lösning på de problem som är kopplade till
kundreskontran och integreringen till/från inkassoföretagen
- säkerställa att det arbetas fram en systemförvaltarplan
- frångå manuell hantering med bokföringsordrar och istället
använder ekonomisystemets interna debiteringar
- säkerställer att adekvata handböcker/rutiner/lathundar finns på
plats
- omgående ta fram en tidsplan för de åtgärder som återstår att
göra för att ekonomisystemets alla delar och funktioner ska
fungera
- efter 2018 års bokslut säkerställa att ekonomisystemet fungerar
fullt ut
- skyndsamt ta initiativ till att klargöra hur kostnadsfördelningen
ska göras mellan de kommuner, bolag och kommunalförbund
som ingår i ekonomisystemet
Revisorerna önskar kommunstyrelsens svar på vilka åtgärder som
styrelsen har för avsikt att vidta med anledning av synpunkterna
och vad som i övrigt framkommer i KPMG:s rapport.
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat fram ett förslag till svar
på revisionsrapporten.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Revisorernas skrivelse till kommunstyrelsen, inkommen 201810-26 jämte revisionsrapport
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till svar 2018-11-05

Protokollsutdrag till

Kommunens revisorer (inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
Beslut

Justerandes sign
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2018-11-26
Kommunstyrelsen överlämnar kommunstyrelsens förvaltnings
tjänsteskrivelse som svar på revisionsrapporten ”Granskning av
införande av nytt ekonomisystem”.

Protokollsutdrag till

Kommunens revisorer (inkl. tjänsteskrivelse), akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

§
Förskoleutredningen – Framtida behov för
förskolan i Kungsörs kommun (KS 2018/478)
Vid en framtidsdag med fokus på förskolan den 18 april 2018
fick barn- och utbildningsförvaltning i uppdrag att utreda förskolans kort- och långsiktiga planering med sikte på år 2025 och
hur kommunen demografiskt växer. Vid mötet deltog politiker
från nämndernas och kommunstyrelsens presidier, tjänstemän
från barn- och utbildningsförvaltningen, utvecklingsenheten och
kommundirektören.
Barn- och utbildningsförvaltningen har utifrån uppdraget utrett
förskolans kort- och långsiktiga planering med sikte på år 2025
och hur kommunen demografiskt växer. Utredningen innehåller;
- Historisk bakgrund - Från barnpassning till utveckling och
lärande
- Förskolans uppdrag. Pedagogiska inriktningar
- Vad är det som gör en förskola bra? Framtida behov och
utmaningar
- Nuläget, nuvarande verksamhet. Organisation och resultat.
- Kostnader
- Antal barn i Kungsörs förskolor 2014-2018
- Befolkningsprognoser
- Behov av lokaler på kort och lång sikt
- Förslag till lokalförsörjning
- Beräkning av kostnaderna för förslagen till lokalförsörjning
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-10-24, § 49
• Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-0918 jämte bilagan Framtida behov för skolan i Kungsörs
kommun

Beredningstext

Kommunstyrelsens presidieberedning vill tacka för utredningen.
Den kommer att vara värdefull i det fortsatta arbetet.
Som ett första steg ser beredningen en ny förskola med sex avdelningar på ängen intill Södergården. För denna del bör nämnden få i
uppdrag att tillsammans med Kungsörs KommunTeknik AB mer
detaljerat kostnadsberäkna förslaget.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26
Därefter bör förskolor i första hand planeras i områden där byggnation är aktuell, t.ex. Malmberga och Skillinge.
Nämnden bör får i uppdrag att varje år uppdatera utredningen så
att den hålls uppdaterad med de förändringar i behov som finns.

Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen ställer sig bakom presidieberedningens prioriteringar och ger följande uppdrag:
-

Barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans
med Kungsörs KommunTeknik AB mer detaljerat kostnadsberäkna steg ett – en ny förskola på ängen intill Södergården

-

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att varje år
uppdatera utredningen så att den hålls uppdaterad med de
förändringar som finns i behoveen

Protokollsutdrag till

Barn- och utbildningsnämnden, akten
Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

§
Budgetäskande m.a.a. ny hyresnivå i individoch familjeomsorgens lokaler, Turisten 6
(KS 2018/471)
Socialnämnden begär 170 000 kr/år i ramförstärkning att utnyttja
i den omfattning som behövs utifrån ombyggnationens faktiska
kostnad.
I budgetberedningen fastslogs en ökad hyresnivå för Turisten 6,
dvs. individ- och familjeomsorgens lokaler, om 480 000 kronor/år
vilket finns avsatt i socialnämndens budget från 2019 och framåt.
Socialförvaltningen har nu fått en korrigerad kalkyl för hyresnivån. Det visade sig att när beräkningar för ventilation, el, rör och
bygg var genomförda så blev kostnaderna för ombyggnationen
högre än först beräknat.
I varje kalkyl föreligger en osäkerhetsfaktor på +/- 15 procent
eftersom det när man bygger i ett befintligt hus finns så många
osäkerhetsparametrar.
Enligt den nya kalkylen kommer den årliga hyreshöjningen att
uppgår till 568 000 kronor/år med en osäkerhetsfaktor på +/- 15
procent, vilket innebär en ökad hyra på mellan 480 000 kronor till
650 000 kronor.
Den nya kalkylen kan innebära att de avsatta 480 000 kronor
räcker men kan också innebära en hyreshöjning med ytterligare
170 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Protokollsutdrag socialnämnden 2018-10-24, § 108 med
socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-17
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2018-11-12, § 14

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsen avslår socialnämndens önskemål om ökade
medel till ny hyresnivå i individ- och familjeomsorgens lokaler.
Eventuellt ökad kostnad får arbetas in i befintlig budetram.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Socialnämnden, socialnämndens ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-10-24

§ 108
Ny hyresnivå i individ- och familjeomsorgens
lokaler, Turisten 6 (SN 2018/160)
I budgetberedningen fastslogs en ökad hyresnivå för Turisten 6,
dvs. individ- och familjeomsorgens lokaler, om 480 000 kronor/år
vilket finns avsatt i socialnämndens budget från 2019 och framåt.
Socialförvaltningen har nu fått en korrigerad kalkyl för hyresnivån. Det visade sig att när beräkningar för ventilation, el, rör och
bygg var genomförda så blev kostnaderna för ombyggnationen
högre än först beräknat.
I varje kalkyl föreligger en osäkerhetsfaktor på +/- 15 procent
eftersom det när man bygger i ett befintligt hus finns så många
osäkerhetsparametrar.
Enligt den nya kalkylen kommer den årliga hyreshöjningen att
uppgår till 568 000 kronor/år med en osäkerhetsfaktor på +/- 15
procent, vilket innebär en ökad hyra på mellan 480 000 kronor till
650 000 kronor.
Den nya kalkylen kan innebära att de avsatta 480 000 kronor
räcker men kan också innebära en hyreshöjning med ytterligare
170 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-10-17

