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genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig
grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna bedömer att
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Snabb överblick

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




 Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda
verksamhetsmålen delvis har uppnåtts 2021.



 Vi har inte identifierat väsentliga felaktigheter i årsbokslutet.

 Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsörs kommun har
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett
tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande.
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
Årsredovisningen
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt
upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed.
Balanskrav
Vår bedömning är att kommunen har uppnått balanskravet för helåret.
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen för
den ekonomiska förvaltningen.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk
hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de av fullmäktige beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.
Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att det av fullmäktige fastställda finansiella
målet har uppnåtts för 2021.
Verksamhetsmål
Avseende de verksamhetsmässiga målen som har betydelse för god ekonomisk
hushållning bedömer kommunen att två av fullmäktiges fyra verksamhetsmål är
uppfyllda och att övriga två målen utvecklar sig i rätt riktning. Utifrån detta resultat
gör kommunstyrelsen en samlad bedömning om att kommunen uppfyller god
ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv. Vår sammanfattande
bedömning är att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen
delvis har uppnåtts 2021.
Kungsör 2022-03-30
Nils Nordqvist

Karin Helin-Lindqvist

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor
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Bakgrund
Vi har av Kungsörs kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i
revisionsplanen för år 2021.
Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga

1.2 Revisionskriterier

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

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

 Kommunens årsredovisning har upprättats i enlighet med
kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner
samt rekommendationer.
 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som
fullmäktige beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Fullmäktigebeslut
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom fastställd
normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett auktoriserat
revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA), vilket bland annat innebär att vi inte inhämtat revisionsbevis i
form av uttalande från ledningen. Det innebär att vi inte uttalar oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Sidorna 4-35 samt 51-68 har endast granskats utifrån om
informationen är förenlig med de finansiella delarna. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella siffrorna och att informationen i
förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, dvs. vi granskar inte alla siffror på nämnda sidor. Övriga sidor i årsredovisningen
omfattas inte av denna granskning.
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.
Granskningen av årsredovisningen omfattar:
•
•
•
•
•
•
•

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning
Sammanställda räkenskaper

1.3.1 Ansvarig nämnd
Granskningen avser kommunstyrelsens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter,
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.
Bedömning:
Kommunen har i år anpassat sin årsredovisning efter kraven i den redovisningslagen (LKBR). Vi bedömer att förvaltningsberättelsen kan utvecklas
vidare i vissa delar men att den i allt väsentligt innehåller de delar som lag och rekommendationer kräver och är därmed i allt väsentligt är upprättad
i enlighet med LKBR och rekommendation R15 förvaltningsberättelse.
2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR.
Kommunen har under året rättat redovisningen avseende exploateringsredovisning samt kommunens ägandeandel i Kommuninvest. Rättelserna
påverkar årets resultat med 10,7 mnkr. Vi ser positivt på justeringen och tydliga upplysningar framgår av förvaltningsberättelsen.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKR:s gällande
rekommendationer.
Bedömning:
Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer men det finns ett antal områden där informationen i
årsredovisningen kan stärkas och förtydligas. Information om kommunens hantering av leasing, avsättningar saknas, information om
anläggningstillgångar och intäkter skulle exempelvis kunna förtydligas.
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2. Resultat av granskningen fortsättning
2.3 Balanskrav
En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt
KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i
LKBR och KL.
Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 15,2 mnkr. Vid
avstämning av balanskravet avgår inga realisationsvinster men orealiserade vinster om 58 tkr i värdepapper varvid balanskravsresultatet är justerat
med detta belopp.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Bedömning:
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms
uppfyllt. Vi bedömer att kommunen kan förtydliga informationen kring vad balanskravet är och dess funktion. Även med information rörande
eventuella underskott från tidigare år skulle med fördel kunna förtydligas i balanskravsutredningen.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.
2.4.1 Finansiella mål
Det finansiella målet som fastställts av fullmäktige är att
kommunens resultat ska överstiga 0,5 procent av
skatteintäkter och bidrag. Utfallet för 2021 blev 5 % vilket
innebär att målet har uppnåtts. Kommunstyrelsen gör
följande bedömning: ”Bedömningen är att Kungsörs kommun
för 2021 klara av att uppnå det finansiella målet och således
uppnår god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret
2021.”
Bedömning:
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt
årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktiges
fastställda finansiella målet och delar kommunstyrelsens
bedömning om god ekonomisk hushållning.
Vi rekommenderar kommunen att vidareutveckla sina
finansiella mål, gärna komplettera med mål kring soliditet,
finansiering eller liknande. Vi rekommenderar också
kommunen att ha ett tydligare fokus på kommunkoncernen i
sin målstyrning.
© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål
I den av fullmäktige fastställda budgeten för år 2021 finns fyra
verksamhetsmässiga mål formulerade, dessa presenteras och följs upp i
årsredovisningen:
 Kommunen ska ha minst 9 000 invånare år 2025
Befolkningsökningen ligger över prognos. 8 780 invånare den sista december
2021. Kommunen bedömer att ökningen under 2021 är tillräckligt för att målet
skall bedömas uppfyllt. Man rör sig enligt plan mot huvudmålet.
 Andelen elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet ska
öka och vara högre än genomsnittet för jämförbara kommuner 2025.
Utfallet är 80%. Resultatet är en ökning från 2020 med 5,9 procentenheter
men fortfarande sämre än genomsnittet i jämförbara kommuner, målet
bedöms därför som ej uppfyllt.
 Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten med målet att den
ska vara lägre än genomsnittet för jämförbara kommuner 2025.
Utfallet är 9,9 % den sista december 2021. Arbetslösheten minskar men är
högre i Kungsör än riket och övriga kommuner i länet, målet bedöms därför
som ej uppfyllt.
 Kungsör ska förbättra sitt resultat i rankingen årets miljökommun. Vi
ska vara bland de 90 bästa 2020.
Plats 77 under 2021. Målet är därmed uppfyllt.
Till kommunfullmäktiges mål kopplas mål satta av kommunstyrelsen, Barnoch utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kungsörs fastighet AB, Kungsörs
KommunTeknik AB och Kungsörs Vatten AB
Kommunen har redovisat verksamhetsmålens måluppfyllelse för respektive
nämnd och kommunbolag.

De har 33 verksamhetsmål (inklusive det ekonomiska målet). Enligt
kommunen egen bedömning har 19 (58 %) uppfyllts, 5 (15 %) delvis
uppfyllts, 7 (21%) ej uppfyllts, 2 (6%) har inte mätts.
Kommunens samlade bedömning av måluppfyllelsen är:
”Den sammanlagda bedömningen är därmed att Kungsör kommun
uppnår god ekonomisk hushållning för 2021 kopplat av fullmäktige
antagna verksamhetsmål för 2021 trots att bara tre av fem mål uppfylls.
De mål som inte har uppfyllts under 2021 kopplat till arbetslösheten och
andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet har en
positivtrend och båda målen ligger på en nivå som är högre än tidigare
år.”

Bedömning:
Avseende de verksamhetsmässiga målen som har betydelse för god
ekonomisk hushållning bedömer kommunen att två av fullmäktiges fyra
verksamhetsmål är uppfyllda och att de övriga två målen utvecklar sig i
rätt riktning. Utifrån detta resultat gör kommunstyrelsen en samlad
bedömning om att kommunen uppfyller god ekonomisk hushållning ur
ett verksamhetsperspektiv. Vår sammanfattande bedömning är att de
av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga målen delvis har
uppnåtts 2021.
Vi noterar att kommunen under 2021 har arbetat med att ta fram en nya
fullmäktige mål och en ny struktur för uppföljning som kommer att
användas från 2022 och framåt. Vi välkomnar en utveckling av
kommunens målstyrning och vill samtidigt passa på att påminna om de
nyheter som är på gång inom området inför 2023 (En god kommunal
hushållning SOU2021:75).
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning
Årets resultat uppgår till 15,2 mnkr vilket är 12 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på ca 3 mnkr (0,5 % av skatter och statsbidrag). Nettokostnaderna
under 2021 ökat med 2,4 % vilket i stort är i linje med löneökningar och inflation under 2021. Kommunen har således inte haft någon reell kostnadsökning i
verksamheterna. Värt att notera är dock att det under året redovisats ett antal engångs intäkter som förbättrar utfallet för 2021, främst rättelse av kommunens
exploateringsredovisning samt kommunens ägandeandel i Kommuninvest. Rättelserna påverkar årets resultat med 10,7 mnkr. Med dessa i beräkningen blir
förändringen 4,3 % och således helt i linje med ökningen av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunen analyserar utvecklingen i årsredovisningen och trycker
på behovet av att följa och hålla kontroll på nettokostnadsutvecklingen i kommunen. Kommunen hade i delårsrapporten (per siste augusti) ett prognostiserat
resultat om 6,1 mnkr, vilket alltså är 9,1 mnkr sämre än det faktiska utfallet.

Bedömning:
Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av
resultaträkningens poster.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning
Kommunens soliditet har minskat under 2021, detta trots årets positiva resultat. Anledningen till minskningen är att kommunens balansomslutning under
året har ökat, både anläggnings- och omsättningstillgångar ökar. Kommunen har fortfarande inga långfristiga lån. Att utgå från kommunens soliditet i
samband med analyser och jämförelser avseende Kungsörs kommun är dock inte lämpligt då kommunen valt att placera merparten av sina fastigheter i
kommunala bolag. Mer intressant är att följa kommunkoncernens soliditet och då få med kommunens verksamhetsfastigheter och de lån som i bolagen
har tagit för att finansiera dessa investeringar. Tar vi hänsyn till de pensionsförpliktelsen som ligger utanför kommunens balansräkning kan vi notera en
mindre ökning av soliditeten i kommunkoncernen, från 15,2% föregående år till 15,7% i år. Kommunkoncernens soliditet skulle kunna vara ett bra
nyckeltal att använda för styrning av kommunen och för jämförelse mot andra kommuner.
Likt tidigare år finns avvikelser från god sed avseende leasing. Hyreskontrakt och leasing av bilar och fastigheter ses normalt som finansiell leasing vilket
innebär att en fiktiv anläggningstillgång och skuld skall redovisas och skrivas av över återstående hyresperiod. Kommunen hanterar alla leasingkostnader
som operationell leasing vilket enligt vår bedömning sannolikt är ett avsteg från RKR R5 och god redovisningssed. Vi kan inte utesluta att avsteget
innebär ett väsentligt fel i balansräkningen. Vi rekommenderar därför kommunen (likt föregående) år att gå igenom sina hyreskontrakt för att bedöma om
dessa skulle kunna innebära väsentliga fel i kommunens räkenskaper.
Vi har i vår granskning översiktligt granskat kommunens betydande balansposter. Vi har inte gjort några iakttagelser av sådan art att bedömningen av
kommunens resultat och ställning skulle kunna påverkas väsentligt.
Bedömning
Vi bedömer att balansräkningen i
allt väsentligt ger en rättvisande
bild av tillgångar, avsättningar,
skulder och eget kapital men
rekommenderar kommunen att gå
igenom sina hyreskontrakt för att
bedöma om dessa skulle kunna
innebära väsentliga fel i
kommunens räkenskaper.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. Den
tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.
Årets kassaflöde är positivt med 18,9 mnkr och har ökat kommunens likvida medel till 215,8 mnkr vid årets utgång.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår till 60,3 mnkr, årets investeringar har belastat likviditeten med -23,5 mnkr.
Bedömning:
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats
i enlighet med gällande rekommendation.
2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande
verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och
fullmäktiges budget.
Bedömning:
Kommunen har i år kompletterat
årsredovisningen med driftredovisning
som i allt väsentligt är i linje med RKR
R14. Vi noterar dock en avvikelse
mellan driftredovisningen och
kommunens resultaträkning.
Differensen förklaras i rapporten.
Vår bedömning är att informationen
kring resultatet och det ekonomiska
utfallet för kommunens nämnder och
bolag framgår av årsredovisningen och
att driftsredovisningen i allt väsentligt
är i linje med god sed.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning
till.
Bedömning:
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen blivit bättre och att den i allt väsentligt uppfyller kraven
i RKR R14.
2.10 Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala
koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter.
De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primärkommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i
årsredovisningens koncernstruktur:
-

Kungsörs Kommunföretag AB (inklusive dotterföretag) 100 %

-

Kungsörs Grus AB 25 %

-

Västra Mälardalens Myndighetsförbund 40 %

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.
Bedömning:
Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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Datum

Diarienummer

2022-04-29

KS 2022/236

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Övergångsställe i
fyrvägskorsningen Karlavägen-Villagatan
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag ett övergångsställe vid
fyrvägskorsningen Karlavägen-Villagatan mot gamla postutlämningen och
Coop.
Förslagsställaren menar att raksträckan uppmanar till högre fart än tillåtet
och det redan finns en avfasning i trottoaren som möjliggör detta.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Medborgarförslag - Övergångsställe i
fyrvägskorsningen Karlavägen-Villagatan
Medborgarförslag - Övergångsställe i fyrvägskorsningen KarlavägenVillagatan

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Föreslår ett övergångsställe vid fyrvägskorsningen KarlavägenVillagatan mot gamla postutlämningen och Coop. Raksträckan
uppmanar till högre fart än tillåtet och det finns redan en
avfasning i trottoaren som möjliggör detta. Det finns ju redan
två övergångsställen mot badhuset.
Namn
Anita Larsson
Postadress
Karlavägen 10
Telefonnummer
0704308192
E-postadress
anikrila@gmail.com
Samtycke
2022-04-26 18.22
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Datum

Diarienummer

2022-04-29

KS 2022/239

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Helena Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att ett utegym anläggs i
Skillingeudd.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd
Medborgarförslag - Utegym i Skillingeudd

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Anläggning av utegym i Skillingeudd. Vore väldigt uppskattat
med ett utegym i Skillinge.
Namn
Helena Gåsvaer
Postadress
Skäggdoppingvägen 13
73692 Kungsör
Telefonnummer
073-6123464
E-postadress
sunrill@yahoo.se
Samtycke
2022-04-28 22.01
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Datum

Diarienummer

2022-04-29

KS 2022/240

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Medborgarförslag - lekpark i Skillingeudd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning.

Sammanfattning
Helena Gåsvaer föreslår i ett medborgarförslag att en lekplats anläggs i
Skillingeudd.
Förslagsställaren påpekar att bostadsområdet i Skillinge kraftigt ökat de
senaste åren, främst med många barnfamiljer och att det vore önskvärt med
en lekpark, förslagsvis längs den nyanlagda gång-och cykelvägen ut till
Skillingeudd. Det skulle främja tillgängligheten för alla. I dag är det allt för
långt att gå med små barn till lekparkerna i centrala Kungsör.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Medborgarförslag - lekpark i Skillingeudd
Medborgarförslag - lekpark i Skillingeudd

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Anläggning av lekpark i Skillingeudd. På senare år har
bostadsområdet i Skillinge kraftigt ökat, främst med många
barnfamiljer. Vore önskvärt med en lekpark, förslagsvis längs
den nyanlagda gång-och cykelvägen ut till Skillingeudd, för att
främja tillgängligheten åt alla. I dag är det allt för långt
att gå med små barn till lekparkerna i centrala Kungsör. En
lekpark skulle skapa gemenskap och glädje för många.
Namn
Helena Gåsvaer
Postadress
Skäggdoppingvägen 13
73692 Kungsör
Telefonnummer
073-6123464
E-postadress
sunrill@yahoo.se
Samtycke
2022-04-28 21.55
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2022-04-25

§ 78 Svar på medborgarförslag – Separat
cykelväg mellan Köping och Arboga över
Valskog.
Diarienummer KS 2021/371

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige ställer sig positiv till
medborgarförslaget och ger uppdrag till förvaltningen att verka för att
Region Västmanland tillgodoser sträckan Köping-Valskog-Arboga med en
gång- och cykelväg. Vi uppmuntrar Köpings kommun och Arboga kommun
att göra detsamma.
Kommunfullmäktige beslutar därmed att anse medborgarförslaget som
besvarat.

Sammanfattning
Mary Andersson, Leif Lithén och Börje Nilsson från cykelgruppen för
Valskosbygdens utveckling föreslår en separat cykelväg mellan Köping och
Arboga över Valskog. Cykelvägen ska göra det möjligt att ta sig fram med
cykel, elscooter, elmoped, permobil, rullskidor och motionscykel. Gruppen
menar att det måste det finnas en säker väg att färdas på om man ska kunna
cykelpendla till jobbet. Att cykla på gamla E 18 känns så otryggt att man
hellre avstår än utsätter sig för den faran.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till
Förslagsläggaren, Köpings kommun, Arboga Kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)
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Datum

Diarienummer

2022-04-05

KS 2021/371

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Stefan Lejerdahl

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Medborgarförslag - Separat cykelväg mellan
Köping och Arboga över Valskog
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kungsörs kommun är positiv till
medborgarförslaget och kommer att påtala till Region Västmanland att det
är en brist att sträckan Köping-Valskog-Arboga inte har en gång- och
cykelväg.
Kommunfullmäktige beslutar att anse medborgarförslaget som besvarat.

Sammanfattning
Mary Andersson, Leif Lithén och Börje Nilsson från cykelgruppen i
Valskog har inkommit med ett medborgarförslag gällande en separat
cykelväg mellan Köping och Arboga över Valskog. Med en separat
cykelväg skulle det bli möjligt att på ett säkert sätt ta sig fram med cykel, elscooter, el-moped, permobil, rullskidor etcetera samt möjliggöra för
cykelpendling till arbete eller skola. Att cykla på väg 572/gamla E18 känns
otryggt vilket resulterar i att många avstår från att cykla längs sträckan.
Kungsörs kommun är positiv till medborgarförslaget och kommer att påtala
till Region Västmanland att det är en brist att sträckan Köping-ValskogArboga inte har en gång- och cykelväg. Kommunen är beredd att
medfinansiera en gång- och cykelväg mellan Köping-Valskog-Arboga under
förutsättning att även regionen och övriga kommuner gör det samt att det
finansiella läget tillåter det.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 68

212000–2056
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Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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Datum

Diarienummer

2022-04-05

KS 2021/371

Ert datum

Er beteckning

Rune Larsen
Teknisk chef

Skickas till
Förslagsläggaren, KKTAB, siv.living@regionvastmanland.se,
utvecklingsstrateg.

Ärendet
Kungsörs kommun är i grunden positivt inställd till medborgarförslaget som
ligger i linje med de politiska intentioner som finns i Kungsörs kommun. Att
möjliggöra cykling mellan de föreslagna tätorterna är viktigt ur flera
perspektiv; säkerhet, folkhälsa, fritid, miljö och möjlighet till arbets- och
studiependling. Kommunen upplever ett större tryck från medborgarna att
tätorterna byggs ihop med cykelvägar för att möjliggöra cykelpendling och
fritidscykling.
Om regionala cykelvägar
Region Västmanland beslutar om att bygga regionala cykelvägar, det vill
säga cykelvägar som går mellan olika kommuner/tätorter i Västmanland
längs det statliga vägnätet. Det är Trafikverket som bygger cykelvägarna.
Kostnaderna fördelas mellan regionen och kommunerna. Kommunen och
regionen står för 50 procent vardera. I den kommande Länstransportplanen
föreslås att regionen kommer att bekosta två tredjedelar av regionala gångoch cykelvägar medan kommunen bekostar en tredjedel. Dock är
Länstransportplanen ännu inte beslutad utan kommer att fastställas i höst.
Regionala cykelvägar har en hög produktionskostnad, kostnaderna varierar
men runt 10 000 kr/meter är inte ovanligt.
Nuläge regionala cykelvägar
I den kommande Länstransportplanen föreslås att det genomförs en studie
av vilka regionala cykelstråk som behöver utvecklas i Västmanland. Där
påtalar Kungsörs kommun att det är en brist att sträckan Köping-ValskogArboga inte har en gång- och cykelväg.
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Datum

Diarienummer

2022-04-05

KS 2021/371

Ert datum

Er beteckning

En förutsättning för att en regional cykelväg ska byggas är att alla aktörer är
överens och att respektive aktör kan bekosta sin del. I det här fallet är det
regionen och kommunerna Köping, Kungsör och Arboga.
Kommunen är beredd att medfinansiera en gång- och cykelväg mellan
Köping-Valskog-Arboga under förutsättning att även regionen och övriga
kommuner gör det samt att det finansiella läget tillåter det.
Kungsörs kommun vill tacka Mary Andersson, Leif Lithén och Börje
Nilsson för ert engagemang i frågan.
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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Från cykel-gruppen för Valskogsbyggden i utveckling.
Förslag till en förbättrad cykel-miljö som är en viktig del av
vår livsmiljö för oss invånare som bor i Valskog. [Även för
Köping, Arboga och Kungsör].
En separat cykel-väg mellan Köping och Arboga över Valskog. Typ
den som nu byggs mellan Kolbäck och Strömsholm och den byggda
mellan Glanshammar-Örebro. Där du kan ta dig fram med cykel, Elscooter, El-moped, permobil, rullskidor, motions-cykel och
cykel-pendla för arbetsresor måste det finnas en säker väg att
färdas på. Vi har tagit in infö. från cyklande med erfarenhet
av att cykla, det känns så otryggt att cykla på gamla E 18, så
man hellre avstår än utsätter sig för den faran. Den
asfalterade vägren är så smal 55cm att cykla på, som info. är
cykel-styret 60cm. Cyklandet är på stor frammarsch i hela
Sverige. Det kan liknas med en "Greta effekt" hjulen har bara
börjat att rulla. Det ligger åter i tiden att cykla mera. Bra
både för hälsan och miljön. Det syns också på att antalet
cyklister har ökat markant både när det gäller motionärer och
de som cyklar till arbetet=då vill man inte cykla en stor omväg
för en säker cykelväg. När en lastbil passerar en cyklist sugs
man med av vinddraget som uppstår på det nära förhållandet
mellan cyklisten till fordonet. Vi som bor i Valskog upplever
att trafiken med både personbilar och de tunga fordonen har
ökat markant, efter att det inte var så ett tag efter att nya
E18 byggdes mellan Köping och Arboga. Nu är det många fler
personbilar och tunga fordon som kommer över Arboga som tex.
ska till GKN de tar av i Arboga kommer nu över Valskog eftersom
de är på rätt sida av Köping och alltså närmare.
Namn
Med vänliga hälsningar från cykel-gruppen i Valskog. Mary
Andersson, Leif Lithén och Börje Nilsson
Postadress
Ekstigen 8
731 60 Valskog
Telefonnummer
0706246915
E-postadress
maryandersson43@gmail.com
Samtycke
2021-08-08 07.52
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen
lagrar och behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också
medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling som
alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas
med i kallelser och sammanträdesprotokoll när förslaget
behandlas.
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§ 76 Redovisning av obesvarade
medborgarförslag per den 13 april 2022
Diarienummer KS 2022/19

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till
handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade
medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns sjutton obesvarade
medborgarförslag, varav tre är äldre än ett år.
Ett av dessa ärenden ligger hos kultur- och fritidsavdelningen att besvara
tillsammans med Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB). Beräknad
svarstid är till KF i juni.
Ett av dessa ärenden ligger hos Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB)
efter att KS presidium begärt ytterligare uppgifter 13/4 2022.
Ett ärende avvaktar slutgiltligt investeringsbeslut.
Övriga förslag beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens
angivelse ett år.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-04-13 Redovisning av obesvarade
medborgarförslag per den 13 april 2022
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Sida

1 (1)

Sida 37 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (3)

Datum

Diarienummer

2022-04-13

KS 2022/19

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
per den 13 april 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till
handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade
medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns sjutton obesvarade
medborgarförslag, varav tre är äldre än ett år.
Ett av dessa ärenden ligger hos kultur- och fritidsavdelningen att besvara
tillsammans med Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB). Beräknad
svarstid är till KF i juni.
Ett av dessa ärenden ligger hos Kungsör KommunTeknik AB (KKTAB)
efter att KS presidium begärt ytterligare uppgifter 13/4 2022.
Ett ärende avvaktar slutgiltligt investeringsbeslut.
Övriga förslag beräknas besvaras i tid, det vill säga inom kommunallagens
angivelse ett år.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-04-13 Redovisning av obesvarade
medborgarförslag per den 13 april 2022

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2022-04-13

KS 2022/19

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Dnr

Medborgarförslag

Ställd av

Ställd Status
i KF

Beräknas
besvaras

KS
2020/13

Cykelväg mellan Torpa
och Kungsör

Sofia
Larsson

202001-13

KS presidiet bett KS aug
om mer utredning
KF sept
13/4-22

KS
Lekpark/klätterställning Annelie
2020/393 på Centralvallen
Carlsson

202011-09

Avvaktar nytt
KS aug
investeringsbeslut
KF sept
juni 2022

KS
Utegym för ungdomar
2021/166 på Centralvallen

Carina
Kjellgren

202104-12

Utredning pågår.

KS maj
KF juni

KS
Skaffa fimpomater
2021/273

Daniel
Kohn

202106-14

Utredning pågår.

KS aug

KS
Separat cykelväg
2021/371 mellan Köping och
Arboga över Valskog
KS
Rusta upp
2021/408 motionsspåren i
Lockmora och Åsen
KS
Flera sittbänkar längs
2021/434 spåret i Valskog

Mary
Andersson

202109-13

klar

KS april
KF maj

Fredik
Larsson

202110-11

Utredning pågår

KS maj
KF juni

Jennie
Ström

202110-11

Kommer att
utföras under
våren

KS maj
KF juni

KS
Nytt Övergångsställe
2021/491 fyrvägskorsningen
Karlavägen/Villagatan
KS
Belysning mellan
2021/497 ishallens parkering och
sporthallen
KS
Rusta upp
2021/529 uteklassrummet på
Hagaskolan
KS
Lägg till en hållplats
2021/580 längs VLs busslinje 49
i anslutning till
Valskogsvägen 45

Anita
Larsson

202111-29

Utredning pågår.

KS maj
KF juni

Annelie
Carlsson

202111-29

Återremitterad i
KS februari

KS aug

Kenneth
Norlin

202111-29

Utredning pågår

KS aug

Sandra
Denes

202202-14

Utredning pågår

KF sept

KF sept
KF sept
KS maj
KF juni
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Datum

Diarienummer

2022-04-13

KS 2022/19

Ert datum

Er beteckning

Dnr

Medborgarförslag

Ställd av

Ställd
i KF

Status

Beräknas
besvaras

KS
2022/90

Sänka farten till 30 vid
lekparken efter
Torsgatan.
Placera ut boklådor
runt om i Kungsör

Kim
Israelsson

202202-14

Utredning pågår

KS okt

Camilla
Gåsvaer

202202-14

Avvaktar ny
bibliotekschef

KS juni
KF
september

KS
Hundlekgård i Valskog
2022/143

Stefan
Egersand

202203-14

Utredning ej
påbörjad

KS okt

KS
Bordtennishall i
2022/148 anslutning till
Sporthallen/Utbyggnad
av Sporthallen
KS
Fruktträd på allmän
2022/170 plats

Johan
2022Rosenkvist 03-14

Utredning pågår

KS okt

Anita
Larsson

202204-11

Ej påbörjad

202204-11

Ej påbörjad

KS
2022/91

KS
Utegym och hinderbana Ulrica
2022/192 vid Runna-Eka
Tengbrand

KF nov

KF nov
KF nov
KS
KF
KS
KF
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Datum

Diarienummer

2022-04-29

KS 2022/228

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Motion - utredning om ödehus i Kungsör
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning
Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun utreder
vilka hus i kommunen som är så kallade ödehus, kontaktar ägarna och
försöker få dem att sälja.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Motion - utredning om ödehus i Kungsör
Motion - utredning om ödehus i Kungsör

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Motion
Utredning om ”ödehus” i kommunen
Många av landets kommuner arbetar med att så kallade ödehus ska säljas till nya ägare. Det
finns flertalet ödehus även i Kungsörs kommun och det vore mycket bra för kommunen om
någon renoverar husen och bosätter dig där. Vissa fastigheter kommer inte att ha något stort
värde och för dessa behöver kommunen hitta på något sätt att hantera det utan att säljaren ska
behöva anlita någon mäklare.

Härmed yrkar vi:
att

Kungsörs kommun utreder vilka hus i kommunen som är så kallade ödehus,
kontaktar ägarna och försöker få dem att sälja.

Kungsör den 21 april 2022
För Moderaterna,

Niklas Magnusson
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Datum

Diarienummer

2022-04-29

KS 2022/229

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Motion - ungdomsbio
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.

Sammanfattning
Ronja Lund-Wall (M) föreslår i en motion att Kungsörs kommun inrättar
subventionerade filmvisningar för ungdomar i kommunen vid lämpliga
tillfällen.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Motion - ungdomsbio
Motion - ungdomsbio

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Kommunstyrelsen

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Motion – Ungdomsbio
Vi vill nog allihop långsiktigt ha kvar vår biograf i Kungsör. Den senaste tiden har inte varit
bra för dem och utbudet av aktiviteter för våra ungdomar har varit begränsade. När rådande
pandemi går över i en lugnare fas och att de flesta av oss blivit vaccinerade vill vi få fart.
Kommunen har avdelade pengar för ungdomsverksamhet och att subventionera filmvisningar
på biografen borde kunna vara populärt. Då den lokala biografen är digitaliserad borde
utbudet kunna bli bra och visningarna skulle kunna ske vid tillfällen då det anser lämpligt av
olika skäl. Framför allt ska det vara trevligt för de ungdomar som deltar och de kanske äter
mat på en ett lokalt matställe före filmvisningen.

Härmed yrkar jag:
att

Kungsörs kommun inrättar subventionerade filmvisningar på för ungdomar i
kommunen vid lämpliga tillfällen.

Kungsör den 22 april 2022

---------------------------------------Ronja Lund-Wall
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§ 79 Svar på motion - Affischering av
valaffischer
Diarienummer KS 2021/464

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beviljar motionen i den del
utpekade platser ska finnas för affischering för de partier som i dagsläget är
representerade i kommunfullmäktige, och avslår motionen i den del där det
föreslås att affischering och tillsyn sköts av kommunanställda. Finansiering
av de cirka 100 tkr åtgärden med att sätta upp ställningar för gemensam
affischering kostar ska ske från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Sammanfattning
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att




ett fåtal platser i kommunen väljs ut för affischering för valaffischer
man på dessa platser gör utrymme för samtliga partier i kommunen
affischering och tillsyn sköts av kommunanställda

Motionen har diskuterats i den parlamentariska kommittén för politisk
organisation. Kommittén är positiva till idén om att det precis som till förra
valet utpekas specifika platser för samtliga partier att sköta sin affischering
inför valet. Däremot är affischering något partierna behöver hantera själva
då tjänstepersoner inte ska riskera att förknippas med politiska
ställningstaganden. Fem angivna platser finns föreslagna från förvaltningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14
Motion - Affischering av valaffischer

Skickas till
Förslagsläggaren
Claes-Urban Boström, Ronnie Björkrot

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2022-04-13

KS 2021/464

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Svar på motion - Affischering av valaffischer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beviljar motionen gällande
att utpekade platser ska finnas för affischering för de partier som anmält sig
till valrörelsen i kommunen, och avslår motionen gällande förslag att
affischering och tillsyn sköts av kommunanställda. Finansiering av de 100
tkr åtgärden kostar ska ske från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Sammanfattning
Gunilla Wolinder (L) föreslår i en motion att




ett fåtal platser i kommunen väljs ut för affischering för valaffischer
man på dessa platser gör utrymme för samtliga partier i kommunen
affischering och tillsyn sköts av kommunanställda

Motionen har diskuterats i den parlamentariska kommittén för politisk
organisation. Kommittén är positiva till idén om att det precis som till förra
valet utpekas specifika platser för samtliga partier att sköta sin affischering
inför valet. Däremot är affischering något partierna behöver hantera själva
då tjänstepersoner inte ska riskera att förknippas med politiska
ställningstaganden. Fem angivna platser finns föreslagna från förvaltningen.
En av placeringarna önskas flyttas till Kungsringen/Kungsgatan för ökad
spridning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14
Motion - Affischering av valaffischer

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Skickas till
Förslagsläggaren, Claes-Urban Boström, Ronnie Björkrot

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227 - 60 02 23

212000-2056
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

”Affischering av valaffischer”
Oavsett partiers storlek så är vi säkert överens om att valarbetet är förknippat med just arbete.
För att underlätta detta och dessutom bidra till ordning och reda, samt en bättre överblick för våra
kommun innevånare, föreslår Liberalerna i Kungsör att vi anammar en metod som används i
Hallstahammar när det gäller affischering av val affischer..
Liberalerna i Kungsör yrkar :
Att ett fåtal platser i kommunen väljs ut för affischering
Att man på dessa platser gör utrymme för samtliga partier i kommunen
Att affischering och tillsyn sköts av kommunanställda
Kungsör 211006
Gunilla Wolinder
Gruppledare Liberalerna Kungsör
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§ 80 Svar på motion - Sjukvård i egen regi
Diarienummer KS 2021/213

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen ska
anses besvarad.

Sammanfattning
2021-04-08 inkom Roland Jansson, Sverigedemokraterna med en motion
om att socialnämnden skall undersöka möjligheten till att ha ”sjukvården i
egen regi”. Detta för att ha tillräckligt med heltidsanställda ”sjukvårdare”
inom äldreomsorgen då detta enligt motionärens innehåll fungerar dåligt
och att de äldre måste ta sig till vårdcentralen på egen hand.
Att-satsen lyder;
-att man skall flytta befintlig personal från vårdcentralen till äldreomsorgen,
alternativt anställa heltidsanställda inom äldreomsorgen.
Området äldreomsorg innefattar idag särskilt boende, trygghetsboende,
hemtjänst samt hälso- och sjukvård, alla delar drivs i egen regi.
Motionären beskriver inte tydligt vad som menas med ”sjukvårdare” varpå
det är svårt för nämnden att svara tydligt på motionärernas anhållan.
I socialförvaltningens hälso- och sjukvård arbetar idag tolv sjuksköterskor
tillsammans med paramedicinska professioner och specialistundersköterskor.
De utför all form av hälso- och sjukvård som patienten kräver efter uppdrag
från vårdcentral eller specialistsjukvård.
I kommunen finns en privat vårdcentral där cirka 95% av alla äldre inom
äldreomsorgens regi är inskrivna.
Vårdcentralen svarar gentemot vårdvalet och regionen.
Här finns idag ett nära samarbete mellan vårdcentralens sjuksköterskor och
läkare och kommunens hälso- och sjukvård.
För att reglera ansvaret mellan kommunens och regionens insatser finns ett
avtal som kallas hemsjukvårdsavtalet. Avtalet gäller den som är från 18 år
och uppåt.
Avtalet beskriver när en invånare är berättigad kommunal hälso- och
sjukvård bland annat genom ”tröskelprincipen”. Tröskelprincipen innebär

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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att den som inte självständigt eller med hjälp kan ta sig till en vårdcentral
eller specialistmottagning är berättigad hemsjukvård.
Då kommer en sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut hem till
personen och utför hälso- och sjukvårdsinsatsen. Denna insats kan också
delegeras till hemtjänst.
För särskilt boende gäller att de boende där alltid är inskrivna i den
kommunala hälso- och sjukvården och har en tilldelad patientansvarig
sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut.
Vid behov får dessa personer också träffa den läkare som har det
medicinska ansvaret.
Idag arbetar 25 medarbetare inom hälso- och sjukvård och 90% av dessa
arbetar heltid.
Inom särskilt boende arbetar idag cirka 74 medarbetare och av dessa cirka
70% heltid.
Inom båda enheterna finns det en god tillgång på heltidspersonal.
Således uppfyller verksamheterna idag motionens innehåll gällande
personal, det är inte heller möjligt att flytta personal mellan vårdcentralen
och särskilt boende då att det är två olika huvudmän, regionen och
kommunen.
Samverkan mellan de två aktörerna är dock viktig och något som har och
fortsatt kommer att ha ett stort fokus, för bästa möjliga vård- och omsorg
till våra äldre.
Således anses motionen vara besvarad då området äldreomsorg redan
uppfyller de krav som motionärerna ställer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Motion - Sjukvård i egen regi

Skickas till
Motionären
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Datum

Diarienummer

2022-03-30

KS 2021/213

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

lena.dibbern@kungsor.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Motion - Sjukvård i egen regi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår Kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad.

Sammanfattning
2021-04-08 inkom Roland Jansson, Sverigedemokraterna med en motion
om att socialnämnden skall undersöka möjligheten till att ha ”sjukvården i
egen regi”. Detta för att ha tillräckligt med heltidsanställda ”sjukvårdare”
inom äldreomsorgen då detta enligt motionärens innehåll fungerar dåligt
och att de äldre måste ta sig till vårdcentralen på egen hand.
Att-satsen lyder;
-att man skall flytta befintlig personal från vårdcentralen till äldreomsorgen,
alternativt anställa heltidsanställda inom äldreomsorgen.
Området äldreomsorg innefattar idag särskilt boende, trygghetsboende,
hemtjänst samt hälso- och sjukvård, alla delar drivs i egen regi.
Motionären beskriver inte tydligt vad som menas med ”sjukvårdare” varpå
det är svårt för nämnden att svara tydligt på motionärernas anhållan.
I socialförvaltningens hälso- och sjukvård arbetar idag tolv sjuksköterskor
tillsammans med paramedicinska professioner och specialistundersköterskor.
De utför all form av hälso- och sjukvård som patienten kräver efter uppdrag
från vårdcentral eller specialistsjukvård.
I kommunen finns en privat vårdcentral där cirka 95% av alla äldre inom
äldreomsorgens regi är inskrivna.
Vårdcentralen svarar gentemot vårdvalet och regionen.
Här finns idag ett nära samarbete mellan vårdcentralens sjuksköterskor och
läkare och kommunens hälso- och sjukvård.

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 27

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2022-03-30

KS 2021/213

Ert datum

Er beteckning

För att reglera ansvaret mellan kommunens och regionens insatser finns ett
avtal som kallas hemsjukvårdsavtalet. Avtalet gäller den som är från 18 år
och uppåt.
Avtalet beskriver när en invånare är berättigad kommunal hälso- och
sjukvård bland annat genom ”tröskelprincipen”. Tröskelprincipen innebär
att den som inte självständigt eller med hjälp kan ta sig till en vårdcentral
eller specialistmottagning är berättigad hemsjukvård.
Då kommer en sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut hem till
personen och utför hälso- och sjukvårdsinsatsen. Denna insats kan också
delegeras till hemtjänst.
För särskilt boende gäller att de boende där alltid är inskrivna i den
kommunala hälso- och sjukvården och har en tilldelad patientansvarig
sjuksköterska, arbetsterapeut och/eller fysioterapeut.
Vid behov får dessa personer också träffa den läkare som har det
medicinska ansvaret.
Idag arbetar 25 medarbetare inom hälso- och sjukvård och 90% av dessa
arbetar heltid.
Inom särskilt boende arbetar idag cirka 74 medarbetare och av dessa cirka
70% heltid.
Inom båda enheterna finns det en god tillgång på heltidspersonal.
Således uppfyller verksamheterna idag motionens innehåll gällande
personal, det är inte heller möjligt att flytta personal mellan vårdcentralen
och särskilt boende då att det är två olika huvudmän, regionen och
kommunen.
Samverkan mellan de två aktörerna är dock viktig och något som har och
fortsatt kommer att ha ett stort fokus, för bästa möjliga vård- och omsorg
till våra äldre.
Således anses motionen vara besvarad då området äldreomsorg redan
uppfyller de krav som motionärerna ställer.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Motion - Sjukvård i egen regi

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Lena Dibbern
Socialchef
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§ 77 Redovisning av obesvarade motioner per
den 13 april 2022
Diarienummer KS 2022/20

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till
handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade
motioner. Av den framgår det i nuläget finns tretton obesvarade motioner,
varav en riskerar att inte hinna besvaras inom kommunallagens angivelse ett
år.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-04-13 Redovisning av obesvarade motioner per
den 13 april 2022

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2022-04-13

KS 2022/20

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Redovisning av obesvarade motioner per den
13 april 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen till
handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade
motioner. Av den framgår det i nuläget finns tretton obesvarade motioner,
varav en riskerar att inte hinna besvaras inom kommunallagens angivelse ett
år.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse 2022-04-13 Redovisning av obesvarade motioner per
den 13 april 2022

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34
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0227-60 00 00

0227 - 60 02 23
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Er beteckning

Ärendebeskrivning
Dnr

Motion

Ställd av

Ställd
i KF

Status

Beräknas
besvaras

KS
Sjukvård i egen
2021/213 regi

Roland Jansson
(SD)

202105-10

Klar för beslut

KS april

KS
Bredda
2021/249 Drottninggatans
körbana

Ewa Granudd
(M) Yrjö
Björkqvist (M)

202105-10

Utredning ej
påbörjad

KS aug

KS
Sorteringskärl
2021/308 till Kungsörs
badplatser

Madelene Fager 2021(C), Petter
06-14
Westlund (C),
Lina Johansson
(C), AnneMarie
Anderssson (C)

Utredning
pågår. Pris ska
tas fram med
KKTAB och
Vafab.

KS maj

KS
Fiskekort i
2021/394 Arbogaån

Ewa Granudd
(M)

202109-13

Utredning
pågår. Galtens
fiskevårdförenin
g kontaktad

KS maj

KS
Bygg en
2021/409 samlingslokal/al
laktivitetshus i
Valskog

Hans Carlsson
(M)

202109-13

Utredning pågår

KS okt

KS
Affischering av
2021/464 valaffischer

Gunilla
Wolinder (L)

202111-08

Klar för beslut
efter
parlamentarisk
kommitté 12/4 ?

KS april

KS
Belysning på
2021/492 gång- och
cykelbana i
Valskog

Lars-Gunnar
2021Andersson (SD) 11-29

Utredning
pågår,
tidsplaneras i
maj 2022

KS

KS
Laddinfrastruktu Madelene Fager 20212021/499 r i Kungsör
(C) Petter
11-08
Westlund
(C)Lina
Johansson (C)
AnneMarie
Andersson (C)

Utredning
pågår,
tidsplaneras i
maj

KS

KF maj
KF sept

KF juni

KF juni

KF nov

KF maj

KF

KF
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2022-04-13

KS 2022/20

Ert datum

Er beteckning

KS
Inför utdrag ur
Roland Jansson
2021/528 belastningsregist (SD)
ret vid
anställning inom
vård & omsorg

202111-29

Under utredning

KS
Familjecentral,
2021/569 en väg till
föräldrautbildni
ng

Gunilla
Wolinder (L)

202202-14

Under utredning

KS
2022/94

Policy för skydd
av produktiv
jordbruks- och
betesmark

Madelene Fager 2022(C) Petter
02-14
Westlund
(C)Lina
Johansson (C)
AnneMarie
Andersson (C)

Under utredning

KS
Cykelbana
2022/202 mellan Kungsör
och Torpa.