Beslut

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära 170 000
kr/år i ramförstärkning att utnyttja i den omfattning som behövs
utifrån ombyggnationens faktiska kostnad.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande

Blad

9

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-11-26

§
Investering – Utbyggnad av parkering vid
Centralvallen (KS 2018/476)
Kungsörs KommunTeknik AB föreslår att parkeringsytan vid
Centralvallen utökas med ca 650 m2 på angränsande grönyta. Parkeringen utförs som en grusad yta med belysning samt åtgärder för
dagvattenhantering. Kostnad för uppförande av denna parkeringsyta beräknas till 350 000 kr. Bygglov är beviljat.
Parkeringsytan vid Centralvallen är under tidig vår och under
hösten mycket hårt belastad. Då pågår verksamhet för fotboll och
ishockey samtidigt. Det medför stora parkeringsproblem med
följden att parkering sker på grönytor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kungsörs KommunTeknik AB:s skrivelse 2018-11-08

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsen beslutar beviljar investeringen ”Utbyggnad av
parkering vid Centralvallen”.
Investeringen får ianspråkta 350 000 kronor ur investeringsbudgeten och kommunstyrelsen tillförs ökade driftmedel under avskrivningstiden – 40 år.
När investeringen genomförts ska slutredovisning ske till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens
ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Sida 1 (1)
Datum

Vår beteckning

2018-11-08
Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Stig Tördahl
VD / Teknisk chef

Utökad parkeringsyta vid Centralvallen
Parkeringsytan vid Centralvallen är under tidig vår samt under hösten mycket
hårt belastad. Då verksamhet för fotboll och ishockey pågår samtidigt
uppkommer mycket stora parkeringsproblem med följden att parkering sker på
grönytor.
KKTAB föreslår att parkeringsytan utökas med utbyggnad om ca 650 m2 på
angränsande grönyta. Parkeringsytan utförs som en grusad yta med belysning
samt åtgärder för dagvattenhantering. Kostnad för uppförande av denna
parkeringsyta beräknas till 350 t kr.
Bygglov för parkeringsutbyggnaden är beviljad.
Förslag till beslut
Kommujnstyrelsen föreslås besluta att påbörja byggnation av utökad
parkeringsyta vid Centralvallen samt bevilja 350 t kr för byggnationen.

Stig Tördahl
VD / Teknisk chef

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
556455-0910

Momsregnr:
SE556455091001

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-11-26

§
Verksamhetsbidrag 2019 – Arkiv Västmanland (KS 2018/454)
Arkiv Västmanland söker, som tidigare om åren, verksamhetsstöd.
För 2019 söks oförändrat 25 000 kronor från Kungsörs kommun.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Arkiv Västmanlands ansökan
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2018-11-12, § 13

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsen beviljar Arkiv Västmanland ett bidrag med
25 000 kronor för verksamhetsåret 2019.
Bidraget sätts in på föreningens konto.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Arkiv Västmanland, kommunstyrelsens ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Blad

2018-11-26

§
Verksamhetsbidrag 2019 – Brottsofferjouren
Västmanland (KS 2018/269)
Brottsofferjouren i Västra Mälardalen söker, som tidigare år,
bidrag för kommande verksamhetsår.
Ansökan gäller 6 kronor per invånare – 50 592 kronor för 2019.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Brottsofferjourens ansökan för 2019 och verksamhetsberättelse
och verksamhetsplan för 2018
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2018-11-12, § 12

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsen beviljar Brottsofferjouren ett bidrag med 50 592
kronor för verksamhetsåret 2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Brottsofferjouren, kommunstyrelsens ekonom, akten
Utdragsbestyrkande

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

§
Skrivelse till Kollektivtrafiknämnden om
busstrafiken

Ärendet ej färdigberett till kallelsen. Samråd kommer
att ske med partiernas gruppledare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Protokollsutdrag till

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

§
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson har den 26 oktober 2018
beslutat om fördelning av bidrag till avgiftsfria lovaktiviteter 2018.
Dnr KS 2018/492
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

§
Meddelanden
Länsstyrelsens beslut om fördelning av kommuntal för anvisade
nyanlända innebär att det inte kommer några nyanlända till
Kungsör 2019. Dnr KS 2018/455
Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl har lämnat yttrande gällande
samråd för detaljplan Västerås resecentrum. Dnr KS 2018/388
Arbogaåns vattenförbund har kommit in med en sammanfattning
av recipientkontrollen 2017.
Lina Ekdahl har ansökt om bidrag för kulturprojekt ”Prova på-dag
kultur”. Region Västmanland har beviljat ansökan och utbetalat
15 000 kronor. Dnr KS 2018/483
NTF Västmanlands cykelhjälmsmätningar för 2018 visar en liten,
men ökad hjälmanvändning i länet. Dnr KS 2018/488
Tekniska chefen Stig Tördahl har lämnat en redovisning av
kostnader för projekt Kommunal ledningsförmåga till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Dnr KS 2016/349.
Tekniska chefen Stig Tördahl har undertecknat köpebrev och
köpekontrakt i samband med försäljning av fastigheterna Valve
2:17 och 2:18. Dnr KS 2018/350 och KS 2018/351.
Tekniska chefen Stig Tördahl och ekonomichefen Bo Granudd har
undertecknat köpebrev och köpekontrakt i samband med
försäljning av fastigheten Skillinge 2:263. Dnr KS 2018/385
Tekniska chefen Stig Tördahl och kommundirektören Claes-Urban
Boström har undertecknat
•
Justerandes sign

Köpebrev och köpekontrakt i samband med försäljning av
fastigheten Pilfinken 2 (Blåmesgatan 2). Dnr KS 2018/226
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26
•

Köpebrev och köpekontrakt i samband med försäljning av
fastigheten Skillinge 2:255. Dnr KS 2018/197

Ekonomichefen Bo Granudd har undertecknat ramavtal med Sport
& Fritidsgrossisten i Sverige AB avseende Gymnastik- och
idrottsmaterial. Dnr KS 2018/263
Beslut om timavgift för tillsyn på Västra tegeludden 6, 7 och 8,
Kungsörs kommun. Dnr KS 2017/343
Tillståndsbevis från Polismyndigheten i Västmanlands län:
•