Madelene Fager 2022(C) Petter
04-11
Westlund
(C)Lina
Johansson (C)
AnneMarie
Andersson (C)

Under utredning

KS
Öka valfriheten,
2022/207 mångfalden och
kvalitén inom
vård- och
omsorgen i
Västra
Mälardalen

Jenny
Andersson
(KD)

Ny

202204-11

KS
KF

KS
KF
KS maj
KF juni

KS aug
KF sept
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§ 55 Bokslut och årsredovisning Kungsörs
kommun 2021 jämte revisionshandlingar
Diarienummer KS 2022/25

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisningen 2021 för Kungsörs kommun.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att reservera 7 000 tkr av
årets resultat till framtida miljösaneringar inom Kungsörs kommun, att
synliggöras i årsredovisningen.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra 1 800 tkr av
investeringsbudgeten från 2021 till investeringsbudgeten 2022 för
socialnämnden i enlighet med deras förslag och därmed justera budgeten för
2022 utifrån detta ärende.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med årsredovisningen för
Kungsörs kommun. Kungsörs kommun redovisar per den 31 december 2021
en positiv avvikelse om 15 195 tkr vilket är en positiv budgetavvikelse om
12 195 tkr.
I årsredovisningen framkommer även uppföljning av mål för
verksamheterna. Bedömningen är att tre av fem målen är uppfyllda meden
resterande två går åt rätt håll. Två av målen har redan uppnåtts vilket är
målet om ranking av årets miljökommun och resultatnivån för 2021. Målet
om befolkningsökningen går före i utvecklingen. Måluppfyllelse gällande
arbetslöshetsstatistik och skolresultat för åk 9 ligger fortfarande inte på
önskad nivå men tar kliv i rätt riktning

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Utkast till Årsredovisning Kungsörs kommun 2021 med tillhörande
revisionshandlingar

Skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Detta är Kungsörs kommun
Vision
Kungsörs kommuns mål och budget bygger på att nå den långsiktiga visionen för kommunen
vilket är Vårt Kungsör är den naturnära attraktiva Mälarkommunen, där vi med öppenhet och
kreativitet får människor och företag att mötas och växa. För att nå visionen arbetar
kommunen efter tre ledord; Öppenhet, Kreativitet, Närhet.
Öppenhet innebär att vi är stolta över vårt Kungsör. Vi uppmuntrar och värnar om varandra
med en öppen och positiv attityd. Olikhet och mångfald ser vi som en tillgång. Det finns
möjlighet för alla att vara delaktiga och påverka vår framtida utveckling.
Kreativitet innebär att vi i samverkan får saker att hända i ett Kungsör där både människor
och företag växer. I ett kreativt klimat skapar vi engagemang och framåtanda. Långsiktiga
lösningar, i takt med omvärldens förändring, bidrar till kommunens hållbara utveckling. Här
tar vi tillvara idéer och kompetenser i en innovativ miljö som skapar fördelar och framgång.
Närhet innebär att vår kungliga livsmiljö är valet för den som vill leva hållbart och tryggt i
den lugna orten eller på landsbygden. Kungsör är en plats där man vill vara. Här är det nära
till Mälaren, natur och friluftsliv, och det är enkelt att skapa en aktiv fritid. Vårt attraktiva och
variationsrika boende i Mälardalen är en styrka där goda kommunikationer gör det möjligt att
ta tillvara andra städers kvaliteter.
Under verksamhetsåret 2021 har Kungsörs kommun arbetat med mål kopplade till visionen.
Kungsörs kommun uppfyller tre av de fem fullmäktigemål som antogs inför budget 2021. De
två målen som inte uppfylldes under 2021 visar dock på en positiv trend.
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Fakta om Kungsör
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 800 invånare. Kungsör präglas av en
kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och
bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog.
Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och
befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på
Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping
och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och
Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
Så styrs Kungsör
Kungsör styrs genom politiska beslut i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.
Kommunfullmäktige är Kungsör kommuns högsta beslutande organ, Kungsörs egen
”riksdag”. De 31 ledamöterna utses i allmänna val, som sker vart fjärde år. Det är
socialdemokraterna, liberalerna och vänsterpartiet som styr Kungsörs kommun tillsammans.
Mandatfördelning i Kommunfullmäktige 2019–2022
Socialdemokraterna .............................................11
Sverigedemokraterna .............................................6
Moderaterna........................................................... 5
Centerpartiet ..........................................................4
Liberalerna .............................................................2
Vänsterpartiet ........................................................ 2
Kristdemokraterna ..................................................1
Totalt .....................................................................31
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Året i korthet
Ekonomi
Kungsörs kommun redovisar per den 31 december 2021 en positiv budgetavvikelse om
15 195 tkr vilket är en förbättring jämfört med 2020 med 7 568 tkr. Verksamheternas
budgetavvikelse uppgår till 8 351 tkr, skatteintäkter och generella statsbidrag 5 432 tkr och
nettot av externfinans 1 412 tkr.
Nedan redovisas budgetavvikelserna per nämnd.
Förvaltning
(tkr)
Totalt Barn- och utbildning

2020

2021

jan-dec

jan-dec

Utfall
244 023

Utfall

Budget

Avvik

Diff 20/21

232 017

229 557

-2 460

-12 006

Totalt Socialförvaltningen

256 494

256 159

260 372

4 213

-335

Totalt Kommunstyrelsen

76 341

100 480

99 004

-1 476

24 139

-1 574

6 500

8 074

2 555

587 082

595 432

8 351

14 353

Totalt intern finans
Total driftsredovisning

-4129
572 729

Under verksamhetsåret 2021 har en ny serviceenhet bildats inom kommunstyrelsen var
budgetmedel för tidigare serviceenhet inom barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden har flyttats till kommunstyrelsen därav att kommunstyrelsens budget har ökat
under 2021. I juni 2021 tilldelades barn- och utbildningsnämnden ytterligare 4 000 tkr och
socialnämnden 3 000 tkr efter att den nya skatteprognosen från SKR visade på
prognostiserade ökade skatteintäkter och fullmäktige valde då att anta en ny budget för
Kungsörs kommun.
Barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen redovisar per den 31 december 2021 en
budgetavvikelse medan socialnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse. Intern finansen
redovisar också en positiv budgetavvikelse om 8 074 tkr vilket hänförs till att budgetmedel
som återfinns centralt inte har fördelats ut till nämnderna, detta är medel för lönerevisionen
som var lägre än budgeterat samt oförutsett som inte fördelats ut. Kommunstyrelsens
budgetavvikelse hänförs till reserverade medel för miljösanering som ska genomföras under
2022, utan denna redovisar även kommunstyrelsen en positiv budgetavvikelse om 5 524 tkr.
Kommunstyrelsens resultat har under året påverkats av rättelser av historiska felbokföringar,
mer ingående analys av resultaten för nämnderna återfinns under avsnittet Driftredovisning.
Verksamhet
Coronapandemin har påverkat samtliga verksamheter inom Kungsörs kommun och de
kommunala bolagen, dock i olika hög utsträckning. Samtliga verksamheter har tagit vara på
de lärdomar som verksamheterna fick under första pandemiåret 2020 och har utvecklat dessa
under 2021. Fortsättningsvis har pandemin påverkat utvecklingen inom delar av
verksamheterna då de har varit delvis pausade.
Den utveckling som har pågått kopplat till fullmäktiges mål innebär att tre av de fem målen
uppfyllts under året. Kungsör fortsätter att klättra i både företagsrankningen och
miljörankingen bland samtliga kommuner i Sverige. Företagsrankningen innebär att Kungsörs
kommun har gått från en av de sämsta kommunerna till bland de bästa på fem år och har blivit
förebild för andra småkommuner.
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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Ännu ett år har passerat och vi är 8787 medborgare i Kungsörs kommun och vi har kämpat
mot pandemin covid-19. De flesta har blivit vaccinerade mot covid-19 och i skrivande stund
hoppas jag att vi får börja komma tillbaka och vara mer sociala både på jobbet och i hemmet.
Många av våra medarbetare har jobbat hårt under detta år och med restriktionerna att man
skulle jobba hemma för att minska smittspridning. Men flera jobb fungerar inte att jobba
hemifrån såsom läraryrket till stora delar samt omsorgen för våra äldre och dessa grupper har
haft ett tufft år under 2021. Jag vill med dessa rader verkligen skicka ett stort tack till alla
medarbetare, från den politiska ledningen för detta goda arbete.
Vi har under året fortsatt att sjösätta flera detaljplaner för att kunna bygga flera bostäder och
vi har börjat utveckla hamnen i Kungsör till en mötesplats. Vi har haft en fortsatt tillväxt med
inflyttning och vi har fortsatt klättringen i näringslivsrankingen och är nu bland de 50 bästa i
landet.
Resultat landade för 2021 på 15 195 000 kronor i positivt resultat men då har vi fått ganska
många statsbidrag av engångskaraktär. Detta överskott stärker vår ekonomi då vi kan
investera för en starkare välfärd i Kungsör i framtiden. Vi är övertygade att vi kommer att ha
en del tuffa utmaningar de närmaste åren med demografin gällande barn och äldre men vi ska
jobba hårt för att bibehålla kvalitén i våra verksamheter.
I och med detta så lägger vi 2021 till handlingarna och ser fram mot 2022 och tackar våra
medarbetare för ett gott arbete under året som varit.

Mikael Peterson
Kommunstyrelsens ordförande
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Kommundirektören har ordet
Ett andra år med pandemin har passerat och det har inte varit två lätta år. Belastningen på
personalen har varit stor och i det läget skulle man kunna förvänta sig kanske att servicen och
utvecklingen stannade av men inte i Kungsör. Personalen har gjort ett fantastiskt jobb med att
fortsätta förflytta Kungsör framåt och skapa ännu bättre service och ta utvecklingen framåt.
Så trots tuffa förutsättningar, inte tuffare än hos andra självklart, så har vi ändå gått framåt
och kommunens medborgare och företag anser att vi sköter oss bra.
Kungsörs utveckling de senaste åren har varit fantastisk och vi får nu bevis för det i olika
mätningar. Sen är det viktigt att förstå hur olika delar hänger ihop och vad som gör en
kommun bra. Man kan ha ”bevis” för en kommuns förträfflighet genom statistik och olika
mätningar men det bästa resultatet måste vara när kommunens medborgare får säga sitt,
kommunens företag får säga sitt och hur mycket det uppskattas när man får ge betyg på den
service man fått.
I bilden nedan så ser ni en sammantagen bild mellan just de kanske tre viktigaste
undersökningarna om hur vi som kommun klarar av att vara kommun. Mycket stolt kan jag då
konstatera att vi idag räknas som den fjärde bästa kommunen i hela Sverige om man slår ihop
dessa undersökningar.

Vill med detta tacka alla otroligt duktiga chefer som med sin personal jobbat hårt för att vi ska
klara två års pandemi men som också fört oss kraftigt framåt. Hoppas ni alla känner stolthet
över detta för det är oerhört viktigt för både möjligheten att rekrytera kompetent personal och
för att få människor att flytta till Kungsör.
Claes-Urban Boström
Kommundirektör
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Styrning och uppföljning
Den kommunala koncernen
I Kungsörs kommun utgör den kommunala koncernen med nämnder och bolag den
övergripande styrningen. Den kommunala koncernen leds av kommunfullmäktige genom
kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden samt styrelserna för
moderbolaget Kungsörs Kommunföretag AB och de tre bolagen i bolagskoncernen –
Kungsörs Fastighets AB, Kungsörs Kommunteknik AB och Kungsörs Vatten AB.
Tillsammans med andra kommuner organiseras myndighetsutövning, renhållning,
upphandling, IT, med mera i gemensamma nämnder eller kommunalförbund.
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Styrning och uppföljning – processen
Kommunen och bolagen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån
kommunfullmäktiges, nämndernas och bolagens mål. Fullmäktiges mål följs upp tre gånger
per år.
Kommunfullmäktiges mål uttrycker långsiktiga mål för verksamheterna – vad den politiska
majoriteten anser viktigast att åstadkomma för kommunens utveckling under mandatperioden.
Kopplingen mellan fullmäktiges mål och målen för nämnder och styrelser är inte direkt
tvingande, men majoriteten av nämndernas och bolagens mål relaterar till fullmäktiges mål.
Samtliga nämnder och bolag har i respektive årsredovisning rapporterat status för de mål och
aktiviteter som bedrivs för att uppfylla målen.
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Förvaltningsberättelse
Fem år i sammandrag
I detta avsnitt redovisas en översikt av kommunens utveckling de senaste fem åren.
Kungsörs kommun fortsätter att växa och har växt de senaste fem åren med cirka 37 nya
invånare i snitt per år. Under 2021 flyttade det in 42 nya kungsörare och som mest var det
8 810 invånare i Kungsörs kommun. Resultatet för Kungsörs kommun har ökat kraftigt under
2021 och är det största sedan 2018, det är dock viktigt att påpeka att under de senaste åren har
det varit generöst med statsbidrag, både riktade men även generella, för att hjälpa
kommunerna i Sverige under pandemin. Trots det ökade resultatet har Kungsör en fortsatt hög
nettokostnad för sina verksamheter och relativt låga resultatnivåer. Kungsörs
demografiutveckling och expandering av nya verksamhetsområden innebär framtida ökade
kostnader för kommunens och koncernens samtliga verksamheter, mer beskrivning återfinns i
avsnittet Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning. I och med Kungsörs
historia som tidigare institutionsort kommer äldreomsorgen inom Kungsör stå för stora
utmaningar med fler äldre med demenssjukdom som är multisjuka. Demografiutvecklingen
innebär även att barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden kommer att behöva
expanderas inom en snar framtid.
Kungsörs kommun har inga egna upptagna lån, dessa återfinns hos de kommunala bolagen
och förbunden som Kungsörs kommun är borgenär för. Koncernens totala låneskuld uppgår
per den 31 december 2021 till 816 124 tkr, varav 47 860 tkr är en skuld till kommunen.
Förutom låneskulden har Kungsörs kommun en ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser
som inte är upptaget i balansräkningen, mer beskrivning återfinns i avsnittet Väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer.
Investeringsnivåerna inom Kungsörs kommun och främst hos KKTAB är fortsatt höga. Av
Kungsörs kommuns totala investeringsbudget 2021 är enbart cirka 68 procent av
investeringarna finansierade årets resultat medan resterande 32 procent är finanseriade av
egna medel. Investeringar som KKTAB genomför är till största del finansierade av lån,
antingen från kommunen eller från Kommuninvest med kommunen som borgenär. Nuvarande
investeringsnivåer är hållbara kortsiktig men inte långsiktigt.
Kommunfullmäktige antog inför verksamhetsåret 2021 fem mål som ska styra
verksamheterna mot det långsiktiga kommunala målet, vision 2025. Av de fem målen anses
tre vara helt uppfyllda under 2021 medan två inte är uppfyllda. De två målen som inte
uppfylls har en positiv trend och arbetet som nämnderna och bolagen har gjort under 2021
leder till framsteg av mål men inte till uppfyllelse av målen, mer ingående beskrivning finns
under avsnittet Måluppföljning.
Ett av målen som inte har uppfyllts under året är kopplat till arbetslösheten i Kungsörs
kommun. Per den 31 december 2021 är arbetslösheten 9,90 procent vilket är en minskning
med 1,70 procent jämfört med 2020. Arbetslösheten 2021 är lägre i Kungsör än innan
pandemin startade.
Under 2021 har kommunen gjort flertalet rättelser av historiska felbokföringar som påverkar
resultatet för 2021 men som inte är likviditetspåverkande. Dessa justeringar redovisas som
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jämförelsestörande poster i resultaträkningen och beskrivs mer ingående under avsnittet
Driftsredovisning under kommunstyrelsens uppföljning.

FEM ÅR I SAMMANDRAG

2017

2018

2019

2020

2021

Folkmängd 31 dec

8 603

8 667

8 675

8 745

8 787

Kommunalskatt

22,03

22,03

22,03

22,03

22,03

Total skatt inkl landstingsskatt

32,91

32,91

32,91

32,91

32,91

intäkter och generella statsbidrag

96,5%

98,3%

98,8%

100,0%

97,8%

Verksamhetens nettokostn (Mkr)

-472,8

-510,8

-541,7

-576,9

-587,1

poster (Mkr)

21,6

13,2

8,1

7,6

11,6

Årets resultat (Mkr)

21,6

13,2

8,1

7,6

15,2

62,8%

62,6%

53,5%

54,6%

49,2%

61,2

120,2

80,6*

125,8*

115,0

Låneskuld (Mkr)

0

0

0

0

0

Låneskuld/invånare, kr

0

0

0

0

0

Ansvarsförbindelser per invånare

108 417

108 749

122 999

128 896

105 283

Totala tillgångar per invånare, kr

55 064

57 275

68 664

68 352

78 990

Eget kapital per invånare, kr

34 564

34 854

36 745

37 323

38 874

Nettokostnadernas andel av skatte-

Resultat exkl jämförelsestörande

Soliditet
Rörelsekapital (Mkr)

Totala skulder, avsättningar och

*Rörelsekapitalet är justerat i tabellen ovan jämfört med årsredovisningarna för 2020 samt
2019. Justeringarna hänförs till placeringar som tidigare hade klassats som finansiella
anläggningstillgångar men klassas nu som omsättningstillgångar vilket innebär att
rörelsekapitalet ökar för dessa två år.
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Väsentliga händelser (förändringar) under året
Coronapandemins påverkan
Pandemin har påverkat kommunens verksamheter under hela verksamhetsåret dock så har
påverkan gått i vågor då det var lättade restriktioner under del av året. Inom barn- och
utbildningsnämnden har pandemin inneburit stora påfrestningar på verksamheterna med
mycket sjukfrånvaro under perioder samt att barn- och utbildningsförvaltningen kontinuerligt
haft krishantering för samtliga verksamheter under året. Även inom socialnämndens
verksamheter så har pandemin påverkat samtliga verksamheter dock på olika skalor. En del av
det planerade arbetet såsom heltidsresan har pausat och inte återupptagits ännu med anledning
av pandemin. Under 2021 har sjukfrånvaron minskat och ligger för 2021 på en nivå som är
lägre än 2019. Mycket av den minskade sjukfrånvaron bygger på det förebyggande arbetet
som har gjorts inom förvaltningen för att minska och förhindra smittspridningen. Under
perioden har behovet av stöd till cheferna ökat gällande arbetsrätt, rehabilitering,
personalsociala frågor och rekrytering, vilket kan vara en effekt av det ökade trycket på
kommunens medarbetare.
Krisstaben har varit aktiverad under perioden och mellan januari-juni samt oktober-december,
har staben haft möten varje vecka för att stämma av läget nationellt, regionalt som lokalt.
Under denna period har även avrapportering skett till den centrala ledningsgruppen en gång
per vecka. Coronapandemin har under perioden fortfarande påverkat kommunens
verksamheter i olika omfattning.
Organisation
Kungsörs kommun har blivit ny delägare till Energikontoret i Mälardalen, ett expertorgan
inom energi- och klimatfrågor vilket kommer ge stöd i utvecklingen inom energiområdet.
Sedan årsskiftet har Kungsörs kommun också ingått i nytt räddningstjänstförbund –
Räddningstjänsten Mälardalen. Kungsörs fastighetsbolag har rekryterat en ny VD som börjar
sin anställning den 1 mars 2022.
Organisationsförändring inom kommunens verksamheter är att det finns en ny
ledningsorganisation inom socialförvaltningen och en ny serviceenhet inom
kommunstyrelsens förvaltning. Den genomlysning av Västra Mälardalens Kommunalförbund
(VMKF) som genomförts av KPMG kommer på sikt att påverka organisationen, liksom att
nuvarande förbundschef för VMKF har valt att avsluta sin anställning där
rekryteringsprocessen är påbörjad.
Ortsutveckling
Ett nytt planprogram för Kungsörs tätort är framtaget och beslutat för att möjliggöra nya
detaljplaner för att uppnå målet att bli 9000 invånare år 2025. Detaljplaner som blivit antagna
under perioden är DP Oden, Tallåsgården/Trygghetsboende och Runnabäcken 2. Pågående
detaljplaner är Borgvik, Klämsbo, Fiskdammen samt Gjutaren 4.
Rivningen av silon vid hamnen har genomförts enligt plan, både tidsmässigt och ekonomiskt.
Strikt miljöövervakning har skett med hjälp av entreprenör. Nu genomförs hamnutvecklingen
i etapper och första delen av hamnprojektet med anläggning av gröna ytor och asfaltering blev
klar i början av september. Framtagandet av idéer för etapp 2 av hamnutvecklingen
påbörjades under hösten.
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Bygget av den nya förskolan
Paletten är påbörjad och
förväntas stå klar i centrala
Kungsör under 2022.
Tillagningsköket flyttar från
Malmberga förskola till
Paletten och kommunen
tillskjuter 700 000 kr i
ytterligare
investeringsmedel.
Miljö och jämställdhet
Miljö: Under året deltar Kungsörs kommun i Glokala Sverige som är ett kommunikationsoch utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland
politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner. Projektet är ett samarbete mellan
Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Internationellt Centrum
för Lokal Demokrati (ICLD).
I linje med avsnittet Upplevelsemat i kommunens Livsmedelsplan var kommunen med och
arrangerade Matsafari i Kungsör-Köping-Arboga. Matsafari syftar till att öka kunskapen om
den lokala, närodlade maten och ger matproducenter en möjlighet att visa upp sina produkter,
gårdar och produktionsmetoder.
Jämställdhet: Under perioden har arbetet med att uppdatera arbetsvärderingen av alla tjänster
i kommunen påbörjats. Arbetet omfattar hur krav, ansvar och arbetsförhållanden ser ut för alla
befattningar och ligger till grund för lönekartläggning som ska göras enligt
diskrimineringslagen och för lönestrukturen. Nya riktlinjer för rekrytering och
chefsrekryteringar har tagits fram för att stödja och säkerställa att rekrytering inom
organisationen sker på ett icke diskriminerande sätt.
Väsentliga händelser för kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen har sedan årsskiftet en ny
serviceenhet för kost och lokalvård.
Det lokala företagsklimatet visar i Svenskt Näringslivs ranking att Kungsörsföretagen ger sin
kommun ytterligare pluspoäng. När det gäller det sammanfattande omdömet har Kungsör nu
betyget 4,3 vilket ger en tiondeplats i landet. Placeringen i Svenskt Näringslivs ranking blev
så högt som 45 vilket innebär att vi nått 2022 års mål redan.
Kungsörs kommun har under perioden svarat på remiss angående differentierat strandskydd
där Kungsör ställer sig positiv till att strandskyddsbestämmelserna ses över och differentieras
vilket möjliggör för klokare beslut utifrån lokala förutsättningar. Kungsörs kommun har även
lämnat synpunkter på Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram.
För att vara en effektiv organisation fortsätter Kungsörs kommun att samverka inom KAKS
(Kungsör, Arboga, Köping och Surahammar) inom flera utvecklingsprojekt. Bland annat
arbetar kommunstyrelsen aktivt med digitalisering och ett nytt beslutsstödsystem vilket
medför effektiviseringar och lägre kostnadsökningar på sikt.
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Väsentliga händelser från socialnämnden: Väsentliga händelser under året är att en ny
ledningsorganisation är på plats inom socialförvaltningen vilket ska skapa och ge en bättre
kontroll över verksamheterna. Socialnämnden har under hösten påbörjat ett pilotprojekt var
Arbetsmarknadsenheten tar över från fristående aktörer att matcha och rusta arbetssökande för
att få ut dem på arbetsmarknaden. Nämnden ska arbeta med att förbereda dessa individer för
arbetsmarknaden och därmed reducera kostnaden för försörjningsstöd. Arbetet med
digitalisering fortsätter och socialförvaltningen kommer under hösten att placera
läkemedelsautomater hemma hos fem brukare. Automaterna kommer att minska behovet av
hemtjänst och hälso- och sjukvårdsinsatser (HSO) hos dessa fem individer. Ett ytterligare steg
i digitaliseringen är implementationen av nyckelfri hemtjänst vilket ska leda till färre resor för
personalen och högre trygghet för personerna med hemtjänst. Utvecklingen och användandet
av TES fortsätter och under våren klev även HSO organisationen in i system. TES är ett
planerings- och uppföljningsverktyg som ska hjälpa till att få en effektivare verksamhet inom
äldreomsorgen.
Väsentliga händelser från barn- och utbildningsnämnden: För att få en effektiv
verksamhet gör nämnden fler insatser för att främja barns skolgång. För att både öka
kvaliteten och minska kostnadsökningarna för grundsärskolan så har en integrerad
särskolegrupp inklusive fritidsverksamhet startat på en av skolorna. En ytterligare insats för
att öka kvaliteten på förskolan är att pedagogerna genomfört en högskolekurs i systematiskt
kvalitetsarbete.
Nämnden har riktat fokus på att stärka kunskap, trygghet och trivsel i grundskolan och för att
uppnå detta har förvaltningen under perioden genomfört ett flertal insatser. Skolan har också
fokuserat på att öka kunskaperna i matematik och har erbjudit särskilda matematiksatsningar
med eleverna.
Skolorna genomför under läsåret ett fortbildningspaket inom NPF-området (neuropsykiatriska
funktionsvariationer), ”Att flytta fokus från åtgärdande till förebyggande”, vilket är uppdelat i
fem moment och består av filmer, föreläsningar, texter och reflektionsfrågor. Syftet med
utbildningen är att öka måluppfyllelsen, främja skolnärvaron och öka den psykiska hälsan för
alla elever. Efter skolornas TMO-utbildningar (Traumamedveten omsorg) de två senaste
läsåren så har personalen pratat kring sin vuxenroll på skolan och att man är viktiga vuxna.
Inför detta läsår har skolorna tagit fram en beskrivning av vad en viktig vuxen är och vad en
viktig vuxen gör, vilket har resulterat i en förvaltningsgemensam deklaration med
förväntningar och riktlinjer för vad alla anställda står för.
Barn- och utbildningsnämnden har upprättat ett samverkansavtal med Köpings kulturskola
som möjliggör för Kungsörs elever att få spela instrument i Köping som Kungsörs musikskola
inte kan erbjuda. Med hjälp av externa medel från Statens kulturråd och verksamhet har
nämnden kunnat projektanställa en musiklärare på halvtid under läsåret. Andra externa medel
har möjliggjort för utökade sommarlovsaktiviteter på fritidsgårdarna.
För vuxenutbildningen har fokuset varit att genomföra de lagstadgade utbildningsformerna
inom komvux samt åtgärder som leder till att vuxna invånare i Kungsörs kommun får
utbildning så att de ökar sina förutsättningar att bli anställningsbara.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Befolkning
Utveckling åldersgrupper i förhållande till total befolkning Kungsör
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Figur 1 Befolkningsprognos Statisticon 2022-02-28

Per den 31 december 2021 hade Kungsörs kommun 8 787 invånare – en ökning med 42
personer sedan årsskiftet, och ligger i linje med prognosen. Ökningen hänförs i sin helhet till
nettoinflyttningen då födelseöverskott var 0 2021. Det är 13 färre än vad som ligger i budget
2022 och fler än vad som antogs i Statisticons februariprognos enligt diagrammet ovan. En
invånare genererar ca. 66 tkr i intäkter.
Kommunen har som målsättning att ha 9 000 invånare år 2025. För att uppnå målet om 9 000
invånare måste kommunen växa med 53 personer per år till och med år 2025. Under
förutsättning att de planerade detaljplanerna färdigställs, bebyggs och att flyttkedjorna
fungerar är prognosen att Kungsör har 9 000 invånare 2025. Dock finns flera
osäkerhetsfaktorer, bland annat konjunkturen och det ekonomiska läget i både stat och
kommun. Målsättningen om befolkningstillväxt ger genomslag på sikt genom ökat
investeringsbehov i kommunala verksamhetslokaler och infrastruktur. Det är kostsamt och
därför viktigt med en långsiktig planering, för att klara av både ökade driftskostnader och
utgiftsfinansieringen. I förhållande till totalbefolkningen förändras andelen barn (0–18 år) och
andelen äldre (80 år -) positivt, medan andelen i arbetsför ålder (19–64 år) förändras negativt,
enligt Statisticons befolkningsprognos för Kungsörs kommun 2021–2030.
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Utveckling barn i förskola/skola Kungsör (antal)
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Figur 2 Befolkningsprognos Statisticon 2022-02-28

Det förefaller nödvändigt att skapa fler platser inom både förskola och grundskola de
närmaste tio åren. Gymnasieskola köps från andra kommuner och privata aktörer.
Befolkningsökningen beror på positiv nettoinflyttning men prognosen från Statisticon
redovisar inte vilka ålderskategorier som flyttar in. Statisticon uppmärksammar däremot en
generell nationell trend i materialet, vilken är att den stora barnkull som föddes kring 1990 har
blivit förvärvsaktiv och i barnafödande ålder. Dessa flyttar från universitets- och
högskolestäderna för att ibland etablera sig på sin gamla hemort.
Den demografiska förändring som kommer att påverka kommunens kostnader mest de
närmaste tio åren är att antalet äldre än 80 år ökar rejält och väsentligt mycket mer än antalet
barn. Det är däremot mycket svårare att prognostisera hur behovet av äldreomsorg kommer att
förändras än att prognostisera hur förskolans och skolans behov påverkas av en ökande
befolkning. Människor lever längre och är friskare idag än förr. Men risken för högre
äldreomsorgskostnader ökar i takt med att fler blir äldre än 80 år.
Förra året var kostnaden för äldreomsorg för Kungsörs kommun 252 tkr per invånare 80 år
och äldre, enligt officiell statistik från Kolada. Kostnaden kan därför förväntas öka med
70 000 tkr under prognosperioden (fasta priser). En stor andel av de ökade skatteintäkterna till
följd av en växande befolkning skulle därför behöva användas till äldreomsorgen. Dock visar
kommunens nettokostnadsavvikelse att det borde finnas utrymme för att även möta en del av
behovsökningen med effektiviseringsåtgärder i verksamheten.
Orsaken till befolkningsökningen i kategorin 80 år och äldre är att den stora 40talistgenerationen passerar 80-årsstrecket under prognosperioden. Det är värt att tänka på i
lokalförsörjningsplaneringen att de yngre årskullarna (65–79 år) inte är lika stora och att detta
kommer att få konsekvenser på ålderssammansättningen och eventuella behov av särskilda
boendeplatser efter prognosperioden.
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Utveckling personer i pensionsålder Kungsör (antal)
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Figur 3 Befolkningsprognos Statisticon 2022-02-28

Bostadsmarknad
I Kungsör utgör villabebyggelsen ungefär 60 procent av bostadsmarknaden. Hyresbostäderna
är 1 288 till antalet (varav 107 i småhus) och kommunens eget fastighetsbolag äger knappt 65
procent av dem. Det finns även 4 procent bostadsrätter men det är en mycket låg siffra, snittet
i länet är 44 procent bostadsrätter. Detta behöver rättas till så att vi tillgodoser flera önskemål
om boendeformer i Kungsör.
Under 2021 färdigställdes totalt 17 nya bostadsfastigheter, samtliga var småhus, vilket är en
minskning med 1 ny bostadsfastighet jämfört med 2020 var det färdigställdes totalt 18 nya
bostadsfastigheter varav 14 småhus och fyra flerbostadshus.
Inför andra halvan av
2022 planeras
färdigställandet av 32
nya lägenheter av det
kommunala
fastighetsbolaget
KFAB, på Kaplanen
7. Den totala
nettoutgiften beräknas
i dagsläget till
67 817 tkr. Det antas
medföra ett ökat
borgensåtagande för
kommunen.
Under de kommande åren kommer antalet fribyggda småhus förmodligen att minska då
Kungsörs kommun endast har ett fåtal lediga tomter. Det detaljplaneras för cirka 250–350
bostäder de kommande 5 till 7 åren vilket är väsentligt för att öka nettoinflyttningen till
Kungsörs kommun samt att skapa antalet lediga tomter för fler fribyggda småhus.
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Näringsliv och arbetsmarknad
Kungsör har över 700 företag och 1 839 arbetsplatser. Här finns såväl medelstora
multinationella företag som mindre nystartade företag inom branscher som industri, bygg,
hantverk och företagstjänster. Kungsör är historiskt präglad av tillverkningsindustri och idag
jobbar ca. 30 procent av Kungsörsborna inom tillverkningsindustrin. Sedan 2016 arbetar
Kungsörs kommun fokuserat för ett stärkt lokalt företagsklimat. En av vinsterna med det
arbetet är en utveckling av näringsstrukturen och därigenom ett ökat antal
tjänsteföretagsetableringar. Under 2021 har kommunen bland annat sålt verksamhetsmark och
proaktivt sökt nya företagsetableringar i Kungsör.
Kommunsektorn är beroende av utvecklingen på arbetsmarknaden. Högre arbetslöshet ger i
längden merkostnader för försörjningsstöd, förvärrade sociala problem, ökad ohälsa och ett
mindre dynamiskt lokalsamhälle. Statliga inkomstutjämningsbidrag garanterar däremot alla
kommuner en viss skattekraft oavsett andel sysselsatta i befolkningen.
Öppet
arbetslös
a 2021– Förändr.
12
2020–12
Riket

179 096

-59 148

Sökande i
prog. med
aktivitetsst
öd 2021–
12
191 359

Förändr. Totalt
2020–12 - antal

Total
andel av
Förändr. befolk.
2020–12 16-64 år

Förändr.
2020–12.

26 850

370 455

-85 998

7,20%

-1,60%

Västmanlands län
4 610
-1 737
7 684
-388
Skinnskatteberg
58
-11
83
0
Surahammar
135
-82
213
-28
Hallstahammar
215
-132
379
18
Norberg
119
1
146
-25
Västerås
2 769
-1 089
4 609
-2
Sala
288
-164
560
-42
Fagersta
250
-64
433
-55
Köping
400
-105
703
-145
Arboga
236
-60
301
-72
Kungsör
140
-31
257
-37
Tabell: Månadsstatistik december 2021, Arbetsförmedlingen.

12 294
141
348
594
258
11 078
848
683
1103
537
422

-2 125
-11
-110
-114
-24
-1 091
-206
-119
-250
-132
-68

9,10%
7,40%
7,40%
7,80%
10,10%
9,40%
7,70%
11,00%
8,90%
8,20%
9,90%

-1,50%
-0,40%
-2,30%
-1,80%
-0,60%
-1,40%
-1,80%
-1,50%
-1,80%
-1,80%
-1,70%

Kungsörs kommun har en relativt hög arbetslöshet jämfört med riket och övriga kommuner i
länet, men arbetslösheten i länet har sjunkit kraftigt under det senaste året, även för Kungsör.
Arbetslösheten i Kungsör är den lägsta på många år per den 31 december 2021, totalt sett är
det 422 personer som är arbetslösa varav 210 personer är utrikes födda. Det är fler arbetslösa
kvinnor än män. Svenska arbetslöshetssiffror förväntas vara fortsatt relativt höga under hela
budget- och planperioden enligt SKR:s prognoser.
Ekonomiskt läge
De ekonomiska förutsättningarna har varit goda 2020–2021. Staten tillsköt stora tillfälliga
pandemirelaterade resurstillskott till kommunerna under 2020, vilket gjorde att kommunerna
överlag redovisade ovanligt höga resultatnivåer. Under 2021 har vaccinationsprogrammen
fortgått enligt plan och fått önskvärda effekter på återhämtning av den svenska konjunkturen
redan 2021. Tillväxten i Sverige är på en högre nivå 2021 än före pandemin och
återhämtningen har skett i en snabbare takt jämfört med tidigare lågkonjunkturer. Den
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svenska ekonomin har även klarat sig bättre jämfört med andra länder i EU. I takt med att
svensk ekonomi återhämtas, kommer många statsbidrag avvecklas.
Sammantaget innebär det att skatteunderlaget utvecklas snabbare än vad som antogs i
delårsrapporten per den 31 augusti 2021 och genererar högre skatteintäkter. För 2022 är
prognoserna ytterligare en ökning av skatteintäkterna för budget- och planperioden, vilket
innebär att rekylen i svensk ekonomi har kommit tidigare än vad som prognostiserades i våras
och under hösten. Förutom högre skatteintäkter har staten även tillskjutit riktade statsbidrag
till kommunerna i år. Exempel på sådana bidrag till betydande belopp är bidrag för att
säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer (4 074 tkr till Kungsörs kommun för
2021), ersättning för sjuklönekostnader samt sänkta arbetsgivaravgifter för unga.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Omvärldsrisk
Skatteunderlagsprognoserna är alltid förknippade med stor osäkerhet. Det är en del av den
kommunala verkligheten och något som alla kommuner har att förhålla sig till. Åren 2020–
2021 har prognoserna däremot varit ovanligt osäkra på grund av coronapandemin och dess
effekter på skatteunderlaget. Antagandena har baserats på smittspridningens framfart och
vaccinationsprogrammens framgångar. Svensk tillväxt har dock gått bättre än förväntat i år
och ekonomin har återhämtat sig redan i år. Svängningarna i SKR:s prognoser från en månad
till en annan har ibland varit kraftiga och det har försvårat planeringen i kommunerna.
Det politiska landskapet på regeringsnivå har dessutom skapat osäkerhet om förutsättningarna
för kommunerna. Det har under verksamhetsåret 2021 varit osäkerheter kopplat till vem som
kommer vara statsminister samt vilken budget som kommer röstas igenom. Den 21 juni
röstade riksdagen igenom en misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven.
Talmannen föreslog återigen Stefan Löfven till statsminister 16 dagar senare, vilket röstades
igenom. Den 22 augusti meddelade han dock att han kommer att avgå vid
socialdemokraternas partikongress i november i år som partiledare och därför även be om
entledigande från statsministerposten. Under hösten valdes Magdalena Andersson till
statsminister och den borgliga budgeten röstades igenom. Trots osäkerheterna kring
statsminister rollen så har stimulansen av den svenska ekonomin fortsatt, dock har det varit
svårt för kommuner att förutsätta vilka statsbidrag av olika slag innan beslut är klubbat i
riksdagen.
Under hösten 2021 har elpriserna ökat i Sverige och har nått rekordhöjder för priset per kWh.
Bolagen inom Kungsörs kommunkoncern har under hösten bundit delar av sina
elabonnemang men vissa delar är fortsatt rörliga. Då KKTAB är i stort sett skattefinansierade
så påverkar kostnadsökningen av el även den kommunala verksamheten då avtal med
KKTAB är indexreglerade. Kostnadsökningen av el är dock så pass hög att indexökningen för
2022 enbart finansierar elkostnadsökningen och inte övriga kostnadsökningar inom KKTAB:s
fastighetsverksamhet. KKTAB arbetar med att se över effektiviseringsmöjligheter för att
minska kostnaderna inom fastighetssidan genom att bland annat undersöka möjligheten med
solceller på tak.
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Under hösten och vintern har entreprenörerna som Kungsörs kommun och KKTAB har avtal
med gällande infrastruktur, vinterväghållning med mera aviserat prisökningar för
entreprenadbranschen med upp till 8 procent kostnadsökning. Kostnadsökningen innebär att
beviljande investeringsmedel för 2022 och planerade investeringar för 2023–2024 inte
kommer att finansiera de tänkta åtgärderna utan investeringsbudgeten måste ses över och
prioriteras om utifrån den beviljade budgeten. Förutom kostnadsökning för investeringar så
ökar även driftkostnaderna i egen regi då bränslekostnaderna och köp av tjänst kommer att
öka den 1 januari 2022. Det har även varit brist på råvaror inom KKTAB:s
verksamhetsområde vilket innebär ökade kostnader även för dessa under kommande år.
På den globala scenen är det per den 31 december 2021 ett oroligt läge längs den ukrainska
gränsen mot Ryssland var den ryska armen har trappat upp sina styrkor vid gränsen mot
Ukraina. Vid en invasion så kan det innebära ekonomiska konsekvenser för Kungsörs
kommun vid eventuellt flyktingmottagande. Under många år har Kungsör tagit emot barn från
Tjernobyl som har spenderat sommaren i Kungsör. Då det finns en kännedom mellan
invånarna i Kungsörs kommun och familjer i Ukraina kan det innebära att det vid ett krig kan
komma flyktingar till Kungsör vilket kommer att ställa krav på barn- och
utbildningsnämndens- och socialnämndens verksamhetsområden. Då Europa importerar stora
mängder gas och råolja från Ryssland kan ett krig innebära ytterligare kostnadsökningar för
både fastighetsverksamheterna och övriga driften för KKTAB.

Finansiell risk
De finansiella riskerna i kommunkoncernen består i första hand av finansieringsrisk, ränterisk,
valutarisk, motpartsrisk och marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar. I enlighet med
kommunens policy för medelsförvaltning görs här en uppföljning av placeringsportföljen och
låneportföljen fördelad per motpart.
Samtliga kvarvarande företagsobligationer i placeringsportföljen har sålts under året. I stället
är kapitalet placerat i likvida räntebärande fonder med en snittrating på investment grade.
Företagsobligationerna genererade en årlig ränta på 2,8 procent och såldes totalt sett med
vinst. De nya placeringarna minskar risken i portföljen i syfte att säkerställa kapitalet framför
att generera hög avkastning. Den aktuella portföljen framgår av not till balansräkningen.
Portfölj

Typ

Nominellt
belopp

Transaktionstyp

Belopp

Rating

Löptid

Placering

Heimstaden

Företagsoblig

5 000 000

Försäljning

5 081 731

Not rated

Evig

Räntefond

Klövern

Företagsoblig

5 000 000

Försäljning

5 159 068

Not rated

Evig

Räntefond

Sirius Int.

Företagsoblig

15 000 000

Försäljning

14 960 440

BB+

2047-09-22

Räntefond

Fastpartner

Företagsoblig

12 000 000

Försäljning

12 202 715

BBB-

2022-05-30

Räntefond

Klövern

Företagsoblig

20 000 000

Försäljning

20 111 967

Not rated

2021-11-24

Räntefond

Klövern

Företagsoblig

20 000 000

Försäljning

20 291 570

Not rated

2022-04-04

Räntefond

Fastpartner

Företagsoblig

15 000 000

Förtidsinlösen

15 000 000

2021-06-30

Räntefond

Egen likviditet

Likvida medel

20 000 000

Banköverföring

20 000 000

112 000 000

Räntefond

112 807 491
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Kommunen har inga egna lån men låneportföljen i koncernen uppgår till sammanlagt 816 124
tkr (inklusive 47 860 tkr i interna lån mellan kommunen och KKTAB, interna lån mellan
kommunen och KKTAB utökades med 17 860 tkr under 2021 enligt KF beslut § 48).
Nationella politiska beslut är för närvarande en större risk för ökade räntekostnader än
räntemarknaden i sig (se nästa avsnitt om ny riskskatt). Under pandemin har Riksbanken
vidtagit flertalet penningpolitiska åtgärder för att stödja det finansiella systemet och
reporäntan lämnats oförändrad på 0,0 procent. Enligt Riksbankens egna prognoser förblir den
oförändrad till 2023 och att den kommer att höjas under 2024.
Gäldenär
Kungsörs kommun

Kommuninvest

Kungsörs
kommun

Total
låneskuld

0

0

KFAB

134 750 000

134 750 000

KKTAB

460 580 000

KVAB

161 000 000

VMKF (andel 17%)

11 934 000

Totalt låneportfölj

768 264 000

47 860 000

47 860 000

Snittränta

Kapitalbindning Räntebindning

0,05%

1,55 år

0,30 år

508 440 000

0,41%

1,77 år

0,77 år

161 000 000

0,115%

1,48 år

0,53 år

11 934 000

0,41%

2,04 år

2,04 år

816 124 000

0,29%

1,71 år

0,91 år

Förslag om ny riskskatt för kreditinstitut
Regeringen har beslutat att kreditinstitut som bedriver verksamhet som är kritisk för det
finansiella systemet och därmed riskerar skapa väsentliga risker för samhället under en
finanskris ska beskattas högre. Förslaget var ute på remiss fram till den 18 juni 2021 och
lagen träder i kraft från och med 1 januari 2022. Kommuninvest påtalade i sitt remissvar att de
inte utgör en sådan risk och därför borde undantas från regelverket. Det skulle annars få stora
konsekvenser för små och medelstora kommuner där en typisk liten kommun skulle kunna
komma att öka sina lånekostnader med ca. 7 000 tkr per år, vilket även skulle påverka
Kungsörs kommun. Riskskatten skulle nämligen få till följd att Kommuninvests
driftskostnader skulle mer än fördubblas.
Riksdagen har tagit till sig från remissvaren och fattade beslut den 14 december 2021 att
kommunal samverkan genom Kommuninvest inte längre ska omfattas av skatten från 2023
och att kommunsektorn ska kompenseras under 2022 för extrakostnaderna som tillkommer på
grund av den nya riskskatten.

Pensionsförpliktelser
Pensionsåtagandet är den beräknade framtida skuld som kommunen har till arbetstagare och
pensionstagare. Den bygger på en genomsnittslivslängd för dessa på cirka 80 år.
Under pensionsavsättningar på balansräkningen redovisas årets nyintjänade pension
(efterlevandepension, förmånsbestämd ålderspension över taket, och särskild avtalspension
efter överenskommelse). Dessa räknas upp över tiden utifrån basbeloppsförändringar.
Ansvarsförbindelse för pensioner äldre än 1998 har inte bokförts på balansräkningen och
redovisas därför som 0. Ansvarsförbindelsen kommer att vara utbetalda inom 30–40 år.
Kostnaden för betalning av ansvarsförbindelsen bokförs löpande och belastar årligen
resultatet.
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Enligt RKR R10 ska pensionsförpliktelserna redogöras enligt tabellen nedan:
Tkr

2020

2021

Total pensionsförpliktelse i balansräkningen

65 442

75 614

a) Avsättning inklusive särskild löneskatt

65 442

75 614

0

0

65 442

75 614

Totalt pensionsförsäkringskapital

0

0

- Varav överskottsmedel

0

0

Totalt kapital pensionsstiftelse

0

0

Finansiella placeringar avseende pensionsmedel (egen förvaltning)

0

0

Summa förvaltade pensionsmedel

0

0

Finansiering

0

0

65 442

75 614

0%

0%

Pensionsförpliktelse

b) Ansvarsförbindelse inklusive särskild löneskatt
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)

Förvaltade pensionsmedel – marknadsvärde

Återlånade medel
Konsolideringsgrad

Av kommunens skuld redovisas 75 614 tkr inklusive löneskatt vilket innebär att enbart 32
procent av kommunens totala skuld redovisas i balansräkningen. Då Kungsörs kommun inte
har bokfört sin ansvarsförbindelse i balansräkningen är tabellen ovan missvisande. Den totala
pensionsförpliktelsen för Kungsörs kommun 2021 uppgår till 235 650 tkr jämfört med
195 637 tkr 2020 vilket är en ökning på 40 013 tkr. Ökningen av kommunens
pensionsförpliktelse hänförs till både avsättning och ansvarsförbindelsen, den främsta orsaken
till ökningen beror på den reviderade livslängdsprognosen bland främst män.
Kungsörs kommun ska arbeta med att revidera pensionsmedelpolicyn för att ta fram en plan
för hanteringen av de skulder som kommunen har emot sina långivare.
Koncernens pensionsåtagande har inte varit möjliga att ta fram enligt denna uppställning utan
i tabellen ovan ingår enbart Kungsörs kommun och kommunalförbunden var Kungsörs
kommun har en avsättning till.
Utvecklingen av pensionsförpliktelserna är att de kommer att minska under de kommande
åren, dock inte i någon större utsträckning. Den minskning som är prognosisterad att ske
hänförs till ansvarsförbindelsen medan avsättningarna kommer att öka.
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Figur 4: Tabell över fördelning av pensionsförpliktelse under de kommande fem åren.