Nyinvigning av Drottninggatan den 20 oktober 2018.
Dnr KS 2018/378

Beviljade schakttillstånd till:
•

Netel AB för schakt och förläggning kanalisation för
fiberutbyggnad Rabostan, mellan 11/10 – 31/12 2018.
Dnr KS 2018/364:14

•

IP-Only för schakt och förläggning kanalisation för
efteranslutning av fiberkunder Bergsgatan 8, Ekstigen 10,
Granvägen 4, Sockenvägen 1, Tallstigen 18/20/23/27 och
Villagatan 18 mellan 29/10 och 15/11 2018. Dnr KS
2018/364:12

•

Mälarenergi Elnät AB för reparation av elkabel, skarvgrop,
Odengatan 17-19 mellan den 11/9 och 28/9 2018.
Dnr KS 2018/364:16

Kungsörs kommuns lokala trafikföreskrifter:

Justerandes sign

•

1960 2018:1 – om parkering tillåten 5 minuter på Drottninggatan

•

1960 2018:3 – om parkering tillåten 2 timmar på Drottninggatan

•

1960 2018:4 – om avvikelse om hastighet på Drottninggatan

•

1960 2018:5 – om gångfartsområde i korsningen Drottninggatan, Tessingatan och Villagatan
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

Kännedomskopia från Länsstyrelsen:
•

Yttrande över anmälan om nyförläggning av elkabelsförband
samt rasering av luftkabel vid Sörfennsta i Kungsör.

•

Beslut om arkeologisk utredning inom bl.a. fastigheten Östuna
1:3 i Kungsörs kommun.

Informationsbrev från Västra Mälardalens Myndighetsförbund:
•

Upplysning till grannar/sakägare om beslutat bygglov
avseende Skillinge 2:183 (Skillingeuddsvägen 53).

•

Upplysning till fastighetsägare avseende förfrågan gällande
detaljplan och krav på bygglov för Ekuddens camping på
fastigheten Kungsör 3:1.

Protokollsutdrag från:
•

Socialnämnden 2018-10-24, § 112 – Sammanträdestider 2019

•

Kommunstyrelsens plankommitté 2018-10-30, § 16 Sammanträdestider 2019

•

Barn- och utbildningsnämnden 2018-10-24, § 50 –
Delårsbokslut per den 31 augusti 2018

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2018-10-18, §§ 112, 118 och 119

•

Köpings kommun Kommunfullmäktige 2018-10-29, § 86 –
Reglemente för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd samt
avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd mellan
kommunerna Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och
Surahammar

•

Surahammars kommun Kommunfullmäktige 2018-10-29, § 83
– Upphandlings- och inköpspolicy samt populärversion

•

Surahammars kommun Kommunstyrelsen 2018-10-15, § 133 –
Avtal och budget Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd

Protokoll från:
•
Justerandes sign

Kungsörs Fastighets AB 2018-05-17, §§ 1848-1860
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26
•

Kungsörs KommunTeknik AB 2018-05-22, §§ 10-17

•

Kungsörs Vatten AB 2018-05-22, §§ 10-17

•

Kungsörs Kommunföretag AB 2018-05-29, §§ 8-12

•

Kungsörs Kommunföretag AB bolagsstämma 2018-06-04, §§
1-11

•

Kungsörs KommunTeknik AB 2018-06-04, §§ 1-11

•

Kungsörs Vatten AB 2018-06-04, §§ 1-11

•

Kungsörs Fastighets AB 2018-06-04, §§ 1-11

•

Kungsörs Kommunföretag AB 2018-06-12, §§ 13-18

•

Kungsörs Kommunteknik AB 2018-06-13, §§ 18-23

•

Kungsörs Vatten AB 2018-06-13, §§ 18-23

•

Kungsörs Fastighets AB 2018-09-20, §§ 1861-1870

•

Kungsörs KommunTeknik AB 2018-09-21, §§ 24-27

•

Kungsörs Vatten AB 2018-09-21, §§ 24-27

•

Kungsörs Kommunföretag AB 2018-09-25, §§ 19-21

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Kommunalförbund
2018-10-03, §§ 30 – 40

•

Kungsörs Fastighets AB 2018-10-25, §§ 1871-1880

Frågor/synpunkter inkomna via kommunens myndighetsbrevlåda

Justerandes sign

•

Önskemål om att tända belysningen i ”gamla kyrkogården”,
den som ligger längs Thor Modéens gata/Drottninggatan/
Hamngatan. Dnr KS 2018/461

•

Små hundar kan krypa under staketet vid hundrastgården.
Dnr KS 2018/456

•

Självgående bussar av den typ som finns i Kongsberg i Norge,
”Brakar-bussen”. Synpunkten besvarad av Stefan Leijerdahl
2018-11-09. Dnr KS 2018/486

•

Ombyggnad av vägbulor vid övergångsstället vid järnvägsstationen och Kungsörs bageri. Synpunkten besvarad av Eva
Kristina Andersson 2018-09-17 samt Lisa Kohlström 2018-1114. Dnr KS 2018/368
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-11-26

Synpunkt – rätt att riva tegelbyggnaden vid Karlaskolan (inkom
som medborgarförslag, men har omvandlats till synpunkt då
personen inte är skriven i Kungsör). Dnr KS 2018/468
Kommuner och Landstings cirkulär:
• 18:37 – Budgetförutsättningar för åren 2018–2021
• 18:40 – Överenskommelse träffad med samtliga fackliga
organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid
• 18:41 – Ägar- och ledningsprövning – nya krav för enskilda att
bedriva fristående förskola
• 18:42 – Tre pensionsöverenskommelser för individer som
omfattas av PA-KL, PAK och LPAK
• 18:45 – Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare,
skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
• 18:46 – Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän
överklagas genom förvaltningsbesvär
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad
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Kungsörs KommunTeknik AB
Delårsrapport 2018-01-01—2018-08-31
Styrelse
Ordinarie styrelseledamöter:
Rigmor Åkesson, ordförande (S)
Sofia Axelsson, 1:e vice ordförande (L)
Rolf Lindgren (S)
Per Haldin, 2:e vice ordförande(M)
Kristina Larsson Sköld (C)
Ersättare:
Christer Henriksson (V)
Kerstin Åkesson (MP)
Robert Andersson (M)
Verkställande direktör
Stig Tördahl är verkställande direktör.
Styrelsen har under perioden genomfört 3 styrelsemöten.
Revisorer
Ordinarie revisor
Johan Tingström, auktoriserad revisor

Revisorsuppleant
Peter Söderman, auktoriserad revisor

Lekmannarevisor
Lars Wigström

Lekmannarevisorsuppleant
Ingrid Dorsander Andersson

Ägarförhållanden
Kungsörs KommunTeknik AB är ett helägt dotterföretag till Kungsörs Kommunföretag AB,
556771-5494, som i sin tur ägs av Kungsörs kommun till 100 %.
Medlemskap i organisationer
Bolaget har anslutet sig till arbetsgivarorganisationen Sobona.
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Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten har omfattat drift, planerat- och akut underhåll samt byggnationer i
följande verksamhetsgrenar:
• Gatuverksamhet
• Parkverksamhet
• Fastighetsverksamhet
• Verksamhet för naturvård och ekologi
• Driftavdelning
• Mät, kart och GIS verksamhet
Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av Kungsörs kommun. Beställning av
teknisk verksamhet, service och underhåll för 2018 samt enskilt avropade beställningar.
Verksamheten har även omfattat större byggnationer av investeringskaraktär.
Arbetena är i huvudsak finansierade av Kungsörs kommun.
Under perioden pågår större projekt som:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Byggnation av Nya Skolan i Kungsör pågår där markarbeten för ny skolgård är
under genomförande. Skolan är helt färdigställd september 2018. Skolan är inflyttad
och i drift from december 2017.
Byggnation av tillbyggnad till Södergården om 20 lägenheter är genomförd.
Byggnationen är inflyttad from april 2018.
Byggnation av infrastruktur för tomter vid Skillingeudd etapp 1och 2 är genomförd.
Tomtförsäljning pågår.
Infrastruktur som väg, va och belysning är genomförd på Blåmesgatan,
Runnabäcken 1, för enskilda tomter och radhusområde.
Byggnation av Centrumutvecklingen etapp 1, Drottninggatan och Coop-torget,
pågår. Byggstart maj 2018 med färdigställande i oktober 2018. Va-anläggning för
avsnittet är genomförd 2017.
Ombyggnationer och utveckling i gästhamnen är genomförda, försäljningsbodar
samt återvinningshus för sophantering är uppförda.
Detaljplanearbeten för bostäder och verksamhetsområden pågår.
Ombyggnation av Torget i Valskog är genomförd, justerings- samt
planteringsarbeten pågår under april 2018.
Genomfört modulbyggnationer för skola samt påbörjat byggnation av fritidsgård i
Valskog.

Internkontroll
Styrelsen har antagit internkontrollplanen för 2018 den 13 mars 2018. Uppföljningen
kommer att redovisas i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport.
Framtidsperspektiv
Även det resterande året och kommande år kommer att vara fyllda av aktiviteter,
driftåtaganden och av större och mindre projekt.
•
•

Beställningarna utarbetas mot mängdförteckning så att kostnader tydliggörs och att
nyckeltal kan redovisas.
Utarbeta underhållsplaner på lång och kort sikt för våra fastigheter.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energiuppföljning i våra fastigheter och optimera förbrukningarna.
Minska beställarens kostnader genom att använda det utrymme som uppkommer
genom det låga ränteläget. Räntebanan förutspås hålla på en mycket låg nivå tom
2018.
Färdigställa byggnationen av den Nya Skolan, slutföra markbyggnation för
skolgård.
Genomföra renovering av befintlig del av äldreboendet vid Södergården.
Genomföra byggnation av Centrumutvecklingen etapp 1 och vidare genomföra
resterande etapper.
Kundundersökningar för interna kunder och för medborgare i kommunen kommer
att genomföras.
Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren.
Framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden.
Analys av angörning till skolor/förskolor ska genomföras och arbeten med
riskminimering skall utföras.
Färdigställa modulbyggnation för fritidsgård i Valskog.
Färdigställa gatubyggnationer med asfaltering på Skäggdoppingvägen och
Blåmesgatan.

Sammanfattande kommentar till prognosen
Prognosen för helåret är att ett 0-resultat mot budget kommer att uppnås.
Dock kommer kostnader för avskrivning av det bokförda värdet för den rivna delen av
Kung Karls skola att påverka resultatet med 8 030 940 kr. I balansräkningen kommer
motvarande värde att uppräknas i annan fastighet med motsvarande belopp.
Beställarens kostnader kommer genom hyressänkningar minskats med 3 500 tkr.
Då låneskulden för närvarande uppgår till 365 580 tkr fodras inte stora ränterörelser för
att det ska få avgörande ekonomiska konsekvenser.
Det ekonomiska utfallet för verksamhetsområdena ser ut att hamna på budgeterade
nivåer.

Sammanfattande kommentar till periodens resultat
Resultatet för perioden januari – augusti 2018 är ett utfall om 1 271 t kr. Detta resultat
beror på låga finansiella kostnader samt lägre drift- och underhållskostnader för
perioden.
Sammanfattning:
•
•
•

Intäkter
Verks. kostnader
Adm- och finansiella kostnader

49 261 t kr
- 47 273 t kr
- 717 t kr
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Periodens viktigaste händelser
Året har präglats av en mängd aktiviteter/projekt. Här följer en redovisning av de
viktigaste händelserna.
•
•
•
•
•
•

Byggnation av Nya Skolan i Kungsör. Projektet har pågått i många år och är nu
förverkligad. Markarbeten för anläggande av skolgård pågår.
Byggnation av infrastruktur för villatomter vid Skillingeudd, etapp 1 och 2 är
färdigställd och tomtförsäljning pågår.
Infrastruktur, väg, va och belysning, på Blåmesgatan är genomförd.
Radhusbyggnation samt tomtförsäljning pågår.
Centrumutvecklingen etapp 1 är under byggnation.
Byggnation av tillbyggnad till äldreboende vid Södergården är genomförd.
Detaljplanearbete pågår för bostäder och industri/verksamhet.

Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet
Enligt bilaga 1.
Nyckeltal
Enligt bilaga 2.

Personalredovisning
Bolaget har egna personalresurser. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där
lönen redovisas. Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer kommunens
arvodesreglemente.
Ekonomiredovisning utförs i egen regi och av KFAB. Löneredovisningen utförs av
VMKF.
Kungsörs KommunTeknik AB har under perioden haft 33 heltidsanställda och ett fåtal
visstidsanställda. Könsfördelningen har varit 25 män och 8 kvinnor.
Personalkostnaderna har för delåret har uppgått till 7 028 tkr. Budgeterad
personalkostnad för delåret är 6 240 tkr.
Bolaget har genomfört rekryteringar under delåret avhängigt pensionsavgång.
Rekrytering av Ekolog pågår och rekrytering av ny ekonom har genomförts.