Verksamhetsrisk – kompetensförsörjning
Kommunens förmåga att uppnå en kvalitativ verksamhet är avhängig att medarbetarna har rätt
kompetens för sina uppdrag. Ett ökat antal invånare i de yngre och äldre ålderskategorierna,
pensionsavgångar och personalrörlighet påverkar behovet av fler rekryteringar. Kommunen
kommer uppskattningsvis att behöva rekrytera cirka 900 personer mellan åren 2022–2030. I
många fall är det däremot mer hållbart att behålla och utveckla de medarbetare som redan är
anställda i organisationen än att nyrekrytera, samt att förändra arbetssätten och effektivisera
arbetsmomenten genom till exempel digitalisering. Kommunens HR-avdelning stärker och
stöttar kommunens ledare och medverkar i förändringsprocesser för att skapa så goda
förutsättningar som möjligt för kommunens verksamheter.
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Måluppfyllelse samt God ekonomisk hushållning och
ekonomisk ställning
Måluppföljning mål för verksamheterna
Kungsörs kommun har under 2021 fem mål som nämnderna och bolagen har arbetat emot,
varav ett anses vara ett finansiellt mål. Nedan redogörs samtliga mål samt att bedömning ges
kring om målen uppfylls under 2021.
Kommunfullmäktiges mål
2021
Kommunen ska ha minst
9000 invånare år 2025.

Status

Resultat

Kommentar

Uppfylls

8 787 invånare
Befolkningsökningen
per 31 december ligger i linje med
2021
prognosen på 8 780
invånare vid
årsskiftet. Det har
beslutats om nya
detaljplaner och
ombyggnader av
fastigheter för cirka
130 bostäder. Utöver
det håller KFAB på
att bygga 32 nya
bostäder och privata
aktörer bygger ca 25
nya bostäder.

Under 2021 blev nettoinflyttningen 42 personer till Kungsörs kommun medan
födelseöverskottet var 0. De beslutade detaljplanerna samt de ny- och ombyggnationer som
pågår och är planerade att starta upp kommer att innebära att målet 9 000 invånare år 2025
kommer att uppnås. Det finns dock vissa osäkerhetsfaktorer som kan påverka målet på
långsikt bland annat konjunkturen som kan påverka både planerade byggnationer av externa
aktörer och inflytt av människor från andra kommuner. Då Kungsör för tillfället har ett fåtal
lediga småhustomter så kommer antalet fribyggda småhus förmodligen att minska tills dess
att nya detaljplaner är antagna. Enligt nuvarande tidsplan kommer det att detaljplaneras för
cirka 250–350 bostäder under kommande 5–7 år vilket innebär att inflytten kan komma att
vara något dämpad under en viss period.

Kommunfullmäktiges mål Status
2021
Kommunen ska i
Ej uppfyllt
samverkan med
arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att
minska arbetslösheten och
vara lägre än genomsnittet

Resultat

Kommentar

9,90%

Utfallet är 9,90%
den sista december
för inskrivna
arbetslösa.
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för jämförbara kommuner
2025.
Under 2021 har arbetslösheten i Kungsörs kommun fortsatt minska och är nu nere på 9,90
procent vilket är en förbättring med 1,70 procent jämfört med 31 december 2020. Under året
har jobbspåren resulterat i tre anställningar hos det lokala näringslivet samt att dialogen som
har funnits mellan Kungsörs kommun och det lokala näringslivet har även resulterat i fem
nystartsjobb. Trots pandemi minskar arbetslösheten och är på en lägre nivå 2021 jämfört med
2019 som var ett pandemifritt år. Samarbetet med det lokala näringslivet har varit lite
stagnerat under 2020 samt 2021 till följd av pandemin men även till viss del av tidigare
samarbeten som har avskräckt vissa företagare. Kungsörs kommun arbetar aktivt med att
förbättra dialogen med det lokala näringslivet men även förbättra förutsättningarna för de
arbetssökande för att komma ut på arbetsmarknaden via både arbetsmarknadsenheten och
Kungsörs Kommunteknik AB.

Kommunfullmäktiges mål
2021
Andel elever i åk. 9 som är
behöriga till program på
gymnasiet ska öka och
vara högre än
genomsnittet för
jämförbara kommuner
2025.

Status

Resultat

Kommentar

Ej uppfyllt

80,0%

Utfallet är 80,0%
för kommunala
skolor efter
lovskolan, 77,0% i
KOLADA.

Utfallet har ökat efter sommaren när resultaten från lovskolan har inkommit och resultatet
uppgår nu till 80,0 procent jämfört med 77,0 procent som är den statistik som är inrapporterad
till KOLADA innan lovskolan har genomförts.
Resultatet är en ökning från 2020 med 5,9 procentenheter vid jämförelse efter att lovskolan
har genomförts, 9,8 procentenheter vid jämförelse i KOLADA. De extrainsatser som
genomförts under vårterminen har gett resultat och dessa kommer fortsätta under kommande
läsår. I jämförelse med genomsnittet för jämförbara kommuner har det varit en ökning 2021
och nivån är nu högre än perioden 2018–2020. Ökningen för Kungsör har varit högre än
ökningen för jämförbara kommuner.
Kommunfullmäktiges
mål 2021
Kungsör ska förbättra
sitt resultat i rankingen
årets miljökommun. Vi
ska vara bland de 90
bästa 2025. Utgångsläge
är 119 år 2020.

Status

Resultat

Kommentar

Uppfylls

Plats 77

Kungsör har under
2021 förbättrat sitt
resultat i rankingen
årets miljökommun
och har stigit 42
platser under året.
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Kungsör klättrar i rankingen för årets miljökommun och hamnade 2021 på plats 77 av 290
kommuner. Av mindre städer och landsbygdskommuner hamnar Kungsörs kommun på plats
24 av 136 och i länet på plats 3 av 10. Kommunen har gjort större satsningar inom områden
som avfallsplan, livsmedelsplan och arbetet med strategi för Agenda 2030 vilket påverkar
resultatet.
Kommunfullmäktiges
Status
mål 2021
Kommunens resultat ska Uppfylls
utgöra minst en procent
av skatteintäkter och
stadsbidrag varje år med
undantag för 2021 på 0,5
procent på grund av
synnerliga skäl.

Resultat

Kommentar

5%

Kungsörs kommun
uppnår målet för
2021. Dock bärs
resultatet upp av
flertalet rättelser av
historisk bokföring.
Om dessa inte gjorts
hade resultatet
uppgått till 2,3%.
Dock är dessa
rättelser inte
likviditetspåverkade.

Under året 2021 har Kungsörs kommun gjort flertalet rättelser av historiska felbokföringar
vilket lyfter upp resultatet för 2021, även exklusive rättelserna av bokföringen uppfyller
Kungsör målet för 2021. Under andra halvåret 2021 har skatteintäkterna ökat med 3 110 tkr
vilket hänförs i sin helhet till slutavräkningen för 2021. Dessutom har statsbidrag inkommit
som inte använts till att utöka verksamhet utan har finansierat befintlig verksamhet.
Trots att Kungsör uppnår resultatmålet för 2021 behövs återhållsamhet även fortsättningsvis.
Kommunen är i en expansionsfas och kommunen växer och nya områden skapas. Detta
innebär att kommunens verksamheter också expanderar till följd av den demografiska
utvecklingen och resultatnivåerna för kommunen behöver öka för att kommunen ska anses ha
en god ekonomisk hushållning. Verksamheternas nettokostnader, inklusive skattefinansierade
bolag, ska över tid finansieras av skatteintäkter och generella statsbidrag samt att resultatet
ska vara tillräckligt högt för att möjliggöra nödvändiga investeringar. Omkring 80 procent av
de totala resurserna tilldelas barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Kraven på
motprestation definieras i målen för verksamheterna ovan. Den sammanvägda bedömningen
är att måluppfyllelsen utvecklas i rätt riktning för flertalet av målen, till exempel det för
grundskolan. Verksamheten kan däremot inte anses bedrivas effektivt med tilldelade resurser
eftersom barn- och utbildningsnämnden redovisar ett betydande budgetunderskott. Det ska
dock tilläggas att officiell statistik anger att kostnaderna för barn- och utbildningsnämndens
samtliga verksamheter är lägre än standardkostnaden.
Det största hindret för att uppnå en god ekonomisk hushållning utifrån ett längre perspektiv är
trenden med vikande verksamhetsresultat. För att möta framtidens utmaningar och även
kunna utveckla verksamheten krävs ett ekonomiskt utrymme. Inför 2021 har det utrymmet
minskat till följd av kommunfullmäktiges halverade resultatmål och flertalet beslut om nya
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investeringar, i en tid av generösare statsbidrag än någonsin. Regeringen och Riksbanken har
aviserat att den tilltagande BNP- och skatteunderlagstillväxten kommer att bidra till att de
enorma stimulanspaketen successivt avvecklas. Det ställer ännu högre krav på den egna
kommunen att styra nettokostnadsutvecklingen och verksamheternas kvalitet i rätt riktning.
Den sammanvägda bedömningen är att tre av fem mål uppfylls under 2021 och att de övriga
målen går åt rätt håll. När det kommer till målet ”9 000 invånare 2025” så är detta ett
långsiktigt mål, bedömningen är att målet uppfylls för 2021 då prognosen är fortsatt att
Kungsör kommer att nå målet 2025. Enligt senaste befolkningsprognosen beräknas Kungsör
vara över 9 000 invånare redan under 2024 under förutsättning att planerade byggnationer
genomförs. Satsningarna som har genomförts under året har gett önskad effekt trots att två av
målen ännu inte uppfylls men att utvecklingen går åt rätt håll.
Den sammanlagda bedömningen är därmed att Kungsör kommun uppnår god ekonomisk
hushållning för 2021 kopplat till av fullmäktige antagna verksamhetsmål för 2021 trots att
bara tre av fem mål uppfylls. De mål som inte har uppfyllts under 2021 kopplat till
arbetslösheten och andel elever i åk. 9 som är behöriga till program på gymnasiet har en
positivtrend och båda målen ligger på en nivå som är högre än tidigare år.
Trots att det har varit två pandemi år har arbetslösheten minskat i Kungsör och ligger på en
lägre nivå per 31 december 2021 jämfört med 2017. Kommunen fortsätter att arbeta med
insatser för att minska arbetslösheten i kommunen och insatserna har givit den önskade
effekten fram till 2021. De två mål som inte uppfylls under 2021 är även svåra att
prognostisera hur utvecklingen kommer att ske fram till 2025, främst då det finns stora
osäkerhetsfaktorer kring vilka individer som flyttar till och från Kungsör men även kopplat till
vad som sker i omvärlden. Då det inte finns antagna delmål för dessa två mål är det inte
möjligt att bedöma att målen uppfylls 2021 trots den positiva trenden under 2021.

Måluppföljning finansiella mål
För 2021 har Kungsör endast ett resultatmål var kommunen ska uppnå ett resultat om 0,5
procent av skatteintäkterna och generella statsbidrag vilket för 2021 motsvarar ett resultat om
3 000 tkr. Kungsörs kommun uppnår 2021 av fullmäktige antagna finansiella mål med ett
resultat på 5 procent, 2,3 procent vid eliminering av tidigare års felboköringar som inte är
likviditetspåverkande. Bedömningen är att Kungsörs kommun för 2021 klara av att uppnå det
finansiella målet och således uppnår god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2021.
Det är dock viktigt att påpeka att Kungsörs kommun, precis om övriga kommun Sverige, har
mottagit många statsbidrag från Regeringen och det har varit en period av generösa
statsbidrag trots att de flesta kommunerna har redovisat positiva resultat.
Det långsiktiga perspektivet av god ekonomisk hushållning kan inte anses att uppnås med
nuvarande resultatnivåer för Kungsörs kommun. Kungsör är just nu i en expansionsfas var
kommunen växer vilket också innebär att kommun står inför stora utmaningar framöver.
Utmaningarna är till största dels kopplade till den demografiska utvecklingen som kommunen
står inför, se kapitel Befolkning för befolkningsutvecklingen. Den prognostiserade
demografiutvecklingen innebär att Kungsör kommer behöva ytterligare skolplatser samt
vårdplatser inom en snar framtid. Nuvarande resultatnivå samt beslutade resultatnivå för 2022
finns det inte ett tillräckligt stort utrymme för att finansiera dessa verksamheter utan stora
effektiviseringskrav för att tillskapa utrymmet den dagen som verksamheterna behöver finnas
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på plats. En annan utmaning som kommunen står inför är att Kungsör har tidigare varit en
institutionsort för individer med funktionsnedsättningar. Dessa individer blev
kommuninvånare när intuitionerna lades ned vilket kommer att innebära att äldreomsorgen
och området för funktionsvariationer stå inför stora utmaningar de kommande åren när dessa
individer blir äldre och behöver ökad vård.
För att uppnå god ekonomisk hushållning ur ett längre perspektiv behöver Kungsör utöka
resultatmålet för att finansiera framtidens välfärd samt att de finansiella målen behöver utökas
och inkludera ytterligare mål för både kommunen och de kommunala bolagen.

Resultat och ekonomisk ställning
Årets resultat
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Verksamhetens resultat

7 400

16 952

8 754

5 836

-34

13 510

Finansnetto

4 549

4 686

4 499

2 319

7 661

1 685

11 949

21 638

13 252

8 155

7 627

15 195

Årets resultat

Årets resultat för Kungsörs
kommun uppgår till 15 195 tkr,
vilket innebär en positiv
budgetavvikelse med 12 195 tkr.
Det är dock viktigt att påpeka att
del av resultatet i år påverkas av
rättelser av historisk bokföring.
Nettot av rättelserna är 8 411 tkr
och är ej likviditetspåverkande.

Årets resultat 2016-2021
25 000
21 638

20 000

15 195

15 000
10 000

11 949

13 252
8 155

7 627

5 000

Trenden för årens
0
2016
2017
2018
2019
2020
2021
verksamhetsresultat har varit
-5 000
sjunkande sedan 2017 i takt med
Verksamhetens resultat
Finansnetto
att nettokostnadsutvecklingen är
Årets resultat
högre än utvecklingen av
skatteintäkter och generella
statsbidrag. Under 2021 har det varit kraftigt uppsving av verksamhetsresultatet, exklusive
rättelser av historisk bokföring uppgår verksamhetsresultatet till 5 099 tkr.
Vinster vid avyttring av företagsobligationer och räntekuponger förväntas ge en positiv
förstärkning utöver budget med 2 238 tkr. Rättelser i form av intäktsföring av tidigare
skuldförda ränteintäkter (872 tkr) och ej tillåten uppskrivning av insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening (-3 150 tkr) påverkar årets finansnetto. Finansnettot
redovisar en positiv budgetavvikelse på 1 685 tkr trots ökade kostnader för bankkostnader och
räntor på pensionsavsättningar samt löneskatt på pensionsavsättningar. Överskottet hänförs
till vinst av avyttring av tidigare värdepapper samt rättelser av tidigare bokföring.
Trots att en stor del av den positiva budgetavvikelsen bygger på historiska rättelser uppnår
Kungsörs kommun ett positivt resultat under 2021. De historiska korrigeringarna är inte
likviditetspåverkande och därför behövs fortsatt arbete med investeringsprocessen.
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Kommunfullmäktige antog inte inför 2022 något mål kopplat till investeringsvolymerna för
kommunen och investeringarna för 2022 uppgår till en nivå som är högre än 100 procent
självfinansiering vilket kan innebära att sparade medel måste användas för att finansiera
planerade investeringar. Dessutom finns det inte någon långsiktig investeringsplan men det
får antas att med den demografiska utveckling som kommunen står inför, finns det fortsatt
behov av relativt höga investeringsnivåer under den kommande tioårsperioden.
Investeringsplanen för Kungsörs kommun kommer att tas fram inför budget 2023.
Befolkningsprognoserna måste kompletteras med investeringsbehovet som Kungsörs
kommun och kommunkoncern står inför. Inom en sexårsperiod så kommer både ett nytt
äldreboende och ökade skolplatser behövas utifrån den befolknings- och demografiprognos
som finns. Under 2021 genomförde KPMG en utredning av socialnämndens verksamheter
och lyfte att ett nytt äldreboende med 35 platser kommer att behövas inför 2027. Utifrån
nuvarande kostnadsbild så innebär det att det nya äldreboendet med 35 platser skulle innebära
en kostnadsökning på cirka 31 500 tkr exklusive hyreskostnaden. Denna kostnadsökning är
svår att klara av utan att arbeta upp ett tillräckligt budgetutrymme under flera år i förväg.
Förutom ökade kostnader för kommunens nämnder så tillkommer det även ökade kostnader
för kommunens bolag som ska tillhandahålla verksamhetslokalen. Det är också viktigt att inte
glömma bort att Kungsörs Kommunteknik AB verksamhet och investeringar är
skattefinansierade och delar på samma resurser som kommunen.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Den senaste skatteprognosen från SKR den 21 december 2021, vilket är grunden till
uppbokning av skatteintäkter och generella statsbidrag per den 31 december, ger Kungsörs
kommun 5 432 tkr mer i intäkter jämfört med budget. Den sista prognosen är en förbättring
med 4 269 tkr jämfört med prognosen från SKR per den 26 augusti 2021 som användes vid
delårsrapport 2 per den 31 augusti 2021. Orsaken till förbättringen är ökad slutavräkning för
2021.
Rev.
budget

Bokslut
2021
SKR cirkulär
21:51

Bild 1
Summa intäkter
(inkl. avräkning)
o fastighetsskatt

Budget
2021

KF 2021-06-14
§ 107

595 966

602 966

608 398

5 432

Skatteintäkter

383 677

390 677

394 999

4 322

Gen statsb o utj

212 289

212 289

213 399

1 110

Avvikelse
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Ekonomisk ställning
Kommunen har en stadig
Nettokostnadsandel av skatteintäkt
befolkningstillväxt på grund av
inflyttning. Befolkningsprognoserna
101,0%
100,0%
baseras på hur många bostäder som
100,0%
planeras färdigställas framöver. Det är
98,9%
en styrka för kommunen att kunna
99,0%
98,4%
98,3%
räkna med en befolkningstillväxt, det
97,8%
98,0%
gör att skattebasen växer. Vad som är
viktigt framåt är att även strategiskt
96,5%
97,0%
planera för hur de ökade kostnaderna
96,0%
till följd av befolkningsökningen ska
hanteras i budgeten. En god
95,0%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ekonomisk hushållning förutsätter att
de ökade nettokostnaderna ryms inom
ramen för skatteintäkter och generella statsbidrag över tid.
Officiell statistik anger att kommunen har förhållandevis låga kostnader, relaterat sin struktur,
i kärnverksamheterna. Detta är positivt då dessa utgör cirka 80 procent av de totala
nettokostnaderna. Förutsatt att den data som rapporteras in till statliga myndigheter är
korrekta, borde Kungsörs kommun kunna dämpa kostnadsutvecklingen genom att se över
andra delar av verksamheten, där förutsättningarna är betydligt mer flexibla avseende lag- och
myndighetskrav.
Initiala analyser av statistikinrapporteringen har lett fram till några justeringar i bokföringen i
år jämfört med föregående år. Bland annat redovisas pensionskostnader som
personalkostnader och inte längre som finansiella kostnader i denna delårsrapport (drygt
30 000 tkr per år). Dessutom redovisas flera olika typer av riktade statsbidrag som
verksamhetsintäkter i denna delårsrapport och inte längre som finansiella intäkter (det berör
bland annat momsersättning på hyran på särskilda boendeformer inom vård och omsorg).
Detta kan komma att förändra den officiella statistiken för Kungsör genom att kommunen
kommer att redovisa högre nettokostnader för verksamheterna. Det kan i sin tur komma att
påverka utfallet i den kommunala utjämningen och statistiska jämförelser med andra
kommuner.
Sammanfattningsvis konstateras att kommunens främsta utmaning på kort sikt är att dämpa
nettokostnaderna till en nivå som är i paritet med skatteintäktsutvecklingen. Därigenom skulle
förutsättningarna för att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi förbättras. Dessutom behöver
kommunen ta kontroll över investeringsnivåerna, eftersom dessa genererar både ökade
kostnader och höjda skuldnivåer i koncernen. Även KKTAB:s verksamhet och investeringar
behöver inkluderas i den långsiktiga planeringen, eftersom dessa är skattefinansierade.
Balanskravsresultat
Upplysningar om årets prognostiserade resultat efter balanskravsjusteringar redovisas i det
följande. Beräkningen av balanskravsresultatet rensas för vissa poster som inte härrör från den
egentliga verksamheten. Kommunen uppnår balanskravet 2021 enligt prognosen.
= Årets resultat enligt resultaträkningen (tkr)

15 195
32

Sida 90 (490)

- samtliga realisationsvinster
+ realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
+ realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i
värdepapper
= årets resultat efter balanskravsjusteringar
- reservering av medel till resultatutjämningsreserv
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv
= Balanskravsresultat

+58
15 253

15 253

Kommunfullmäktige beslutade om införande av resultatutjämningsreserv (RUR) i Kungsörs
kommun från och med år 2016. För att kunna avsätta till RUR ska balanskravsresultatet
överstiga 1 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Kommunen har
avsatt 24 000 tkr till RUR tidigare år. Dessa samlade överskott har kommunfullmäktige
beslutat om att de kommer att användas för att täcka oväntade kostnadsökningar eller
intäktsminskningar som leder till underskott.

Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv
Användning av medel från
resultatutjämningsreserv

2016
7 300

2017
16 700

2018
0

2019
0

2020
0

2021
0
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Personalförhållande
Medarbetare
Under året har 104 tillsvidareanställda medarbetare avslutat sina anställningar inom Kungsörs
kommun varav 16 pensionsavgångar. Av de 104 som avslutade sin anställning har 91
medarbetare anställts. Personalomsättningen uppgick för året till cirka 16 procent vilket är en
liten ökning i jämförelse med 2020. Minskningen av medarbetare har skett främst inom
socialnämndens verksamhetsområden.
Kungsörs kommun har per den 31 december 2021 621 tillsvidareanställda medarbetare.
Kvinnor utgör 83 procent av de tillsvidareanställda (516) medan män utgör 17 procent (105).
Medelåldern för medarbetarna inom Kungsör uppgår till 46,6 år för 2021 för samtliga
medarbetare vilket är en ökning med 0,5 år jämfört med 2020, medelåldern är högre bland
kvinnor än män.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är 94,4 procent av heltid. Totalt arbetar 72 procent
heltid och 28 procent deltid. Andelen som arbetar heltid har ökat från 71 procent året innan.
För kvinnor är fördelningen 71,7 procent som arbetar heltid och 28,3 procent som arbetar
deltid vilket är en liten ökning av andelen som arbetar heltid sedan 2020. Av männen arbetar
73,3 procent heltid och 26,7 procent arbetar deltid vilket också är en ökning sedan 2020 av
andelen som arbetar heltid.
Utöver de tillsvidareanställda fanns i december 60 månadsanställda medarbetare (på vikariat
respektive allmän visstidsanställning) och cirka 395 intermittent anställda det vill säga
timavlönade anställda vid behov.

Pensionsprognos
Under 2022 blir 13 medarbetare 65 år, under 2023; nio medarbetare och under 2024; 23. Ett
litet antal fortsätter arbeta efter 65 år. Under perioden 2022–2033 kommer 210 personer av
kommunens medarbetare att fylla 65 år. Majoriteten av medarbetarna återfinns inom
socialnämnden, 133, och barn- och utbildningsnämnden, 93. Det blir ett fortsatt viktigt arbete
att arbeta med kompetensförsörjningen och även erbjuda arbetsvillkor som gör att våra
medarbetare vill stanna längre i arbetslivet.

Arbetsskador och tillbud
Totalt rapporterades 75 arbetsskador och 135 tillbud för medarbetare i kommunen.
Övervägande del av både arbetsskador och tillbud är orsakade av händelser med våldsamma
och utagerande brukare.
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Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron var 8 procent
8,9
10,0
av arbetad tid varav
8,0
9,0
långtidssjukfrånvaron var 32 procent av
8,0
5,8
arbetad tid. Sjukfrånvaron har under
7,0
6,0
2021 varit lägre än under 2020. I februari
5,0
3,2
gick korttidssjukfrånvaron upp något för
4,0
1.76
att sedan ligga kvar på ungefär samma
3,0
2,0
nivå fram till i juni och därefter minska. I
0,0
1,0
september ökade den åter för att sedan
0,0
ligga kvar på en hög nivå och öka
Ks-förv Soc-förvBou-förv KKTAB KVAB KFAB
ytterligare i december. I medeltal var 72 Figur 5 Tabell för sjukfrånvaro per förvaltning i procent av
arbetad tid, uttaget per 31 december 2021.
personer borta varje dag i
korttidssjukfrånvaro i jämförelse med 84
personer per dag året innan. Långtidssjukfrånvaron har ökat i jämförelse med året innan. I
medeltal har 38 personer varit långtidssjukskrivna per dag under året i jämförelse med 32
personer per dag 2020. Ökningen är inom barn- och utbildningsförvaltningen medan det skett
en minskning inom socialförvaltningen.
Nedan redovisas den totala sjukfrånvaron enligt den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen
(sjukfrånvaro i procent av total arbetad tid).
Åldersgrupp

2019

2020

2021

0 - 29

5,3

8,2

6,8

30 - 49

6,2

8,4

7,4

50 år och äldre

7,8

8,6

9,3

Totalt

6,7

8,4

8,0

Kvinnor

7,2

8,6

8,7

Män

4,7

7,8

5,5
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Förväntad utveckling
Välfärdsuppdraget kommer att bli dyrare
Under de senaste två verksamhetsåren har det varit oavbrutet fokus på smittspridningen och
dess påverkan på kommunens verksamhet och ekonomi. Dock kvarstår kommunsektorns
långsiktigt största utmaningar nämligen den demografiska utvecklingen och
kompetensförsörjningen. I avsnittet Befolkning i denna årsredovisning påvisas att antalet barn
kommer att öka i samtliga ålderskategorier den närmsta tioårsperioden och att antalet 80 år
och äldre kommer att öka betydande. Kostnaderna för kommunens kärnverksamheter kommer
därmed att öka.
Om kostnaden för äldreomsorgen per invånare äldre än 80 år i Kungsörs kommun skulle vara
densamma som 2020 de kommande tio åren, skulle kommunen i fasta priser behöva tillskjuta
ca 70 000 tkr i ytterligare anslag den närmaste tioårsperioden. Nettokostnadsavvikelsen visar
dock att det finns potential att effektivisera bort en del av kostnaden.
Om vi i framtiden arbetar på samma sätt inom äldreomsorgen som idag så kommer varken
ekonomiska resurser eller personalresurser att räcka till. Därför behöver verksamheten ställa
om och använda nya arbetsmetoder och utnyttja relevanta digitala möjligheter som erbjuds på
marknaden. Inledningsvis krävs det i många fall initiala investeringar i ny digital infrastruktur
och nya digitala system för att möjliggöra skiftet.
Förutom den demografiska utvecklingen har bland annat Coronakommissionen argumenterat
för en ambitionshöjning inom äldreomsorgen. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med
uppdraget ett ta fram ett förslag på ny äldreomsorgslag, som ska komplettera socialtjänstlagen
samt innehålla bestämmelser om en nationell omsorgsplan. Det kan bli svårt att finansiera den
höjda ambitionsnivån om inte förslaget också innehåller beslut om att tillskjuta motsvarande
resurser till kommunerna. För Kungsörs kommun skulle den höjda ambitionsnivån motsvara
en kostnadsökning på ca 6 000 tkr inom äldreomsorgen.
Det är inte bara kommunerna som drabbas av ökade kostnader till följd av en ökad andel äldre
i befolkningen. Även regionerna måste möta framtida resursbrist inom hälso- och sjukvården,
som är en följd av att vi lever längre. Region Västmanland och kommunerna i länet har
påbörjat omställningen till Nära vård. Konceptet Nära vård innebär tät samverkan mellan
regionerna och kommunerna, där patienternas behov tillmötesgås i långt högre utsträckning i
det egna hemmet. Det ökar eventuellt behovet av resurser i kommunerna på sikt.

Omfattande ekonomiska stimulansers påverkan på längre sikt
Omfattande ekonomiska stimulanser från centralbanker och regeringar som saknar motstycke
i modern tid, har räddat många företag världen över i den djupa lågkonjunkturen till följd av
coronapandemin. Det råder ingen tvekan om nyttan med dem, men det kan ändå finnas risker.
Bland annat att företag som annars inte skulle ha överlevt konkurrerar ut andra livskraftiga
företag på grund av de stora och generellt utformade statliga stöden.
För kommunernas del har stimulanserna upprätthållit skattebasen, genom att företag har
överlevt pandemin och behållit många anställda. Dessutom har kommunerna
överkompenserats med såväl generella statsbidrag som riktade statsbidrag. Om kommunerna i
grunden inte har en ekonomi i balans kommer effekterna av avvecklingen av statsbidragen att
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bli kännbara. Förra året redovisade kommunsektorn de högsta resultaten någonsin och
resultaten ser ut att bli höga även i år. Det är bra eftersom det visar att kommunsektorn har råd
med en avveckling av stimulanspaketen. Men för enskilda kommuner kan läget se annorlunda
ut. Kungsörs kommun hade till exempel ett jämförelsevis lågt resultat förra året, trots
överkompensation av statsbidrag för att täcka intäktsbortfallet. Det påvisar återigen skälen för
att ta kontroll över nettokostnadsutvecklingen.

Figur 4 Årets resultat som andel av skatter och generella statsbidrag 2020 (%). Källa: www.kolada.se

Behovet av en ny investeringsprocess
Behovet av en långsiktig planering för kommunkoncernens investeringar avspeglas i flera
avsnitt i denna delårsrapport. Befolkningsutvecklingen ställer krav på utökade lokaler och
infrastruktursatsningar. Koncernens låneskuld ökar till följd av investeringarna. Investeringar
genererar ökade fasta kostnader som inte går att prioritera bort och därför skapar mindre
flexibilitet i prioriteringen av de gemensamma resurserna. Avskrivningar måste helt enkelt
prioriteras när investeringarna väl är gjorda. För närvarande pågår utvecklingen av
kommunens investeringsprocess var investeringsplanen ska tydliggöra de ekonomiska
konsekvenser som uppstår till följd av investeringar när det kommer till både ökade
kapitalkostnader men även ökade driftkostnader för kommunens olika verksamheter,
inklusive bolagen. Dessutom arbetas det fram en långsiktig lokalförsörjningsplan som
kommer att bli underlag till den långsiktiga investeringsplanen var tilltänkta om- och
nybyggnationer kommer påvisa kostnadsökningarna för nämnderna när de går in i en ny lokal.
Det är viktigt att ännu en gång påpeka att Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB, är till
största del en skattefinansierad verksamhet och deras investeringar och de investeringar som
genomföras åt Kungsörs kommun påverkar skattekollektivet genom att de också får ökade
kapitalkostnader. KKTAB behöver således också ha finansiering av deras om- och
nybyggnationer av kommunala verksamhetslokaler enligt den faktiska kostnaden då
underfinansiering på sikt kommer att påverka Kungsörs kommuns ekonomi.
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Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar
Resultaträkning

Resultaträkning
(Tusen kronor)

Not

2021
Koncern

2020
Koncern

2021
Kommun

2020
Kommun

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Varav jämförelsestörande poster
Avskrivningar

Not 2
Not 3
Not 4
Not 5

190 112
-739 545
5 891
-39 744

190 852
-730 427
0
-38 116

111 157
-698 239
5 891
-7 806

142 222
-714 951
0
-8 016

-589 177

-577 691

-594 888

-580 745

Not 6

396 398

385 086

394 999

377 031

Not 7

213 399

205 941

213 399

205 941

20 620
9 759
-7 484

13 336
12 910
-7 439

13 510
6 120
-4 435

2 227
9 494
-4 094

2 279

0

2 279

0

22 895
-957

18 807
-1 496

15 195
0

7 627
0

21 938

17 311

15 195

7 627

Verksamhetens nettoresultat
Skatteintäkter, kommunbidrag
Generella statsbidrag,
skatteutjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Varav jämförelsestörande poster
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

Not 8
Not 9
Not
10

ÅRETS RESULTAT

Omsättningen för Kungsörs kommun 2020 är missvisande då motpartseliminering inte har
genomförts och då bokföring av transaktioner har skett på felaktiga motparter.

Kassaflödesanalys
(Tusen kronor)

Not

Den löpande verksamheten:
Årets resultat
Realisationsvinster
Reaförluster
Rörelsekapitalförändring avs löpande
verksamheten
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före
rörelsekapitalförändring

Not 11

2021
Koncern

2020
Koncern

2021
Kommun

2020
Kommun

21 938

17 311
27 673
0

15 195
0
0

7 627
0
0

44 903

13 398

15 336

10 961

66 841

58 382

30 531

18 588

Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet:
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Ökning (-) minskning (+) av
förråd/exploateringsutg.

7 953

-6 085

-398

0

Ökning (-) minskning (+) av
kortfristiga fordringar

-29 079

9 175

-22 583

6 958

Ökning (+) minskning (-) av
kortfristiga skulder

81 502

97 284

73 623

84 900

Ökning (-) minskning (+) av
kortfristiga placeringar

-20 912

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

106 305

158 756

60 261

110 446

0

116

0

0

0

0

0

0

-111 240

-70 176

-25 294

-9 585

-1 746

0

-1 746

0

355

355

355

355

796

974

3 171

35 000

3 150

35 000

-108 664

-33 731

-23 535

26 672

77 671
17 860
-1 250
-17 860

69 500
804
-1 200
0

0
0

0
0

-17 860

0

76 421

69 104

-17 860

0

74 062

194 129

18 866

137 118

298 106
372 168

107 443
301 572

196 890
215 756

59 771
196 890

Investeringsverksamheten:
Investering i immateriella
anläggningstillgångar
Försäljning av immaterialla
anläggningstillgångar
Investering i materiella
anläggningstillgångar
Investering i finansiella
anläggningstillgångar
Bidrag statlig infrastruktur
Försäljning/utrangering av materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten:
Nyupptagna lån
Minskning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga fordringar
Ökning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

-20 912

902
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Balansräkning
(Tusen kronor)

Not

2021
Koncern

2020
Koncern

2021
Kommun

2020
Kommun

Not 12
Not 12
Not 13
Not 13

817 761
1 355
183 100
0

749 461

148 862
1 355
19 501
0

128 992
2 737
20 313
188

Not 14

10 088

13 926

125 929

109 473

Not 15

1 012 304
6 577

945 745
6 932

295 647
6 577

261 703
6 932

1 115
56 451
112 912
226 537
397 015

711
64 297
92 000
205 745
362 753

1 078
62 115
112 912
215 756
391 861

679
39 532
92 000
196 890
329 101

1 415 896

1 315 430

694 085

597 736

360 416
0
21 938
382 354

343 489
0
17 311
360 800

326 388
0
15 195
341 583

318 761
0
7 627
326 388

78 096

73 105

75 614

68 083

2 245
80 341

3 245
76 350

0
75 614

0
68 083

582 778
370 423
953 201

687 244
191 036
878 280

0
276 888
276 888

0
203 265
203 265

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn.anläggn.
Pågående investeringar mark o byggn
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar inventarier
Finansiella anläggningstillgångar exkl.
infrastruktur
Summa anläggningstillgångar
Bidrag statlig infrastruktur
Omsättningstillgångar
Förråd, lager, exploatering
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not 16
Not 17
Not 18
Not 19

SUMMA TILLGÅNGAR

182 358

EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Direktbokning mot eget kapital
Årets resultat
Summa Eget Kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner samt
löneskatt
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

Not 20

Not 21

Not 22
Not 23
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SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

1 415 896

1 315 430

694 085

597 736

Ansvarsförbindelser
Not 24
925 119
2020 års siffror är justerade med VMKF för att få en rättvisare bild mot 2021 års siffror.

855 849
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Notförteckning kommunen:
(Tusen kronor)

Balanskravsutredning

Not

2021

2020
Hyror, arrenden och
leasing
Material, avgifter, tjänster
mm

Not 1

Årets resultat

15 195

- Realisationsvinster

Not

7 627 SUMMA

2021

2020

80 108

59 361

57 975

54 444

698 239

714 951

0

+ Realisationsförluster

Jämförelsestörande
poster

58

Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

15 253

Not 4

7 627 Exploateringsintäkt

3 441

Återbäring Kommuninvest
Medel till
resultatutjämningsreserv
Årets
balanskravsresultat

15 253

7 627

7 249

Rivning silon

-3 246

Sanering skolgård
Björskog

-1 553
5 891

Justerat resultat tre år
bakåt:

2020 + 7 627 tkr

Avskrivningar

2019 + 5 374 tkr

Mark, byggnader,
tekniska anläggningar

4 278

4 251

2018 + 13 252 tkr

Maskiner och inventarier

3 528

3 141

0

624

7 806

8 016

Not 5

Nedskrivningar
Verksamhetens intäkter Not 2
Taxor och avgifter

Summa avskrivningar
18 546

22 877

5 701

8 063

Bidrag och ersättningar

57 932

59 837

Entreprenad, försäljning
verksamhet mm

28 978

51 445

111 157

142 222

Hyror och arrenden

SUMMA

Avskrivning sker enligt plan på ursprunglig anskaffning.
Avskrivningstiden följer Kommunförbundets
rekommendationer. Den ekonomiska livslängden utgör
grunden för bedömningen av avskrivningstidens värden.

Skatteintäkter
Verksamhetens
kostnader
Bidrag och
transfereringar
Entreprenader och köp
av verksamhet
Lön och sociala avgifter

Not 3
19 549

Not 6

Prel. Kommunalskatt och
inkomstskatt
Prognos avräkning för
21 711
innevarande år

139 031

144 161 Summa skatteintäkter

401 576

435 274
Generella statsbidrag
och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Regleringspost
Kostnadsutjämning
Utjämningsavgift LSS

383 607

385 306

11 392

-8 275

394 999

377 031

121 883

113 188

25 952

8 842

Not 7

9 148

8 714

35 197

37 201
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Generella bidrag från
staten
Kommunal
fastighetsavgift
Summa generella
statsbidrag och
utjämning

1 102

20 436

20 117

17 560

213 399

205 941
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(Tusen kronor)

Not

Finansiella intäkter

Not 8

2021

2020

Not
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

2021

2020

180 729

178 039

22 581

5 069
-2 379

Not 12

Utdelning aktier, andelar

1 774

Räntor på utlämnade lån

1 354

Räntor avs
medelsplacering

1 001

5 Försäljningar/bidrag

-2 043

Borgensavgifter

1 156

1 081 Utrangeringar/justeringar

3 441

Kapitalkostnad/internränta

6 004 Ingående värden
210 Inköp

2 179

Ränteintäkter på
kundfordringar

27

808

Värdeökning placeringar
Summa finansiella
intäkter

6 120

Summa utgående
värden

204 708

180 729

-4 281

-3 973

-51 565

-47 764

-55 846

-51 737

1 355

2 737

150 217

131 729

52 375

47 951

2 699

4 424

14

0

Summa utgående
värden

55 088

52 375

3 847 Årets avskrivningar

-3 525

-3 142

-32 062

-28 920

-35 587

-32 062

0

188

19 501

20 501

15
0 Årets avskrivningar
Ackumulerade
9 494
avskrivningar
Totala avskrivningar

Finansiella kostnader

Not 9

Räntekostnader

3

11 Pågående projekt
Summa utg planenligt
2 179
restvärde

Kapitalkostnad/internränta
Värdereglering placeringar

3 208

0

Ränta på pensionsskuld

1 032

1 613

192

291

4 435

4 094

Bankkostnader
Summa finansiella
kostnader

Maskiner och
inventarier
Ingående värden

Jämförelsestörande post Not 10
Kommuninvest

Justering för
rörelsekapitalförändring
Förändring av avsättning
Av- och nedskrivningar i
BR
Övrig likvidpåverkan
Summa

Inköp
2 279

Justeringar

Not 13

Not 11
7 530

7 806
0
15 336

7 114

Ackumulerade
avskrivningar

0 Totala avskrivningar
10 961
Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde

Kungsörs kommun har i juni 1995 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande
och framtida förpliktelser. Samtliga 292 kommuner och regioner som per 2021‐12‐31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening
har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan
medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i
förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på
medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
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Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsörs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per
2021‐12‐31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010
kronor. Kungsörs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 806 997 323 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick
till 821 111 501 kronor.

(Tusen kronor)

Not

Finansiella
anläggningstillgångar

Not 14

2021

2020

Not
Kassa och bank

Aktier och andelar, tkr
30

Kommunaktiebolaget

33

35

215 723

196 855

215 756

196 890

302 388

294 761

15 195

7 627

24 000

24 000

0

0

341 583

326 388

65 442

61 320

800 Årets nyintjänande

4 434

597

Löneskatt på årets
nyintjänande

1 076

145

30 Bank
1 Summa kassa och bank

VAFAB Miljö AB

1 777

Kungsörs
Kommunföretag AB

68 148

Mälardalens Brand och
räddning

1 737

Inera AB

43

Energikontoret

9

Mälarskog Insatskonto

7

Kommuninvest,
ekonomisk förening

1 777
68 148 Eget kapital

43 Ingående eget kapital
7 Årets resultat
Resultatutjämningsreserv

7 442

1

1

Västmanlands tolkservice

13

13

Nätverk för
byggnadsvård

10

10 Summa

Insatskonton
Summa aktier och
andelar
Långfristiga fordringar

1

1

76 069

77 473

47 860

KKAB

800

Förlagslån
Kommuninvest
Summa långfristiga
fordringar
Summa finansiella
anläggningstillgångar

Ingående skuld

30 000 kommunen

Not 21

1 200

1 200

49 860

32 000

Finansiell kostnad på
skuld

831

1 298

125 929

109 473

Löneskatt på finansiell
kostnad

201

315

Avsättning
förtroendevalda

671

1 264

Löneskatt
förtroendevalda

163

307

-418

158

-101

38

2 044

0

495

0

Bidrag statslig
infrasturktur
Citybanan

Not 15

6 577

Exploatering /Förråd

Not 16

1 078

Kortfristiga fordringar

Not 17

Kundfordringar

Direktbokning mot eget
kapital

Avsättningar
(pensionsskuld)

Not 14

Kungsörs Kommunteknik
AB

Not 20

0

4 293

Kooperativ utveckling
Västmanland

2020

Not 19

Handkassor

Kungsörs Grus AB

2021

6 932 Fåp brandmän

679 Löneskatt Fåp brandmän

Avsättning MBR SAP
6 321

5 597 Löneskatt MBR SAP
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Momsfordran

7 957

4 431 FÅP övriga VMKF

338

0

Löneskatt FÅP övriga
16 994
VMKF

82

0

Utgående avsättning
kommunen

75 258

65 442

39 532 Ingående skuld VMKF

2 641

2 916

-2285

-275

Utgående avsättning
VMKF

356

2 641

Summa avsättningar

75 614

68 083

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

17 956

Upplupen skatteintäkt

19 898

-308

9 983

12 818

Övriga kortfristiga
fordringar
Summa kortfristiga
fordringar

62 115

Årets förändring
Kortfristiga placeringar
Not 18

Placering i obligationer

0

92 000

Räntefonder
Handelsbanken
SPP Korträntefond
Swedbank
SEB
SPP FRN
SPP Global
Öhman
Simplicity företagsobligation
Simplicity likviditet
Öhman FRN
Summa kortfristiga placeringar

18 034
20 329
5 087
7 274
16 392
5 059
2 815
2 855
18 677
16 390
112 912

92 000
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(Tusen kronor)

Not

2021

2020

Pensionsavsättning

Panter och
ansvarsförbindelser

Kommunen tillämpar den
blandade modellen för
redovisning av
pensionsåtagande.
Avtalspensioner som
intjänats före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse.
Intjänanderätt från 1998
utbetalas till individuell
förvaltning enligt KAP-KL.
Några mindre delar kvarstår
dock inom kommunen och
avsätts inom
balansräkningen och
återlånas av kommunen.
Särskilda avtalspensioner
avser avgångar före 65 år
Långfristiga skulder

Not 22

Not

Ingående balans
Ränteuppräkning

Leverantörsskuld
Personalens källskatt,
avgifter mm

932

Gamla utbetalningar

-7 734

-7 516

Ändrat
livslängdsantagande
RIPS

3 987

0

445

915

127 566

128 603

1 225

1 281

30 948

31 199

297

310

0

111

160 036

161 504

95%

95%

765 083

694 341

0

4

Summa
borgensförbindelser

765 083

694 345

Summa panter och
ansvarsförbindelser

925 119

855 849

Pensionsförpliktelser
exkl löneskatt
Förtroendevalda
Löneskatt
Löneskatt
0
förtroendavalda

Upplupen pension
individuell del

Totalt
pensionsförpliktelser
47 095
5 979
13 561

26 754
6 601 Aktualiseringsgrad
13 567

Upplupna sociala avgifter

7 073

Borgensförbindelser
7 836 och därmed jämförliga
säkerheter

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

4 988

5 064

Semesterlöneskuld
Övriga kortfristiga skulder
Interimsskulder
Summa kortfristiga
skulder

21 125

131 269
3 002

Övrig post

Not 23

128 603

Not 24

919

Inkomstsamordnad
visstidspension
Kortfristiga skulder

2020

1 346

Basbeloppsuppräkning

0

2021

Borgensförbindelser
kommunägda företag

20 201 Förlustansvar egna hem

173 164

110 527

3 903

12 715

276 888

203 265
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Notförteckning koncern:
(Tusen kronor)

Not

Verksamhetens intäkter

Not
2

2021

2020

Not

2021

2020

383 607

385 306

11 392

-8 275

1 399

8 055

396 398

385 086

121 883

113 188

25 952

8 842

9 148

8 714

1 102

37 201

35 197

20 436

20 117

17 560

213 399

205 941

Aktieutdelning
kommunägda bolag

1 774

6 004

Ränteintäkter

2 527

383

3 441

Övriga finansiella intäkter

5 458

6 523

7 249

Summa finansiella
intäkter

9 759

12 910

Räntekostnader

4 069

4 920

Övriga finansiella kostnader

3 415

2 519

Summa finansiella
kostnader

7 484

7 439

Skatteintäkter

Not 6

Prel kommunalskatt och
inkomstskatt

Taxor, avgifter,
hyror och arrenden

Prognos avräkning för
innevarande år

212 642

181 548

Bidrag och ersättningar

58 180

55 637

Entreprenad,försäljning
verksamhet mm

60 232

37 250 Summa skatteintäkter

Elimineringar
Summa verksamhetens
intäkter

-140 942

-83 583

190 112

190 852

Kommunbidrag VMKF

Generella statsbidrag och
Not 7
utjämning
Inkomstutjämningsbidrag

Verksamhetens
kostnader

Not
3

Regleringspost

Bidrag och tranfereringar

19 549

Entreprenad och köp av
verksamhet

252 189

208 431 Generella bidrag fr staten

Lön och sociala avgifter

443 603

445 901 Utjämningsavgift LSS

Hyror, arrenden och
leasing

80 734

Material, avgifter, tjänster
mm

84 412

Elimineringar
Summa verksamhetens
kostnader

Jämförelsestörande
poster

20 531 Kostnadsutjämning

57 845 Kommunal fastighetsavgift

-140 942

Summa generella
81 302 statsbidrag och
utjämning
-83 583

739 545

730 427 Finansiella intäkter

Not
4

Exploateringsintäkt
Återbäring Kommuninvest
Rivning silon

-3 246

Sanering skolgård
Björskog

-1 553

Finansiella kostnader

5 891
Avskrivningar
Mark, byggnader, tekniska
anläggningar
Maskiner och inventarier
Nedskrivningar
Summa långfristiga
fordringar
Avskrivning sker enligt plan
på ursprunglig anskaffning.
Avskrivningstiden följer
Kommunförbundets
rekommendationer. Den
ekonomiska livslängden
utgör grunden för
bedömningen av
avskrivningstidens värden.

Not
5
31 582

31 321

8 116

6 745

46
39 744

50 Jämförelsestörande post

Not 8

Not 9

Not
10

38 116 Kommuninvest

Justering för
rörelsekapitalförändring

2 279

Not
11
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Förändring av avsättning

(Tusen kronor)

Not

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Not
12

2021

Av- och nedskrivningar i RR

27 326

38 463

Övrig likvidpåverkan

17 577

-25 065

Summa

44 903

13 398

2021

2020

68 178

68 178

7 891

9 295

151

172

50 706

35 259

-116 838

-98 978

10 088

13 926

6 577

6 932

1 115

711

27 984

14 700

8 328

5 261

19 790

20 786

19 898

-308

15 369

27 867

-34 918

-4 009

56 451

64 297

2020

Not
Finansiella
anläggningstillgångar

Not
14

1 174
1 147 636 Aktier och andelar, tkr
922
Andelar i andra
101 195
69 015
koncernbolag

Ingående värden
Inköp
Omklassificeringar

-4 144

Försäljningar

-2 043

-34 327 Andelar i andra företag

Andra långfristiga
värdepappersinnehav
1 269
Andra långfristiga
1 174 919
930
fordringar
Elimineringar

Summa utgående
värden

Årets avskrivningar
Uppskrivning/utrangering

-7 405

-24 146

-24 036

19 422

21 018

Summa aktier och
andelar
Bidrag statlig
infrastruktur

Ackumulerade
avskrivningar

-342 551

-320 283 Förråd, lager,
exploatering

Totala avskrivningar

-347 275

-323 301 Kortfristiga fordringar

Not
15
Not
16
Not
17

Kundfordringar
Nedskrivningar

-104 894

Pågående projekt

1 355

Summa utg planenligt
restvärde

819 116

-104 894 Momsfordran
2 737

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

749 461 Upplupen skatteintäkt
Övriga kortfristiga
fordringar

Maskiner och
inventarier
Ingående värden
Inköp
Försäljning

Not
13

Elimineringar
279 463

240 395

9 966

13 594

-3 427

Summa kortfristiga
fordringar

-584 Kortfristiga placeringar

Not
18

Summa utgående
värden

286 002

253 405

Årets avskrivningar

-15 550

-13 404 Summa kortfristiga placeringar

Placering i obligationer
Placering i räntefonder

0 92 000
112 912
112 912

92 000
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Ackumulerade
avskrivningar
Totala avskrivningar

-94 654

-83 889

-110 204

-97 293
Kassa och bank

Omklassificeringar
Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde

7 238
64
183 100

Not
19

26 058 Handkassor

33

188 Bank

372 135 298 082

182 358 Elimineringar

-145 631

Summa kassa och bank

Eget kapital

Ingående eget kapital
Utdelningar

35

-92 372

226 537 205 745
Not
20
429 844 413 042
-1 250

-1 375

Elimineringar

-68 178

-68 178

Årets resultat

21 938

17 311

Summa eget kapital

382 354 360 800
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(Tusen kronor)

Not

Avsättningar
(pensionsskuld)

Not
21

Avsättningar för
pensioner samt löneskatt

Summa avsättningar

Skulder inom koncern

Not

2021

2020

72 169

44 914

6 415

8 727

13 580

13 585

Upplupna sociala avgifter

7 529

8 372

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

5 335

5 332

21 642

20 925

363 573

116 254

60 729

69 308

-180 549

-96 381

370 423

191 036

73 105 Leverantörsskuld

2 245

3 245

80 341

76 350

Not
22

Skulder till kreditinstitut

2020

Kortfristiga skulder
78 096

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

2021

Personalens källskatt,
avgifter mm
Upplupen pension
individuell del

582 678 687 144 Semesterlöneskuld
48 760

Övriga kortfristiga
30 900
skulder

Elimineringar

-48 660

Summa långfristiga
skulder

-30 800 Interimsskulder

582 778 687 244 Elimineringar
Summa kortfristiga
skulder

Not
23

Pensionsavsättning
Kommunen tillämpar den
blandade modellen för
redovisning av
pensionsåtagande.
Avtalspensioner som
intjänats före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse.
Intjänanderätt från 1998
utbetalas till individuell
förvaltning enligt KAP-KL.
Några mindre delar kvarstår
dock inom kommunen och
avsätts inom
balansräkningen och
återlånas av kommunen.
Särskilda avtalspensioner
avser avgångar före 65 år
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Driftredovisning
Här redovisas en sammanställning över styrelsens och nämndernas löpande verksamhet.
Jämförelse görs med budget och föregående år. Även redovisning av nämnders samt
kommunala bolags och organisationers verksamhet, ekonomi och framtid.
Kommun
Enligt RKR 14 ska drift- och investeringsredovisningen visa hur de gemensamma medlen
planeras och faktiskt används i de kommunala verksamheterna. Nedan redovisas hur medlen
för driftredovisningen har fördelats mellan kommunens nämnder.
Driftredovisning per nämnd (tkr)
Styrelse/nämnd
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd
Justeras: Poster som ej är hänförbara till
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens
kostnader enligt resultaträkningen
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens
kostnader enligt resultaträkning

Intäkter
Kostnader
Nettokostnader
Innev.år
Fg. år
Innev.år
Fg. år
Innev.år
Fg. år
60 960
25 522 -161 441 -101 863 -100 480 -76 341
39 269
48 677 -271 285 -292 699 -232 017 -244 023
43 134
40 416 -299 293 -296 910 -256 159 -256 494

-32 206

27 607

33 779

-23 479

111 157

142 222

-698 239

-714 951

1 573

Budget
BudgetNetto
avvikelse
Innev.år
-99 004
-1 477
-229 557
-2 460
-260 372
4 213

4 128 -

-

-587 083 -572 730 -588 932

276

Förutom nämnderna ovan återfinns det även en intern finans inom Kungsörs kommun. Den
interna finansen består av flertalet gemensamma poster för samtliga verksamheter som
budgeteras centralt. I avsnittet Intern finans nedan redogörs det för vilka poster som ingår i
den interna finansen. Intern finans redovisar per den 31 december 2021 en positiv
budgetavvikelse om 8 074 tkr vilket hänförs till största del av lägre utfall av lönerevision samt
ofördelade budgetmedel.
Driftredovisning per verksamhet (tkr)
Övrig politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd
Fritid o Kultur
Pedagogisk verksamhe
Vård och omsorg
Särskilt riktade ins
Pedagogisk verksamhe
Gemensam verksamhet
Justeras: Poster som ej är hänförbara till
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens
kostnader enligt resultaträkningen
Verksamhetens intäkter och Verksamhetens
kostnader enligt resultaträkning

Budget BudgetIntäkter
Kostnader
Nettokostnader
Netto
avvikelse
Innev.år
Fg. år
Innev.år Fg. år
Innev.år Fg. år
Innev.år
19
26
-5 849
-6 793
-7 256
-6 767
-7 942
686
8 826
1 150
-46 760
-30 361
-37 934
-29 211 -29 408
-8 525
1 321
1 347
-25 019
-26 432
-23 698
-25 085 -24 764
1 066
37 962
44 785 -268 199 -274 250 -230 238 -229 465 -228 716
-1 522
35 681
33 441 -264 691 -251 889 -229 010 -218 449 -224 238
-4 772
7 478
8 471
-19 139
-16 369
-11 661
-7 898 -15 275
3 614
26
30
-1 777
-1 938
-1 750
-1 908
-1 729
-22
52 050
25 365
-99 159
-83 439
-47 109
-58 075 -56 861
9 752

-32 206

27 607

33 779

-23 479

1 573

111 157

142 222

-698 239

-714 951

-587 083

4 128 -

-

-572 730 -588 932

276

Intäkter och kostnader för föregående år och den resultaträkning som återfinns i avsnittet
Resultaträkning under kapitlet Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar är
inte motparts eliminerat vilket innebär att siffrorna är missvisande. Eliminering av motparter
för 2020 har inte kunnat genomföras under 2021. Förutom motpartseliminering återfinns det
en intern finans.
Samtliga nämnders väsentliga händelser redovisas under avsnittet Förvaltningsberättelse
under respektive nämnds väsentliga händelser. Nedan följer en redogörelse för respektive
nämnds resultat för 2021 samt en framtidsutsikt kopplat till de ekonomiska utmaningarna.
53

Sida 111 (490)

Barn- och utbildningsnämnden
2020
Förvaltning
(tkr)

2021

jan-dec
Utfall

jan-dec
Utfall

Budget

Avvik

Diff 20/21

Barn och utbildning
Politisk verksamhet
Musikskola/kulturskola
Fritidsverksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg
Grundskola

596

719

757

38

123

961

1 015

1 018

3

54

2 478

2 324

2 425

101

-154

56 779

50 155

50 923

767

-6 623

825

983

930

-53

158

108 570

99 024

98 975

-49

-9 547

Gymnasieutbildning

43 011

43 560

45 532

1 973

549

Särskola

15 778

20 885

17 391

-3 495

5 108

Vuxenutbildning

4 501

4 795

3 698

-1 098

294

Äldreomsorg

3 003

0

0

Flyktingmottagande

123

3 331

5 249

1 917

3 208

Förvaltningsledning

7 396

5 225

2 659

-2 565

-2 172

244 023

232 017

229 557

-2 460

-12 006

Totalt Barn- och utbildning

-3 003

Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2021 ett ekonomiskt utfall om 232 017 vilket är
en negativ budgetavvikelse på -2 460 tkr, vilket motsvarar en förbrukning på 101,1 procent av
budget. Barn- och utbildningsnämnden har under året tagit beslut om sparåtgärder
motsvarande 7 000 tkr, som i sin helhet verkställdes under 2021. Det innebär bland annat att
förvaltningen kommer att sänka sina kostnader genom att minska personalstaten med
20 årsarbetare. Nämnden har exempelvis avvecklat Solbackens förskola och Smultrongångens
lokaler.
Dessutom råder allmän återhållsamhet inom verksamheterna förskola, grundskola och
vuxenutbildning. Förskolan har haft ett minskat tryck på grund av coronapandemin och
därmed har flertalet effektiviseringsåtgärder kunnat sättas in som har genererat ett
budgetöverskott. Grundskolan redovisar ett smärre underskott under verksamhetsåret 2021.
Även vuxenutbildningen har genom insatta åtgärder genererat ett överskott. Dessutom kan
nämnas att fritidsgårdarna redovisar ett överskott vid årets slut på grund av minskat
öppethållande under coronapandemin.
Nämnden hade ytterligare sparkrav om -8 300 tkr i inledningen av året, utöver ovan nämnda 7 000 tkr. I och med att utfallet för verksamhetsåret 2021 har förbättrats, främst gällande
gymnasieskolan, vuxenutbildning och förskola, är en del av sparkravet inhämtat och
motsvarar nu -2 460 tkr. Det är den främsta anledningen till nämndens totala
budgetunderskott. Kommunstyrelsen har uppdragit åt nämnden att se över alla sina
verksamheters ekonomi för att hitta förslag till åtgärder som sänker kostnaderna vilket
förvaltningen har levererat dock har nämnden beslutat att inte vidta ytterligare åtgärder under
2021.
Utöver sparkraven har kostnaderna för särskolan ökat med 3 495 tkr jämfört med vad som
antogs inför beslutet om budget 2021, på grund av ökad inflyttning och nyinskrivna. För att
minimera underskottet på särskolan startas en integrerad särskolegrupp i kommunen till
höstterminen på Hagaskolan, vilket kommer att reducera underskottet i år med cirka 1 000 tkr.
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Det beror på att fler elever då får möjlighet att gå i skolan på hemmaplan och kommunen inte
behöver köpa tjänsterna från andra kommuner.
Under året har barn- och utbildningsnämnden fått flera budgettillskott. De 4 000 tkr som
beslutades om i juni (KF 2021-06-14 § 107) behandlades först i kommunfullmäktige (KF
2021-05-10 § 80) där det beslutades att förstärkningen skulle användas till elever med
särskilda behov inom grundskola och förskola samt att tidigare effektiviseringsförslag om
begränsat öppethållande på fritidsgårdarna skulle dras tillbaka. Budgettillskottet grundades i
en förändrad skatteprognos från SKR och får enligt fullmäktige inte användas till att täcka
underskott. Bedömningen är att hela tillskottet kommer att användas till ökade kostnader
resterande del av 2021.
I samma beslut (KF § 107) fanns en förstärkning genom en fördelning av budgetmedel mellan
nämnderna. Effektiviseringen på 2 000 tkr av städorganisationen, i samband med
omorganisationen av kost och städ till den för året nya serviceenheten (tillhörande
kommunstyrelseförvaltningen) användes för att förstärka barn- och utbildningsnämndens
budget med 1 600 tkr. Socialnämnden fick 300 tkr i tillskott och kommunstyrelsen 100 tkr.
Barn- och utbildningsnämndens framtidsperspektiv lyfter problematiken med att utvecklingen
går generellt mot större krav i samhället på att alla får en högre utbildningsnivå. Det gäller
både ungdomar och vuxna. En oönskad konsekvens är att många gymnasieutbildningar
upplevs för krävande och att eleverna inte fullföljer utbildningarna. Det innebär att det blir ett
ökat behov av att det kommunala aktivitetsansvaret erbjuder dessa ungdomar meningsfulla
alternativ och förhoppningsvis en väg tillbaka till studier. För att lyckas få fler vuxna i arbete
pågår bland annat ett samarbete mellan vuxenutbildningen och näringslivsenheten med syfte
att anpassa utbildningsinsatser efter företagens behov.
Dessutom är den demografiska utvecklingen enligt befolkningsprognosen en utmaning både
på kort- och lång sikt. Befolkningsprognosen innebär att vissa verksamheter behöver utökas,
främst inom förskola, medan andra behöver utökas temporärt. Båda dessa utökningar innebär
att nya verksamhetslokaler måste tillskapas för att tillgodose behovet som
befolkningsökningen innebär enligt prognosen. Förutom verksamhetslokaler behövs det
dessutom personella resurser samt materiella resurser.

Socialnämnden
Socialförvaltningen
Politisk verksamhet

692

716

669

-47

23

Vård och omsorg om äldre

96 240

99 482

98 989

-493

3 242

Insatser LSS/LASS

71 412

78 747

74 835

-3 912

7 335

5 157

5 616

5 848

232

459

Insatser ej LSS/LASS
Färdtjänst

861

821

1 820

999

-39

Individ och familjevård

30 878

29 767

30 135

368

-1 110

Ekonomiskt bistånd

10 898

11 729

10 924

-805

832

Flyktingmottagande

2 253

2 016

3 022

1 006

-236

Arbetsmarknadsåtgärder
Förvaltningsledning
Covid-19
Totalt Socialförvaltningen

5 522

6 313

7 005

691

791

32 581

23 871

28 892

5 021

-8 711

-2 920

-1 767

1 153

-2 920

256 159

260 372

4 213

-335

256 494
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Socialnämndens utfall per den 31 december 2021 uppgår till 256 159 tkr vilket är en positiv
avvikelse mot budget på 4 213 tkr, vilket motsvarar en positiv avvikelse med 1,62 procent.
Vid delårsrapport 2 per den 31 augusti 2021 prognostiserade socialnämnden en budget i
balans för 2021. Under hösten har socialnämnden reviderat sin prognos löpande i takt med att
socialförvaltningen har genomfört de effektiviseringar som nämnden har beslutat samt att
nämnden har mottagit fler och fler statsbidrag under hösten. Under 2021 mottog
socialnämnden 12 285 tkr i statsbidrag varav 8 315 tkr har använts. Statsbidragen som
socialnämnden har mottagit har både varit generella och riktade var många av de riktade
statsbidragen har finansierat kostnader som socialnämnden tidigare haft och därmed inneburit
kostnadsdämpning för socialnämnden och inte utökad verksamhet. Förutom generella och
riktade statsbidrag har socialnämnden även mottagit statsbidrag för covid-19 för bland annat
skyddsmaterial som köptes in 2020 men var medlen mottogs under 2021 och påverkar därför
2021 års resultat. Kungsörs kommun som arbetsgivare har även mottagit ersättning från
Försäkringskassan för sjuklönekostnader på grund av den pågående pandemin var
socialnämnden har mottagit 2 098 tkr trots att sjukfrånvaron under 2021 är lägre än 2019. Alla
dessa faktorer påverkar socialnämndens resultat och har lett till att socialnämnden redovisar
per den 31 december 2021 en stor positiv avvikelse om 4 213 tkr.
Inom socialnämndens verksamhetsområden redovisar samtliga verksamheter en positiv
budgetavvikelse förutom nämnden och området för funktionsstöd som redovisar en negativ
avvikelse om -1 905 tkr. Nämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på grund av högre
kostnader för arvoden under 2021 än budgeterat. Den största anledningen till att området för
funktionsstöd redovisar en negativ avvikelse hänförs till boende med särskild service, BMSS.
Inom verksamhetsområdet BMSS har det bland annat varit bristande brandskydd på
Näckrosens gruppboende och enheten har därför varit tvungna att bemanna med ytterligare en
vaken natt varje dygn för att ha beredskap utifrån att det eventuellt skulle börja brinna. Till
följd av bristande brandskydd ska enheten flytta till Tallåsgården och har därför betalat för
anpassningskostnader under 2021 för att lokalen ska kunna användas av verksamheten.
Socialnämndens framtidsperspektiv bygger på de behov som samtliga socialnämndens
verksamheter har när det kommer till kompetensutveckling och kompetensförsörjning för att
klara av framtida behov. Den ökade demografin av 80+ i Kungsörs kommun enligt
befolkningsprognosen kommer innebära ytterligare resursbehov samt utökade
verksamhetslokaler. Vidare har Kungsör en alltmer växande grupp äldre med demenssjukdom
vilket kommer innebära att äldreomsorgen inom socialnämnden måste ställa om sin
verksamhet och kompetensutveckla personalen gällande demenssjukdom och multisjuka
äldre. Region Västmanland och kommunerna i länet har påbörjat omställningen till Nära
vård. Konceptet Nära vård innebär tät samverkan mellan regionerna och kommunerna, där
patienternas behov tillmötesgås i långt högre utsträckning i det egna hemmet. Det ökar
eventuellt behovet av resurser i kommunerna på sikt. En del i arbetet med Nära vård har
socialnämnden fokuserat på förebyggande insatser för att dämpa de eventuella framtida
kostnaderna.
Ett ytterligare led i att dämpa framtida kostnaderna är genom digitalisering för att öka
självständigheten dock så är behovet stort för digitalisering inom socialnämnden. Under 2021
har läkemedelsrobotar placerats ut vilket har inneburit effektivisering för omvårdspersonal
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som inte behöver åka ut för att ge läkemedel. Läkemedelshanteringen är 100 procent under
2021.
Inom funktionsstöd är det stora problemet att personer inom
funktionsstödsverksamhetsområde börjar bli äldre och deras sjukdom innebär ökat vårdbehov.
Under de kommande åren kommer det bli fler och fler äldre då de flesta som återfinns inom
funktionsstödsverksamhetsområdet blev kommuninvånare på 70-talet när institutionerna i
Kungsör lades ned. De förändrade behoven ställer krav på kompetensutveckling av
medarbetarna och att arbetssättet kommer att behöva förändras. Regeringen föreslår även
lagändring inom personlig assistans vilket kan komma att innebära ökade kostnader för
Kungsörs kommun då vissa så kallade Försäkringskassanärenden kommer att övergå till
kommunala ärenden var kommunen ska stå för hela kostnaden.
Inom individ- och familjeomsorgen ställs det högre krav på barnperspektivet vilket innebär att
IFO kan komma att vara mer involverade i ärenden var det finns barn.
Arbetsmarknadspolitiken på regeringsnivå påverkar arbetsmarknadsenheten inom IFO:s
verksamhet. I och med budgeten som antogs av riksdagen under hösten 2021 så kommer
arbetsmarknadsenheten att minska med 2,0 årsarbetare då beställningar av kommunala
insatser från Arbetsförmedlingen minskar och i vissa fall upphör. Arbetsmarknadsenheten
inom IFO kommer att ställa om och fokusera på att få ut individer på praktik inom
kommunala verksamheter och reducera arbetsbelastning inom socialnämndens andra
verksamheter genom att genomföra icke kvalificerade uppdrag såsom tvätt.
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Kommunstyrelsen
Verksamhet
(redovisning i tkr)
Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska partier
Revision
Övrig politisk verksamhet
Delsumma politisk verksamhet

2020
Utfall

Utfall

2021
Budget

Avvik

3 464
458
585
972
5 479

3 638
458
715
1 010
5 821

4 159
458
631
1 268
6 516

521
0
-84
258
695

Fysisk o teknisk planering*
Näringslivsfrämj o turism
Gator, vägar
Parker**
Miljö- och hälsoskydd***
Räddningstjänst
Delsumma infrastruktur o

1 825
3 198
10 462
2 204
3 768
7 618
29 075

-1 199
3 261
10 270
5 485
12 846
7 187
37 850

1 777
3 451
10 689
2 248
4 073
7 070
29 308

2 976
190
419
-3 237
-8 773
-117
-8 542

Allmän fritidsverksamhet
Stöd till studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet
Bibliotek
Anläggningar
Delsumma kultur- och fritid

2 425
298
949
5 073
12 900
21 645

1 765
300
1 168
4 950
12 188
20 371

2 207
307
1 260
5 096
12 451
21 321

442
7
92
146
263
950

1 908

1 729

1 728

-1

18 234

12 210

17 966

5 756

0

22 499

22 165

-334

76 341

100 480

99 004

-1 476

Kommunikationer
Gemensam verksamhet
Kost och städ, serviceenheten
Kommunstyrelsens förvaltning

*Rättelse av exploateringsredovisning
** Rivning av silon nära hamnen
***Sanering Björkskogsskolan samt framtida miljösanering i Kungsörs kommun

Kommunstyrelsens utfall per den 31 december 2021 uppgår till 100 480 tkr vilket är en
negativ budgetavvikelse på 1 476 tkr, vilket motsvarar en förbrukning på 101,49 procent av
budgeten för 2021. Den negativa budgetavvikelsen hänförs i sin helhet till reserveringen för
miljösanering i samband med årsredovisningen som påverkar utfallet för miljö- och
hälsoskydd. Ekonomin i kommunstyrelsens egen förvaltning påverkas i mycket hög grad av
flertalet jämförelsestörande poster i år, som genererar både intäkter och kostnader av
engångskaraktär.
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Under året har det gjorts flertalet rättelser av historisk bokföring. Återbäring på insatskapital
hos Kommuninvest ekonomisk förening har ackumulerats på ett skuldkonto tidigare år men
bokförs numera som intäkter i stället, vilket gör att det på årets resultat påförs en ej
likviditetspåverkande post motsvarande 7 249 tkr. Till dessa tillkommer ränteintäkter som
också har redovisats som skulder, men som numera bokförs som finansiella intäkter i
finansnettot (alltså inte inom ramen för kommunstyrelseförvaltningen).
Andra historiska rättelser avseende exploateringsredovisningen påverkar det samlade
resultatet positivt med ca. 3 440 tkr (se verksamhet Fysisk och teknisk planering). Reavinster
från försäljningsintäkter har tidigare bokförts som anläggningstillgångar och skrivits av. Den
rättelsen är inte heller likviditetspåverkande.
Även på kostnadssidan finns betydande poster i årets prognos. Till att börja med ska nämnas
en ”fördelningssnurra” av gemensamma kostnader för kommunens administration kopplad till
kansli-, ekonomi- och personalavdelningarna. Med början 2018 har underskott uppstått, som
har gjort att avdelningarna inte har täckt sina kostnader med intäkter från barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och bolagen. Då har den i stället täckt kostnaderna via
annan finansiering. Därför redovisas ett underskott motsvarande cirka -1 400 tkr på
administrationen i år.
En annan mycket större post som påverkar årets resultat är rivningen av silon nära hamnen.
Rivningen klassas inte som en investering då marken inte ska säljas vidare och har därför
bokförts som en driftskostnad på 3 235 tkr. En annan åtgärd under året är saneringen av
Björskogsskolans skolgård för -1 500 tkr. Sanering klassas inte heller som investering och
kostnaden bedöms inte vara en skolkostnad varför den inte heller har påförts barn- och
utbildningsnämndens budget.
Under en längre period har det pågått en miljöutredning i Kungsörs kommun vilket har
påvisat en stor miljöskuld som Kungsörs kommun och kommunstyrelsen måste hantera.
Kungsörs Kommunteknik AB, KKTAB, har på uppdrag av kommunstyrelsen genomfört en
utredning under 2021 för att åtgärda dessa miljöskulder. Det som KKTAB har funnit under
2021 och som kommunstyrelsen har reserverat i sitt resultat för 2021 uppgår till 7 000 tkr
vilket enbart är de preliminära kostnaderna. Den totala miljöskulden förväntas uppgå till
mellan 35 och 40 mnkr.
Under året har upphandling av nytt beslutsstödsystem pågått och hösten 2021 påbörjades
implementeringen av Hypergene. Det är ett omfattande projekt tillsammans med Arboga och
Köping inklusive bolag samt Västra Mälardalens kommunalförbund (Surahammar har en
option att gå med). Kostnaden för projektledare i Köpings kommun och installationen av
systemleverantören har påverkat årets resultat i sin helhet. Tidplanen för färdig
implementation är hösten 2022 då internkontrollen ska implementeras.
Kommunstyrelsens förvaltning kommer under 2022 arbeta med fördelningskostnader för
Hypergene mellan Kungsörs kommun och de kommunala bolagen samtidigt så kommer ett
arbete pågå med fördelning av övriga gemensamma kostnader.
Förstudien om ett nytt e-handelssystem har pågått under hösten vilket har gjorts gemensamt
med Arboga, Köping, Surahammar och Västra Mälardalens kommunalförbund. En remiss
skickades till ekonomicheferna inom KAKS kommuner innan jul. Förstudietiden har inneburit
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en kostnad för Kungsör på ca. 108 tkr. Uppskattningsvis innebär ett nytt system en årlig
kostnad på ca. 300 tkr för Kungsörs kommun och syftet är att förebygga inköp utanför avtal.
Slutredovisningen av förstudien kommer att ske under 2022.
Överskottet på 695 tkr för nämnd- och styrelseverksamheten antas vara en effekt av
coronapandemin. På de gemensamma verksamheterna, finns utöver ovan nämnda
administrativa kostnader och insatskapitalet, budgetavvikelser på flera små poster som till
exempel livsmedel och IT-samordning (500 tkr) samt en negativ post avseende det nya
delägarskapet i Energikontoret i Mälardalen AB (39 tkr).
Ser vi framåt så har Kungsör och förvaltningen en mycket spännande framtid att möta. Vi har
under de senaste 5-6 åren utvecklat Kungsör från att vara en stillastående kommun och
verksamhet till att vara en framåtsyftande och växande kommun. Vi fortsätter arbeta med
detaljplaner för att ha ett kontrollerat ökat boende med en tillväxt på 1,5-2 procent per år. Det
vi måste få till är bostadsrätter för att skapa fler möjligheter för att få till en omflyttning i
Kungsör som gör att de som lämnar villan ändå vill bo kvar i Kungsör då det finns mycket att
välja på. Att växa innebär att vi även måste planera för ökat antal barn vilket medför
utbyggnad av förskola och skola.
Den äldre befolkningen över 80 år beräknas bli dubbelt så många vilket gör att vi även måste
planera för trygghetsboenden och särskilda boenden de kommande 3-10 åren.
Att möta framtiden innebär även att vi måste vara med i den digitaliseringsvåg som sveper
över Sverige och världen. Här har inte Kungsör de egna resurserna att utveckla de digitala
tjänsterna utan vi måste kunna ta rygg på de större städerna, Inera och övriga företag som
utvecklar digitala tjänster för främst vård, omsorg och skola. VMMF har påbörjat sin digitala
resa och redan utvecklat en rad tjänster men framtiden rör sig mot ytterligare digitalisering
och teknikutvecklingen är oerhört snabb så idag vet vi inte riktigt vad vi behöver i morgon för
den tekniken finns inte idag.
Att fortsätta se möjligheter i samverkan är ett måste för små kommuner så att utveckla våra
gemensamma förbund och utveckla våra bolag mot en framtid där vi mer samarbetar i Västra
Mälardalen med övriga kommunala bolag är definitivt en väg att gå för oss om vi ska klara
den service som kommer förväntas av oss.
Miljömässigt måste vi hitta vägar för att nå en mer hållbar framtid genom återvinning av
material så att vi som organisation inte förbrukar mer resurser. Vi ser även över vår
fordonshantering och ser framför oss att vi i framtiden åker fossilfritt även om vi idag inte ser
möjligheten för alla fordon men den utvecklingen kommer att komma.
Pandemin har gjort att vi får möta framtiden med andra arbetssätt och även här har vi
möjligheter genom digitalisering. Personalbehovet framåt kommer vara extremt stort och då
kommer vi konkurrera med 289 andra kommuner för att få rätt kompetens.
Intern finans
Totalt intern finans

-4129

-1 574

6 500

8 074

2 555

Intern finans består av flertalet gemensamma poster för samtliga verksamheter som
budgeteras centralt. Från och med i år påverkas pensionsavsättningen och ansvarsförbindelsen
för pensioner av nya livslängdsantaganden och kostnaderna blir märkbart högre än tidigare.
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Till skillnad från tidigare beräkningsgrunder tar de nya antagandena hänsyn till livslängden
hos dem som arbetar i kommunsektorn specifikt och att det finns skillnader i dödlighet mellan
hög- och låginkomsttagare. Effekterna för kommunsektorn blir att pensionsskulden ökar
eftersom anställda i kommuner och regioner lever längre än vad tidigare antagande har
presumerat – framförallt lever männen längre. Procentuellt sett beräknas pensionsskulden öka
med 3,8 procent i kommunerna och 5,2 procent i regionerna.
För Kungsör innebär det enligt den senaste prognosen från pensionsförvaltaren KPA, en
budgetavvikelse med 4 648 tkr. Budgetavvikelsen för pensioner täcks dock av det höjda
interna personalomkostnadspålägget och det förhållandevis låga utfallet jämfört med budget i
lönerevisionen. Dessutom kvarstår det medel för ökade kapitalkostnader för 2021 då
nämnderna inte har kompenserats för investeringarna som aktiverades i samband med
bokslutet. Det kvarstår även medel för oförutsedda kostnader som inte har fördelats ut under
2021. Totalt för intern finans uppgår budgetavvikelsen för 2021 till 8 074 tkr.

Ekonomisk uppföljning av kommunens bolag samt förbund
Kungsörs Kommunföretag AB (KKAB) Koncern

Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet
Tillsvidareanställda

Koncern
2021
2020
184 575 153 377
4654
8 113
10,1
10,8
986 999 880 851
55
57

Moderbolag
2021
2020
1
0
1
56
82,2
82,2
64 590
64 666
0
0

Kungsörs kommun bildade vid årsskiftet 2008/2009 en bolagskoncern med Kungsörs
Kommunföretag AB (KKAB) som moderbolag. KKAB äger Kungsörs Kommunteknik
(KKAB), Kungsörs Vatten AB (KVAB) samt Kungsörs Fastighets AB (KFAB). KKAB ägs
till 100 procent av Kungsörs kommun.
Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för de kommunala bolagen. Kungsörs
Kommunföretag AB ansvarar för att fullmäktiges direktiv verkställs inom bolagskoncernen.
Kommunfullmäktiges beslut som ägare riktas till moderbolaget Kungsörs Kommunföretag
AB, som vidarebefordrar beslut som rör bolagen i koncernen. Moderbolaget återrapporterar
utfallet till kommunstyrelsen.
KKAB har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar utifrån av
fullmäktige givna instruktioner samt att samordna och utveckla verksamheten för företagens
och Kungsörs kommuns räkning.
Under året har bolagspolicyn från 2013 reviderats av kommunfullmäktige den 10 maj. Nedan
redogörs för de väsentliga händelserna, den ekonomiska uppföljningen samt
framtidsperspektiv av samtliga dotterbolag inom KKAB:s koncern.
Kungsörs Fastighets AB (KFAB)
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Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet Tillsvidareanställda

2021
65 834
5 762
36,9
251 928
11

2020
64 962
6 433
36,5
238 595
11

Kungsörs Fastighets AB (KFAB) är Kungsörs allmännyttiga bostadsbolag och har till föremål
för sin verksamhet att inom Kungsörs kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar. KFAB
ägs av 100 procent av KKAB.
Verksamhetsåret 2021 har präglats av pandemin och KFAB har anpassat sin verksamhet
utifrån de restriktioner och rekommendationer som har funnits under året. Bostadskön har
under året ökat och vid årsskiftet stod knappt 1 200 personer i bostadskön, vilket innebär att
det kan ta upp emot 1,5 år innan bostadserbjudande från KFAB. Den ökade kön ligger också
till grund för att producera ytterligare fastigheter vilket också bidrar till målet för Kungsörs
kommun att nå 9 000 invånare år 2025. KFAB skapar ytterligare lägenheter på Kaplanen 7
och Kaplanen 9 vilket innebär 32 stycken lägenheter för uthyrning.
Bolaget redovisar per den 31 december 2021 ett resultat på 5 762 tkr efter skatt på årets
resultat. Under hösten 2021 har KFAB gjort ett extra koncernbidrag motsvarande 3 500 tkr.
Per den 31 december 2021 uppskattades fastigheterna ha ett marknadsvärde på 456 232 tkr,
att jämföra med ett bokfört värde på 172 610 tkr.
Framtidsperspektivet för KFAB präglas av behovet med att arbeta för att fler lägenheter i
KFAB:s bestånd ska vara lägenheter med stor tillgänglighet. Detta för att möta det ökade
antalet äldre i kommunen. Det behövs fler lägenheter som kan anses vara trygghetsbostäder,
då många önskar bo i egen lägenhet men också med möjligheter till gemensamma lokaler och
restaurang.
Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB)

Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet Tillsvidareanställda

2021
117 368
57
1,4
548 082
39

2020
90 378
1 792
1,6
471 323
41

Kungsörs Kommunteknik AB (KKTAB) är Kungsörs kommuns tekniska bolag och arbetar på
beställning av Kungsörs kommun. I beställningen ingår teknisk verksamhet, service och
underhåll av kommunens verksamhetslokaler och fordon samt utredning, projektering och
utförande av investerings- och exploateringsprojekt på uppdrag av kommunen. KKTAB ägs
till 100 procent av KKAB.
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Verksamhetsåret har präglats av pandemin och verksamheten har ställt om för att anpassa sig
till de rådande rekommendationerna och restriktionerna och planerat för situationer vid
eventuella personalbortfall på grund av pandemin för både ledning och
utförandeorganisationen. Under året har KKTAB genomfört större investeringar för både
bolagets egen räkning och även som utförare åt kommunen. KKTAB har rekryterat både
fastighetschef och planarkitekt under året. Under året har KKTAB planerat för nya
bostadsområden på både egen mark och även åt Kungsörs kommun samt att de har varit
byggledare för den nya förskolan, Paletten. Dessa saker genomförs för att Kungsörs kommun
ska nå målet om 9 000 invånare år 2025.
KKTAB är ett i stort sett 100 procent skattefinansierat bolag och ekonomin är något
ansträngd. Bolaget står för den största delen av kommunkoncernens bruttolåneskuld och
belåningsgraden (långfristiga skulder i förhållande till totala skulder och eget kapital) uppgår
till 83,8 procent den 31 december 2021, en del av den långfristiga skulden har klassats som
kortfristig skuld då den förfaller inom ett år, dock kommer inte KKTAB att betala tillbaka
skulden utan behöver förlänga dessa lån och därför uppgår den faktiska belåningsgraden till
92,8 procent. Bolaget redovisar per den 31 december ett smärre överskott på 57 tkr.
Investeringarna finansieras genom lån. De små marginalerna gör att vädret blir avgörande för
resultatet, när en sådan post som vinterväghållning är svår att prognostisera. Under våren
anhöll bolaget om utökad borgen med 17 860 tkr från kommunfullmäktige för att möjliggöra
reinvesteringar (Kommunfullmäktige, 2021-04-12 § 48). Situationen är inte hållbar.
I bolagets balansräkning finns uppskrivningar för att bevara soliditeten. Uppskrivningsfonden
uppgår till 19 422 tkr. Enligt kommunal redovisningslag är uppskrivningar inte tillåtna och
dessa måste därför elimineras i den sammanställda redovisningen. Det egna kapitalet uppgår
till 7 497 tkr. Skulle uppskrivningsfonden tas bort skulle det egna kapitalet vara -11 925 tkr.
KKTAB:s framtidsperspektiv bygger till stor del på att klara av det anstränga ekonomiska
läget. Bolaget arbetar med nyckeltalsberäkning för att ta fram en nybeställning då den gamla
beställningen inte inkluderar nya skötselområden som KKTAB har idag. Bolaget arbetar även
med fastighetsfrågor när det kommer till underhållsplanering för både kort- och lång sikt samt
lokalförsörjningsplan då ny fastighetschef är på plats. Lokalförsörjningsplanen är en del av
investeringsprocessen för att tydliggöra de ekonomiska kostnaderna som lokalerna innebär.
Kungsörs Vatten AB (KVAB)
Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet Tillsvidareanställda

2021
16 900
0
5
204 963
5

2020
16 872
0
7
184 950
5

Kungsörs Vatten AB (KVAB) är ett taxefinansierat bolag och har i uppdrag att inom
kommunen producera och distribuera dricksvatten, omhänderta och rena avloppsvatten och
dagvatten och annan därmed förenlig verksamhet. KVAB ägs till 100 procent av KKAB.
Under året har flertalet större projekt pågått bland annat byggnation av helt nytt slamsteg och
biologisk rening i avloppsreningsverket i Kungsör, en annan större investering är byggnation
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av VA-ledningar till Valskog. Även inom KVAB har pandemin påverkat verksamheten och
verksamheten har ställt om och genomfört en plan för eventuellt personalbortfall för både
ledning och utförandeorganisationen.
Då KVAB är en taxefinansierad verksamhet så ska årets resultat för bolaget vara +/- 0.
Resultatet per den 31 december 2021 uppgick till -1740 tkr. Då bolaget har tidigare
överavskrivningar så balanseras underskottet upp av dessa och således uppgår åretsresultat till
0 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 6 349 tkr per den 31 december 2021.
Framtidsperspektivet för KVAB bygger på att anpassa verksamheten utifrån de nya krav som
ställs på VA-verksamheter och att se över och ta fram underhållsplaner för befintlig
infrastruktur. Dessutom pågår det en utredning av gemensamt VA-bolag mellan Kungsörs
kommun och Arboga kommun för att klara av framtidens behov både utifrån kompetens och
drift.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF)
Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet Tillsvidareanställda

2021
15 838
308
60
6 566
19

2020
14 163
406
60
5 691
19

Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett kommunalförbund för Arboga och
Kungsörs kommuner som bildades den 1 januari 2011. Förbundets uppgifter är att fullgöra
kommunernas uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet.
Förbundet ansvarar också för kommunernas energirådgivning.
Uppdraget är formulerat i ett reglemente och en förbundsordning som innebär
myndighetsutövning inom miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, tobak och liknande
produkter, alkohollagen (folköl), lagen om sprängämnesprekursorer, tillsyn enligt lagen om
receptfria läkemedel samt myndighetsutövning inom plan- och bygglagen (utom de delar som
avser planläggning).
Förbundet har fortsatt arbeta utifrån de omställningar som gjordes 2020 med bland annat
schemalagt distansarbete. Många möten som normalt är fysiska har i stället genomförts
digitalt. Tillsyn som har kunnat utföras utomhus, exempelvis avloppsinspektioner, har fortsatt
som vanligt. En utmaning under covid-19 har varit att rekrytera och introducera nyanställd
personal.
Miljö- och hälsoskyddsenhetens övergång till digital hantering under april 2021 har medfört
ett effektivare och förenklat arbetssätt.
Bygglovenhetens arbete har främst varit inriktat på handläggning av de
ansökningar/anmälningar som inkommit. De flesta kontakterna och mötena har genomförts
digitalt. Totalt har 343 nya bygglovsärenden startats under året. Handläggningstiderna har
klarats bra trots hög arbetsbelastning. Reducering av bygglovavgift har gjorts i tre ärenden på
grund av att handläggningstiden inte klarats. De bygglov som har beviljats har resulterat i att det
tillkommit 43 nya bostäder i Kungsör. Antalet nya bostäder har ökat under året.
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Målet med att den planerade tillsynen ska nås till 100 procent har delvis uppfyllts vilket beror
på att viss tillsyn har prioriterats ned. Covid-19, vakanser och sjukdom har bidragit till att
målet inte nåtts fullt ut. Totalt har 83 procent av den planerade tillsynen genomförts. Dock har
alla verksamheter med årlig tillsynsavgift fått sin tillsyn utförd vilket gör att förbundet inte
har någon kontrollskuld efter 2021.
VMMF redovisar per den 31 december 2021 ett positivt resultat om 308 tkr. Förbundet har
sedan sin start 2011 redovisat ett positivt resultat och har därmed byggt upp en god ekonomi
och fortsätter att förhålla sig till riktlinjerna för god ekonomisk hushållning.
Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)
Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet årsarbetare

2021
118 765
1 579
4,97
112 412
74,58

2020
147 922
278
3,15
127 187
98,50

Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 och bestod då av en
samordnad räddningstjänst för kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 2006 utökades
VMKF med ett antal administrativa funktioner så som exempelvis gemensam IT, telefoni och
upphandling. 2012 blev även Surahammars kommun, medlemmar i förbundet. Från och med
januari 2021 tillhör räddningstjänsten ett annat kommunalförbund, Räddningstjänsten
Mälardalen.
VMKF ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet verksamhetsområden till fyra
kommuner, dess bolag och förbund. Verksamheten har utökats under de senaste åren med
bland annat säkerhetssamordnare och förvaltning av ett antal kommungemensamma system.
Skinnskattebergs kommun anslöt sig till bostadsanpassning under 2020. Uppdraget kan
jämföras med en kommun i storleksordningen av drygt 50 000 invånare. Under de senaste
åren har uppdragens volym ökat samt även dess komplexitet. Flertalet av våra tjänster kräver
olika former av specialistkompetens och det förväntas att vi som stödorganisation ska leverera
tjänster med god kvalitet och hög servicenivå. Ökad styrning och samordning av
kommunernas och bolagens tjänster via VMKF bidrar till effektiviseringar, samsyn och ökad
kvalitet.
Under de senare åren har VMKF visat på negativa resultat och medlemskommunerna har fått
återställa det negativa resultatet. Underskotten har varit direkt hänförda till räddningstjänsten,
varpå deras utträde ur förbundet har förbättrat det ekonomiska läget. Soliditeten har av samma
anledning minskat kraftigt under de senaste åren. För närvarande är soliditeten på 4,97
procent och orsaken till att det höjts jämfört mot 2020 är att det egna kapitalet stärkts genom
ett positivt resultat. Försäljningar av anläggningstillgångar till Räddningstjänsten Mälardalen
bidrar även det till ett starkare eget kapital.
Kommunbidragen har minskat väsentligt mellan åren vilket beror på att Räddningstjänsten
bytt förbund vid föregående årsskifte.
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IT- investeringarna håller en fortsatt hög nivå. I samband med investeringarna har nya lån
upptagits då de egna medlen för reinvestering inte finansierar fullt ut. Den långfristiga
låneskulden ökade med 24,4 procent sedan föregående år.