Jämställdhetsarbetet
Ordinarie styrelse i bolaget består av 3 kvinnor och 2 män vilket är mycket
tillfredställande då teknisk verksamhet ofta tenderar att vara mansdominerad.
Andelen kvinnor/män på kontoret är jämt fördelad.
Fördelningen kvinnor/män för chefstjänstemän är för närvarande ojämn, 2 män och en
kvinna.

7
Miljöarbete
Arbete med att genomlysa fastighetsbeståndet med avseende på el- och
vattenförbrukning pågår. Minskad förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser.
Modernisering av gatubelysningsanläggningen och utbyte av kvicksilverarmaturer
medför mindre energiförbrukning.
Anskaffning av el- bilar till driftavdelningen, fastighetsavdelningen och mätavdelningen
medför att fossila bränslen kan undvikas och att utsläpp av föroreningar ej uppkommer.
Bra drift- och underhåll av gång- och cykelvägar främjar cykelanvändandet och minskar
behovet av biltransporter i närkommunikation.
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Resultaträkning augusti 2018
INTÄKTER
Tkr
Hyresintäkter
Utförda tjänster
Arrenden
Hyresbortfall
Utförda arbeten mot
kommunen
Utförda arbeten mot andra
än kommunen
Avgifter
Övriga intäkter
Statsbidrag
MBK Intäkter
Mätningar o uppdrag
Administrativa tjänster
Externa tjänster VA
Övrigt
Summa intäkter

BUDGET BUDGET UTFALL DIFFERENS
2018 2018-08 2018-08
2018-08

213
-1 012
26 906

32 389
0
142
-675
17 937

32 251
0
226
-529
11 607

-138
0
84
146
-6 330

0

0

4 000

4 000

38
47
505
354
391
990
12
77 027

0
25
31
337
236
261
660
8
51 351

0
0
383
296
434
383
0
210
49 261

0
-25
352
-41
198
122
-660
202
-2 090

KOSTNADER
Material
Driftskostnader
Rep och underhåll
Personalkostnader
Fastighetsskatt
Avskrivningar

-3 872
-32 391
-8 489
-19 084
-576
-10 265

-2 581
-21 594
-5 659
-12 723
-384
-6 843

-3 869
-19 410
-3 592
-13 175
-384
-6 843

Summa kostnader

-74 677

-49 785

-47 273

-1 288
2 184
2 067
-452
0
0
0
2 512

-336

-224

-217
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Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Borgensavgift

0
-2 674
-862

0
-1 783
-575

321
-246
-575

321
1 537
0

Resultat före skatt

-1 522

-1 015

1 271

2 286

Interna intäkter och
kostnader

0

0

0

0

-1 522

-1 015

1 271

2 286

Centrala adm. kostnader

Resultat 2018-08-31

48 583

PLANERING
KF-MÅL

NÄMND/STYRELSEMÅL

2017! Ta fram 2 detaljplaner för
industri- och verksamhetslokaler
och 3 detaljplaner för
bostadsändamål.
2018! Ta fram 2 detaljplaner för
industri- och verksamhetslokaler
och 3 detaljplaner för
bostadsändamål under 2018.
2017! Anlägga gata, VA och
belysning i första delen av
Skäggdoppingevägen i
Skillingeudd. Tillgänglig 2017.
2018! Anlägga gata och belysning
på Blåmesgatan under 2018.

UTGÅNGS
LÄGE

RESULTATREDOVISNING
STRATEGI

MÄTMETOD ANSVAR

DELÅR MED PROGNOS

tom augusti 2018
Antagna detaljplaner: Tegeludden, Parklogen.
Pågående detaljplaner: Jägaråsen, Nya
Kinnekulle, Kaplanen7-9, Rörgränd, Borgvik,
Runnabäcken 2.

KKTAB

Blåmesgatan klar med undantag för asfaltering
och belysning.
Va-byggnation färdigställd.

KKTAB

Parkeringsutredning påbörjad.

Kommunen ska ha minst
8500 invånare år 2018 och
9000 invånare år 2025.

2018! Genomföra en
parkeringsutredning under 2018
och genomförande av åtgärder
under 2018 och 2019.

KKTAB

Trafikplan påbörjad.

2018! Framställa en komplett 4årig trafikplan. Ett flerårsprojekt.

KKTAB

Blåmesgatan VA klart.

2017! Genomföra första delen av
Skäggdoppingevägen 2017.
2018! Anlägga VA Blåmesgatan
2018.

KVAB

Utredning klar, projektering påbörjas ht 2018.

2017! Genomföra projektering för
VA-utbyggnad till Valskog 2017.
2018! Genomföra projektering för
VA-utbyggnad till Valskog under
2018. Anläggning påbörjas under
2019.

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

2017! Minska media
förbrukningen med 2 % i
fastigheterna 2017 i jämförelse
med 2016.
2018! Minska mediaförbrukningen
så som el, vatten och värme, till en
sammantagen minskning med 2 %
i jämförelse med 2017.
2017! Genomföra åtgärder för att
minska energiförbrukningen med 2
% i VA-anläggningar 2017 i
jämförelse med 2016.
2018! Genomföra åtgärder för att
minska energiförbrukningen med 2
% i VA-anläggningar 2018 i
jämförelse med 2017.

2017! Analys av angörning till
skolor/förskolor ska genomföras
under 2017.Åtgärderna ska
I skolan ska kunskapsnivå,
genomföras under 2018.
trivsel och trygghet öka
2018! Fortsatt analys av angöring
varje år med 2015 som
till skolor/förskolor ska
basår
genomföras under 2018.
Åtgärderna ska genomföras under
2019.

KVAB

Energibesparande åtgärder pågår. Enligt
senaste nyckeltalsredovisningen fortsätter
energiförbrukningen att minska. Procentuell
redovisning av minskningen kommer att
redovisas i årsbokslutet.

KKTAB

KVAB

Underhållsarbeten pågår i va-anläggningar.
Enligt senaste nyckeltalsredovisningen
fortsätter energiförbrukningen att minska.
Procentuell redovisning av minskningen
kommer att redovisas i årsbokslutet.

Analys av ytterligare skolmiljöer pågår.
Åtgärder delvis genomförda i form av
förbättrad belysning på gc-väg till skola.
Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts vid
Kung Karls- och Västerskolan i anslutning till
byggnationen av den nya skolan.

KKTAB

Entreprenad upphandlad. Arbetet är påbörjat
och färdigfställs oktober 2018.

Centrumutvecklingens
första etapp och torget i
Valskog ska vara klara
under 2018.

2017! Centrumutvecklingens första
etapp och torget i Valskog ska vara
klara under 2018. Torget i Valskog
och skolgården ska samplaneras.
2018! Upphandla Drottninggatans
nedre del inklusive Cooptorget
enligt upprättade skisser samt
påbörja ombyggnaden under 2018.