I den översyn som KPMG gjorde för ett antal år sedan lyfts dels ett flertal
utvecklingsområden. Medlemskommunerna har efter det fattat beslut om sex områden som
behöver prioriteras att arbetas vidare med på olika vis. Dessa områden bottnar i VMKF´s
uppdrag, ledning och styrning, tjänster, kvalitet och service och samtliga av dessa områden
förväntas det att ske en skyndsam utveckling av hos VMKF.
Det finns ett glapp mellan medlemskommunernas förväntningar på VMKF och vad förbundet
har förmåga att leverera. VMKF behöver därmed stärka kvaliteten och servicen. Hålla en hög
kvalitet på tjänsterna, där medlemskommunernas behov kan tillgodoses samtidigt som VMKF
skapar stordriftsfördelar genom att just arbeta på ett likartat sätt. Det är en utmaning att
hantera och något vi ser även hos andra förbund.
En effekt av vakanta tjänster inom specialistavdelningen, löneavdelningen och ITavdelningen samt också för få tjänster inom upphandlingsenheten under året har bidragit till
hög arbetsbelastning och för långa handläggningstider. En förväntad utveckling är därmed att
handläggningstiderna kortas ned i takt med att vakanta tjänster tillsätts och att
arbetsbelastningen fortsätter att minska.
Kungsörs Grus AB (KGAB)
Omsättning, tkr
Årets resultat, tkr
Soliditet, procent
Balansomslutning, tkr
Antalet Tillsvidareanställda

2021
51 028
9 839
57,6
41 851
4

2020
47 691
6 958
61,8
33 973
4

Kungsörs kommun äger 25 procent av Kungsörs Grus AB (KGAB). Bolaget är ett
vinstdrivande bolag som levererar grus och bergmaterial till betong- och betongelementindustrin, kommuner, vägsamfälligheter, lantbruk och entreprenörer.
KGAB fortsätter att påverkas av pandemin genom att kunder inte får komma in i de
administrativa lokalerna och att försäljning sker via telefon eller fönsterlucka och bolaget
kommer inte ut till byggarbetsplatser med mera.
Resultatet för KGAB uppgår för 2021 till 9 839 tkr vilket är en förbättring jämfört med
föregående år med 2 881 tkr.
Med de aviserade prisökningarna inom drivmedel så kommer kostnaden för diesel och HVO
att fortsätta att öka vilket innebär ökade kostnader för KGAB. Det kommer dock vara större
entreprenader som kommer snart under 2022 vilket innebär att KGAB kommer leverera
material till vilket kommer motverka kostnadsökningen på drivmedel.
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Investeringsredovisning
Utgift
jan-dec
2021

K onferenssystem sammanträdesrum
82
Utbyte bilar en bil per år
Bil kost/städ
N ytt beslutstödsystem
Hamnprojektet
586
Folkets park
Busshållsplats K ungsgatan
512
Renovering av Skillingepaviljongen
1 537
Belysning K ungsör
401
Flytt av lekpark kraftledning
Passage K ungsgatan (vid Bagarn)
N y G c Storgatan
Entré K ungsör anslutning G ranlidsvägen 2 694
G bl utbyte av högtrycksnatrium
803
G bl utbyte av mätare till egna skåp
485
Reinvestering asfalt
1 970
Trafikåtgärder tätort
G rönytestruktur/träd
395
N ya lekplatser
789
Siktvägen VA
2 000
Vägrenovering i samb med VA förnyelse 1 689
N ya vindskydd
49
Spår och leder (ej K ungsörsleden)
113
Byggnation G ranlidsvägen
2 002
Belysning G c Söders gärde
307
G c Skillingeudd
1 046
G c-väg Ulvesund/Torsgatan
601
Blåmesvägen
303
Skäggdoppingvägen
400
Torgbyggnaden
412
Björskogsskolans skolgård sanering
N ybyggnad K innekulle förskola
0
Totalt Kommunstyrelsen
19 176

Överfört från

Budget
2021

Reviderad

2020
budget
KF 2021-05-10 KF 2021-06-14
§ 81
§ 108

0
280
300
400

280
300
400

218

300
400
380

218
1 400
415
350
275
0
1 444
800
481
2 000
0
400
800
2 000
3 750
50
113
2 000
354
1 073
601
300
400
380

1 830

20 584

1 400
400
350
275
400
1 444
800
481
2 000
250
400
800
2 000
3 750
50
113

15

-400

-250

2 000
354
1 073
601

13 793

4 961

Totalt
budget
2021

Budgetavvikelse

-82
280
300
400
-586
0
-294
-137
14
350
275
0
-1 250
-3
-4
30
0
5
11
0
2 061
1
-1
-2
47
27
0
-3
0
-32
0
0
1 408

67

Sida 125 (490)

Inventarier förskolan
IK T infrastruktur förskolor
Skolgårdsutrustning förskolor
IK T infrastruktur skolor
Skolgårdsutrustning skolor
K lassrumsinventarier
N y förskola K innekulle
Totalt Barn- och utbildningsnämnden

382
21
426
422
435
1 686

IT-infrastruktur
D igitala hjälpmedel för trygghet
D igitala hjälpmedel
Arbetstekniska hjälpmedel
Verksamhestsystem utbyte VIVA
Inventarier ny boendeenhet Södergården
Inventarier Lärken
410
Inventarier IFO (Turisten 6)
428
Inventarier AO F (Slöjdsalen Ulvesund)
43
Totalt Socialnämnden
881
Total Kommunen
21 743

400
70
500
100
600
500
3 500
5 670

400
70
500
100
600
500
0
2 170

18
49
74
100
178
65
0
484

1000

350
300
150
100
1 000
1 000

300
250
1 800
21 263

300
250
3 450
26 204

350
300
150
100
1 000
1 000
-410
-128
207
2 569
4 461

0

-3 500
-3 500

350
300
150
100
1000

1 650
6 611

0
-1 670

Investeringsuppföljning
En investering definieras som ett inköp som är avsett att innehas stadigvarande i kommunen
och som har en ekonomisk livslängd på minst tre år samt överstiger ett prisbasbelopp
exklusive moms (47 600 kronor år 2020). Kommunfullmäktige beslutar om investeringsramar
och investeringsobjekt för samtliga nämnder inom Kungsörs kommun. Kommunfullmäktige
har dessutom beslutat om investeringar utanför budgetprocessen, dessa investeringar
redovisas ovan utan budget fast med utfall.
Investeringsnivån för Kungsörs kommun är hög och uppgick till 26 204 tkr 2021. Kommunen
hade för 2021 budgeterat för en självfinansieringsgrad på endast 39 procent vilket är
väsentligt lägre än den genomsnittliga självfinansieringsgraden under åren 2016–2020, som
uppgick till knappt 78 procent (källa: kolada.se). För att klara av en god ekonomisk
hushållning behöver de skattefinansierade investeringarna i både kommunen och KKTAB ha
100 procents självfinansieringsgrad över tid, men under en expansiv period när
befolkningstillväxten är hög, är det lämpligt att göra nödvändiga investeringar. Kommunen
har en god likviditet och klarar av höga investeringsnivåer under en sådan begränsad period.
För 2021 uppgår självfinansieringsgraden till cirka 68 procent, med hänsyn till korrigering av
rättelser av historiska felbokföringar som inte är likviditetspåverkande.
Kungsörs kommun har för verksamhetsåret 2021 ett totalt investeringsutfall på 21 743 tkr
vilket är en positiv budgetavvikelse om +4 461 tkr, exklusive medfinansiering från
Trafikverket som inkommer i november 2022, vilket uppgår till cirka 1 600 tkr.
Samtliga investeringsprojekt som har påbörjats inom kommunstyrelsen är färdigställda per
den 31 december och inga investeringsmedel kommer att begäras överförda av
kommunstyrelsen från 2021 till 2022. Investeringen Passage Kungsgatan är lagd på is och
kommer inte att genomföras. För flertalet projekt finns statlig medfinansiering med 50 procent
– till exempel Granlidsvägen, Söders gärde och Skillingeudd. Beslutad investeringsutgift för
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hamnprojektet är 580 tkr (KF 2021-06-14 § 112). Det saknas däremot ett beslut om
finansiering i budgeten och dessutom formuleras beslutet som att KKTAB beviljas
investeringsmedlen. KKTAB kommer dock att fakturera kommunen för detta.
Installationen av det nya beslutsstödsystemet kommer att belasta driften eftersom kommunen
inte kommer att äga systemet. Det tillför investeringsbudgeten ett överskott med 400 tkr.
Under året har investeringen Nybyggd Kinnekulle förskola (Paletten) överlåtits till KKTAB
efter beslut av kommunfullmäktige.
Inom barn- och utbildning har stora delar av investeringsbudgeten förbrukats och enbart 484
tkr kvarstår vid årets slut. Den enda investeringen som inte har genomförts under året är IKT
infrastruktur kopplat till grundskolor. Inga investeringsmedel från barn- och
utbildningsnämnden kommer att begäras överförda mellan 2021 och 2022.
Socialnämnden har köpt in inventarier till Lärken för 410 tkr utanför budget vilket utjämnas
av överskottet på inventarier ny boendeenhet Södergården som inte har förbrukats under året.
Socialnämndens inventariebudget för Turisten 6 har överskridits och utjämnas av
inventariebudgeten för Slöjdsalen Ulvesund. Större investeringar inom socialnämnden kopplat
till digitalisering har inte genomförts under året till följd av sjukdom av nyckelpersonal.
Utbyte av verksamhetssystemet VIVA har ej genomförts på grund av försenad upphandling.
Socialnämnden har begärt att 1 800 tkr av kvarvarande investeringsbudget för 2021 överförs
till 2022, begäran återfinns i bilagan Begäran av investeringsmedel.
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Redovisningsprinciper
Redovisningen har skett enligt god redovisningssed, i överensstämmelse med
Kommunallagen, Lagen om kommunal bokföring och redovisning samt enligt anvisningar
från Rådet för kommunal redovisning. Undantag kommenteras nedan.
Periodiseringar
Leverantörsfakturor, kundfakturor, räntor, sparade semesterdagar, ferielöner, okompenserad
övertid, skatteintäkter och statsbidrag har bokförts på den period de bedöms tillhöra. Det som
avser perioden januari-augusti och som inte har bokförts skarpt har antingen skuldbokförts
eller fordringsförts för att bokföras på rätt period.
Sociala avgifter
Sociala avgifter har bokförts i form av procentuella personalomkostnadspåslag i samband med
löneredovisningen enligt följande: Anställda samt uppdragstagare med minst 40 procent
tjänstgöring 40,15 procent. Uppdragstagare för övrigt 31,42 procent.
Pensionskostnader och pensionsskuld
Kommunen tillämpar blandmodellen och redovisningen har skett enligt anvisningar från
Rådet för kommunal redovisning.
Hela den individuella delen enligt KAP-KL utbetalas till individuell förvaltning. Den del som
avser perioden jämte löneskatt har skuldbokförts och belastar resultatet för utbetalning under
kommande perioder. Pensionsrättigheter som intjänats före 1998 har jämte löneskatt upptagits
som ansvars-förbindelse.
Kapitalkostnader
De interna kapitalkostnaderna debiteras med rak ränta till en räntesats av 1,5 procent. Räntan
debiteras månaden efter att anläggningen tagits i bruk. Planenliga avskrivningar har beräknats
på tillgångarnas ursprungliga netto-anskaffningsvärden. Avskrivningar har påbörjats månaden
efter anläggningen tagits i bruk.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har upptagits till ursprungligt anskaffningsvärde minskat med
eventuella investeringsbidrag, försäljningsinkomster. I anskaffningsvärdet ingår inga
lånekostnader.
Som anläggningstillgång betraktas anskaffning av tillgång till minst ett basbelopp i
anskaffningskostnad exklusive moms och med en ekonomisk livslängd på minst tre år.
Planenliga avskrivningar har beräknats på tillgångarnas nettoanskaffningsvärde. Tillgångar
som understiger ett basbelopp eller har kortare ekonomisk livslängd än tre år betraktas som
korttidsinventarier och kostnadsförs direkt över resultaträkningen.
Det totala anskaffningsvärdet redovisas på ett separat konto för varje anläggningstyp samt ett
separat konto för ackumulerade avskrivningar för varje anläggningstyp. Avskrivningar
påbörjas månaden efter anläggningen tagits i bruk. På tillgångar i form av mark, konst och
pågående arbeten görs inga avskrivningar.
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Komponentavskrivningar har börjat tillämpas från och med september månad 2020 på
fastigheter, gator och vägar.
Klassificering av finansiella tillgångar
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar.
Avvikelser
Avvikelser från gällande rekommendationer och god redo-visningssed:
Kommunen gör inte någon sammanställd redovisning i delårsrapporten utan endast i
årsredovisningen. I delårsrapporten bedöms förvaltningsberättelsen ge tillräcklig information
om koncernens finansiella ställning.
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Bilaga – Begäran överförda investeringsmedel

Begäran om överförda investeringsmedel från 2021
Socialnämnden

1 000
-410
-129
207
350
300
150
100
1 000

1 800

500

300

2022 Har inte fått info om att medlen funnits, har använt stimulansmedel
Behövs till de tolv nya platserna

2022 Pga IT-strateg varit sjukskriven inte hunnit genomföra

Budget

0
410
429
43
0
0
0
0
0

2 569

Belopp i tkr
Ändamål/investeringsprojekt

1 000
0
300
250
350
300
150
100
1 000

881

Utfall 21- Kvar av
12-31
budget

Nytt verksamhetssystem soc.för
Investeringar Lärken
Inventarier IFO
Inventarier AOF (Ulvesund)
IT Infrastruktur
Digitala hjälpmedel trygghet
Digitala hjälpmedel
Arbetstekniska hjälpmedel
Inv ny boendeenhet Södergården

3 450

Önskemå Överförs till Motivering till överföring av investeringsmedel
l om
vilket år
överförd
budget
1 000 2022-2023 Upphandling fördröjd, VO klar jan 2022, IFO återstår

Totalt Socialnämnden
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2022-04-04
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Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Revisionsberättelse och frågan om
ansvarsfrihet för Kungsörs kommun 2021
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner revisionsberättelsen och beviljar ansvarsfrihet för 2021 års verksamhet till de styrelser och nämnder som ledamot ej
berör samt till de förtroendevalda i dessa organ.

Sammanfattning
Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse,
nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer/
revisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har
utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. Granskningen beskrivs i
revisorernas ”Revisionsberättelse för år 2021” och i bilagan ”Revisorernas
redogörelse”.
Revisorerna har inte varit enliga om revisionsberättelsen, varför det finns två
revisionsberättelser
 en som alla revisorer utom Håkan Sundström undertecknat och
 en som revisor Håkan Sundström undertecknat.
Revisorerna är eniga i bedömningen att
 årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed
 styrelse och nämnder sammantaget i Kungsörs kommun samt de
gemensamma nämnderna Hjälpmedelsnämnden och Västra Mälardalens
Överförmyndarnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
 räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande
 styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig
 resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med det finansiella mål som
fullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige
 beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i
dessa organ.
 godkänner kommunens årsredovisning för 2021

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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Revisionsberättelserna skiljer sig genom att




Revisorerna, exkl Håkan Sundström riktar kritik mot barn- och
utbildningsnämnden (exkl. de tre ledamöter som reserverade sig mot
beslutet) då nämnden under hösten beslutade att inte fortsätta att
vidtaga nödvändiga åtgärder för att få en budget i balans. Beslutet
innebar att nämnden fattade ett beslut att de inte hade för avsikt att
uppfylla det uppdrag som de mottagit av fullmäktige. Fullmäktige
borde ha tillställts nämndens beslut för att kunna ta ställning i
budgetfrågan och dess konsekvenser
Revisor Håkan Sundström riktar anmärkning mot barn- och
utbildningsnämnden för bristande ekonomisk styrning då nämnden
fattade ett beslut om att inte vidta ytterligare åtgärder för att uppnå
en budget i enlighet med fullmäktiges beslut. De tre ledamöter som
reserverade sig från beslutet 2021-09-29 omfattas inte av den delen
av anmärkningen som avser den ekonomiska styrningen.

Beslutsunderlag





Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-04
Revisionsberättelse för år 2021 med bilaga 1 Revisorernas
redogörelse från revisorerna exkl. revisor Håkan Sundström. Övriga
bilagor i form av revisionsrapporter från lekmannarevisorer och
revisionsberättelser i olika bolag finns i akten. För bolagskoncernen
och Kungsörs Grus AB redovisas de i egna ärenden)
Revisionsberättelse för år 2021 med bilaga 1 Revisorernas
redogörelse och bilaga 12 Underlag för bedömning anmärkning från
revisor Håkan Sundström

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Revisorerna
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Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Fråga om anmärkning mot barn- och
utbildningsnämnden kring måluppfyllelse för
bättre studieresultat
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom den riktade kritiken kring
måluppfyllelse för bättre studieresultat men inte förslagen anmärkning.
Motivationen är att det i barn- och utbildningsnämndens årsredovisning
redogörs för de insatser som gjorts och görs för att höja studieresultaten.
Mycket har gjorts för att förbättra resultaten.

Sammanfattning
Revisorerna har inte varit eniga i sin revisionsberättelse:



Revisionens ordförande Håkan Sundström riktar anmärkning mot
barn- och utbildningsnämnden kring nämndens arbete kring
måluppfyllelse för bättre studieresultat.
Övriga revisorer framför kritik i samma fråga.

Anmärkning/kritik riktar sig till nämnden i sin helhet.
Eftersom en av revisorerna riktat en anmärkning i revisionsberättelsen ska
fullmäktige besluta om anmärkningen även ska framställas från fullmäktige
eller inte. Att fullmäktige ska ta egen ställning till en anmärkning från
revisorerna innebär inte att fullmäktige kan rösta bort anmärkningen, den
kvarstår oavsett om fullmäktige ställer sig bakom den eller inte.
De som är föremål för ansvarsprövningen är jäviga och får inte delta i
beslutet.
Fullmäktiges presidium har att bereda ansvarsprövningen. I den aktuella
frågan är en i presidiet själv föremål för ansvarsprövning, p.g.a. uppdrag i
barn- och utbildningsnämnden och betraktas därför som jävig. Övriga två i
presidiet har olika uppfattning och har lämnat varsin skrivelse.
Kommunfullmäktiges ordförande har begärt barn- och utbildningsnämndens
förklaring för att de ska få möjlighet att kommentera situationen. Nämnden

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt
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har lämnat en skriftlig kommentar efter ett extra sammanträde med
nämnden.
Förslag till beslut i ärendet har upprättats av kommunfullmäktiges
ordförande.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse - revisor Håkan Sundström
Revisionsberättelse - revisorerna exkl Håkan Sundström
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-02
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2022-05-02
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförandes skrivelse 2022-04-24
BUN 2022-05-02, § 37 inkl. bilagor
Skrivelse från Centerpartiet

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Revisorerna
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Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Yttrande från kommunfullmäktiges ordförande
Per Strengbom - kritik från revisionen gällande
Årsredovisning 2021 Kungsörs kommun
Revisor Håkan Sundström riktar i revisionsberättelsen anmärkning mot
barn- och utbildningsnämnden vad gäller måluppfyllelse/studieresultat.
Bokslutet 2021 visar på en förbättring av resultaten jämfört med tidigare år
även vad gäller trivsel och trygghet, nog så viktiga faktorer för en bra
studiemiljö. I barn- och utbildningsnämndens årsredovisning kan man ta del
av de insatser som gjorts och görs för att höja studieresultaten. Jag delar
övriga revisorers åsikt att mycket har gjorts för att förbättra resultaten.
Eventuellt kunde mer ha gjorts, men jag avvisar bestämt yrkandet gällande
anmärkning för barn- och utbildningsnämnden och stödjer övriga revisorers
riktade kritik gällande måluppfyllelse.
Revisor Håkan Sundström riktar anmärkning mot barn- och utbildningsnämnden även vad gäller hantering av budgetprocessen. Enligt
kommunallagen 6 kap §13 är en av kommunstyrelsens huvuduppgifter att
bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige. Detta
innebär att andra nämnders förslag till fullmäktige först ska överlämnas till
styrelsen, som därefter med eget utlåtande i frågan vidarebefordrar ärendet
till fullmäktige för beslut. Sveriges Kommuner och Landsting beskrev år
2006 i ” I Kommunallagen – Kommentarer och praxis”, s. 283, förfarandet
som att kommunstyrelsen alltid ska ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som
har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Styrelsen
ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om inte någon annan nämnd
eller en fullmäktigeberedning har gjort det. Ytterst är det därmed styrelsen
som i huvudsak avgör när och hur ett ärende ska tas upp i fullmäktige.
Utifrån detta kan jag inte se annat än att en nämnd som ställer ett ärende om
ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen följer såväl lagtext som
lagstiftarens intentioner om hur den kommunala arbetsprocessen ska se ut.
Jag avvisar bestämt yrkandet på anmärkning för barn- och
utbildningsnämnden och stödjer övriga revisorers riktade kritik gällande
hantering av budgetprocessen.
Per Strengbom
Kommunfullmäktiges ordförande
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Yttrande angående anmärkning från revisionens ordförande Håkan Sundström

Anmärkning från Håkan Sundström gällande Barn- och utbildningsnämnden för bristande
styrning avseende måluppfyllelse och ekonomisk styrning.
Målen i skolan har inte uppfyllts. Det har gjorts åtgärder för att klara målen, men dessa
åtgärder har varit otillräckliga. Barn- och utbildningsnämnden har därför uppvisat bristande
styrning.
Beslutet i BUN att inte hålla sin budget strider mot kommunallagen. Beslutet om Barn- och
utbildningsnämndens budget var taget av majoriteten i Kommunfullmäktige. Det är inte upp
till Barn- och utbildningsnämnden själva att ta beslutet att de inte kommer att följa
Kommunfullmäktiges beslut. Enligt kommunallagen ska frågan tas upp av
Kommunfullmäktige igen för ett eventuellt nytt beslut.
På grund av detta stöder jag Håkan Sundströms anmärkning.

Kungsör, 2022-04-24

Hans Carlsson
1:e Vice-ordförande Kommunfullmäktige
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Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2022-05-02

§ 37 Information från revisor
Diarienummer BUN 2022/51

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret som sitt och
översända det till revisionen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Reservationer
Margareta Barkselius (C), Ewa Granudd (M) och Yrjö Björkqvist (M)
reserverar sig muntligt mot beslutet.

Särskilda yttranden
Centerpartiet genom Margareta Barkselius och Eileen Larsson anmäler
särskilt yttrande till protokollet.
"Vi delar inte fullt ut det som framförs av skrivelse och vi vill lämna vårt
eget svar på revisionens kritik. Vi noterar att den politiska ledningen inte har
svarat på kritiken och inte heller tar till sig något av framställd kritik. Vi
delar bilden att det har gjorts ett arbete med att försöka vända utvecklingen
men vi anser inte att det varit tillräckligt utifrån de resultat vi kan se både
kvalitetsmässigt och ekonomiskt."

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-04-27 att uppdra åt
förvaltningschefen att sammanställa underlag för svar till revisionen.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen
att sammanställa underlag för svar till revisionen avseende




åtgärder har satts in för att höja måluppfyllelsen
åtgärder som genomförts för att få en budget i balans
fakta angående BUN’s beslut 2021-03-24 och 2021-09-29 rörande
ekonomi

Revisionens sammanfattande bedömning är att det i Kungsörs kommun
finns fungerande rutiner för styrning och uppföljning av ekonomi.
Det har till barn- och utbildningsnämnden inkommit både en rapport från de
förtroendevalda revisorerna, inklusive rapport från KPMG, och en
information från de förtroendevalda revisorernas ordförande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2022-05-02

I denna sammanställning har följande punkter kommenterats


Konsekvenser som rapporterats till kommunstyrelsen 2021-03-24

Skulle det ha skickats från Barn- och utbildningsnämnd till fullmäktige i
stället för till kommunstyrelsen?





Synpunkt om internkontroll
Målet om andelen elever som är behöriga – tydlig bedömning
Synpunkt om styrning för måluppfyllelse
Synpunkt om ekonomisk styrning

Överläggning
Under barn- och utbildningsnämndens överläggning tappar Sussanne
Söderström (SD) kontakten med mötet.

Beslutsunderlag
Skrivelse till BUN och KF presidium.docx -kopia
BUN 2022-04-27 § 24 Information från revisor
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Skrivelse till BUN och KF presidiet från
revisor Håkan Sundström
Skrivelse till BUN och KF presidiet från revisor Håkan Sundström
Skrivelse från Centerpartiet - Bemötande av kritik från revisor

Skickas till
Revisionen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vår handläggare

Adressat

fredrik.bergh@kungsor.se
Ledningskontoret
Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanställning av underlag inför svar till
revisionen
Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta svaret som sitt och
översända det till revisionen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Sammanfattning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-04-27 att uppdra åt
förvaltningschefen att sammanställa underlag för svar till revisionen.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen
att sammanställa underlag för svar till revisionen avseende




åtgärder har satts in för att höja måluppfyllelsen
åtgärder som genomförts för att få en budget i balans
fakta angående BUN’s beslut 2021-03-24 och 2021-09-29 rörande
ekonomi

Revisionens sammanfattande bedömning är att det i Kungsörs kommun
finns fungerande rutiner för styrning och uppföljning av ekonomi.
Det har till barn- och utbildningsnämnden inkommit både en rapport från de
förtroendevalda revisorerna, inklusive rapport från KPMG, och en
information från de förtroendevalda revisorernas ordförande.
I denna sammanställning har följande punkter kommenterats
A. Konsekvenser som rapporterats till kommunstyrelsen 2021-03-24
Skulle det ha skickats från Barn- och utbildningsnämnd till
fullmäktige i stället för till kommunstyrelsen?
B. Synpunkt om internkontroll
C. Målet om andelen elever som är behöriga – tydlig bedömning
D. Synpunkt om styrning för måluppfyllelse
E. Synpunkt om ekonomisk styrning

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 02 22

212000-2056
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Beslutsunderlag
Skrivelse till BUN och KF presidium.docx -kopia
BUN 2022-04-27 § 24 Information från revisor
BUF tjänsteskrivelse 2022-04-29 Skrivelse till BUN och KF presidiet från
revisor Håkan Sundström
Skrivelse till BUN och KF presidiet från revisor Håkan Sundström
Skrivelse från Centerpartiet - Bemötande av kritik från revisor

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Skickas till
Revisionen, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
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Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-04-27 att uppdra åt
förvaltningschefen att sammanställa underlag för svar till revisionen.

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen
att sammanställa underlag för svar till revisionen avseende




åtgärder har satts in för att höja måluppfyllelsen
åtgärder som genomförts för att få en budget i balans
fakta angående BUN’s beslut 2021-03-24 och 2021-09-29 rörande
ekonomi

Revisionens sammanfattande bedömning är att det i Kungsörs kommun
finns fungerande rutiner för styrning och uppföljning av ekonomi.
Det har till barn- och utbildningsnämnden inkommit både en rapport från de
förtroendevalda revisorerna, inklusive rapport från KPMG, och en
information från de förtroendevalda revisorernas ordförande.
I denna sammanställning har följande punkter kommenterats
A. Konsekvenser som rapporterats till kommunstyrelsen 2021-03-24.
Skulle det ha skickats från Barn- och utbildningsnämnd till
fullmäktige i stället för till kommunstyrelsen?
B. Synpunkt om internkontroll
C. Målet om andelen elever som är behöriga – tydlig bedömning
D. Synpunkt om styrning för måluppfyllelse
E. Synpunkt om ekonomisk styrning
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A. Konsekvenser som rapporterats till kommunstyrelsen
2021-03-24.
Skulle det ha skickats från Barn- och utbildningsnämnd till
fullmäktige i stället för till kommunstyrelsen?
I samband med revisionens grundläggande granskning 2021 skriver
revisorerna
Vi har noterat att Barn- och utbildningsnämnden fattade ett beslut under
2021 om att de inte skulle vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en budget
i balans. Nämnden rapporterade konsekvenserna till kommunstyrelsen men
lyfte inte frågan till fullmäktige. Beslutet innebar att nämnden fattade ett
beslut att de inte hade för avsikt att uppfylla det uppdrag de mottagit av
fullmäktige. Vi vill här understryka att nämnden i stället borde ha lyft till
fullmäktige vilka konsekvenser de såg skulle ha blivit om de hade fattat
beslut om ytterligare åtgärder. Utifrån den informationen hade fullmäktige
kunnat fattat ett beslut om vidare hantering utifrån Barn- och
utbildningsnämndens ekonomiska situation.
Barn- och utbildningsnämndens beslut 2021-03-24 i samband med en
ekonomisk redovisning var
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta att de
föreslagna åtgärderna för att minska kostnaderna under budgetåret 2021
anses tillräckliga. Detta mot bakgrunden att undvika för stora oönskade
konsekvenser av ytterligare besparingar.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen.
Kommunstyrelsen beslut 2021-06-21 var
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Barn- och utbildningsnämnden
och beslutar att Barn- och utbildningsnämnden ska se över alla sina
verksamheters ekonomi för att hitta alternativa förslag till åtgärder som
sänker kostnaderna.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2021-09-29 fanns två
olika förslag till beslut som bägge innebar fortsatta kostnadsminskningar.
Barn- och utbildningsnämndens beslut var:
Barn och utbildningsnämnden beslutar att genomföra åtgärder enligt
alternativ 1:
Inför 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden om
kostnadsminskningar motsvarande 7 Mkr. Vissa av åtgärderna genomfördes
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direkt från starten av 2021 medan en del andra åtgärder har verkställts
senare under året. Det innebär att helårseffekten av de genomförda
åtgärderna inför kommande år blir större. Den beräknas till ca 9,9 Mkr,
vilket motsvarar ca 20 personer inom förskola, grundskola och
vuxenutbildning. I alternativ 1 ingår det att samtliga beslutade
besparingsåtgärder ligger kvar. Samtliga verksamhetsområden inom barnoch utbildningsnämnden kommer dessutom att ha sänkt sina kostnader
något mer än vad som beslutats.
Viktiga förutsättningar för att kunna fullfölja det långsiktiga arbetet med att
succesivt höja kvalitet och öka kostnadseffektiviteten är:
·

en stabil ledning för förskola och skola

·

kompetent och engagerad personal

·

ett väl utvecklat samarbete med elever och vårdnadshavare

·

ett väl utvecklat samarbete med Socialförvaltningen och
Regionen.

·

kontinuerlig uppföljning av verksamhet och ekonomi

Under senaste åren har en positiv utveckling skett inom flera av
ovanstående punkter. Förutom att målmedvetet arbeta för
kvalitetshöjningar kommer också varje möjlighet till effektivitet och
kostnadsbesparing att kontinuerligt beaktas.
Det ingick alltså i nämndens beslut att fortsätta arbetet med
kostnadsminskningar för att komma i ekonomisk ram.
Att kostnadsbesparingarna verkligen har genomförts framgår av de
ekonomiska rapporterna som lämnats under 2021. Budgetunderskottet har
succesivt minskat från – 16 Mkr till – 2,4 Mkr. Detta trots att externa
kostnader under året ökat med 3,5 Mkr.
Det är således ett missförstånd att nämnden skulle fattat ett beslut att inte
vidta ytterligare sparåtgärder.
När det gäller synpunkten om att barn- och utbildningsnämnden borde ha
ställt frågan till fullmäktige i stället för till kommunstyrelsen har den
juridiska expertis som barn- och utbildningsnämnden konsulterat
uppfattningen om att nämnden hanterat frågan rätt genom att ställa den till
kommunstyrelsen.
Av lagtexten i 6 kap. KL framgår att kommunstyrelsen har till uppgift att handha
och följa kommunens ekonomiska utveckling:

11 § Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på
kommunens eller regionens utveckling och ekonomiska
ställning.
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Styrelsen ska också hos fullmäktige, övriga nämnder och
andra myndigheter göra de framställningar som behövs.
12 § Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och
anställda i kommunen eller regionen begära in de yttranden
och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna
fullgöra sina uppgifter.
13 § Styrelsen ska särskilt
1. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av
fullmäktige, med de begränsningar som framgår av 5 kap. 2933 §§,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,
3. verkställa fullmäktiges beslut, och
4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat
över till styrelsen.
I Lars Cleveskölds lagkommentar till Nya Kommunallagen (6:13) framgår att:
I första punkten anges att en av styrelsens huvuduppgifter är att
bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige.
Detta innebär att andra nämnders förslag till fullmäktige först ska
överlämnas till styrelsen, som därefter med eget utlåtande i frågan
vidarebefordrar ärendet till fullmäktige för beslut.
I Kommunallagen – Kommentarer och praxis (s. 283), beskrev Sveriges Kommuner
och Landsting år 2006 förfarandet som att kommunstyrelsen alltid ska ges tillfälle
att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en
fullmäktigeberedning. Styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om
inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. Ytterst är
det därför styrelsen som avgör när ett ärende ska tas upp i fullmäktige, bortsett
från de fall då det enligt lag eller författning finns särskilda tidsfrister.
Utifrån detta kan jag inte se annat än att en nämnd som ställer ett ärende om
ekonomisk uppföljning till KS följer såväl lagtext som lagstiftarens intentioner om
hur den kommunala arbetsprocessen ska se ut. Vad som möjligen skulle kunna
ändra denna bedömning, är om er KF skulle ha beslutat att någon annan ordning
ska gälla för nämndernas rapportering av sina ekonomiska resultat just i er
kommun.
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B. Synpunkt om internkontrollen
I revisionsfirman KMPG’s rapport görs bedömningen
Vi kan konstatera att Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om
internkontroll samt följt upp den och redovisat utfallen av kontrollerna.
Dock hade det kunnat vara mer utförligt redovisat där man på ett tydligare
vis ser resultatet av vad som var kontrollområdet, uppföljning av kontrollen
och åtgärder för brister som upptäckts.
I den sammanställningen av barn- och utbildningsnämndens internkontroll,
Dnr BUN 2020/19, är kontrollområde, uppföljning av kontrollen brister och
åtgärder redovisade. Den allvarligaste brist som har konstaterats är att det
överhuvudtaget finns någon elev som har mer än tre veckors frånvaro i
skolan. Det finns i sammanställningen en kort redogörelse för åtgärder som
naturligtvis kunde gjorts mer omfattande. Det kommer att göras inför
kommande år.
C. Målet om andelen elever som är behöriga – tydlig bedömning
I revisionsfirman KMPG’s rapport görs bedömningen
Vi bedömer att i uppföljningen för 2021 är det i huvudsak tydligt redogjort
för mål och måluppfyllelse. Avseende målet om att höja andelen elever i Åk
9 som är behöriga till gymnasiet så finns ingen tydlig bedömning av om
målet är uppnått utan bara en redogörelse av utvecklingen. Vi anser att det
bör finnas en tydlig redogörelse för om nämnden bedömer att målet är
uppnått eller ej
Redovisning av måluppfyllelsen har gjorts i barn- och utbildningsnämndens
årsbokslut på sidan 24. Där framgår det att resultaten inte har ökat jämfört
med basåret 2017. Det står dock inte ordagrant att ”Målet är inte nått”.
Bedömningen i årsbokslutet är också kopplad till motsvarande
fullmäktigemål. Eftersom nämndmålet avser en samlad bedömning av
kunskapsresultat i hela grundskolan kunde rapporteringen i årsbokslutet
gjorts ännu tydligare.

I den rapportering som barn- och utbildningsnämnden har gjort till
Kungsörs kommuns årsredovisning 2021, s 27 är resultatet desto tydligare.

Sida 175 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

8 (10)

Datum

Diarienummer

2022-04-30

BUN 2022/51

Ert datum

Er beteckning

D. Synpunkt om styrning för måluppfyllelse
I en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden 2022-04-27 skriver
ordförande för de förtroendevalda revisorerna
”Jag vill här informera barn- och utbildningsnämnden samt
kommunfullmäktiges presidium att jag, Håkan Sundström, förtroendevald
revisor i Kungsörs kommun har för avsikt att i revisionsberättelsen rikta
anmärkning mot barn- och utbildnings bristande styrning för bristande
måluppfyllelse i verksamheten och för bristande ekonomisk styrning då
nämnden fattat beslut om att inte vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en
budget i enlighet med fullmäktiges beslut.”
Barn- och utbildningsnämnden hade 7 nämndmål under budgetåret 2021.
Av dessa har 6 nåtts. Det mål som inte har nåtts är att kunskapsresultaten
ska öka. Jämfört med basåret 2017. Det har dock skett en ökning sedan
tidigare år.






Kunskapsresultaten och åtgärder för att höja kunskapsresultat, har
under lång tid varit i fokus. Insatser har gjorts och görs kontinuerligt.
Det har återkommande efterfrågats av, och redovisats för, barn- och
utbildningsnämnden. Tex senast i samband med senaste årsbokslutet,
s 35-56.
Det har lyfts i samband med dialoger mellan nämndens presidie och
rektorer.
Det har redovisats vid enheternas presentationer inför BUN
Barn- och utbildningsnämnden har vid ett flertal tillfällen behandlat
målkonflikten mellan att snabbt komma i ekonomisk ram och att
samtidigt höja måluppfyllelsen för kunskapsmålen.

Barn- och utbildningsnämnden har således aktivt arbetat för att få hög
måluppfyllelse med hjälp av de tillgängliga resurserna.
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E. Synpunkt om ekonomisk styrning
I en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden 2022-04-27 skriver
ordförande för de förtroendevalda revisorerna
”Jag vill här informera barn- och utbildningsnämnden samt
kommunfullmäktiges presidium att jag, Håkan Sundström, förtroendevald
revisor i Kungsörs kommun har för avsikt att i revisionsberättelsen rikta
anmärkning mot barn- och utbildnings bristande styrning för bristande
måluppfyllelse i verksamheten och för bristande ekonomisk styrning då
nämnden fattat beslut om att inte vidta ytterligare åtgärder för att uppnå en
budget i enlighet med fullmäktiges beslut.”
Barn- och utbildningsnämnden har vid ett flertal tillfällen behandlat
målkonflikten mellan att snabbt komma i ekonomisk ram och att samtidigt
höja måluppfyllelsen för kunskapsmålen.
Att barn- och utbildningsnämnden fattat ett beslut om att ”inte vidta
ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i enlighet med fullmäktiges
beslut” är en missuppfattning. I barn- och utbildningsnämndens beslut från
2021-09-29 ingår det att ”Förutom att målmedvetet arbeta för
kvalitetshöjningar kommer också varje möjlighet till effektivitet och
kostnadsbesparing att kontinuerligt beaktas”.
Åtgärder, utöver tidigare beslutade sparåtgärder, som presenterats, godkänts
och beslutats av barn- och utbildningsnämndens med syfte att både höja
kvalitet och minska ekonomiska kostnader för att komma i ekonomisk ram
är bland annat:











Utveckla integrerad särskola. Pågår
Samverkan med socialförvaltning kring elever med stora behov i
samband med gymnasieutbildningar. Pågår
Utveckla samarbetet med socialtjänsten enligt TSI. Pågår
Öka andelen flerämneslärare vid grundskolans senare år. Pågår
kontinuerligt vid till exempel pensionsavgångar. (möjliggör utökad
blockläsning). Pågår
Arbeta för att få ökad förståelse från föräldrar om vikten av att ge
relevant information om tillsynsbehov vid till exempel lov. Pågår
Skapa fler praktikplatser inom hela kommunen och utbilda fler
handledare
Utveckla lokalt lärcentra – Fler utbildningar inom kommunen
Utveckla gemsamma strategier kring arbetet elever/barn med
särskilda behov från förskola till gymnasiet
Allas ansvar att informera om studie- och yrkesvägledning
Resursgrupp för elever med särskilda behov
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Ökad dialog/förståelse mellan politik och verksamhet

Det ingick alltså i nämndens beslut att fortsätta arbetet med
kostnadsminskningar för att komma i ekonomisk ram.
Att kostnadsbesparingarna verkligen har genomförts framgår av att de
ekonomiska rapporterna som lämnats under 2021. Budgetunderskottet har
succesivt minskat från – 16 Mkr till – 2,4 Mkr. Detta trots att externa
kostnader under året ökat med 3,5 Mkr.
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Kungsör den 25/4 2022
Till:
Revisionens ordförande
Kommunfullmäktige
Barn och utbildningsnämnden
Skrivelse från Centerpartiet
Revisonens ordförande Håkan Sundström har inkommit med en revisionsberättelse för verksamhetsåret 2021
den 30 mars. Här riktas en anmärkning mot barn- och utbildningsnämnden:
Jag riktar anmärkning mot Barn- och utbildningsnämnden för bristande måluppfyllelse i
verksamheten och för bristande ekonomisk styrning då nämnden fattat beslut om att inte vidta
ytterligare åtgärder för att uppnå en budget i enlighet med fullmäktiges beslut. De tre
ledamöter som reserverade sig från beslutet 2021-09-29 (se ovan) omfattas inte av den delen
av anmärkningen som avser den ekonomiska styrningen.
Då Centerpartiet är föremål för den anmärkning som riktas mot ordförande och ledamöter vill vi här ge vårt
svar och bemöta kritiken som enligt vår mening ges på felaktiga grunder. Vårt svar lämnas till barn- och
utbildningsnämnden den 27 april och kommunfullmäktige den 9 maj.
Centerpartiet delar revisonens kritik gällande måluppfyllelse och bristande ekonomisk styrning och är mycket
oroade över den utveckling vi har sett de senaste åren både vad gäller kunskapsresultat och styrning av
ekonomin. Vi är samtidigt medvetna om att det har gjorts ett arbete för att vända utvecklingen även om vi
ännu inte kan se något resultat.
Kungsör ligger i botten i flera mätningar när det kommer till måluppfyllelse. 50% av eleverna lämnar
grundskolan i Kungsör utan godkända betyg i alla ämnen, 30 % klarar inte behörighetsnivån till gymnasiet. Sett
till meritvärde ligger Kungsör nästan sämst till i landet. Detta har varit väl känt i flera år. Centerpartiet har
återkommande ställt frågor, krävt analyser och lämnat in förslag både till kommunfullmäktige och barn- och
utbildningsnämnden utan resultat.


I januari 2020 lämnade vi in ett förslag om att låta utvärdera Kungsörs skolorganisation tillsammans
med akademin, något som de styrande inte tyckte var nödvändigt (2020-01-13 Motion– utvärdering av
skolorganisationen i Kungsör (KS 2020/11)) Kommunfullmäktiges ledamöter tog ställning till vårt
förslag våren 2021 och det saknades då stöd att gå in och låta utvärdera Kungsörs skolor.



Samma år i november föreslog vi i budgeten att ett åtgärdsprogram skulle tas fram, satsningar på det
förebyggande elevhälsoarbete och tidiga samordnade insatser, något vi inte heller fick gehör för. Vi
reserverade oss även mot de styrandes förslag. (2020-11-30 § 204 Budget 2022 med plan 2023–2024
för Kungsörs kommun och kommunfullmäktiges mål 2021)



I november 2021 lämnade vi in ett nämndinitiativ om att tillsätta en extern utredning av barn- och
utbildningsnämnden. Ett förslag som efter bordläggning godkändes och nu genomförs via en
skolanalys av SKR. (2021-09-29§ 81 Övrigt - Nämndinitiativ från Centern Diarienummer BUN 2021/40)

Vad gäller den ekonomiska styrningen av barn- och utbildningsnämnden är vår bedömning att det har saknats
full insyn, fördjupade analyser, tillräckliga åtgärder och budgetföljsamhet, vilket tyvärr har varit fallet i flera år.
När nämndens ledamöter har efterfrågat analyser och föreslagit andra ekonomiska åtgärder än nedskärningar i
förskola och grundskola har det helt saknats utrymme för dialog om långsiktiga lösningar. Centerpartiet har
trots dåliga förutsättningar deltagit aktivt för att vända utveckling av den dåliga ekonomin både i barn- och
utbildningsnämnden och kommunfullmäktige. Vi har lämnat egna budgetar, reserverat oss mot beslut och
lämnat egna förslag.
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Barn och utbildningsnämnden beslutade den 21 oktober 2020 om åtgärder med anledning av budget
2021 (Budget 2021 – förslag för att klara budget 2021 (BUN 2020/78)) Här reserverade i oss till förmån
för vårt förslag att både hålla budget och att hitta andra sparåtgärder än de som föreslogs.



Kommunfullmäktige beslutade den 30 november 2020 om budgetram för barn- och
utbildningsnämnden. Ett beslut som Centerpartiet reserverade sig emot till förmån för eget förslag.
(2020-11-30 Reservation gällande ärende Budget 2021 och plan 22/23 – Kungsörs kommun KS
2020/90)



Barn- och utbildningsnämnden beslutade sedan om en detaljbudget för nämnden, vilken innebar stora
sparåtgärder inom förskola, grundskola och fritidshem. Då efterfrågade vi alternativa åtgärder
samtidigt som vi framhöll vikten av att hålla budgeten.

Den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen kom sedan att resultera i stora besparingar under 2021
som direkt kom att påverka barns/elevers förutsättningar och pedagogernas arbetsmiljö. Under 2021 drog 20
tjänster in inom förskola och grundskola. Ordförande och de styrande bär det fulla ansvaret för detta.
Vid nämndens sammanträde den 29 september 2021 och ärende §79 Svar på återremiss - Ekonomisk
uppföljning (2021 BUN 2021/40) som anmärkningen avser gjordes en ekonomisk uppföljning av åtgärder. Här
föreslog de styrande (S, V och L) åtgärder för att komma i ekonomisk balans innan årets slut, vilket i realitet
skulle innebära en besparing på 7,6 mkr inom 3 månader. Vid mötet föreslog Centerpartiet därför följande i ett
nämndinitiativ;



att en extern granskning skulle tillsättas.
avslag till de styrandes förslag till sparåtgärder.

Förslaget lämnades in den 28/9, dagen före mötet. Ordförande menade dock att vårt förslag inte kunde ställas
och vårt förslag bordlades och protokollfördes som en övrig fråga (§ 81 Övrigt - Nämndinitiativ från Centern
Diarienummer BUN 2021/40) En direkt felaktig hantering av ordförande och dess presidium. Vi valde därför att
inte delta i omröstningen eller beslutet.
Nämnden har givetvis ett uppdrag att hålla sin budget men att komma tre månader för årsskiftet med
ytterligare besparing på 7,6 miljoner kronor inom tre månader ansåg vi både oansvarigt och orealistiskt. En
rapport till kommunfullmäktige hade varit det enda rätta. Därav vårt förslag.
Vår inställning är att barn- och utbildningsnämnden inte tillräckligt analyserar hela sin ekonomi och har en
långsiktig plan för sin verksamhet och ekonomi. Det resulterar årligen i kortsiktiga, ogenomtänkta åtgärder
som kraftigt försämrar förutsättningar för Kungsörs förskolor och skolor att bedriva sitt uppdrag. Samtidigt
tycker vi inte att vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige tillräckligt tar hänsyn till de behov som
nämnden årligen beskriver i beslut om budget och vid uppföljningar. Måluppfyllelse och styrning av ekonomin
är en fråga för hela kommunen och det råder ett delat ansvar utifrån våra roller.
Mot bakgrund av ovan:


motsäger vi oss den anmärkning som revisonens ordförande har gjort. Vi anser att vi har agerat helt
enligt vårt uppdrag och deltagit aktivt, lämnat förslag både i nämnden och kommunfullmäktige vilket
vi hade önskat att fler partier hade gjort. Det vi tar med oss framöver är att vi måste vara ännu
tydligare och att i varje enskilt ärende säkerställa en korrekt hantering och att det vi säger blir
protokollfört.

För Centerpartiet den 25 april 2022
Madelene Fager, gruppledare och KF ledamot
Petter Westlund, ledamot i KF
AnneMarie Andersson, ledamot i KF
Lina Johansson, ledamot i KF
Monica Wastelius, ersättare i KF
Margareta Barkselius, ledamot i BUN
Eileen Larsson, ersättare i BUN
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Vår handläggare

Adressat

Eva-Kristina.Andersson@kungsor.se
Kansliavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Fråga om anmärkning mot barn- och
utbildningsnämnden kring hantering av
budgetprocessen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ställer sig bakom den riktade kritiken kring hantering
av budgetprocessen men inte förslagen anmärkning.
Motivationen är att det ytterst är styrelsen som i huvudsak avgör när och hur
ett ärende ska tas upp i fullmäktige. En nämnd som ställer ett ärende om
ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen följer såväl lagtext som
lagstiftarens intentioner om hur den kommunala arbetsprocessen ska se ut.

Sammanfattning
Revisorerna har inte varit eniga i sin revisionsberättelse:



Revisionens ordförande Håkan Sundström riktar anmärkning mot
barn- och utbildningsnämnden kring hantering av budgetprocessen.
Övriga revisorer framför kritik i samma fråga.

Anmärkning/kritik riktar sig till de som varit beslutande vid barn- och
utbildningsnämndens möte den 29 september 2021, exklusive två ledamöter
från Moderaterna och en från Sverigedemokraterna. De röstade för ett annat
alternativ och de båda moderaterna reserverade sig även mot det beslut som
fattades.
Eftersom en av revisorerna riktat en anmärkning i revisionsberättelsen ska
fullmäktige besluta om anmärkningen även ska framställas från fullmäktige
eller inte. Att fullmäktige ska ta egen ställning till en anmärkning från
revisorerna innebär inte att fullmäktige kan rösta bort anmärkningen, den
kvarstår oavsett om fullmäktige ställer sig bakom den eller inte.
De som är föremål för ansvarsprövningen är jäviga och får inte delta i
beslutet.
Fullmäktiges presidium har att bereda ansvarsprövningen. I den aktuella
frågan är en i presidiet själv föremål för ansvarsprövning, p.g.a. uppdrag i

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 58

212000-2056
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barn- och utbildningsnämnden och betraktas därför som jävig. Övriga två i
presidiet har olika uppfattning och har lämnat varsin skrivelse.
Kommunfullmäktiges ordförande har begärt barn- och utbildningsnämndens
förklaring för att de ska få möjlighet att kommentera situationen. Nämnden
har lämnat en skriftlig kommentar efter ett extra sammanträde med
nämnden.
Förslag till beslut i ärendet har upprättats av kommunfullmäktiges
ordförande.

Beslutsunderlag
Revisionsberättelse - revisor Håkan Sundström
Revisionsberättelse - revisorerna exkl Håkan Sundström
KSF tjänsteskrivelse 2022-05-02
Kommunfullmäktiges ordförandes skrivelse 2022-05-02
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförandes skrivelse 2022-04-24
BUN 2022-05-02, § 37 inkl. bilagor
Skrivelse från Centerpartiet

Eva Kristina Andersson
Nämndsekreterare

Skickas till
Revisionen

Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2022-04-25

§ 81 Årsredovisning 2021 - Västra Mälardalens
kommunalförbund (VMKF)
Diarienummer KS 2022/17

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga
årsredovisningen för VMKF 2021 till handlingarna och bevilja direktionen
och Kungsörs representant i densamma ansvarsfrihet för 2021 i enlighet
med rekommendation från revisionen.

Sammanfattning
Västra Mälardalens kommunalförbund redovisar per 31 december 2021 ett
resultat om + 1 579 tkr, vilket är 1 529 tkr högre än budgeterat. I budget
2021 har förbundet antagit två verksamhetsmässiga mål, ”Servicemålet –
VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare” samt ”Medarbetarmålet
– VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare”.
Förbundet uppnår Medarbetarmålet medan Servicemålet inte uppnås.

Jäv
Mikael Peterson (S) och Madelene Fager (C) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse ÅR 2021 - VMKF
Årsredovisning 2021 - VMKF
Revisorernas handlingar – verksamhetsåret 2021 VMKF

Skickas till
VMKF

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

2022-04-21
Kommunfullmäktige

§ 39

KS 135/2022-042

Årsredovisning 2021, Västra Mälardalens
Kommunalförbund
Kommunfullmäktiges beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
2. Direktionen för Västra Mälardalens Kommunalförbund, och
enskilda ledamöter i densamma, beviljas ansvarsfrihet för
2021 års verksamhet.
Deltar inte i beslutet

Kommunfullmäktigeledamöter som under 2021 även varit ledamöter
eller ersättare i direktionen för Västra Mälardalens
Kommunalförbund deltar inte i behandlingen och beslutet i den del
av ärendet som berör ansvarsfrihet.
Sammanfattning

Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit med
årsredovisning för år 2021.
Revisorerna i Västra Mälardalens kommunalförbund har inkommit
med revisionsberättelse för år 2021. Revisorerna tillstyrker att
respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Förslag till beslut

1. Informationen läggs till handlingarna.
Yrkande

Ordföranden Mats Öhgren (M) yrkar att kommunfullmäktige
beviljar direktionen för Västra Mälardalens Kommunalförbund, och
enskilda ledamöter i densamma, ansvarsfrihet för 2021 års
verksamhet.
__________
Skickas till:
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Köpings kommun
Kungsörs kommun
Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (2)
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Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2021 -- Västra Mälardalens
kommunalförbund (VMKF)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga
årsredovisningen för VMKF 2021 till handlingarna och bevilja direktionen
och Kungsörs representant i densamma ansvarsfrihet för 2021 i enlighet
med rekommendation från revisionen.

Sammanfattning
Västra Mälardalens kommunalförbund redovisar per 31 december 2021 ett
resultat om + 1 579 tkr, vilket är 1 529 tkr högre än budgeterat. I budget
2021 har förbundet antagit två verksamhetsmässiga mål, ”Servicemålet –
VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare” samt ”Medarbetarmålet
– VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare”.
Förbundet uppnår Medarbetarmålet medan Servicemålet inte uppnås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse ÅR 2021 - VMKF
Årsredovisning 2021 - VMKF
Revisorernas handlingar – verksamhetsåret 2021 VMKF

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef

Skickas till
VMKF

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 89

212000-2056
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1

Inledning

1.1 Ordförande har ordet

Vi har nu gjort bokslut 2021 för Västra Mälardalens kommunalförbund. Ytterligare ett mycket
speciellt år med Pandemin Covid 19 i fokus på många sätt. Ett år där vi lämnat över
räddningstjänsten till Räddningstjänst Mälardalen. I och med detta har vi slutit avtal om att
hantera löneadministrationen samt IT och telefonverksamhet på uppdrag av räddningstjänsten.
Vår förbundschef sade upp sig under året och det är tillsatt en tillförordnad förbundschef.
Rekrytering pågår och detta är en förhoppning att detta skall kunna verkställas under våren.
I den månatliga medarbetarundersökningen så svarar personalen att de trivs och har ett stort
engagemang för förbundet. Denna faktor är en viktig del i förbundets anda som vi skall värna
om.
Jag vill med dessa rader tacka Direktionen och all personal för det arbete som utförts under
2021 och hoppas vi får ett bättre 2022. Jag lämnar nu över ordförandeskapet till Köping och
Ola Saaw och önskar lycka till med det fortsatta arbetet i förbundet. Det har varit två intensiva
men lärorika år.

Mikael Peterson
Ordförande
Västra Mälardalens kommunalförbund

3
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1.2 Tf Förbundschef har ordet
Jag fick förmånen att under årets sista 2 ½ månad vara tillförordnad förbundschef för Västra
Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) något som sedan fortsätter in under halva 2022. Det
var med vördnad och ödmjukhet som jag tog mig an uppdraget i väntan på en ordinarie
förbundschef. Jag vill härmed passa på att skriva några rader inledningsvis i denna
årsberättelse. Innehållet i dessa rader gör mig särskilt stolt över att leda VMKF och jag ser
fram emot år 2022.
Medarbetarna trivs, låg sjukfrånvaro och gott ledarskap
VMKF har mycket engagerade medarbetare som känner stor motivation att gå till arbetet, som
trivs på sin arbetsplats och ledarskapet är gott. Detta är något som syns i månadsenkäten samt
av resultat av enkäten Hållbart Medarbetar Engagemang (HME). Trots covid och vad det fört
med sig med distansarbete så gör det att chefers ledarskap har prövats, men har förhållandevis
klarat det mycket väl. Utvecklingsområden som framkommer i medarbetarenkäten är att
tydliggöra uppdrag och förväntningar på medarbetarna samt att jobba mer med målen och att
följa upp dem. Att medarbetare lägger tiden på rätt saker är också ett område att jobba vidare
med.
Årets resultat
Årets resultat uppgick till 1 579 tkr vilket överträffar VMKF’s finansiella mål.
Avdelningarnas ekonomi är i sin helhet i balans. Det stora överskottet beror till största delen
på vakanta tjänster, som nu har tillsatts, eller är på gång att tillsättas samt att pensionskostnaderna blev lägre än budgeterat.
Måluppfyllelse 2021
Två av dem tre övergripande mål är uppfyllda till fullo, samt ett delvis uppfyllt. Medarbetarna
har gjort ett fantastiskt arbete. Extra roligt är att Direktionen visade sin tacksamhet och
uppskattning och gav en extra julklapp för alla anställda, ett väldigt uppskattat initiativ och ett
bevis på uppskattning av allt som görs.
Tack tack tack
Vi var bra under 2021, riktigt bra med rådande förutsättningar, men kan såklart bli ännu bättre
vilket jag är övertygad om att vi blir. Vi ska jobba mer målinriktat, fortsätta att våga, strävan
efter att vara i framkant!
Jag vill även här passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare för det fina arbete som
utförts under det gångna året och -allt för medlemskommunernas bästa! Era insatser och ert
engagemang är ovärderligt. Med en superfin måluppfyllelse för våra övergripande mål för
2021. Jag tillsammans med ledningen, är så otroligt nöjda och stolta över förbundet och
samtliga medarbetare!
Ett stort tack även till medlemskommunerna både förtroendevalda och tjänstemän för ett gott
samarbete. Det finns ett otroligt engagemang från medlemskommunerna och det är med
samlad kraft och en vilja att hjälpa varandra att lyckas som vi gemensamt når framgång!

Malin Alsing Brånn,
Tf Förbundschef /Ekonomi- och kvalitetschef
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2

Om Västra Mälardalens kommunalförbund

2.1 Verksamhetsfakta
Västra Mälardalens kommunalförbund (VMKF) bildades 2004 och bestod då av en
samordnad räddningstjänst för kommunerna Kungsör, Arboga och Köping. 2006 utökades
VMKF med ett antal administrativa funktioner så som exempelvis gemensam IT, telefoni och
upphandling. 2012 blev även Surahammars kommun, medlemmar i förbundet. Från och med
januari 2021 tillhör räddningstjänsten ett annat kommunalförbund, Räddningstjänsten
Mälardalen.
VMKF ansvarar för att ge service och tjänster inom flertalet verksamhetsområden till fyra
kommuner, dess bolag och förbund. Verksamheten har utökats under de senaste åren med
bland annat säkerhetssamordnare och förvaltning av ett antal kommungemensamma system.
Skinnskatteberg kommun anslöt sig till bostadsanpassning under 2020. Uppdraget kan
jämföras med en kommun i storleksordningen av drygt 50 000 invånare. Under de senaste
åren har uppdragens volym ökat samt även dess komplexitet. Flertalet av våra tjänster kräver
olika former av specialistkompetens och det förväntas att vi som stödorganisation ska leverera
tjänster med god kvalitet och hög servicenivå. Ökad styrning och samordning av
kommunernas och bolagens tjänster via VMKF bidrar till effektiviseringar, samsyn och ökad
kvalitet. Vi vill vara en bra samarbetspart till våra kommuner, dess bolag och förbund.
Verksamheten ska präglas av:
 Hög kvalitet
 Minskad sårbarhet
 Kostnadseffektivitet
Vision
VMKF är det självklara valet!
Genom hög servicekänsla, effektiva arbetssätt och ständigt tillgängliga digitala tjänster skapar
vi värde som överträffar våra kunders förväntningar!
Värdegrund
Alla medarbetare ska känna stolthet i att arbeta i Västra Mälardalens Kommunalförbund. Det
når vi genom att ha uppdragsgivarna i fokus, ha respekt för varandra, visa engagemang
och genom att allas gemensamma insatser bidrar till ett gott resultat för helheten.
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2.2 VMKF´s organisation 2021

Direktion

Revision

Mikael Peterson

Presidieberedning

Tf Förbundschef
Malin Alsing Brånn

Löneavdelningen
Åsa Ignell

IT-avdelningen
Ivan Jaska

Specialistavdelningen
Anders Melkersson

Ekonomiavdelningen
Malin Alsing Brånn

Direktion
Direktionen har tio ledamöter och är förbundets beslutande organ. Direktionen fastställer mål,
budget och övriga övergripande program för förbundets verksamhet. Den beslutar även i
övriga ärenden av större vikt. Direktionen leder och samordnar planeringen och uppföljningen
av förbundets ekonomi och verksamheter. Direktionen har under året haft fyra sammanträden.
Direktionens ordförandepost roterar med två års mellanrum och inför år 2022 tar Ola Saaw i
Köping över ordförandeposten.
Revision
Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god
redovisningssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Den kommunala
revisionen kan delas i två huvudområden: redovisningsrevision samt förvaltningsrevision.
Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att bedöma om god redovisningssed tillämpas
och om räkenskaperna är rättvisande. Förvaltningsrevisionen syftar till att bedöma om
Direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd
kvalitet, uppnår de politiska målen.
Presidieberedning
Bereder ärenden inför Direktionssammanträde och består av ordförande, vice ordförande och
övriga kommunstyrelseordföranden, förbundschef och ekonomi-och kvalitetschef.
Direktionens ledningsgrupp
Direktionens ledningsgrupp består av förbundschef och kommunchefer/-direktörer från
samtliga medlemskommuner.
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Förbundsledning och verksamheter
VMKF består av 4 avdelningar; Löneavdelning, IT-avdelning, Specialistavdelning och
Ekonomiavdelning. Inom organisationen finns även enhetschefer och arbetsledare.
Förbundsledningen består av förbundschef, som också är ytterst ansvarig, samt
avdelningschef från respektive avdelning. För närvarande är Ekonomi- och kvalitetschef
tillförordnad förbundschef under tiden som rekrytering av ordinarie tjänst pågår.
Våra verksamhetsområden är:
 IT
 Systemförvaltning
 Telefoni
 Löneadministration
 Upphandling
 Krisberedskap
 Bidrag och Tillstånd
 Arkivarie
 Skanning av pappersfakturor
 Säkerhetssamordnare
2.3 Direktions förtroendevalda
Direktionens ledamöter

Ersättare

Mikael Peterson (S), Kungsör, Ordförande
Jonna Lindman (M), Arboga, vice ordförande
Elizabeth Salomonsson, (S), Köping
Roger Eklund (S), Köping
Ola Saaw (M), Köping
Anders Cargerman (L), Arboga
Andreas Silversten (S), Arboga
Stellan Lund (M), Kungsör
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör
Johanna Olofsson (M), Surahammar

Börje Eriksson (S), Köping
Andreas Trygg (V), Köping
Jenny Adolphson (C), Köping
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga
Dan Avdic Karlsson (V), Arboga
Håkan Tomasson (M), Arboga
Dan Stigenberg (S), Kungsör
Joel Petersson (V), Kungsör
Madelene Fager (C), Kungsör
Kent Pettersson (SD), Surahammar

Revisorer
Lars Wigström (S), Kungsör
Göran Nilsson (S), Köping
Per Jörgensen (V), Surahammar
Bertil Bresell (S), Arboga
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3. Förvaltningsberättelse
3.1 Utveckling av verksamheten
Under dem senare åren har VMKF visat på negativa resultat och medlemskommunerna har
fått återställa det negativa resultatet. Underskotten har varit direkt hänförda till
räddningstjänsten, varpå deras utträde ur förbundet har förbättrat det ekonomiska läget.
Soliditeten har av samma anledning minskat kraftigt under de senaste åren. För närvarande är
soliditeten på 4,97 % och orsaken till att det höjts jämfört mot 2020 är att det egna kapitalet
stärkts genom ett positivt resultat. Försäljningar av anläggningstillgångar till
Räddningstjänsten Mälardalen bidrar även det till ett starkare eget kapital.
Kommunbidragen har minskat väsentligt mellan åren vilket beror på att Räddningstjänsten
bytt förbund vid föregående årsskifte.
IT- Investeringarna håller en fortsatt hög nivå. I samband med investeringarna har nya lån
upptagits då de egna medlen för reinvestering inte finansierar fullt ut. Den långfristiga
låneskulden ökade med 24,4 % sedan föregående år.
I tabellen nedan redovisas en översikt över verksamhetens utveckling

Verksamhetens utveckling (tkr)

Verksamhetens intäkter
Kommunbidrag
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Avkastning på totalt kapital (%)

2021

2020

2019

2018

2017

110 534
8 231
-83 195
1 579
112 412
5 588
31,64

100 540
47 382
-119 469
278
127 187
4 009
22,37

68 065
53 953
-107 705
-2 054
132 794
1 677
10,94

67 104
52 284
-108 915
-1 931
119 551
12 501
8,75

105 875
51 282
-145 334
3 641
109 375
14 432
10,88

4,97

3,15

2,81

10,46

13,19

34 543
49 105

29 169
37 140

20 973
50 930

28 116
34 150

24 534
24 600

Soliditet (%)
Investeringar
Långfristig låneskuld
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3.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning








Årets resultat för VMKF 2021 uppgår till 1 579 tkr och balanskravsresultatet är
därmed uppfyllt.
Från och med årsskiftet 2020/2021 tillhör räddningstjänsten ett annat
kommunalförbund, Räddningstjänsten Mälardalen.
Coronapandemin har både haft och även har en viss påverkan på verksamheterna
exempelvis inom krisberedskap och upphandling. Arbetsuppgifter som var inplanerade
har fått skjutas på framtiden. Flera verksamheter fick ställa om sitt arbete för att i
högre grad stötta våra medlemskommuner. Krisberedskapsenheten lade i princip ned
alla andra arbetsuppgifter åt sidan för att stödja kommunerna, bolag och förbund i
deras arbete med att hantera pandemin.
Försäljning av anläggningar till Räddningstjänsten Mälardalen till restvärde om 4 530
tkr har förbättrat likviditeten. I enlighet med överlåtelseavtalet mellan
Räddningstjänsten Mälardalen och medlemskommunerna så har VMKF ersatt
Räddningstjänsten Mälardalen med kostnader för inarbetad semester och övertid för
anställda som gått över till det nya förbundet till ett belopp om 2 050 tkr.
Två av förbundets tre övergripande mål är helt uppfyllda och ett är delvis uppfyllt.

3.3 Händelser av väsentlig betydelse












En ny telefonilösning och växel lanserades under mars 2021. Intern telefoni övergick
till ”telefoni som tjänst” och större delen av telefoni blev mobil.
Chefsförändringar ägde rum inom IT o telefoni och ersattes av två enhetschefer inom
IT och en inom telefoni
Det tillsattes en vikarierande lönechef från och med april till och med december.
Lönechefen har även rollen som HR-chef inom VMKF och under slutet av året blev
tjänsten en tillsvidaretjänst som HR- och lönechef.
Under oktober började Räddningstjänsten Mälardalen att köpa lönetjänster av VMKF
och IT och telefonitjänster under november och december.
Ett antal projekt pågår tillsammans med medlemskommunerna bland annat; förstudie
inom e-handel och inköpsorganisation, digitalt beslutsstödsystem (BI), Digitalisering
av anställningsprocess och personalarkiv samt projekt med avveckling av
skanningsverksamheten av pappersfakturor. Även förstudien för fortsatt hantering av
en gemensam plattform för digitalisering av tjänster är avslutad.
Rekryteringsprocessen av förbundschef påbörjades under augusti månad då Åsa Öberg
Thorstenson sade upp sig för Kommunchefsuppdrag i Hallstahammars kommun. I
slutet av året inleddes en förstudie till rekrytering av förbundschef till VMKF av
Sandahl Partners Örebro som är underkonsult till AXÖ Consulting
(rekryteringsbolaget). Under slutet av mars 2022 beräknas rekryteringen vara klar.
Förstudie av -den så kallade - ”mjuka infrastrukturen” slutfördes under juni månad och
kommunicerades med medlemskommunerna under hösten. Mjuk infrastruktur avser earkiv, e-tjänsteplattsform, e-signering, integrationsplattform och grunddatalager.
Budgetbeslut för den Mjuka infrastrukturen togs i december 2021.
Beslut togs om att övergå till nytt intranät på gemensam plattform.
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3.4 Förväntad utveckling
I den översyn som KPMG gjorde för ett antal år sedan lyfts dels ett flertal
utvecklingsområden. Medlemskommunerna har efter det fattat beslut om sex stycken områden
som behöver prioriteras att arbetas vidare med på olika vis. Dessa områden bottnar i VMKF´s
uppdrag, ledning och styrning, tjänster, kvalitet och service och samtliga av dessa områden
förväntas det att ske en skyndsam utveckling av hos VMKF.
Dem prioriterade områdena är att:







samordna processer, dvs enhetliga och tydliga processer mellan VMKF och
medlemskommunerna
se över VMKF´s grunduppdrag
utreda associationsform
göra jämförelser med andra förbund för att se vilka erfarenheter och kunskaper som
kan hämtas
om det ska vara möjligt att delta helt eller delvis i VMKF
tydliggöra roller, ansvar och mandat för Direktion och tjänstemannaledning

Det finns ett glapp mellan medlemskommunernas förväntningar på VMKF och vad förbundet
har förmåga att leverera. VMKF behöver därmed stärka kvaliteten och servicen. Hålla en hög
kvalitet på tjänsterna, där medlemskommunernas behov kan tillgodoses samtidigt som VMKF
skapar stordriftsfördelar genom att just arbeta på ett likartat sätt. Det är en utmaning att
hantera och något vi ser även hos andra förbund.
En effekt av vakanta tjänster inom Specialistavdelningen, Löneavdelningen och ITavdelningen samt också för få tjänster inom Upphandlingsenheten under året har bidragit till
hög arbetsbelastning och för långa handläggningstider. En förväntad utveckling är därmed att
handläggningstiderna kortas ned i takt med att vakanta tjänster tillsätts och att
arbetsbelastningen fortsätter att minska.
Kommuner i Sverige står inför flertalet utmaningar. En utmaning handlar om demografin, där
befolkningen i landet ökar i åldrarna över 65 år. Ökningen i denna grupp är dessutom större
än för dem i yrkesverksam ålder. Detta innebär att färre personer ska försörja allt fler vilket
kommer att ställa krav på finansiering såväl som kompetensförsörjning. För att landets
kommuner ska kunna bedriva verksamhet med bibehållen kvalitet kommer det därför bli
nödvändigt att ompröva arbetssätt och se över hur resurser nyttjas. Efterfrågan av
gemensamma samarbeten kommuner sinsemellan förväntas att öka. Medlemskommunerna
och VMKF behöver aktivt visa vilka möjligheter och samordningsvinster som kan uppnås.
Ytterligare en utmaning handlar om digitaliseringen och den automatiserade utvecklingen. För
att möta den demografiska utmaningen är det också avgörande att utnyttja digitaliseringen där
det kan bidra till effektivitet och/eller ökad kvalitet. Digitaliseringen kan vara ett sätt att bidra
till att behålla befintlig personal utifrån behov av kompetensförsörjning och även att kunna
erbjuda moderna arbetsplatser. VMKF är redan en bit på väg men samhällsutvecklingen går
snabbt framåt och det innebär att takten måste öka ännu mera inom förbundet och inom
medlemskommunerna. Några av dem aktiviteter som ska påbörjas är att etablera det nya,
upphandlade datacentret och att IT-infrastrukturen behöver bytas ut och utökas med hänsyn
till införande av digitala nationella prov i skolorna. Införandet av digitala nationella prov
kommer att ske successivt med start år 2024 och berör medlemskommunernas skolor och
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elever. Alla skolor behöver ha nödvändig teknik och digital kompetens för att kunna
genomföra proven digitalt. Något som också kommer att införas i medlemskommunerna är
införandet av E-tjänsteplattform, E-signering och E-arkiv. VMKF kommer fortsätta att arbeta
digitalt även efter pandemin och verksamhetsutveckla (digitalisera) processer. Ett modernt
ärendehanteringssystem ska införas där självservice och möjlighet till digitala kontakter med
IT-avdelningen och Löneavdelningen via chattbot ska finnas.
Rekryteringen har inom vissa specialisttjänster varit en stor utmaning. Konkurrensen om
arbetskraften ökar bland annat till följd av stora pensionsavgångar. För att trygga
kompetensförsörjningen kommer arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare fortgå.
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3.5 Väsentliga personalförhållanden
Personalöversikt
Det finns sammantaget 75 årsarbetare inklusive timanställda och vikarier. VMKF ska vara en
attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö som är anpassad efter medarbetarens behov.
Personalen ska hålla en hög kompetens inom sina verksamhetsområden.
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron 2021 i procent av arbetad tid var 3,91 % (3, 69 % år 2020) vilket är
en marginell ökning från föregående år. Långtidssjukfrånvaron (60 dagar eller mer) har även
den ökat. Sjukfrånvaron varierar mellan olika åldersgrupper och mellan män och kvinnor.
Under året ses en ökning av sjukfrånvaron för män och en minskning för kvinnor. Kvinnor
under 29 år har inte haft någon sjukfrånvaro under året.
Personalnyckeltal
Lönekostnader (Mnkr) 1)
Tillsvidareanställda män 2) *
Tillsvidareanställda kvinnor 2) *
Visstidsanställda män 2) *
Visstidsanställda kvinnor 2) *

2021
39,04
28
36
1
5

2020
63,05
57
38
3
1

2019
65,83
60
40
2
2

Årsarbetare* (antalet arbetade timmar/normal arbetstid inom branschen)

74,58

98,50

102,1

Sjukfrånvaro i procent av total arbetstid

3,91

3,69

3,61

- varav män totalt
- varav < 29 år
- varav 30- 49 år
- varav > 50 år
- varav kvinnor totalt
- varav < 29 år
- varav 30-49 år
- varav > 50 år

3,83
4,04
1,43
5,69
3,97
0,00
3,66
4,55

2,12
0,94
1,96
2,57
6,24
3,72
4,23
8,50

2,35
2,11
1,69
3,13
5,57
2,76
4,14
7,26

Långtidssjukfrånvaro andel av total frånvaro ≥ 60 dagar

32,5

19,13

28,84

72,37

69,92

75

60,53

54,47

47,12

Frisknärvaro (max 5 sjukdagar/år) i procent
Frisknärvaro (ingen sjukdag) i procent

1) Enligt SCB:s definition: lön, pensionskostnader, sociala avgifter, exklusiva skattefria traktamenten.
2) Siffrorna anges som årssnitt
*exkl deltidsbrandmän
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Frisknärvaro
Frisknärvaron har under året uppgått till 60 procent. Frisknärvaro beräknar andel medarbetare
som inte har någon sjukfrånvaro under året. Föregående år var frisknärvaron på 54 % och en
ökning mellan åren har skett med 6 %. Möjligheten till distansarbete har möjliggjort arbete
trots lättare symptom och därmed ökat frisknärvaron.
Arbetsmiljöarbetet
Medarbetarenkäten genomförs 10 gånger per år. Vi följer sex verksamhetsrelevanta områden
som alltid är viktiga för produktiva och hållbara grupper. Dessa områden är tydlighet, värde,
effektivitet, belastning, gemenskap och entusiasm. Respektive chef arbetar med sin avdelning
på bland annat arbetsplatsträffar för att förbättra resultaten där så behövs. Arbetssättet för
medarbetarenkäten bygger på medarbetarens engagemang, delaktighet samt egna förslag på
förbättringar.
Kompetensutveckling
Under våren inleddes en ledar- och medarbetarutvecklingsinsats tillsammans med HRspecialist Magnus Tångring från Kungsörs kommun. Insatsen påbörjades tillsammans med
ledningen och nästa steg som genomfördes var att koppla på enhetschefer och arbetsledare.
Det arbete som kvarstår är att involvera samtliga medarbetare men på grund av covid och
utökade restriktioner så beslutade förbundsledningen att skjuta fram insatsen till år 2022.
Syftet med insatsen är att skapa tydlighet och samsyn kring uppdrag, önskad position,
målbild, värderingar och fokusområden för att skapa en gemensam ”strategisk karta”.
Ledningen har under våren även getts verktyg i att jobba med beteende hos medarbetare i
syfte om att bygga kultur, ”leva värdegrunden”.
En del i VMKF´s arbete med en digital transformation var en kompetenshöjande aktivitet
under ledning av ATEA som genomfördes innan sommaren. Syftet med den var att ge en
grundläggande bas för samtliga medarbetare inom området Digitalisering. Därefter har en
digital strategi skapats samt en vision och målbild med tillhörande aktivitetsplan inför 2022
och framåt.
För att alla på VMKF ska lära sig mer om förebyggande av bränder och hur medarbetare ska
agera i händelse av brand så har det under hösten genomförts en digital webbutbildning.
Utbildningen samordnades av Säkerhetssamordnare och ägde rum i samverkan med
Räddningstjänsten Mälardalen och Brandskyddsföreningen.
IT-avdelningen har jobbat aktivt med att tillhandahålla digitala förinspelade teamsutbildningar
som finns tillgängliga på medlemswebben för samtliga medlemskommuner.
Teamsutbildningarna innehåller främst utbildningar inom teams. Vidare så kommer
chefsintroduktionsdagarna som erbjuds för nya chefer i medlemskommunerna att under
kommande år att genomföras digitalt via förinspelade teamssändningar men med möjlighet att
ställa frågor till verksamheterna.
Rekrytering
En av de viktigaste frågorna för välfärden i dag och det kommande decenniet är
kompetensförsörjningen. För att klara kompetensförsörjningen behövs olika strategier för att
attrahera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. Det handlar både om att vara
en attraktiv arbetsgivare och att hitta lösningar för ett hållbart arbetsliv. För VMKF har det
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under året varit svårt att rekrytera på vissa poster och det handlar om att kartlägga framtida
kompetensförsörjning samt att tillsammans inom Köping, Arboga, Kungsör och Surahammarkommun (KAKS-kommunerna) se över möjligheten till ytterligare samordning av tjänster.
För att trygga kompetensförsörjningen kommer arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare
att fortsatt att vara i fokus. Att möjliggöra distansarbetsplats i hög utsträckning tror vi kan
vara en av framgångsfaktorerna för att rekrytera och behålla medarbetare.
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3.6 Styrning och uppföljning
Årsredovisningen innehåller en översiktlig och sammanfattande redogörelse för perioden 1
januari 2021 till och med 31 december 2021 och är en av de sammanlagt tre uppföljningar
som genomförs årligen. Utgångspunkten är att rapporten ska beskriva resultat och
måluppfyllelse samt avvikelser. I analysen ska bedömningar av kvalitet och effekter i
förhållande till budget och målen beskrivas. Förbundets verksamheter lämnar underlag för
den övergripande rapporten. Under 2022 beräknas ett nytt digitalt beslutsstödsystem vara
implementerat för chefer i syfte att använda till årets alla uppföljningar.
De övergripande målen i verksamhetsplanen för 2021 har förtydligats jämfört mot föregående
år och samtliga är mätbara. En årsplanering för året finns framtagen och är kopplad till
målstyrningen där planering och utvärdering och uppföljningsdagar tydliggörs.
Utvärderingarna av målen med prognos lämnas tre gånger till Direktionens sammanträden.
Med en prognos ges Direktionen möjlighet att bättre kunna prioritera, för att eventuellt rikta
om resurser.
VMKF´s mål har på ett tydligare sätt kopplats samman med förbundets lönekriterier och vad
som genererar en löneutveckling.
Internkontroll
I reglementet för internkontroll med diarienummer 2012/102 ska internkontrollmomenten
följas upp och redovisas till Direktionen minst en gång årligen. De aktuella
internkontrollpunkterna för 2021 beslutades under Direktionsmöte i dec 2020 med
komplettering om att följa upp så att upphandlingarna främjar hållbar utveckling utifrån ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv.
Tabellen nedan visar vilka interkontrollpunkter som ska följas upp och kolumnen längst till
höger visar en kort status kring arbetet med respektive punkt.

Verksamhetsområde
Risk

IT/Tele

Riskklass

Dataintrång, skydda värdefulla
tillgångar såsom information,
hårdvara och mjukvara

Uppföljning/metod Uppföljning

IT-säkerhetplan
revision

Uppföljning av att
befintliga
Delvis åtgärdad
styrdokument är
kända och efterlevs

Jobba med strategier
för att skapa en stabil Veckovis
Åtgärdad
och långsiktigt hållbar likviditetsuppföljning
ekonomi

Att inte ha tillräckligt med
Ekonomiavd
likvida medel

Lön

Kontrollmoment

Uppföljning av att
befintliga
Delvis åtgärdad
Framtagande av rutin
styrdokument är
kända och efterlevs

Driftstopp vid
löneutbetalningar

Att upphandlingar inte främjar
hållbar utveckling utifrån ett
Upphandling
ekonomiskt, socialt och
miljömässigt perspektiv

Stickprov
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Uppföljning av internkontroll
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Förbundets övergripande mål
VMKF har tre övergripande mål vilka är inom områdena service, medarbetare och ekonomi.


Servicemålet
VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra
kundgrupper ska tycka att de får god service.
Mäts genom: NKI, Enkätundersökning angående service
Målvärde: att förbättra resultatet till minst indexvärde 82



Medarbetarmålet
VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare
Mäts genom: Sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning
Målvärde: att höja resultatet för medarbetarenkäten till minst indexvärde 68 samt att
sjukfrånvaron ska understiga 4,5 %.



Ekonomimål/Finansiellt mål
-VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en
budget i balans
-personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt
Mäts genom: Månatliga ekonomiuppföljningar samt följa upp statistik från
kommuner med samma verksamheter samt att följa soliditeten
Målvärde: Ett positivt resultat på +50 tkr samt att förbättra soliditeten med 1 % under
2021. Att förbättra soliditeten med 1 % under 2021 från 3,01 till 4,01.

För att kunna mäta servicemålet så används SCB:s Kvalitetsmodell med Nöjd - Kund Index (NKI)
Det är standardiserade indikatorer (frågor) som ligger till grund för måttet på totalkvaliteten
(dvs på NKI).
Dessa tre indikatorer utgörs av frågor
om:
• hur nöjd man är med verksamheten i dess helhet
• hur väl verksamheten uppfyller ens förväntningar
• hur verksamheten är jämfört med en ideal sådan.
Varje mål bedöms vara uppfyllt om det mätbara målet uppgår till 100 %, om det är under 100
% och över 80 % bedöms målet vara delvis uppfyllt och avviker det mer än det så är inte
målet uppfyllt. För att göra måluppföljningen överskådlig så visas varje mål med glad, mindre
glad eller ledsen figur.
Ord och begrepp gällande måluppfyllelse
Målet är uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt
med minst 80 %
Målet bedöms inte vara
uppfyllt
Målet har inte kunnat
bedömas

18

Sida 203 (490)

Samlad bedömning av måluppfyllelse
Direktionen har i budget och verksamhetsplan 2021 beslutat om mål som ska gälla för
förbundet.
Två av VMKF’s tre övergripande mål har helt uppfyllts och ett mål har delvis uppfyllts.
Den samlade bedömningen är därmed att målen till stor del är förenliga med vad Direktionen
har fastställt.
Övergripande målen

Antal
Målet är uppfyllt

2

Målet är delvis uppfyllt med minst
80 %

1

Målet bedöms inte vara uppfyllt

Målet har inte kunnat bedömas
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Uppföljning och analys av servicemålet
VMKF ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra kundgrupper ska tycka att
de får god service.
Perspektiv

Kvalitet och service

Övergripande mål
VMKF administration ska
ha nöjda uppdragsgivare.
Målsättningen är att våra
kundgrupper ska tycka att
de får god service.