KKTAB

Klart

2017! Genomföra VA-anläggning
på Drtg 2017.
2018! Anlägga dagvattenmagasin
på Drottninggatan vid Cooptorget
2018.

VA

2017! Skapa nödvattenförsörjning
mellan Kungsör och Köping 2018.
2018! Skapa nödvattenförsörjning
mellan Kungsör och Köping 2018.

VA

2017! Behålla nuvarande låga
taxor.
2018! Behålla nuvarande låga
taxor under 2018.

KVAB

KVAB

Arbetet pågår i projektet Va-samverkan KAK.

KVAB

Inga va-taxehöjningar är aktuella 2018.

NYCKELTAL KKTAB

Verksamhetsmått

Redov 16

Budget 17

Redov 17
Aug

Redov 17
Dec

Budget 18

Redov 18
Aug

Fastighetsareor m2

69 545
49 120 600
706,31 kr/m2

72 853
24 485 357
336,09 kr/m2

72 853
39 181 118
537,81 kr/m2

82 833
46 308 288
559,06 kr/m2

82 833
34 603 960
417,76 kr/m2

Nya Skolan, Söderården tillkommer 2018

Fastighetskostnad kr/m2

69 545
38 566 991
554,62 kr/m2

Elenergiförbrukn. fastih. kwh

6 231 616 kwh

6 944 701 kwh

3 370 600 kwh 6 157 018 kwh

7 041 927 kwh

3 308 770 kwh

Q1

Elenergiförbr. fastigh. kwh/m2

89,60 kwh/m2

99,86 kwh/m2

46,27 kwh/m2 84,51 kwh/m2

85,01 kwh/m2 39,95 kwh/m2

Förbrukning värme i fastighet kwh

8 290 339 kwh

10 611 072 kwh 5 026 610 kwh 8 416 284 kwh

10 759 672 kwh 4 987 202 kwh

Förbrukning värme i fastighet per m2, kwh/m2

119,21 kwh/m2 152,58 kwh/m2 70,00 kwh/m2 115,52 kwh/m2 129,90 kwh/m2 60,21 kwh/m2

Förbrukning vatten i fastighet m3

38 007 m3

48 616 m3

26 434 m3

40 939 m3

49 297 m3

27 012 m3

Förbrukning vatten i fastighet per m2, m3/m2
25210 Gata
Gator antal m2

0,55 m3/m2
6 521 133
510 872

0,70 m3/m2
6 129 000
510 872

0,36 m3/m2
3 706 941
510 872

0,56 m3/m2
6 861 137
510 872

0,60 m3/m2
6 189 326
510 872

0,33 m3/m2
4 126 000
519 106

Kostnad drift & u-håll per m2, gata kr/m2
25320 Park
Park antal m2

12,76 kr/m2
2 683 838
434 679

11,99 kr/m2
2 150 000
434 679

7,25 kr/m2
1 920 063
434 679

13,43 kr/m2
2 729 687
434 679

12,12 kr/m2
2 172 901
434 679

7,95 kr/m2
1 449 000
445 025

Q1 892 581 kr

Kostnad drift & u-håll per m2, park kr/m2
25250 Enskilda vägar
Enskilda vägar m2

6,17 kr/m2
835000
240 898

4,94 kr/m2
844000
240 898

4,41 kr/m2
469410
240 898

6,27 kr/m2
798698
240 898

5,00 kr/m2
852 322
240 898

3,26 kr/m2
568 000
240 898

Q1 148 263

Kostnad enskilda vägar per m2, kr/m2

3,46 kr/m2

3,50 kr/m2

1,94 kr/m2

3,31 kr/m2

3,54 kr/m2

2,36 kr/m2

Solenergi

40 050 kwh

Redov 18
Dec

8 130 m2

1 850 m2

Anm. Hyresreduktion med 3 500 t kr

Skäggdoppingvägen, Blåmesvägen och Kungsgatan tillkommer 2018.
Punkt: 1,3,4,5,17,18,19 och 20 enligt mängförteckningen Väg och markunderhåll.

Punkt: 2,3,10,13,14,17,18,19,20 och 21 enligt mängdförteckningen Parkmark.

Punkt: 2 enligt mängdförteckningen Väg och markunderhåll.

KVAB 2018/25
1
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Kungsörs Vatten AB
Delårsrapport 2018-01-01—2018-08-31
Styrelse
Ordinarie styrelseledamöter:
Rigmor Åkesson, ordförande (S)
Sofia Axelsson, 1:e vice ordförande (L)
Rolf Lindgren (S)
Per Haldin, 2:e vice ordförande4 (M)
Kristina Larsson Sköld (C)
Ersättare:
Christer Henriksson (V)
Kerstin Åkesson (MP)
Robert Andersson (M)
Verkställande direktör
Stig Tördahl är verkställande direktör.
Styrelsen har under perioden genomfört 3 styrelsemöten.
Revisorer
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Ansvarig revisor, Johan Tingström, auktoriserad revisor
Lekmannarevisor
Lars Wigström

Lekmannarevisorsuppleant
Ingrid Dorsander Andersson

Ägarförhållanden
Kungsörs Vatten AB, KVAB, är ett helägt dotterbolag till Kungsörs Kommunföretag AB
556771-5494, som i sin tur ägs av Kungsörs kommun till 100 %.
Medlemskap i organisationer
Bolaget är anslutet till Svenskt Vatten som är en intresseorganisation som företräder VAverken
och VA-bolagen i Sverige. Bolaget har anslutit sig till arbetsgivarorganisationen Sobona.

4
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget Kungsörs Vatten AB bildades 2016-01-25. Verksamhet i bolaget startade
2016-05-01.
Kungsörs Vatten AB bildades för att tydligt särskilja den avgiftsfinansierade
verksamheten från den skattefinansierade verksamheten. Tidigare hanterades VAverksamheten i Kungsörs KommunTeknik AB med särredovisning.
Verksamheten har under perioden omfattat drift, planerat- och akut underhåll samt
byggnationer i VA-anläggningar. VA- anläggningen består av:
•
•
•
•
•
•

Vattenverk
Högreservoar
Tryckstegringsstationer
Avloppsreningsverk
Pumpstationer
Ledningsnät V, S, D

Arbetena är i huvudsak utförda mot beställning av Kungsörs kommun. Beställningen
omfattar VA-försörjningen i Kungsörs kommun, omvandlingsområden samt
utvecklingsområden.
Verksamheten har även omfattat större byggnationer av investeringskaraktär.
Arbetena är i huvudsak finansierade med anläggningsavgifter och brukningstaxor.
Under perioden har större projekt pågått:
•
•
•
•
•
•
•
•

Va- utbyggnad av Skillingeudd, fritidshusområde samt anslutning av nya
fastigheter har färdigställts.
Byggnation för anslutning av fastigheter i Skillingeudd etapp 2, anslutning av
försålda tomter fortgår löpande.
Byggnation av va-anläggning för anslutning av fastigheter på Blåmesgatan,
Runnabäcken 1, är genomförd.
Utvidgat verksamhetsområde för VA-anslutning av bebyggelse på Jägaråsen
och Kungs Barkarö.
VA-utbyggnad till Jägaråsen är genomförd och byggnation för anslutning av
Kungs Barkarö pågår.
Byggnation av VA-anläggning med anledning av projektet Centrumutveckling
etapp 1 är genomförd.
Genomförande av planerat underhåll i Kungsörs avloppsreningsverk med ny
inloppsdel pågår.
Genomförande av ett mindre antal VA-projekt.