Mätbart mål

Resultat

Nöjd kundindex
ska uppgå till 82

Nöjdkundindex
uppgick till 72,1

Måluppfyllnad

I samband med analysen i delårsrapporten så gjordes bedömningen att målet delvis kommer
att uppnås. När enkäten genomförts under oktober månad så landade resultatet på ett
indexvärde på 72,1 och motsvarar då 80 % måluppfyllelse vilket innebär att den prognos som
sattes var korrekt. Nöjdkundindexenkätens utformning förändrades för 2021 vilket kan ha fått
effekt på resultatet. Ytterligare en faktor som kan bidra till att målet inte uppnås till 100 % är
att det pågår förändringsarbeten som inte ger effekter förrän dem är slutförda. Det är dock
viktigt att inte blunda för dem synpunkter som framkommer.
Sedan tidigare genomförda översyn av KPMG samt genom synpunkter från
medlemskommunerna så vet vi att det finns ett visst gap mellan den beställning/uppdrag som
givits till VMKF och förväntningarna från medlemskommunernas förvaltningar och på
VMKF´s leveranser. Detta gäller i stor utsträckning förväntningarna på förbundets kvalitet
och service och tillgänglighet samt utvecklingsarbete. Det finns ett behov av att tydliggöra
samtliga av förbundets uppdrag, ansvar och vilken nivå av service som är beställd. Under
våren inleddes en processkartläggning på Löneavdelningen tillsammans med HR-chefer och
andra nyckelfunktioner inom medlemskommunerna. Detta kommer att resultera i en ny
framtagen BAS-överenskommelse som tydliggör vad som ingår i grunduppdraget samt vad
som är tilläggsuppdrag som kan beställas utöver. Nästa steg är att tydliggöra uppdrag inom
Specialistavdelningens verksamhetsområden. En viktig del efter att uppdragen är tydliggjorda
är dialoger och strukturerade uppföljningar.
En effekt av vakanta tjänster inom Specialistavdelningen, Löneavdelningen och ITavdelningen samt också för få tjänster inom Upphandlingsenheten under året har bidragit till
för långa handläggningstider. En förväntad utveckling är därmed att handläggningstiderna
kortas ned i takt med att vakanta tjänster tillsätts.
Inom IT och telefoni har det uppstått vissa leveransproblem upp till 6 mån. Prioriterat har
varit att leverera till medlemskommunernas skolverksamheter samt till kommunernas
nyanställda. Detta har IT-verksamheten lyckats med och dem har i stort sett alltid fått datorer
inom tid.
Upphandlingsverksamheten blir mer komplext och tidskrävande över åren. Antalet
upphandlingar ökar och nya lagkrav har tillkommit. Medlemskommunernas verksamheter
efterfrågar mer stöd från upphandlingsenheten. Stödet kan till exempel gälla framtagande av
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kravställningar inför upphandling eller handfast stöd vid enklare upphandlingar. Det har också
framkommit från medlemskommunerna att de önskar att upphandlingsenheten tar ett större
ansvar för projektledningen av större upphandlingar. Upphandlingsenheten ser över sina
arbetsprocesser för att på ett bättre sätt möta medlemskommunernas efterfrågan. Parallellt
pågår arbete i medlemskommunerna och på VMKF som ser över inköpsorganisationerna.
Då mängden upphandlingar ökar finns det behov av att bli fler upphandlare och beslut om att
förstärka upphandlingsenheten har tagits av Direktionen inför budgetår 2022.
Likt föregående år så påverkar Coronapandemin flera verksamheter inom förbundet.
Arbetsuppgifter som var inplanerade inom enheten för krisberedskap har fått skjutas på
framtiden. Krisberedskapsenheten lade i princip ned alla andra arbetsuppgifter åt sidan under
början av året för att stödja kommunerna, bolag och förbund i deras arbete med att hantera
covid-19. Delar av de ordinarie arbetsuppgifterna har startats upp under våren men det finns
fortfarande arbetsuppgifter som prioriteras ned, tidsförskjuts till nästa år och/eller prioriteras
bort. Orsaken till fortsatt nedprioritering är dels arbete kopplat till pandemin, vakant tjänst
(rekrytering pågår) samt att uppdraget inom Krisberedskap utökats då kommunerna även
ansvarar för totalförsvarsplanering. Det är en pågående dialog med respektive kommun och
Länsstyrelsen angående prioritering. Arbetsuppgifterna inom krisberedskapsområde kommer
att utökas då kraven ökar än mer på kommunerna när det gäller bland annat
klimatanpassningsfrågor kopplat till krisberedskap men också ökade krav när det gäller
totalförsvarsplanering.
Under senare delen av våren arbetade upphandlingsenheten tillsammans med
ekonomiavdelningen med ett förarbete för analysverktyget Spendency. Spendency är ett
verktyg för att kartlägga inköpen inom respektive medlemskommun, att följa köpmönster och
förstå var våra insatser skapar mest värde samt att få en överblick över
kostnadsutveckling. Syftet med detta är att göra en spendanalys är för att arbeta proaktivt med
inköp, att följa upp avtalstroheten och identifiera de områden där man handlar utanför avtal.
Fokusområde digitalisering
Samtliga avdelningar påbörjade aktiviteter för att digitalisera processer, som också var ett
riktat fokusområde för året. Ett av syftena med fokusområdet är att leverera tjänster som är i
framkant och på så vis höja måluppfyllelsen på kundnöjdhet.
Några av dem aktiviteter som genomfördes var bland annat att inom
upphandlingsverksamheten, bostadsanpassning och parkeringstillstånd har för att förenkla och
effektivisera infört e-signering av beslut. Under början av året fattades beslut om att inleda en
förändringsresa på Löneavdelningen och tillsammans med medlemskommunerna, en helt
digital anställningsprocess. Ett projekt startades upp med syfte om att förenkla och förtydliga
anställningsprocessen som helhet från upprättande av avtal, via avtalssignering till digital
arkivförvaring. KPMG har under projektets gång varit projekt- och processledare. Uppstart av
digital signering och digitalt arkiv sker under våren 2022.
Ekonomiavdelningen fortsätter resan från manuell till elektronisk ekonomiadministration.
Kundfakturor är sedan tidigare elektroniska och ett intensivt arbete pågår med att enbart motta
elektroniska fakturor för att på sikt avveckla skanningsverksamheten. Det intensiva arbetet
har gett resultat då antalet pappersfakturor har sjunkit, detta i sin tur har lett till lägre
kostnader för medlemskommunerna som betalar ett styckpris per pappersfaktura.
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Under slutet av 2020 inleddes ett gemensamt samarbete mellan VMKF och Köping, Arboga,
Kungsör -kommunerna (KAK) kring en gemensam upphandling av ett digitalt
beslutsstödsystem. Styrgruppen, som består av VMKF och KAK ekonomichefer och av ITchef på VMKF beslutade om en projektplan samt gjorde en riskanalys under våren. Under
april månad påbörjades arbetet med att göra en kravspecifikation. Detta arbete har gjorts med
hjälp av upphandlingschef, huvudprojektledare och representanter från varje kommun.
Under sommaren blev upphandlingen klar, och utfallet blev ATEA som leverantör och deras
beslutsstödsystem Hypergene. Under hösten riggades dem olika delprojektgrupperna och
implementeringen av ekonomidelen är påbörjad och under år 2022 implementeras personal
och kvalitetsdelen.
Under årets sista Direktionsmöte fattades ett budgetbeslut kring att införa en mjuk
infrastruktur på VMKF och i medlemskommunerna. Detta omfattar e-tjänsteplattform, ett earkiv samt e-signering.
Ett modernt ärendehanteringssystem ska införas där självservice och möjlighet till digitala
kontakter med IT och Löneavdelningen kommer att bland annat möjliggöras via chattbot.
Sammantagen bedömning
Den samlade bedömningen inom service och kvalitet är att målet är delvis uppfyllt. VMKF
behöver fortsatt stärka service och kvalitet men får heller inte glömma att NKI-värdet landat
inom ramen för medelnöjda kunder enligt Prognoscentret.
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Uppföljning och analys av medarbetarmålet
VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare

Perspektiv

Övergripande mål

Mätbart mål

Resultat

Medarbetare

VMKF ska vara en attraktiv
arbetsplats med friska
medarbetare.

att höja resultatet för
medarbetarenkäten till minst
indexvärde 68/100

indexvärde 69/100

att sjukfrånvaron ska
understiga 4,5 %.

Måluppfyllnad

3,91 % för 2021

Resultat medarbetarenkät
nov -20
VMKF

63

K

M

nov-21

K

M

61

67

69

65

74

Resultatet visade 69/100 i november månad och uppgår därmed till årets högsta värde. Snittet
för året ligger på 65/100 och över tid är det grafgenomsnittet som blir av vikt.
Resultatet för november månad (som uppgår till högsta resultatet under året) är högre än
jämfört med föregående år samma period. Kvinnor har ett betydligt lägre resultat i jämförelse
med männen. Svarsfrekvensen per november 2021 är 85 %.
Det område som sticker ut totalt sett inom förbundet under första halvåret är
arbetsbelastningen. Orsaken till det var bland annat vakanta tjänster inom flera avdelningar
som lett till ökad belastning. Fortfarande finns mycket manuella arbetsmoment som både är
tidskrävande och ineffektivt. Detta är något som förbundet har arbetat vidare med genom att
planera för aktiviteter som bidrar till att onödiga och manuella arbetssätt försvinner. Detta har
vi till viss del förbättrat men arbete kvarstår. Under andra halvan av året så förbättrades
arbetsbelastningen.
Det som framgår i undersökningen är att medarbetarna upplever en mycket hög gemenskap
och delaktighet, och känner sig respekterade i arbetsgruppen, och att vi har ett inkluderande
bemötande och samtalsklimat gentemot varandra.
Medvetna val som ledningen gjort under året är att bjuda in till teamsfikan och att fortsatt att
hålla avdelningsmöten och arbetsplatsträffar digitalt eller utomhus. Under senare delen av året
inleddes digitala fredagsfrukostar med information varannan fredag. Medarbetarna har visat
sin uppskattning till den typen av regelbunden information om vad som händer och vad som
är på gång. IT-avdelningen har jobbat intensivt med utbildning av förbundets medarbetare i
digitala möten vilket kan ha bidragit till att gemenskapen fortsatt är hög, eftersom redskap
funnits för det. Det råder dock olika digital mognad inom förbundet i att samverka och
kommunicera digitalt och IT-avdelningen har lyckats bäst genom att ha en hög digital mognad
och där arbete i den virtuella världen är lika självklart som på plats.
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Ytterligare ett område med högt resultat i medarbetarenkäten är effektiviteten. Med
effektivitet menas medarbetarna känner att de har dem praktiska förutsättningar, kunskaper
och befogenheter som behövs för att utföra arbetsuppgifter på ett bra sätt, samt möjlighet att
få hjälp vid behov. Vad som dock är lågt är tydlighet och värde dvs vad vi lägger tiden på.
Respektive avdelning har under året haft ett antal aktiviteter planerade för att höja resultatet i
medarbetarenkäten. De avdelningar som minskat resultatet av medarbetarenkäten eller där
resultatet är lägre än VMKF´s genomsnitt har särskilt följts upp och arbete pågår.
Sjukfrånvaron har ökat inom förbundet men dock inom rimlig nivå. Sjukfrånvaron har ökat
för män och minskat för kvinnor. Antalet långtidssjukskrivna har ökat.
VMKF har haft ett fåtal medarbetare smittade av Covid-19. Omställningen till hemarbete har
fungerat bra, det har dock krävt mer samordning som tagit mycket tid i anspråk. Ledarskapet
utmanas dock något av distansarbetet men cheferna har lyckats väldigt väl.
Sammantagen bedömning
Den samlade bedömningen inom medarbetarmålet är att målet är uppfyllt. VMKF är en
attraktiv arbetsplats och har friska medarbetare.
Medarbetare känner en stor gemenskap till varandra vilket är något som syns i den månatliga
medarbetarenkäten. Att trivas på sitt arbete bidrar till att produktiviteten ökar, vilket är en
faktor i ett framgångsrikt målarbete och attraktiviteten hos VMKF. Ett fortsatt intensivt arbete
behöver fortgå för att fortsatt höja resultatet. Sjuktalen är inom rimlig nivå.
Flera av avdelningarna har haft ett antal vakanser och annan frånvaro under året vilket har
medfört en hög arbetsbelastning under årets första halvår. De områden som behöver stärkas är
tydlighet och värde dvs att lägga tid på rätt saker.

Bild tagen från sommaren 2021 när dåvarande Förbundschef Åsa Öberg Thorstensson
tillsammans med medarbetare invigde den nybyggda altanen.

24

Sida 209 (490)

3.7 God ekonomisk hushållning- Uppföljning och analys av ekonomimålet
Inom VMKF har vi en stabil och långsiktig ekonomi och vi strävar efter att använda våra
resurser effektivt

Perspektiv

Övergripande
mål

Mätbart mål

Resultat

Ekonomi

VMKF har en stabil och
långsiktig ekonomi och
strävar efter att använda
resurser effektivt.

Ett positivt resultat
på + 50 tkr

Ett positivt resultat
på + 1579 tkr

Att förbättra
soliditeten med 1
% under 2021 från
3,01 till 4,01.

4,97

Måluppfyllnad

personella och
Många aktiviteter
materiella resurser
pågår för att vara
ska användas så
kostnadseffektiva
effektivt som möjligt

VMKF ska ha en budget i balans och enligt kommunallagen ska kommunerna/förbundet ha en
”god ekonomisk hushållning i sin verksamhet”. Förbundet ska visa 50 tkr i överskott enligt
budget. Ur ett verksamhetsperspektiv innebär detta att kommunmedlemmar ska få ut mesta
möjliga verksamhet av sina skattepengar. Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk
hushållning att förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt. En
tillräcklig ekonomisk buffert ska finnas för att möta naturliga svängningar i intäkter och
kostnader, utan behov av neddragningar i verksamheten.
Under ledning av förvaltningsledare för ekonomisystemet och tillsammans med
ekonomiavdelningen så drivs projektet för utfasning av pappersfakturor framåt. Vid
jämförelse med 2020 där antalet fakturor/månad låg på 6000 så är nu antalet nere i ett snitt på
lite drygt 3000 fakturor/månad. När mängden pappersfakturor minskar så minskar också
kostnaderna för medlemskommunerna som betalar ett styckpris per faktura. Målet är att under
december månad 2022 helt och hållet avvecklat skanningsverksamheten.
VMKF har under maj månad beslutat om en riktlinje för god ekonomisk hushållning samt
också med en tillhörande handlingsplan med framtagna aktiviteter för att skapa en god
ekonomisk hushållning. Under december beslutade Direktionen också om ett nytt
attestreglemente med tillhörande attestförteckning. En uppdatering av
redovisningsprinciperna har också gjorts inför detta årsbokslut.
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Soliditeten är på 4,97 % och orsaken till att det höjts jämfört mot 2020 är att det egna kapitalet
stärkts genom ett starkt resultat i delåret. Försäljningar av anläggningstillgångar till
Räddningstjänsten Mälardalen bidrar till ett starkare eget kapital. Soliditeten med 1% vilket
innebär att målet om 4,01 uppfylls.
Aktiviteter som pågår för att arbeta för att vara kostnadseffektiva
Förutom dem samordningsvinster som kommunerna får genom att samla tjänster i ett
gemensamt förbund pågår ytterligare aktiviteter som innebär effektiviseringsvinster samt
kvalitetshöjande effekter:









Utbyte av fasta telefonen till mobiler
Påbörjat arbete med att digitalisera arbetsprocesser
Avveckling av skanningsverksamheten pågår och övergång till mottagande av
e-fakturor
Ett digitalt beslutsstöd är upphandlat och avtal tecknat vilket kommer att underlätta för
chefer att planera, analysera och följa upp sin verksamhet, ekonomi och personal.
Implementering av ekonomidelen inleddes under senhösten -21 och under våren 2022
kommer personal och kvalitetsdelarna att implementeras.
Innan sommaren tecknades samarbete med KPMG angående en gemensam förstudie
för inköp och e-handel som är klar i februari 2022. Beslut om eventuell upphandling
av e-handelssystem fattas därefter inom medlemskommunerna. Detta kommer att leda
till besparingar.
Automatisering och digitalisering

Sammantagen bedömning
Den sammantagna bedömningen är att målet är helt uppfyllt. Årets resultat uppgick till 1 579
tkr vilket överträffar VMKF’s finansiella mål. Soliditeten är stärkt, dock är målet borttaget
inför år 2022 med anledning av att VMKF inte behöver arbeta för att öka det egna kapitalet.
VMKF är kostnadseffektiva men behöver fortsatt se över arbetssätt och effektivitet.
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3.8 Ekonomisk ställning
Budgetföljsamhet
För 2021 är resultatet 1529 tkr bättre än budgeterat resultat. Samtliga avdelningar har klarat
att hålla sin budget, frånsett från ekonomiavdelningen där kostnad för beslutsstödsystemet
Hypergene belastades. Avdelningarnas totala budgetavvikelse uppgår till +586 tkr och
Direktionens och revisionens totala budgetavvikelse uppgår till -69 tkr. Den samlade
finansförvaltningen uppvisar ett överskott på 1012 tkr. Överskottet härrör pensionskostnader.
Driftredovisning
Ekonomisk uppföljning sker regelbundet med större uppföljningar med prognos och
balansomslutning per 31 aug och 31 dec. För perioden januari till och med december 2021
redovisas en positiv budgetavvikelse på 1 529 tkr och med ett resultat på 1 579 tkr.
Driftbudgeten beslutades av Direktionen den 10 mars och en reviderad driftbudget beslutades
om på Direktionsmöte den 6 oktober med diarienummer 2021/31.
Totalt sett redovisar verksamheterna sammantaget en positiv budgetavvikelse på 586 tkr.
Nedan kan läsas om respektive verksamhet.

Direktion och revision
Direktionen visar en positiv budgetavvikelse med 45 tkr och Revisionen redovisar en negativ
budgetavvikelse med -114 tkr. Budgeten för revisionskostnader är för låg i förhållande till de
granskningar som genomförs. Förutom granskning av delårsbokslut och årsbokslut så har
även granskning av förbundets IT-säkerhet genomförts.

Verksamheter
IT
IT-avdelningen visar en positiv avvikelse jämfört mot budget med 675 tkr. Orsaken till det
positiva resultatet är framförallt vakanta tjänster. Tjänsterna är helt tillsatta januari 2022.

Specialistavdelningen
Specialistavdelningen visar en negativ avvikelse jämfört mot budget på -10 tkr. Under början
av året redovisades en positiv avvikelsen med anledning av vakanta tjänster både inom
upphandling men också inom arkiv och krisberedskap. Dem vakanta tjänsterna inom
Upphandling är delvis tillsatta under året och rekrytering pågår över årsskiftet. Den positiva
avvikelsen som redovisades vid delåret kvarstod därmed ej. Inom Krisberedskap pågår även
där rekrytering och en konsult togs in under hösten som förstärkning varpå den positiva
avvikelsen vid delåret inte kvarstod.
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Löneavdelningen
Löneavdelningen visar en positiv avvikelse jämfört mot budget på 336 tkr, orsaken till det är
lägre personalkostnader på grund av vakanser. Det tillsattas en vikarierande lönechef från och
med april till och med december som sedan kom att få en tillsvidaretjänst som HR- och
lönechef. Semesterlöneskulden var i år 158 tkr lägre än föregående vilket bidrar till en positiv
avvikelse med motsvarande belopp.

Ekonomi- och skanningsverksamheten
Ekonomiavdelningen och skanningsverksamheten redovisar totalt sett en negativ avvikelse
jämfört mot budget med 400 tkr. Orsaken till den negativa avvikelsen beror på att kostnader
för införande av beslutstöd har belastat ekonomiavdelningen.
Inom skanningsverksamheten har personalkostnaderna har hållits nere samt att avtalet för
skanningsmaskinen har omförhandlats under våren och genererar en årlig minskning på helår
med 100 tkr. Totala kostnader för skanningen har uppgått till 384 tkr.

Övergripande administration
Den övergripande administrationen redovisar en negativ avvikelse jämfört mot budget på -14
tkr. Under två månader (nov-dec) var Förbundchefstjänsten vakant och genererade en
nettobesparing på ca 100 tkr efter att ekonomiavdelningen utökats tillfälligt med 25 % tjänst
samt att 50 % ekonomichef belastats. Kostnad för rekrytering av förbundschef samt en
förstudie för roll och uppdrag har belastat med 150 tkr varpå den satta årsprognosen inte
kunde hållas.

Finansförvaltning
Under finansförvaltningen budgeteras bland annat arbetsgivaravgifter, pensionskostnader och
kostnader för försäkringar och räntor. Finansförvaltningen redovisar en avvikelse jämfört mot
budget på +1012 tkr.
På grund av coronapandemin har riksdag och regering infört tillfälliga regler för
sjuklönekostnader. Kompensation ges till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som
överstiger det normala vilket innebär att staten ersätter arbetsgivarna för högre
sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Ersättningens storlek bestäms dels av
sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Ersättning till arbetsgivare för
deras sjuklönekostnader över normalnivå gäller till den 30 april 2021 och under mars månad
återbetalades 45 tkr.
I en kommande ändringsbudget föreslår regeringen också att de tillfälligt sänkta
arbetsgivargifterna för 19–23-åringar sänks ytterligare under sommaren. Enligt förslaget, som
läggs i en kommande ändringsbudget, behöver arbetsgivare endast betala
ålderspensionsavgift. Bestämmelserna gällde mellan den 1 juli 2021 och gälla för löner som
betalas ut under perioden 1 juni–31 augusti 2021. VMKF har få anställda inom den
ålderskategorin och de tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna genererade en minimal
sänkning.
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Pensionsposterna redovisar tillsammans en positiv avvikelse med 1 800 tkr jämfört mot
budget. Vid delårsbokslutet sattes en årsprognos på 300 tkr enligt försiktighetsprincipen.
Resultatet blev dock bättre än förväntat.
Räddningstjänstens omställningskostnader uppgår hittills till 1321 tkr varav 444 tkr är
hyreskostnad för brandstationen i Arboga samt kostnader för återställande av övningsfält i
Kungsör med 325 tkr. Resterande kostnader avser bland annat kostnader för nya skyltar, flytt
av verksamhetssystem och Geografiskt informationssystem (GIS). Detta har fakturerats
medlemskommunerna; Köping, Arboga och Kungsör utifrån räddningstjänstens
fördelningstal. Den totala budgeten för omställningskostnader uppgår till 2 000 tkr.

Likviditet
Likviditeten har under de senare åren sjunkit och föregående år var ännu svagare, anledningen
till det är att räddningstjänsten överskred sin budget samt återbetalning till VAFAB.
Konsekvensen av den svaga likviditeten innebar en begäran om anstånd med betalning av
arbetsgivaravgifter till Skatteverket för sept-dec 2020 som har återbetalats under 2021 års
början när också medlemskommunerna reglerade underskottet för 2020. Likviditeten i år har
varit god och orsak till det är planering och investeringsuppföljning och försäljning av
anläggningar till Räddningstjänsten Mälardalen till restvärde om 4 530 tkr har förbättrat
likviditeten. I enlighet med överlåtelseavtalet mellan Räddningstjänsten Mälardalen och
medlemskommunerna så har VMKF ersatt Räddningstjänsten Mälardalen med kostnader för
inarbetad semester och övertid för anställda som gått över till det nya förbundet till ett belopp
om 2 050 tkr.
Behovet från kommunerna av IT-utrustning ökar för varje år och därmed banklånen. VMKF
har ingen egen likvid för att täcka dessa stora årliga investeringar och upplåning av medlen
måste ske. Ett ärende om utökat borgensåtagande för medlemskommunerna från 100 000 tkr
till 150 000 tkr beslutades om i respektive medlemskommun. Amortering av lån uppgick till
22 830 tkr under 2021.

Kvarstående per
211231 (tkr)

Amortering 2022 (tkr)

5 400

2 400

2 450

980

8 400

2 800

3 000

3 000

5 600

1 400

11 900

2 800

8 100

200

13 500

3 000

2 400

2 400

7 450

850

2 000

1 000

70 200

20 830
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Målsättningen är att fortsatt att stärka förbundets ekonomi och en handlingsplan med
strategier är framtagna och beslutade under våren 2021.
Investeringsredovisning
Investeringarna för perioden januari till december uppgår till ett belopp av 34 543 tkr per för
de fyra kommunkoncernerna. Budgeten för året uppgår till 42 000 tkr. Beslut om
investeringsbudget togs under december månad 2020 och en utökad investeringsbudget
fattades beslut om i juni månad 2021. En reviderad investeringsbudget togs på Direktionsmöte
i oktober, beslut 2020/145.
Den totala investeringskostnaden för telefoni uppgick till 3 457 tkr och är budgeterad per
organisation. Det saknas dock utfall för telefoni per organisation. Redovisningen kommer
inför 2022 att göras om för att kunna följas upp per organisation.
Se investeringsredovisning under avsnitt 4.6.
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3.9 Balanskravsresultat
Enligt Kommunallagen (KL) och Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
gäller ett balanskrav för kommunerna. Kortfattat innebär balanskravet att kostnaderna för ett
visst räkenskapsår inte får överstiga intäkterna. Om så ändå är fallet, ska det negativa
resultatet återställas inom tre år.
Balanskravsresultatet för år 2021 är uppfyllt och resultatet uppgår till + 1579 tkr.
Eftersom balanskravet är uppnått behöver inte medlemskommunerna återställa underskott. År
2019 blev balanskravet negativt, underskottet fick medlemskommunerna; Köping, Arboga
och Kungsör reglera eftersom underskottet var hänfört till räddningstjänsten. Surahammars
kommun ingick ej i räddningstjänsten.

(tkr)

2021

2020

2019

Årets resultat enligt resultaträkningen

1579

278

-2054

Reducering av samtliga realisationsvinster

0

-278

0

Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

0

0

0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

0

0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

0

0

0

1579

0

-2054

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

0

0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

0

0

1579

0

-2054

2021

2020

2019

0

0

0

1579

0

-2054

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år

0

0

-2054

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat

0

0

0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

Årets balanskravsresultat

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen

Tabell över återställning av negativt balanskravsresultat, 2019
Medlemskommuner Fördelningstal 2019 Belopp 2019
(tkr)
Köping
57,7 %
1185
Arboga

26,1 %

536

Kungsör

16,2 %

333

Surahammar

Ej aktuellt

0

TOTAL

100 %

2 054
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4. Ekonomisk redovisning
4.1 Resultaträkning (tkr)
Not
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2020

3

102 303

93 618

97 410

4 893

4,5

-82 976

-119 469

-83 253

277

6

-25 134

-20 036

-21 531

-3 603

-5 807

-45 887

-7 374

1 567

8 231

47 382

8 150

81

0

0

0

0

2 424

1 495

776

1 648

0

0

0

0

-845

-1 217

-725

-120

1 579

278

50

1 529

0

0

0

0

1 579

278

50

1 529

Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/Kommunbidrag

7

Generella stadsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

8

Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

32

Budget Budget2021 avvikelse

2021

Sida 217 (490)

4.2 Balansräkning (tkr)
Not

2021

2020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

9

75 790

71 087

Finansiella anläggningstillgångar

10

4 979

19 170

80 769

90 256

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar

11

21 777

26 003

Kassa och bank

12

9 866

10 927

31 643

36 931

112 412

127 187

Årets resultat

1 579

278

Övrigt eget kapital

4 009

3 731

Summa eget kapital

5 588

4 009

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital

13

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

14

14 285

29 190

Andra avsättningar

15

0

60

14 285

29 250

Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder

16

49 105

37 140

Kortfristiga skulder

17

43 434

56 788

92 539

93 928

112 412

127 187

Panter och därmed jämförliga säkerheter

0

0

Ansvarsförbindelser

0

0

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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4.3 Kassaflödesanalys indirekt metod (tkr)
Belopp i tkr

Not

2021

2020

1 579

278

19

10 188

22 079

18 418

1 459

-14 159

-3 478

16 026

20 338

-34 542

-29 169

4 685

425

-29 857

-28 744

12 770

0

0

-4 730

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12 770

-4 730

Årets kassaflöde

-1 061

-13 136

Likvida medel vid årets början

10 927

24 063

9 866

10 927

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar
Ökning/minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar/avyttrat
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av långfristiga skulder

Likvida medel vid årets slut
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4.4 Noter
STRUKTUR PÅ NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper

Not 2

Uppskattningar och bedömningar

Not 3–8

Noter till resultaträkningen

Not 9–17

Noter till balansräkningen

Not 18

Leasing

Not 19

Not till kassaflödesanalysen

Not 1 Redovisningsprinciper
God redovisningssed
VMKF följer lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och tillämpar
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Rättvisande bild
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av resultat och
finansiella ställning. Väsentliga poster för bokslutet har periodiserats, vilket innebär att
utgifter kostnadsförts den period då förbrukningen skett och inkomster intäktsförts den period
då intäkterna generats.
Intäkter
Periodiseringsprincipen innebär att transaktioner och händelser ska bokföras när de inträffar
och att inkomster och utgifter tas upp de räkenskapsår som de är hänförliga till.
Värderings och omräknings principer
I resultaträkningen har en omräkning av 2020 års jämförelsesiffror gjorts, då vissa interna
intäkter och kostnader ingick i resultatet. Jämförelsesiffror för år 2020 har även uppdaterats i
noterna till balans- och resultaträkning då vi uppdaterat de olika indelningarna av
intäkter/kostnader och fodringar/skulder.
Materiella anläggningstillgångar
Med anläggningstillgångar avses objekt med en ekonomisk livslängd om minst tre år och med
en total utgift över ett halvt prisbasbelopp exklusive moms.
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag för
planenliga avskrivningar. I anskaffningsvärdet för en anläggningstillgång ska, utöver
inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet räknas in.
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Avskrivningar
Förbundet tillämpar linjär avskrivningsmetod, det vill säga lika stora belopp varje år. De
avskrivningstider som tillämpas har vägledning av RKRs förslag om maximitider som grund
för de egna bedömningarna av tillgångens nyttjandeperiod. Materiella anläggningstillgångar
skrivs av planenligt efter tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningarna påbörjas
månaden efter anläggningen tas i bruk. Följande avskrivningstider tillämpas:
Personbilar

5 år

PC

5 år

MAC personal

5 år

MAC elev

3 år

iPad

4 år

Chromebook Kungsör

3 år

Chromebook Köping

4 år

Kopiatorer

4 år

IT-infrastruktur - Server

5 år

IT-infrastruktur - Accesspunkter

6 år

IT-infrastruktur - Nätprodukter

8 år

Tele/datatekn.

3 år

Telefoni som tjänst

3 år

Inventarier

10 år

Förbundet tillhandahåller IT-utrustning och telefoni till våra fyra medlemskommuner och till
olika kommunala bolag. Även förbundet Räddningstjänsten Mälardalen köper tjänsten IT och
telefoni. Detta medför att VMKF investerar i stora summor av datorer, iPads och telefoner.
Kommunerna, bolagen och förbund betalar en summa per produkt varje månad.
Investeringarna sker i olika projekt, inköp av produkter läggs på ett specifikt projekt och
skrivs av under bestämda avskrivningstider. Skillnad görs på om det är en personaldator eller
en elevdator, då en elevdator har en kortare livslängd.
Semesterlöneskuld
I skulden ingår okompenserad övertid och jour- och beredskap samt upplupna
arbetsgivaravgifter. Detta redovisas som en kortfristig skuld.
Pensioner
Pensionsskuldens förändring, det vill säga avsättning för avgiftsbestämd respektive
förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt finansiell kostnad, har redovisats
bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten för denna del. Ränteuppräkningen har
redovisats som en finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts
maximalt och redovisats bland verksamhetens kostnader liksom löneskatten.
Avsättningar och eventualförpliktelser
Avsättning är en skuld som för VMKF är oviss vad gäller förfallotidpunkt eller belopp.
Avsättningarna har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera förpliktelsen
på balansdagen. Som eventualförpliktelse redovisas förpliktelser som härrör från inträffade
händelser, men inte redovisas som en skuld eller en avsättning eftersom det är svårt att
bedöma om utbetalning kommer att krävas, eller att storleken av utbetalningen inte kan
beräknas med tillräcklig säkerhet.
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Leasing
I not 18 leasing framkommer våra kostnader avseende operationella leasingavtal, och dessa
avtal är hyra av fastighet och kaffemaskiner.
Övrigt
VMKF använder kontoplanen Kommun-Bas 13.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Jämförelsestörande poster är resultat av händelser eller transaktioner som inte är
extraordinära, men som är viktiga att uppmärksamma vid jämförelser med andra perioder.
Inga poster har bedömts vara jämförelsestörande 2021.
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Not 3 Verksamhetens intäkter

2021

2020

Försäljning

1 175

1 400

33

1 381

455

189

98 592

90 289

2 048

359

102 303

93 618

38 191

61 408

Taxor och avgifter
Bidrag och kostnadsersättningar från staten
Försäljning av verksamhet/entreprenad och konsulttjänster
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Not 4 Verksamhetens kostnader
Personalkostnader exklusive pensionskostnader
Pensionskostnader

774

2 499

Lokalhyror samt övriga fastighetskostnader

2 669

4 259

Inköp av material och varor

2 986

4 083

31 145

38 047

7 211

9 173

82 976

119 469

103

155

24 864

19 744

Inköp av tjänster
Övriga verksamhetskostnader
Summa verksamhetens kostnader
Not 5 Kostnader för räkenskapsrevision
Kostnader för räkenskapsrevision
Not 6 Av- och nedskrivningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Nedskrivning anläggningstillgångar

270

292

25 134

20 036

Arboga

2 477

13 004

Kungsör

1 568

8 035

Köping

3 397

25 640

80

45

709

658

8 231

47 382

Räntekostnader på lån

237

350

Ränta på pensionsavsättning

590

631

Övriga finansiella kostnader

18

236

845

1 217

Summa avskrivningar
Not 7 Skatteintäkter/kommunbidrag
Kommunbidrag förbundsmedlem:

Skinnskatteberg
Surahammar
Summa skatteintäkter/kommunbidrag
Not 8 Finansiella kostnader

Summa finansiella kostnader
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Not 9 Maskiner och inventarier

2021

2020

162 178

135 298

34 542

29 938

-20 161

-1 680

-336

-1 378

Utgående anskaffningsvärde

176 223

162 178

Ingående ack. avskrivningar

-91 091

-73 968

15 456

1 536

66

0

-24 864

-18 659

-100 433

-91 091

75 790

71 087

1 259

5 095

774

3 160

2 455

10 611

491

304

4 979

19 170

13 655

13 580

Övriga kortfristiga fordringar

6 807

7 802

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 315

4 621

21 777

26 003

Checkräkning

9 866

10 927

Summa kassa och bank

9 866

10 927

4 009

1 677

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljning
Utrangeringar

Försäljningar
Utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ack. avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 10 Finansiella anläggningstillgångar
Fordran medlemskommuner
Pensionsåtagande:
Arboga
Kungsör
Köping
Surahammar
Summa fordran medlemskommuner
Not 11 Fordringar
Kundfordringar

Summa fordringar
Not 12 Kassa och bank

Not 13 Eget kapital
Ingående eget kapital
varav justering av eget kapital

2 054

Årets resultat

1 579

278

Summa eget kapital

5 588

4 009
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Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

2021

Löneskatt

2 789

5 699

Förmånsbaserad ålderspension + övr.

9 797

10 148

Särskild avtalspension SAP-R

1 699

13 343

14 285

29 190

Avsättning för pensioner inkl. löneskatt

14 285

29 190

Totala förpliktelser

14 285

29 190

Långsiktig pensionsfordran

-4 979

-19 170

Summa återlånade medel

9 306

10 020

Vitesföreläggande

0

60

Summa andra avsättningar

0

60

49 105

37 140

0-1 år, %

8

15

1-3 år, %

26

20

3-5 år, %

66

66

49 105

37 140

Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut

21 095

20 291

Leverantörsskulder

10 231

10 344

1 321

11 234

665

1 196

Upplupna semesterlöner

1 552

3 116

Upplupna sociala avgifter

2 066

2 564

Övriga interimsskulder

5 009

3 462

Övriga kortfristiga skulder

1 495

4 581

43 434

56 788

Årets kostnader

2 918

3 668

Betalningar inom 1 år

2 945

3 378

Betalningar senare än 1 år men inom 5 år

7 173

8 649

Summa avsättningar pension och liknande förpliktelser

2020

Pensionsförvaltning

Not 15 Andra avsättningar

Not 16 Långfristiga skulder
Långfristig upplåning i banker och kreditinstitut
Kapitalförfall andel av lån

Summa långfristiga skulder
Not 17 Kortfristiga skulder

Momsskulder
Personalens källskatt

Summa kortfristiga skulder
Not 18 Leasing
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal, minimileaseavgifter
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Not 19 Justering för ej likviditetspåverkade poster
Avskrivningar
Nedskrivningar
Gjorda avsättningar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Övriga ej likviditetspåverkade poster
Summa justering för ej likviditetspåverkade poster

2021

2020

24 864

19 744

270

293

-14 965

268

19

-280

0

2 054

10 188

22 079

-14 905

429

-60

-160

-14 965

268

Justering för gjorda avsättningar
Avsättningar pensioner inklusive löneskatt
Andra avsättningar
Summa
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4.5 Driftredovisning (tkr)
Intäkter

Område

Kostnader

Budgetavvikelse

Utfall

Budget

Utfall

Utfall

Budget

Utfall

Innev år

helår

Fg år

Innev år

helår

Fg år

Intäkter Kostnader

Direktion

134

121

0

89

121

66

13

33

Revision

140

140

0

255

140

132

0

-114

0

0

IT/Tele

79 014

74 942

71 065

78 338

74 942

63 036

4 072

-3 396

Specialistavdelningen

14 828

11 474

6 475

14 838

11 472

11 687

3 354

-3 366

Löneavdelning

14 626

13 806

12 693

14 289

13 806

9 483

820

-483

4 023

3 386

353

4 423

3 386

2 592

637

-1 037

4 965

1 691

3 960

4 979

1 691

36 721

3 274

-3 288

117 455

105 299

94 546

116 867

105 297

123 519

12 156

-11 571

857

46 460

-206

-50

17 013

857

155

8 052

6 922

8 051

134 085

108 955

13 026

-11 498

Ekonomiavdelning
inkl. skanning
Övergripande
administration

Administration
Finansförvaltning
Avgår: interna poster

Summa VMKF
Budgeterat
resultat

110 534

105 560

42

6 922
105 510

133 807
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4.6 Investeringsredovisning (tkr)
Totalt sett uppgår årets investeringar till 34 543 tkr. Telefoniinvesteringar är genomförda
utöver budget men ryms inom totala ramen för investeringar. Anledningen till det är
medlemskommunerna väljer att i snabbare takt gå in i telefoni som tjänst jämfört mot vad som
planerats för. Investeringarna för IT-produkter är lägre vilket beror på att produkter inte har
kunnat levererats utifrån behov.

Budget
2021

Utfall
2021

Avvikelse Budget
2021
2020

Utfall
2020

Avvikelse
2020

Köping kommunkoncern

93000 PC på bordet

-6 876

-4 867

-2 009

-4 211

93015 Mac på bordet Köping

-7 210

-5 435

-1 775

-805

93016 IPAD på bordet Köping

-3 937

-2 601

-1 336

-1 109

93036 Kopiatorer Köping

-1 911

-2 155

244

-2 655

0

-162

162

0

-21 009

-15 220

-4 715

93011 PC på bordet Arboga

-1 976

-1 348

-628

-1 017

93063 Mac Arboga elev

-3 480

-2 315

-1 165

0

93019 IPAD Arboga

-1 654

-1 807

153

-216

93037 Kopiatorer Arboga

-411

-288

-123

-729

Telefoni*

-578

-8 099

-5 758

-1 763

93005 PC på bordet Kungsör

-1 820

-1 278

-542

-1 773

93057 IPAD på bordet Kungsör

-1 258

-1 051

-207

-753

93038 Kopiatorer Kungsör

-308

-165

-143

-754

93062 Leasing Chromebook Kungsör

-376

-376

0

-295

Telefoni*

-353

-4 115

-2 870

-892

-754

-662

-92

-733

93063 Mac på bordet Surahammar

-1 193

-1 410

217

0

93023 IPAD på bordet Surahammar

-569

-185

-384

-38

93039 Kopiatorer Surahammar

-309

-217

-92

-244

93064 Chromebook Köping
Telefoni*

-1 074

0

-8 780

0

Arboga kommunkoncern

0

-1 962

0

Kungsör kommunkoncern

0

-3 575

Surahammar kommunkoncern

93012 PC på bordet Surahammar

43
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Telefoni*

-415

-3 239

-2 474

-350

0

-1 015

0

-195

-337

142

-341

93024 Mac på bordet VMKF

0

-102

102

-19

93025 IPAD på bordet VMKF

0

-11

11

-1

-84

-174

90

-322

-600

-475

-125

-407

-4 059

-1 961

-2 098

-1 710

-600

-770

170

-749

93013 Lagervaror IT

0

-536

536

-984

93072 Skolsystem

0

-384

384

0

-5 538

-4 750

-788

0

-14

14

-44 420

-34 543

-7 457

0

-19 865

0

-2 420

-3 457

1 037

0

0

0

PC på bordet KAKS

-11 621

-8 506

-3 115

-7 027

-8 824

-1 797

MAC

-11 883

-9 262

-2 621

-7 601

-6 314

1 287

IPAD

-7 417

-5 655

-1 762

-1 671

-4 622

-2 951

Infrastruktur

-5 259

-3 206

-2 053

-1 840

-2 866

-1 026

Investering kopiatorer

-3 023

-2 999

-24

-4 061

-4 959

-898

0

-536

536

0

-1 584

-1 584

-376

-538

162

0

-384

384

0

0

0

-42 000

-34 543

-7 457

-22 200

-29 169

-6 969

0

0

0

-6 200

0

6 200

-42 000

-34 543

-7 457

-28 400

-29 169

-769

VMKF

93003 PC på bordet VMKF

93054 Kopiatorer VMKF
93001 IT-infrastruktur 5år - Server
93055 IT-infrastr 6år - Accesspunkt
93056 IT-infrastruktur 8år - Nätprod

PC på bordet RTMD
Summa färdigställda investeringar exkl
finansiell leasing och gåvor

0

-4 533

0

0

Sammanställning
KAKS/KAK/VMKF/RTMD
Telefoni för samtliga kommunkoncerner*

Lager
Chromebook
Skolsystem
Total IT
Räddningstjänsten
Total VMKF

* Telefoniutfallen redovisades inte per kommun under 2021. Detta är förändrat till år 2022.
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5. Ord och begrepp
Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Driftredovisningen
belastas för den värdeminskning som anläggningarna genomgått genom att de utnyttjas under
året.
Avsättningar är förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men ovissa till belopp eller till tidpunkt för infriande.
Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på
bokslutsdagen.
Balanskrav lagkrav att intäkterna varje år ska överstiga kostnaderna.
Driftredovisning beskriver utfallet i förhållande till budgeterade kostnader och intäkter.
Finansieringsanalys är den översiktliga sammanfattningen av hur årets driftverksamhet, dvs.
den löpande verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten, där bl.
a. låneverksamhet ingår, har bidragit till likviditetens förändring. Den visar hur förbundet fått
in pengar och hur de har använts under året. Här behandlas ut- och inbetalningar till skillnad
från resultaträkningen som innehåller kostnader och intäkter.
Investeringsredovisning beskriver hur investeringsutgifterna och inkomsterna har fördelat
sig under året.
Kapitalkostnader är benämningen för internränta och avskrivning.
tkr = tusentals kronor.
Kortfristiga skulder lån och skulder som förfaller till betalning inom ett år.
Långfristiga skulder förfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.
Omsättningstillgång är summan av likvida medel och kortfristiga fordringar. Kan på kort
sikt omsättas i likvida medel.
Resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet har
förändrats under året.
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6. Revisionsberättelse
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Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2021-12-31
Västra Mälardalens Kommunalförbund
10 mars 2022
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Snabb överblick
 Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, med
reservation för avvikelserna gällande
 Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fastställda finansiella
målen har uppnåtts 2021.

 Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fastställda
verksamhets målen har ett av två uppnåtts 2021.
 Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravet för helåret.
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Sammanfattning
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har KPMG granskat förbundets årsredovisning för
räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021. Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i
syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.
Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen
Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i
enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.
Förbundet följer troligen inte RKR R5 Leasing som har som utgångspunkt att leasing är finansiell och inte operationell som förbundet redovisar
det som, påverkan har inte kunna redovisats.
Vi har, utöver vad som nämns ovan om leasing, och med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de
avgränsningar som anges i stycke 1.4, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, och i granskningen har det inte framkommit
några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning.

Resultat
Årets resultat uppgår till 1 579 tkr vilket är 1 529 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 50 tkr. Årsprognosen vid delåret uppgick prognosen
till 450 tkr. Förklaringen till skillnaden mellan prognosen och utfallet är att det är att pensionskostnaderna är betydligt lägre än prognosen.
Pensionskostnaderna och kostnader hänförda till personal har en positiv avvikelse mot budget på 1 800 tkr och prognosen uppgavs 300 tkr.
Verksamhetens intäkt har ökat genom försäljning av verksamhet.

Balanskrav
Vår bedömning är att förbundet har uppnått balanskravet för helåret.
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Sammanfattning
Underlag för revisorernas bedömning utifrån direktionens mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen för god
ekonomisk hushållning.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionens fastställda finansiella målen har uppnåtts 2021.

Verksamhetsmål
Vår sammanfattande bedömning är att ett av två mål är förenliga med de av direktionens fastställda verksamhetsmålen och ett mål har inte
uppnåtts.

2022-03-10
Cecilia Kvist

Karin Helin Lindqvist

Auktoriserad revisor

Certifierad kommunal revisor
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1 Inledning
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Inledning
Vi har av Västra Mälardalens Kommunalförbunds revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för
räkenskapsåret 2021. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål
som direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i
revisionsberättelsen.

1.1 Syfte och revisionsfråga
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:
 Förbundetss årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallagen, lagen om kommunal bokförings- och
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner samt rekommendationer.
 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

1.2 Revis ions krite rie r
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier:
 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR)
 Interna regelverk och instruktioner
 Direktionsbeslut
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Inledning - fortsättning
1.3 Metod
Granskningen av årsredovisningen omfattar:







Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter
Drift- och investeringsredovisning

Granskningen har genomförts genom:
 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
 Intervjuer med berörda tjänstepersoner
 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av
direktionen beslutade målen
 Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
 Översiktlig analys av övriga poster
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Inledning - fortsättning
1.4 Avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna definieras genom
fastställd normering av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor
eller ett auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar
oss över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit uppfyllda.
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I årsredovisningen har vi granskat de finansiella rapporterna samt tillhörande noter. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de
finansiella siffrorna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna. Övriga sidor i
årsredovisningen omfattas inte av denna granskning.
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

1.5 Ansvarig nämnd
Granskningen avser direktionens årsredovisning som enligt kommunallagen ska behandlas av direktionen.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomiavdelningen.
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2 Resultat av
granskningen
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse
Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys,
noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).
RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Verksamheternas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR,
utan betraktas som underlag till förbundets förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat verksamheternas redovisning.
Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15.
Vår bedömning är att förbundet i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.