Internkontroll
Styrelsen har antagit internkontrollplanen för 2018 den 13 mars 2018. Uppföljningen
kommer att redovisas i årsredovisningens Bolagsstyrningsrapport.
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Framtidsperspektiv
Även resten av året och kommande år, kommer att vara fyllda av aktiviteter,
driftåtaganden samt av större och mindre projekt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En mängdförteckning för VA- anläggningen kommer att tas fram så att kostnader
tydliggörs och att nyckeltal kan redovisas.
Underhållsplaner på lång- och kort sikt för vattenverk, reningsverk, ledningsnät och
pumpstationer kommer att tas fram samt genomföras.
Energiuppföljning för drift av VA- anläggningarna kommer att tas fram. Optimering
av förbrukningarna kommer att genomföras.
Återinvestera i VA-anläggningarna med det ekonomiska utrymmet som uppkommer
genom det låga ränteläget.
Färdigställa helt ny inloppsdel i Kungsörs avloppsreningsverk.
Färdigställa VA-byggnationen Jägaråsen och Kungs Barkarö.
Genomföra VA-projektering, upphandling och byggnation av Centrumutvecklingens
resterande etapper.
Projektera och bygga VA-anslutning för vatten- och avloppsförsörjning till Valskog.
Genomföra kundundersökningar för kommunens abonnenter.
Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren.
Framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden och därmed
utveckla våra VA-system.

Sammanfattande kommentarer till årsprognosen
Prognosen för helåret kommer att bli ett 0-resultat mot budget.
Intäkter för brukningsavgifter förväntas bli något högre än budgeterat. Detta beroende
på utvidgade verksamhetsområden och därmed fler abonnenter.
Då låneskulden i bolaget för närvarande uppgår till 73 000 tkr fodras inte stora
ränterörelser för att det skall få avgörande ekonomiska konsekvenser.
Det ekonomiska utfallet för övriga budgetposter ser ut att hamna på budgeterade nivåer.
Eventuella överskott för Kungsörs Vatten AB innebär att dessa medel kan användas för
att bekosta återinvesteringar i VA-anläggningarna.
Sammanfattande kommentarer till periodens resultat
Resultatet för perioden januari – augusti 2018 är ett utfall om 2 208 t kr. Utfallet beror
till största delen på låga finansiella kostnader samt lägre drift- och underhållskostnader
för perioden.
Sammanfattning:
•
•
•

Intäkter
Verks. kostnader
Adm- och finansiella kostnader

10 402 tkr
- 8 009 tkr
- 256 tkr
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Periodens viktigaste händelser
Året har präglats av en mängd aktiviteter/projekt. Här följer en redovisning av de
viktigaste händelserna:
•
•
•
•
•
•

Byggnation av VA-utbyggnaden till Jägaråsen och Kungs Barkarö.
Byggnation av VA-anläggning för villatomter vid Skillingeudd, etapp 1 är
färdigställd.
Byggnation VA-anläggning för Skillingeudd etapp 2 är genomförd.
Byggnation av VA-anläggningen för Centrumutvecklingen etapp 1 är genomförd.
Byggnation av VA-anläggning för bostadsbyggnation på Blåmesgatan,
Runnabäcken 1, är genomförd.
Detaljplanearbeten för bostäder och industri/verksamhet pågår och där vaverksamheten måste införlivas.

Måluppfyllelse, prestationer och kvalitet
Enligt bilaga 1.
Nyckeltal
Enligt bilaga 2.

Personalredovisning
Bolaget har egna personalresurser. Denna personalgrupp omfattar 6 heltidsanställda
personer, 5 män och en kvinna. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen
redovisas. Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer kommunens arvodesreglemente.
Ekonomiredovisning utförs i egen regi och av KFAB. Löneredovisning utförs av
VMKF.
Rekrytering av ny VA-chef är genomförd.
Jämställdhetsarbete
Ordinarie styrelse i bolaget består av 3 kvinnor och 2 män vilket är mycket
tillfredställande då teknisk verksamhet ofta tenderar att vara mansdominerad.
Andelen kvinnor/män i bolaget är fem män och en kvinna.
Chefstjänsten är nyrekryterad.
Miljöarbete
VA- verksamheten är tillståndspliktig verksamhet. Verksamheten är satt under rigorös
kontroll. Utsläppsvärden från avloppsreningsverk analyseras noggrant och processer
justeras för att alltid uppnå så liten miljöpåverkan som möjligt.
Kemikalieanvändningen i processerna minimeras.
Dricksvatten är satt under livsmedelskontroll. Ett säkert vatten skall alltid levereras.
Arbete med att genomlysa VA-anläggningen med avseende på elförbrukning pågår.
Minskad förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser. Översyn och utbyte av
beståndet av pumpar pågår.
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Resultaträkning augusti 2018
INTÄKTER
Tkr
Anslutningsavgifter
Avstängning/påsläpp
Slutavläsningsavgift vid ägarbyte
Fasta avgifter
Rörliga avgifter
Slamtömningsavgifter
Dagvatten gata
Diverse
Aktiverat eget arbete
Summa intäkter
KOSTNADER
Material och andra inköp
Driftskostnader
Reparation och underhåll
Personalkostnader
Avskrivningar materiella
anläggningstillgångar
Avskrivningar byggnader
Summa kostnader
RÖRELSERESULTAT
Centrala administrativa kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader
Borgensavgift
Summa finansiella poster
Interna intäkter
interna kostnader
Resultat 2018-08-31

BUDGET BUDGET UTFALL
2018 2018-08 2018-08
0

0

7 720
7 135
135
435
17
0
15 442

-1 408
-5 488
-41
-3 923
-2 735

DIFFERENS
2018-08

5 147
4 757
90
290
11
0
10 295

83
4
13
5 124
4 748
92
290
48
0
10 402

83
4
13
-23
-9
2
0
37
0
107

-939
-3 659
-27
-2 615
-1 823

-1 174
-2 655
-21
-2 215
-1 944

-235
1 004
6
400
-121

0
-13 595

-9 063

-8 009

1 054

1 847

1 231

2 393

1 162

-100

-67

-71

-4

0
-1 033
-292
-1 325

0
-689
-195
-883

30
-20
-195
-185

30
669
0
698

0
0

0
0

5
-5

5
-5

522

348

2 208

1 860

PLANERING
KF-MÅL

NÄMND/STYRELSEMÅL

2017! Ta fram 2 detaljplaner för
industri- och verksamhetslokaler
och 3 detaljplaner för
bostadsändamål.
2018! Ta fram 2 detaljplaner för
industri- och verksamhetslokaler
och 3 detaljplaner för
bostadsändamål under 2018.
2017! Anlägga gata, VA och
belysning i första delen av
Skäggdoppingevägen i
Skillingeudd. Tillgänglig 2017.
2018! Anlägga gata och belysning
på Blåmesgatan under 2018.

UTGÅNGS
LÄGE

RESULTATREDOVISNING
STRATEGI

MÄTMETOD ANSVAR

DELÅR MED PROGNOS

tom augusti 2018
Antagna detaljplaner: Tegeludden, Parklogen.
Pågående detaljplaner: Jägaråsen, Nya
Kinnekulle, Kaplanen7-9, Rörgränd, Borgvik,
Runnabäcken 2.

KKTAB

Blåmesgatan klar med undantag för asfaltering
och belysning.
Va-byggnation färdigställd.

KKTAB

Parkeringsutredning påbörjad.

Kommunen ska ha minst
8500 invånare år 2018 och
9000 invånare år 2025.

2018! Genomföra en
parkeringsutredning under 2018
och genomförande av åtgärder
under 2018 och 2019.

KKTAB

Trafikplan påbörjad.

2018! Framställa en komplett 4årig trafikplan. Ett flerårsprojekt.

KKTAB

Blåmesgatan VA klart.

2017! Genomföra första delen av
Skäggdoppingevägen 2017.
2018! Anlägga VA Blåmesgatan
2018.

KVAB

Utredning klar, projektering påbörjas ht 2018.

2017! Genomföra projektering för
VA-utbyggnad till Valskog 2017.
2018! Genomföra projektering för
VA-utbyggnad till Valskog under
2018. Anläggning påbörjas under
2019.

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

2017! Minska media
förbrukningen med 2 % i
fastigheterna 2017 i jämförelse
med 2016.
2018! Minska mediaförbrukningen
så som el, vatten och värme, till en
sammantagen minskning med 2 %
i jämförelse med 2017.
2017! Genomföra åtgärder för att
minska energiförbrukningen med 2
% i VA-anläggningar 2017 i
jämförelse med 2016.
2018! Genomföra åtgärder för att
minska energiförbrukningen med 2
% i VA-anläggningar 2018 i
jämförelse med 2017.

2017! Analys av angörning till
skolor/förskolor ska genomföras
under 2017.Åtgärderna ska
I skolan ska kunskapsnivå,
genomföras under 2018.
trivsel och trygghet öka
2018! Fortsatt analys av angöring
varje år med 2015 som
till skolor/förskolor ska
basår
genomföras under 2018.
Åtgärderna ska genomföras under
2019.

KVAB

Energibesparande åtgärder pågår. Enligt
senaste nyckeltalsredovisningen fortsätter
energiförbrukningen att minska. Procentuell
redovisning av minskningen kommer att
redovisas i årsbokslutet.

KKTAB

KVAB

Underhållsarbeten pågår i va-anläggningar.
Enligt senaste nyckeltalsredovisningen
fortsätter energiförbrukningen att minska.
Procentuell redovisning av minskningen
kommer att redovisas i årsbokslutet.

Analys av ytterligare skolmiljöer pågår.
Åtgärder delvis genomförda i form av
förbättrad belysning på gc-väg till skola.
Trafiksäkerhetsåtgärder har genomförts vid
Kung Karls- och Västerskolan i anslutning till
byggnationen av den nya skolan.

KKTAB

Entreprenad upphandlad. Arbetet är påbörjat
och färdigfställs oktober 2018.

Centrumutvecklingens
första etapp och torget i
Valskog ska vara klara
under 2018.

2017! Centrumutvecklingens första
etapp och torget i Valskog ska vara
klara under 2018. Torget i Valskog
och skolgården ska samplaneras.
2018! Upphandla Drottninggatans
nedre del inklusive Cooptorget
enligt upprättade skisser samt
påbörja ombyggnaden under 2018.

KKTAB

Klart

2017! Genomföra VA-anläggning
på Drtg 2017.
2018! Anlägga dagvattenmagasin
på Drottninggatan vid Cooptorget
2018.

VA

2017! Skapa nödvattenförsörjning
mellan Kungsör och Köping 2018.
2018! Skapa nödvattenförsörjning
mellan Kungsör och Köping 2018.

VA

2017! Behålla nuvarande låga
taxor.
2018! Behålla nuvarande låga
taxor under 2018.

KVAB

KVAB

Arbetet pågår i projektet Va-samverkan KAK.

KVAB

Inga va-taxehöjningar är aktuella 2018.

NYCKELTAL KVAB
Verksamhetsmått

Redov 16

Redov 17
Aug

Redov 17
Dec

Producerad vattenmängd m3

530 277

Försåld vattenmängd m3

455 470

304 469

14,1

8,12

Antal vattenläckor

8

4

7 (Totalt år 2017)

3

Antal avloppstopp

10

6

11 (Totalt år 2017)

5

Antal km vattenledning, km

99

Antal km spillvattenledning, km

92

Ej debiterad vattenmängd (svinn) %

331 368 (1/1 - 25/8 2017)

Redov 18
Aug

103 (28/8 2017)
93,3

553 899 (Totalt år 2017)

411 841 (tom 22/8-18)

461 052 (Totalt år 2017)

310 169 (tom 22/8-18)

16,76

24,7 (tom 22/8-18)

105

112

94,7

101
85 (tom 23/8)

Antal km dagvattenledning, km
Antal m3 renat spillvatten, m3

779 125

480 654 (1/1 - 25/8 2017)

Elenergiförbrukning va-anläggning kwh

408 152 Avser måna

500 037

774 850

354 983 (tom 22/8-18)

784 843

543 178 (tom 31/7-18)

Redov 18