2.2 Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen till stor del är upprättad i enlighet med lagen
om kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationerna från RKR.
Förbundet uppger att deras kostnader avseende leasing är operationell leasing och det avser hyra av fastigheter och kaffemaskiner.
Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat förbundets redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot RKRs
gällande rekommendationer. Förbundet följer troligen inte RKR R5 Leasing som har som utgångspunkt att leasing är finansiell,
påverkan har inte kunna redovisats.
Vår bedömning är att förbundet, utöver ovan nämnda avsteg, i huvudsak efterlever RKRs rekommendationer.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.3 Balanskrav
Ett förbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa
resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera
ett negativt resultat enligt KL 8 kap 5§. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av
förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.
Förbundet redovisar en avstämning av balanskravet i förvaltningsberättelsen enligt KL. Förbundets överskott för året uppgår till 1 579
tkr, vilket även är balanskravsresultatet eftersom förbundet inte har några poster som ska avgå vid beräkningen av
balanskravsresultatet.
Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.
Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4 Bedömning av direktionens mål med betydelse av god ekonomisk hushållning
Förbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska
personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).
I KL stadgas även att förbunden ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de
allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundens
ekonomi.
Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse
för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen
beslutade målen.
I den av direktionen fastställda budget och verksamhetsplan för 2021 framgår att ekonomisk hushållning uppnås genom
direktionens fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål.
I vår granskning av direktionen fattade beslut avseende finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god
ekonomisk hushållning har vi inte funnit något avvikande.
Den samlade bedömningen av förbundet är att målen till stor del är förenliga med vad direktionen har fastställt.

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

13

Sida 250 (490)

2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4.1 Finansiella mål
De finansiella målen är ”VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en budget i balans” och
”personella och materiella resurser ska användas så effektivt som möjligt”. Det mäts genom månatliga ekonomiska uppföljningar samt
följa upp statisk från kommuner med samma verksamheter.
 Målvärdet - +50 tkr samt att förbättra soliditeten med 1% under 2021.
 Utfall
 Resultat +1 579 tkr
 Soliditeten uppgår till 4,97% (soliditet 2020 uppgick till 3,01%)
Förbundets bedömning är att förbundet uppfyller god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv
Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen är förenliga med de av direktionens fastställda finansiella målen.

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

14

Sida 251 (490)

2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.4.2 Verksamhetsmål
 Servicemålet – VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra kundgrupper ska tycka att de får god
service. Det mäts genom NKI, Enkätundersökning angående service
 Målvärdet - att förbättra resultatet till minst indexvärde 82
 Utfall – indexvärde 72,1
 Medarbetarmålet – VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare. Det mäts genom sjukfrånvarouppföljning och
medarbetarundersökning
 Målvärdet - att höja resultatet för medarbetarenkäten till minst indexvärde 68
 Utfall – indexvärde 69
 Målvärdet – att sjukfrånvaron ska understiga 4,5%
 Utfall – 3,91%
Förbundets bedömning är att de till stor del är förenligt med direktionens fastställda verksamhetsmål.
Vår sammanfattande bedömning är att ett av två mål är förenliga med de av direktionens fastställda verksamhetsmålen och ett mål har
inte uppnåtts.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.5 Resultaträkning
Ett förbunds långsiktiga utveckling är beroende av att intäkterna ökar mer än kostnaderna för att inte urholka det egna kapitalet.

Årets resultat uppgår till 1 579 tkr vilket är 1 529 tkr bättre än det budgeterade resultatet på 50 tkr. Årsprognosen vid delåret
uppgick prognosen till 450 tkr. Förklaringen till skillnaden mellan prognosen och utfallet är att det är att pensionskostnaderna är
betydligt lägre än prognosen. Pensionskostnaderna och kostnader hänförda till personal har en positiv avvikelse mot budget på
1 800 tkr och prognosen uppgavs 300 tkr. Verksamhetens intäkt har ökat genom försäljning av verksamhet.
Förbundet kommer att ha omkostnader som uppgår till cirka 2 000 tkr avseende överflyttningen av Räddningstjänsten, hittills har
förbundet haft kostnader som uppgår till 1 321 tkr. Det återstår bland annat kostnader för hyra av brandstationen i Arboga och
för sanering av ett övningsfält i Kungsör.
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.
© 2022 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a
Swiss entity. All rights reserved.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.6 Balansräkning
Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslut har
det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att
anse att balansposterna inte är rätt redovisade och i allt väsentligt är
upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och
redovisning.
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2. Resultat av granskningen- fortsättning
2.7 Kassaflödesanalys
Enligt LKBR 8:1 ska kassaflödesanalysen innehålla information om förbundens in- och utbetalningar under året.
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida
ställning.
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.
Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen
har upprättats i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för
den löpande verksamheten.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och
direktionens sist beslutade budget.
Vår bedömning är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftningen.

2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av förbundens investeringsverksamhet.
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och
direktionens budget samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade
investeringar ska kunna stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags
investeringar som direktionen tagit ställning till.
Förbundets budget för investeringar under 2021 uppgår till 42 000 tkr och årets utfall uppgår till 34 543 tkr. Det är en avvikelse
på 7 457 tkr. Avvikelsen hänförs främst till att IT-produkter inte kunnat levererats utifrån förbundets behov.
Vår bedömning är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftningen.
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1

Sammanfattning
Kommunallagen (KL 12 kap 1 §) ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.
Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta och
iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma direktionens styrning,
uppföljning, kontroll och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i
ansvarsfrågan.
Revisionen har sedan 2014 påpekat att det saknas en samlad bedömning av
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Vi har också framfört kritik då det inte fanns
en tydlig målstruktur och det var svårt att följa kopplingen mellan budget och
årsredovisning då målformuleringar skiljde sig mellan dessa två dokument.
Vi kan nu konstatera att det i budget 2021 finns tydliga mål med målvärden som
innebär att det går att mäta måluppfyllelsen. Vi kan också konstatera att
målformuleringar i budget och årsredovisning överensstämmer.
Vi ser positivt på den utveckling som skett när det gäller målstyrningsarbetet.
Vår sammanfattande bedömning är att det finns en tydlig målstruktur och det nu går att
följa kopplingen mellan budget och årsredovisning samt att direktionen har styrt och
följt upp verksamheten på ett tillfredsställande sätt under 2021.
Vi bedömer vidare att det finns en tillfredsställande rutin för uppföljning av den interna
kontrollen.

2

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

3

Syfte och revisionsfråga
Det övergripande syftet med den grundläggande granskningen är att bedöma om
direktionen har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning uppföljning och kontroll av
verksamheten. I granskningen kommer att bedömas om direktionen har en
tillfredställande styrning av ekonomi och verksamhet (målstyrning) samt intern kontroll.
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4

Avgränsningar
Grundläggande granskning till den del som avser delårsbokslut och årsbokslut
redovisas i särskilda rapporter.

5

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

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

6

Ansvarig nämnd
Iakttagelserna i denna rapport avser direktionen i Västra Mälardalens
kommunalförbund.

7

Projektorganisation/granskningsansvarig
Granskningen har utförts av Karin Helin Lindkvist kundansvarig och certifierad
kommunal revisor.
Förbundets revisorer har deltagit i träffar med företrädare för direktionen och
förbundsledning.

8

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Möten med företrädare för direktionen och förbundsledning
— Studier av måldokument, verksamhetsplaner, interkontrollplaner samt direktionens
protokoll.
Rapporten är faktakontrollerad av förbundschef.
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9

Resultat

9.1

Resultat av möten med företrädare för direktionen och
förbundsledningen
Revisorerna har träffat företrädare för direktionen och förbundsledningen vid tre
tillfällen under 2021.

1. Följande information framkom i samband med möte i februari 2021:

I verksamhetsplanen 2021 har de förtydligat de tre övergripande målen. De
övergripande målen är avseende kvalitét och service, att vara en attraktiv arbetsgivare
samt ekonomin. Avdelningsmålen är inte med i verksamhetsplanen.
Utvärdering av målen ska göras under våren samt i delårsbokslut och årsbokslut.
Förbundsledningen kommer att ha täta dialoger med avdelningarna.
Målen 2021 kommer att vara mätbara.
Medlemskommunerna hade olika synsätt på de rekommendationer som lämnades i
utredningen som genomfördes under 2020 och avseende administrationen. Vissa
åtgärder har vidtagits av det som föreslogs i utredningen. Det som prioriterades var hur
man kommunicerar och se över basöverenskommelserna.
Det beslutades att ytterligare hantering skulle ske i kommunerna. Denna
överenskommelse skulle beslutas i respektive fullmäktige men Köping och
Surahammar fattade aldrig något beslut.
VMKF använder rapporten för att utveckla sitt inre arbete. Det finns med ett antal
punkter i verksamhetsplanen.
Vid mötet framförs att medlemskommunerna måste bestämma hur de vill hantera
förbundet både på kort och lång sikt och dess uppdrag.
Förbundsfrågan är också uppe på kommunchefsnivå.
Vid mötet informerades också om räddningstjänstens övergång till Räddningstjänsten i
Mälardalen.
2. Följande information framkom i samband med möte i mars 2021.
När förbundet genomför Nöjd-kund-index visar det att det finns en stor efterfrågan på
att förbundet ska digitaliseras högre grad.
Medarbetarenkäten visar att medarbetarna har blivit mer positiva till förbundet som
arbetsgivare. De ska genomföra en ledar- och medarbetarutbildning. Sjukfrånvaron
ligger på 3,69 %.
Förbundet kan se att pandemin har inneburit mycket extra arbete vilket innebär att de
ligger efter i den ordinarie verksamheten.
Verksamhetsövergången av räddningstjänsten är den stora händelsen under året. Det
har fungerat bra. Alla ärenden från arbetsmiljöverket är åtgärdade. Förbundet har fått
betala avgift till arbetsmiljöverket för brister i arbetsmiljön med 100 tkr.
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Förbundet har satsat på medlemswebben där anställda och förtroendevalda kan hämta
information och kommunicera med förbundet. Digitala tjänster har lanserats som
innebär att man som medarbetare kan ansöka om ledighet via mobilen. De har infört
anställningsguiden som innebär att anställningsavtalet hanteras digitalt.
Kommuncheferna håller på att ta fram ett förslag på hur man ska gå vidare med
anledning av översynen som KPMG gjorde under 2020. Kommunen ser dock olika på
hur de ska använda sig av vad som framkom i rapporten. Även förbundet har tagit fram
en plan för att de ska förbättra sig. De delar som lyfts upp i KPMG:s utredning från
2020 är viktiga delar att arbeta vidare med, förbundet behöver också arbete med
verksamhetsutveckling och digitalisering. Förbundet ska utreda hur man kan arbeta
med digitalisering i upphandlingsprocessen. De ska satsa på medarbetarutbildningar
t.ex. i kundbemötande. Det är en väldigt hög arbetsbelastning på personalen inom
förbundet.
Vid mötet framförs att det finns goda förhoppningar om att tydligheten och
kommunikationen med medlemskommunerna ska utvecklas positivt. Skinnskattebergs
kommun har gått med i bostadsanpassningen.
3. Följande information framkom i samband med möte i oktober 2021.
I samband med delårsrapporten var förbundet osäkra på om de skulle kunna uppnå
servicemålet. Orsaker till menade man kunde vara pågående förändringsarbetet,
vakanta tjänster under året samt förändrad NKI-enkät. Det har t.ex. varit problem med
leveranser på mobiler och datorer.
Gällande IT-verksamheten ligger förbundet dock förhållandevis bra för att vara en ITorganisation. Synpunkter som framkommit vid NKI-enkät var brist på återkoppling och
långa svarstider.
Gällande medarbetarmålet var bedömningen att målet skulle komma att uppnås. Det
område som var lågt i medarbetarundersökningen var medarbetarna upplevelse av
arbetsbelastning. Annars har de låg sjukfrånvaro, medarbetare känner stor gemenskap
och delaktighet vakanta tjänster är tillsatta och de arbetar med förändrade arbetssätt
och processer.

9.2

Direktionens mål, målstyrning och uppföljning
I budget 2021 står att verksamheten i VMKF ska präglas av hög kvalitet, minskad
sårbarhet och kostnadseffektivt.
VMKF har följande tre övergripande mål:
Servicemålet
VMKF administration ska ha nöjda uppdragsgivare. Målsättningen är att våra
kundgrupper ska tycka att de får god service.
•

Mäts genom: NKI, Enkätundersökning angående service

•

Målvärde: att förbättra resultatet till minst indexvärde 82.
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Uppföljning i årsredovisning: Nödkundindex uppgick till 72,1 vilket innebär att målet
är delvis uppfyllt.
Medarbetarmålet
VMKF ska vara en attraktiv arbetsplats med friska medarbetare
•

Mäts genom: Sjukfrånvarouppföljning och medarbetarundersökning

•

Målvärde: att höja resultatet för medarbetarenkäten till minst indexvärde 68
samt att sjukfrånvaron ska understiga 4,5 %.

Uppföljning i årsredovisning: Sjukfrånvaron uppgick till 3,91 % och indexvärdet för
medarbetarenkäten till 69 vilket innebär att målet är uppfyllt.
Ekonomimål/Finansiellt mål
VMKF ska leva upp till begreppet god ekonomisk hushållning och därmed ha en
budget i balans -personella och materiella resurser ska användas så effektivt som
möjligt
•

Mäts genom: Månatliga ekonomiuppföljningar samt följa upp statistik från
kommuner med samma verksamheter samt att följa soliditeten

•

Målvärde: Ett positivt resultat på +50 tkr samt att förbättra soliditeten med 1 %
under 2021. Att förbättra soliditeten med 1 % under 2021 från 3,01 till 4,01.

Uppföljning i årsredovisning: Ett positivt resultat på + 1 579 tkr, soliditeten uppgick
till 4,97 %. I årsredovisningen står också att många aktiviteter pågår för att vara
kostnadseffektiva. Målet är uppfyllt.
De övergripande målen bryts ner och analyseras på respektive avdelning. Delmål och
aktiviteter definieras för att nå det övergripande målet redovisas i verksamhetsplan på
avdelningsnivå.
I budget 2021 redovisas vilka prioriterade aktiviteter som ska göras för att uppnå
målen.
De övergripande målen i verksamhetsplanen för 2021 har förtydligats och samtliga är
mätbara. Ett årshjul kopplat till målstyrningen är framtaget för 2021 där aktiviteter
kopplade till utvärdering och uppföljning tydliggörs.
I årsredovisningen 2021 står att i den översyn som KPMG gjorde för ett antal år sedan
lyftes ett flertal utvecklingsområden. Medlemskommunerna har efter det fattat beslut
om sex stycken områden som behöver prioriteras att arbetas vidare med på olika vis.
Dessa områden bottnar i VMKF´s uppdrag, ledning och styrning, tjänster, kvalitet och
service och samtliga av dessa områden förväntas det att ske en skyndsam utveckling
av hos VMKF.
”De prioriterade områdena är att:
•

samordna processer, dvs enhetliga och tydliga processer mellan VMKF och
medlemskommunerna
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•
•
•
•
•

se över VMKF´s grunduppdrag
utreda associationsform
göra jämförelser med andra förbund för att se vilka erfarenheter och kunskaper
som kan hämtas
om det ska vara möjligt att delta helt eller delvis i VMKF
tydliggöra roller, ansvar och mandat för Direktion och tjänstemannaledning”

Vidare står i årsredovisningen att VMKF behöver stärka kvaliteten och servicen. Hålla
en hög kvalitet på tjänsterna, där medlemskommunernas behov kan tillgodoses
samtidigt som VMKF skapar stordriftsfördelar genom att just arbeta på ett likartat sätt
vilket är en utmaning.

9.2.1

Bedömning
Revisionen har sedan 2014 påpekat att det saknas en samlad bedömning av
måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Vi har också framfört kritik då det inte fanns
en tydlig målstruktur och det var svårt att följa kopplingen mellan budget och
årsredovisning då målformuleringar skiljde sig mellan dessa två dokument.
Vi kan nu konstatera att det i budget 2021 finns tydliga mål med målvärden som
innebär att det går att mäta måluppfyllelsen. Vi kan också konstatera att
målformuleringar i budget och årsredovisning överensstämmer.
Vi ser positivt på den utveckling som skett när det gäller målstyrningsarbetet.

9.3

Intern kontroll
Direktionen har fattat beslut om fyra internkontrollmoment för 2021.
Internkontrollplanen bygger på en bedömning av väsentlighet och risk samt prioritering.
I årsredovisning 2021 redovisas följande resultatet av internkontrollerna.
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9.3.1

Bedömning
Vi kan konstatera att det finns en fungerande rutin för direktionen avseende beslut och
uppföljning av internkontrollplaner.

9.4

Noteringar från direktionens protokoll under 2021
Direktionen har haft fyra sammanträden under året.
På samtliga ordinarie sammanträden har funnits punkten ”Information från förbundet”.
Under informationsärendena framgår kortfattat i protokollet (ofta i punktform) vilken
information som lämnats.
Vi kan konstatera att direktionen haft fyra ordinarie sammanträden under året.
Ekonomisk rapportering har skett vid samtliga sammanträden, varav ett är
delårsrapportering. Vi kan vidare konstatera att direktionen arbetat vidare med att
utveckla verksamheten och ansvarsfördelningen mellan förbundet och
medlemskommunerna vilket vi ser som positivt.
Vi har också noterat att en rapportering gjordes i mars 2021 av det systematiska
arbetsmiljöarbetet vilket vi ser som positivt samt att riktlinjer för god ekonomisk
hushållning har antagits under 2021.
Efter att Direktionen fattat beslut om årsredovisning 2020 och revisionen var
genomförd uppdagades att två förändringar i årsredovisningen behövde göras genom
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som innebar att 2020 års resultat inte längre var negativt utan istället +278 tkr och det
ekonomiska målet blev därmed uppfyllt.
Direktionen har fattat beslut om internkontrollplanen för 2022.

9.4.1

Bedömning
Vår sammanfattande bedömning är att direktionen har styrt och följt upp verksamheten
på ett tillfredsställande sätt under 2021.

KPMG AB

Karin Helin Lindkvist
Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och
uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i
dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument.
Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.
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§ 82 Årsredovisning 2021 - Kungsörs Grus AB
Diarienummer KS 2022/42

Beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 för Kungsörs Grus AB
med godkännande till handlingarna.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstämman i
uppdrag att rösta för att
- godkänna årsredovisning 2021 för Kungsörs Grus AB inklusive förslag till
vinstdisposition
- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2021.

Sammanfattning
Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Resultatet för räkenskapsåret 2021 uppgår till 6 792 tkr efter skatt på
åretsresultat.

Jäv
Mikael Peterson (S) och Stellan Lund (M) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2021 - Kungsörs Grus AB
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Årsredovisning 2021 - Kungsörs Grus AB
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger årsredovisning 2021 för Kungsörs Grus AB
med godkännande till handlingarna.
Beslutar vidare att ge ombudet till bolagsstämman i uppdrag att rösta för att
- godkänna årsredovisning 2021 för Kungsörs Grus AB inklusive förslag till
vinstdisposition
- bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2021.

Sammanfattning
Kungsörs Grus AB har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Resultatet för räkenskapsåret 2021 uppgår till 6 792 tkr efter skatt på
åretsresultat.
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§ 83 Årsredovisning 2021 - VafabMiljö
Kommunalförbund
Diarienummer KS 2022/41

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga
årsredovisningen 2021 för VafabMiljö kommunalförbund till handlingarna
och beviljar direktionen och Kungsörs kommuns representant i densamma
ansvarsfrihet för 2021.

Sammanfattning
VafabMiljö Kommunalförbund har inkommit med sin årsredovisning för
verksamhetsåret 2021. Resultatet uppgår till 8,7 mnkr vilket är 8,2 mnkr
bättre än budget. Avvikelsen hänförs störstadels till försäljning av skrot och
wellpapp.

Jäv
Madelene Fager (C) deltar inte i beslutet.
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årsredovisningen 2021 för VafabMiljö kommunalförbund till handlingarna
och beviljar direktionen och Kungsörs kommuns representant i densamma
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Sammanfattning
VafabMiljö Kommunalförbund har inkommit med sin årsredovisning för
verksamhetsåret 2021. Resultatet uppgår till 8,7 mnkr vilket är 8,2 mnkr
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Den kommunala koncernen
VAFABMILJÖ KOMMUNALFÖRBUND
VafabMiljö Kommunalförbund är bildat av kommunerna i Västmanlands län (Arboga, Fagersta,
Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås) samt de
angränsande kommunerna i Uppsala län (Heby och Enköping). VafabMiljö har i uppdrag att hantera
medlemskommunernas hushållsavfall och att göra det med stor miljöhänsyn, hög kostnadseffektivitet
och med god kvalitet gentemot avfallslämnarna. Kommunalförbundet har också ett grundläggande
ansvar enligt miljöbalken att utöva tillsyn, ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, samla in
och transportera hushållsavfall samt att informera och utveckla verksamheten.
VafabMiljö ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömål. Förbundet arbetar även med att avsätta material
för återvinning, producera avfallsbränslen och att ta hand om farligt avfall – vilket sker på fem
avfallsstationer, 18 Återbruk och vid förbrännings- och biogasanläggningen. Förbundet har även
avfallsverksamhet på den konkurrensutsatta marknaden, bland annat genom att samla in, transportera
och behandla avfall från företag.
DOTTERBOLAGET VAFABMILJÖ AB
Under 2021 har verksamhet startats upp i VafabMiljö AB igen. Syftet med bolaget är att arbeta med
utveckling, innovationer och forskningssamverkan som stöttar kommunalförbundets uppdrag.
Verksamheten kommer bestå av olika projekt både i samverkan med högskolor, universitet och andra
organisationer samt egna utvecklingsprojekt. Till exempel kommer VEMM-avtalet med Mälardalens
Universitet att hanteras av bolaget, liksom utredningen kring utveckling av Återbruken (enligt koncept
Återbruk 2.0).

Översikt VafabMiljös utveckling
EKONOMISK UTVECKLING KONCERNEN
Tabell 1: Flerårsöversikt koncernen (tkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Resultat

603 966
-577 493
26 473

639 405
-631 464
7 941

654 008
-642 088
11 920

668 800
-669 205
-405

734 529
-724 115
10 414

Balansomslutning
Anläggningstillgångar
Eget kapital
Investeringar

724 500
559 128
30 864
57 029

739 738
550 532
38 805
82 676

876 776
593 926
50 696
106 976

961 849
657 829
50 396
137 241

930 044
668 448
60 810
96 504

4,3%
22,5

5,2%
18,1

5,8%
16,3

5,2%
18,1

6,5%
14,3

Nyckeltal
Soliditet %
Skuldsättningsgrad
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I koncernen finns det interna mellanhavanden i form av att kommunalförbundet har en långfristig
skuld i balansräkningen på 74,5 mnkr avseende förvärvet av inkråmet vid verksamhetsöverlåtelsen
från bolaget. Förbundet betalar årligen också ränta till bolaget för skulden. Under året har utvecklingsverksamhet drivits i bolaget. Personal och konsultkostnader som uppkommit i kommunalförbundet för
detta arbete har fakturerats VafabMiljö AB.
EKONOMISK UTVECKLING KOMMUNALFÖRBUNDET
Tabell 2: Flerårsöversikt kommunalförbundet (tkr)

2017

2018

2019

2020

2021

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Resultat

603 946
-579 241
24 705

638 759
-630 058
8 701

653 927
-642 430
11 497

668 800
-669 838
-1 038

738 047
-729 394
8 653

Balansomslutning
Anläggningstillgångar
Eget kapital
Investeringar

786 199
616 486
32 312
54 085

804 554
612 890
41 013
82 626

943 495
651 284
52 510
106 976

1 028 675
715 187
51 472
137 241

995 984
725 806
60 125
96 504

4,1%
23,3

5,1%
18,6

5,6%
17,0

5,0%
19,0

6,0%
15,6

Nyckeltal
Soliditet %
Skuldsättningsgrad

VafabMiljö Kommunalförbund har ett resultat per sista december 2021 på 8,7 mnkr.
Intäkterna har sedan den fullständiga kommunsammanslagningen 2017 ökat årligen. Det beror bland
annat på att renhållningstaxorna justerats i omgångar. År 2020 infördes en ny gemensam renhållningstaxa för samtliga medlemskommuner. Därutöver görs årliga indexjusteringar på avgifter för hämtning
och behandling av avfall från verksamheter. Årets stora intäktsökning beror till största delen på högre
ersättning för försäljning av återvinningsmaterial samt att 2021 är det första hela året som den nya
avfallstaxan gällt för samtliga kommuner.
De totala kostnaderna har också ökat i takt med att alla medlemskommuner anslutit och kommunalförbundet tagit över ansvaret för renhållningen i samtliga kommuner. Mängderna avfall till energiåtervinning har successivt ökat (förutom 2020) och därmed kostnaderna. Under 2020 infördes
dessutom en förbränningsskatt på avfall vilket ytterligare ökat kostnaderna för energiåtervinning.
Under 2021 har kostnaderna för inköp av flytande biogas och el ökat på grund av höga
marknadspriser.
Investeringsnivån har ökat årligen sedan 2017 och under 2021 färdigställdes den ombyggda
biogasanläggningen med en total investering på 160 mnkr.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
BEFOLKNINGSUTVECKLING
Befolkningen i medlemskommunerna har under 2021 ökat med ca 0,9 % till ca 340 000 invånare.
Samtidigt har antal anslutna hushåll och verksamheter till VafabMiljö ökat med ca 1,1 % till nästan
176 000.
OMVÄRLDSFAKTORER
VafabMiljö påverkas av hur världsmarknadspriser för råvaror och energi utvecklas. Priserna för
återvunnen metall, wellpapp och tidningar har ökat kraftigt under 2021 och ligger på rekordhöga
nivåer. Normalt brukar värdet på skrot vara 1 500 kr/ton. Under 2021 har medelpriset varit
2 700 kr/ton. Även ersättningen för tidningar har ökat kraftigt under 2021, från 1 000 kr/ton i början av
året till 2 000 kr/ton i slutet av året. Priset på wellpapp har också fördubblats under 2021. Därför har
intäkterna för försäljning av återvinningsmaterial ökat kraftigt under 2021. Priset för köp av flytande
biogas har mer än fördubblats under året vilket har medfört högre kostnader.
Diagram 1: Prisutveckling för wellpapp, skrot och flytande biogas
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FINANSIELL UPPFÖLJNING OCH RISKHANTERING
Finansiering
VafabMiljö innehar checkräkningskredit i Swedbank med Västerås stad som motpart och kreditgivare.
Förbundet har utnyttjat den borgen som medlemskommunerna lämnat med 264,3 mnkr (265,0 mnkr i
dec 2020). Det innebär att förbundet har nyttjat 42,3 % (42,4 % i dec 2020) av det totala
borgensbeloppet på 625 mnkr. Sammantaget kan riskexponeringen anses vara låg.
Diagram 2: Borgensåtaganden och självfinansieringsgrad kommunalförbundet

*Självfinansieringsgrad definieras som kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med nettoinvesteringar. Där nettoinvesteringar är
bruttoinvesteringar med avdrag för investeringsbelopp som finansierats med offentliga bidrag.

Finansiella risker
VafabMiljö är exponerat för ränterisker, risker för kundförluster samt risk för anläggningsskador.
Riskerna hanteras genom efterlevnad och stöd av Västerås stads finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt fullvärdesförsäkring av anläggningsbeståndet. Förbundets ränterisk anses vara
relativt låg i förhållande till de räntebärande skuldernas andel av balansomslutningen.
Förbundets utsläppsrätter uppgår till 8,3 mnkr (5,1 mnkr 2020) och påverkas av ökat marknadsvärde,
bristen på utsläppsrätter i Europa och hur den svenska kronan förhåller sig till euron. Förbundet har
inga derivat, ränteswappar eller andra finansiella säkringslösningar.
PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Förbundet har de anställdas pensioner tryggade via en avsättning och en försäkringslösning via KPA.
Pensionsavsättningen har ökat till och med 2021-12-31 enligt KPA:s prognos. Den totala avsättningen
uppgår till 39,4 mnkr (34,2 mnkr 2020). Förbundet har sedan tidigare valt att avvika från RKR 10 och
redovisar helheten som pensionsavsättning. En risk som uppmärksammats under 2021 är att pensionskostnaderna ökat som en direkt följd av SKRs antagande om ökad medellivslängd.
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Händelser av väsentlig betydelse
AVFALLSTAXA
Under 2020 började den nya gemensamma renhållningstaxan tillämpas. Taxan införs stegvis i en del
av kommunerna vilket innebär att grundavgifterna för 2021 har justerats enligt de beslut som
kommunerna tidigare tagit.
Ett förslag till ny taxa med anledning av det nya kommunala ansvaret för returpapper har tagits fram.
De beräknade kostnaderna uppgår till ca 13 mnkr och föreslås läggas på grundavgiften. Taxeförslaget
ska beslutas i medlemskommunerna för att börja gälla från den 1 april 2022.
AVFALLSPLANEN
VafabMiljö och samtliga medlemskommuner har börjat arbeta med de aktiviteter som finns i avfallsplanen, t ex Återbruk 2.0, kartläggning av kommunernas verksamhetsavfall, kommunikationsstrategier
mm. Under perioden har en första uppföljning av de övergripande målen gjorts.
BIOGASEN
VafabMiljö har ansökt och beviljats stöd för biogasproduktion för 2021 med 4,1 mnkr. Det har varit
oklart om statligt stöd till biogasproduktion på längre sikt, men nu har ett permanent produktionsstöd
för biogas införts: 500 mnkr kronor för 2022 och 700 mnkr kronor per år för perioden 2023–2024.
Stödet föreslås löpa till 2040 med en kontrollstation 2024.
Avtalet med Svealandstrafiken om leverans av biogas har förlängts under 2021. Vid en ny upphandling kan ekonomin för biogasverksamheten komma att påverkas. Totalt använder Svealandstrafiken ca 80 % av den biogas som VafabMiljö säljer.
CORONAPANDEMIN
Året har i hög utsträckning påverkats av Coronapandemin. Alla som haft möjlighet att jobba hemma
har gjort det i så stor utsträckning som möjligt. Det har varit besöks- och mötesbegränsningar vilket
gjort att många evenemang har ställts in eller skjutits på framtiden. Vi ser också att restriktionerna
påverkat mängden avfall från framför allt hotell-, restaurang- och besöksnäringen vilket även påverkat
intäkterna från dessa verksamheter negativt.
Pandemin har även påverkat Svealandstrafiken och medfört att biogasförsäljningen är lägre jämfört
med bedömningen i budgeten. Den ekonomiska effekten av detta är dock inte så stor eftersom även
inköpen av biogas minskar.
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Styrning och uppföljning av kommunalförbundet
DIREKTIONENS OCH LEDNINGENS ARBETE
Direktionens ledamöter utses av medlemskommunerna. Under 2021 har direktionen haft fem ordinarie
möten och ett konstituerande direktionsmöte. På dessa möten har direktionen bland annat fattat beslut
om; 3-årsbudget 2022–2024, reviderad avfallstaxa efter införande av kommunalt ansvar för returpapper, revidering av avfallsföreskrifter, investering i bredbandsutbyggnad till avfallsanläggningar och
Återbruk, föreskrifter om arkivvård, verksamhetsplan och budget 2022, förslag om höjning av
avfallstaxans grundavgift fr o m 1 april 2022, fastställa inriktning av genomförandeplan Återbruk 2.0,
säkerhetsskyddsplan och utse säkerhetsskyddschef.
BUDGET OCH UPPFÖLJNING
Förbundsdirektionen beslutade i april om budget med investeringsplan för perioden 2022–2024.
Förbundet har upprättat delårsrapporter med årsprognos per den sista april och per den sista augusti;
båda rapporterna godkändes på direktionsmötena i juni och september. Direktionen fastställde också
förbundets verksamhetsplan och budget för 2022 på decembermötet.
MEDLEMSRÅD OCH SAMRÅDSORGAN
Samråd ska ske mellan medlemskommunerna inom ramen för ett medlemsråd i frågor av principiell
beskaffenhet eller av större vikt. Medlemsrådet representeras av kommunstyrelsernas ordförande och
sammankallande är Västerås stad. Medlemsrådet har haft två möten, i maj och november, där
förbundets ledning varit föredragande. Frågor att samråda kring har varit; returpapper som kommunalt
avfall, förslag till höjning av avfallstaxan 2022, budget 2022–2024 och nytt koncept för Återbruken.
Samrådsorganet, som består av tjänstemän från varje medlemskommun och leds av VafabMiljö, har
haft fyra möten under 2021. Under våren hölls också två separata workshops. En om projektet
Återbruk 2.0 och en om ”Återanvändning av möbler i offentlig verksamhet”. Samrådsorganet var
också inbjudna och väl representerade vid informationsmötet i december. Viktiga frågor för
samrådsorganet har varit aktiviteter i Avfallsplanen, returpappersansvaret och andra nyheter som är på
gång eller ute på remiss. Varje möte innehåller ett ”kommunsvep” för att ta del av aktuella frågor i
respektive kommun och inspireras av varandra.
FÖRBUNDSDIREKTIONENS ARBETE MED INTERNKONTROLL
Kommunalförbundets internkontrollplan består av två delar; en del som beskriver förbundets största
risker och en del bestående av en handlingsplan för att åtgärda/minimera riskerna. I arbetet är det
viktigast att fokusera på de risker med högt riskvärde, dvs de risker som har hög sannolikhet till att
inträffa och som leder till stor konsekvens (skada) för organisationen. Internkontrollplanen utgår från
processerna i ledningssystemet, dvs förbundets lednings-, huvud- och stödprocesser.
Hur arbetet med att åtgärda riskerna gått återrapporteras årligen till förbundsdirektionen. I
rapporteringen ingår en utvärdering av hur arbetet bedrivits under året, dvs vad som gått bra och vad
som gått mindre bra, samt en ny reviderad plan för det kommande året.
Enligt våra standarder ISO 9 001 och 14 001 ska verksamheten årligen revideras utav förbundets
utsedda internrevisorer. Under året har en av revisorernas internkontrollvecka haft temat
”internkontrollplan”. Syftet var dels att förankra internkontrollplanen hos våra internrevisorer, dvs att
öka kunskapen om planen, dels att internrevisionen nu ska fördjupa sin revidering av verksamheten
med stöd av internkontrollplanen.
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En förbättringspotential som blivit tydligt under året är förankringen av internkontrollplanen i
förbundets processteam. Det är viktigt att processledaren med sina processteam är delaktig i
utvärderingen av riskerna och är med och tar fram handlingsplanerna. Det arbetet kan göras bättre
framöver.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
KOMMUNALFÖRBUNDETS MÅLUPPFYLLELSE
VafabMiljö Kommunalförbund planerar och följer upp verksamheten utifrån fyra perspektiv: Kund,
Medarbetare, Samhälle & miljö och Ekonomi. Perspektiven är långsiktigt målsatta (till år 2030) och
har årliga delmål som syftar till att stödja de långsiktiga målen. Tabell 3 nedan visar förbundets
styrkortsmodell. Tabellen innehåller de övergripande målen för respektive perspektiv, målen för året
samt en utvärdering om målen för respektive perspektiv uppnås för året.
Tabell 3: Uppföljning av styrkort för perioden
Perspekti v och
övergri pande
mål

Del mål

Målniv å
Mål2 0 2 1 up p fy llels e

Värderi ng

Kund

1a. Andelen kunder som är nöjda med oss.

85%

88%

Målet uppnås.

1. VafabMiljö har
nöjda kunder som
har förtroende för
oss.

1b. Andelen kunder som har förtroende för oss.

85%

85%

Målet uppnås.

1c. Andelen reklamationer insamling verksamhet.

1‰

0,7

Målet uppnås.

1d. Andelen reklamationer insamling hushåll (egen regi).

1‰

0,7

Målet uppnås.

1e. Andelen reklamationer insamling hushåll (extern aktör).

1‰

0,5

Målet uppnås.

2a. Målnivå för sjukfrånvaron.

4,6%

5,6%

Målet uppnås ej.

67%

68%

Målet uppnås.

25%

28%

Målet uppnås.

57%

54%

Målet uppnås delvis.

4,0

3,9

Målet uppnås delvis.

75%

79%

Målet uppnås.

50%

49%

Målet uppnås.

5%

2,8%

Målet uppnås ej.

4,9%

6,0%

Målet uppnås.

19,4

15,6

Målet uppnås.

-8,1

-0,9

Målet uppnås.

3,1%

2,8%

Målet uppnås ej.

Med arb etare
2. VafabMiljö är en
attraktiv arbetsplats
där alla bidrar till
utveckling av
verksamheten.

2b. Andelen medarbetare som anser att vi har ett gott
ledarskap.
2c. Andelen medarbetare som anser att vi efterlever våra
värdeord.
2d. Andelen medarbetare som kan rekommendera
VafabMiljö som arbetsgivare.
2e. Svarsgenomsnitt på fråga om vi upplevs som en attraktiv
arbetsgivare (5-gradig skala).
3a. Andelen invånare som tycker det är enkelt att lämna saker
Sam hälle & m iljö
för återanvändning.
3. VafabMiljö bidrar 3b. Andelen hushållsavfall som energiåtervinns minskar.
till ökad
resurshushållning. 3c. Utsorteringen av matavfall ska öka med 5% per år.
Ekonom i

4a. Soliditeten ska årligen öka.

4. VafabMiljö ska ha 4b. Skuldsättningsgraden ska årligen minska.
en långsiktigt stabil
4c. Ekonomiskt resultat i kommunal avfallsverksamhet.
ekonomi.
4d. Resultatnivå i övrig avfallsverksamhet.

Perspektiv Kund
I den kundundersökning som under året skickades ut till invånarna i våra medlemskommuner uppfylldes målet om andelen nöjda kunder och kunder som har förtroende för oss. Serviceindex ligger på
88 % och förtroendeindex på 85 %. Båda målen är uppfyllda.
När det gäller andelen reklamationer, både för hushållsinsamlingen och för verksamhetsinsamling, är
målet max 1 promille. Målen uppnås för helåret.
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På övergripande nivå uppfylls målet att VafabMiljö ska ha nöjda kunder som har förtroende för oss.
Perspektiv Medarbetare
Målnivån för sjukfrånvaron är 4,6 %. Utfall för helåret landade på 5,6 % och målet uppnåddes därmed
inte. Under pandemin har sjuktalen successivt gått upp och påverkat resultatet negativt. När det gäller
övriga delmålen i medarbetarperspektivet ser vi att våra medarbetare är positiva till ledarskapet och att
det sker en positiv förflyttning kring efterlevnaden av våra värdeord. För mål 2d och 2e, gällande vår
attraktivitet som arbetsgivare, är nivån som tidigare år och målen bedöms uppfyllas till viss del.
På övergripande nivå uppfylls delvis målet att VafabMiljö är en attraktiv arbetsplats där alla bidrar till
utveckling av verksamheten.
Perspektiv Samhälle och miljö
Mål 3a mäts vid den årliga kundundersökningen. Andelen varierar stort mellan svarande i olika
kommuner men som helhet uppnås målet i VafabMiljö-regionen. Mål 3b är en sammanvägning av
insamlat restavfall och grovavfall från hushållen och som går till energiåtervinning. År 2017 låg vi på
54 % som en jämförelse. Mål 3c uppnås inte då utsorteringen av matavfall inte ökade så mycket som
målet var satt till. Det blev dock en liten upphämtning under årets sista månader, så utfallet är bättre än
vid bedömningen i samband med tertial 2.
På övergripande nivå uppfylls delvis målet att VafabMiljö bidrar till ökad resurshushållning.
Perspektiv Ekonomi
Det övergripande ekonomiska målet är att VafabMiljö ska ha en långsiktigt stabil ekonomi. Som stöd
till målet finns fyra underliggande delmål:
1. Det ekonomiska resultatet i förbundets kommunala avfallsverksamhet ska vara i balans.

Det kommunala avfallsuppdraget inrymmer det uppdrag som kommunalförbundet har enligt 15
kapitlet miljöbalken. Med ekonomisk balans menas att VafabMiljö tar ut abonnentavgifter som
motsvararar de kostnader kommunalförbundet har för den kommunala avfallshanteringen.
2. Det ekonomiska resultatet i förbundets övriga avfallsverksamhet ska uppgå till minst 5 % av
verksamhetens intäkter.

Med övrig avfallsverksamhet menas all verksamhet som bedrivs utanför det kommunala avfallsuppdraget. Genom överskott i den övriga avfallsverksamheten ges förutsättningar för ett långsiktigt
handlingsutrymme samt ett minskat lånebehov vid investeringar.
3. Soliditeten ska årligen öka till dess att ett värde över 15 % uppnås.

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och anger
förbundets ekonomiska stabilitet. Soliditeten anges som eget kapital i procent av balansomslutningen,
dvs summan av kommunalförbundets tillgångar.
Förändringen av soliditeten mellan två år visar om resultatet varit tillräckligt i förhållande till
tillväxten. Under perioder med höga investeringsnivåer kan en tillfälligt försämrad soliditet ändå vara
acceptabel. Låg tillväxt i kombination med försämrad soliditet är däremot en varningssignal.
Soliditeten ska årligen öka tills det att värdet är större än 15 %. Målet är långsiktigt och ska uppnås till
år 2030.
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4. Skuldsättningsgraden ska årligen minska till dess att ett värde under 10 uppnås.

Skuldsättningsgraden beskriver kommunalförbundets finansiella styrka och beräknas som kvoten
mellan totala skulder och eget kapital. Om skuldsättningsgraden är låg innebär det att soliditeten är
hög. Båda nyckeltalen använder eget kapital men då skuldsättningsgraden ställer det mot skulderna
ställer soliditeten eget kapital mot tillgångarna. Skuldsättningsgraden ska årligen minska till dess att
kvoten mellan skulder och eget kapital är under 10. Målvärdet är långsiktigt och ska uppnås till år
2030.
För perspektiv ekonomi går tre av fyra delmål i rätt riktning under 2021: skuldsättningsgraden
minskar, soliditeten ökar och den kommunala avfallsverksamheten går bättre än planerat. Däremot
uppnås inte resultatnivån i den övriga avfallsverksamheten. Bedömningen på övergripande nivå är att
målet om en långsiktigt stabil ekonomi uppnås delvis för året.
EKONOMISK STÄLLNING
Tabell 4: Resultaträkning för koncernen och kommunalförbundet (KF)
Budget

Utfall

Avvikelse

Intäkter
Verksamhetskostnader

Koncern
690 283
-336 764

KF
690 283
-336 764

Koncern
743 312
-368 919

KF
738 047
-368 919

Koncern
53 029
-32 155

KF
47 764
-32 155

Personalkostnader

-177 190

-177 190

-178 592

-178 592

-1 402

-1 402

-75 766

-74 916

-83 681

-79 919

-7 915

-5 003

Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Kostnader

-76 162

-76 162

-78 223

-78 223

-2 061

-2 061

-665 882

-665 032

-709 415

-705 653

-43 533

-40 621
-5 355

Intäktsjustering inaktiva deponier

-4 000

-4 000

-9 355

-9 355

-5 355

Avskrivning inaktiva deponier

-14 700

-14 700

-9 086

-9 086

5 614

5 614

Rörelseresultat inkl sluttäckning

5 701

6 551

15 456

13 953

9 755

7 402

Finansiella poster

-5 091

-6 051

-4 578

-5 300

513

751

-116

-116

0

-348

-325

0

9 827

8 153

Uppskjuten skatt
Skatt på årets resultat

Resultat

-23

587

500

10 414

8 653

Resultatet för koncernen är 10,4 mnkr för 2021, vilket är 1,8 mnkr bättre än för kommunalförbundet.
Detta beror dels på att kommunalförbundet påförs ränta för den skuld kommunalförbundet har till
VafabMiljö AB, dels på att det återförts 5,3 mnkr från tidigare års avsättning för miljöskuld.
VafabMiljö Kommunalförbund redovisar ett resultat på 8,7 mnkr, vilket är 8,2 mnkr bättre än budget.
Den positiva avvikelsen beror till stor del på ökade intäkter för försäljning av återvinningsmaterial,
främst beroende på kraftigt höjda marknadspriser på skrot och wellpapp under året.
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Balanskravsresultat
Balanskravet är ett lagstadgat krav som ska uppfyllas enlig kommunallagen och utgör en undre gräns
för vilket resultat som är tillåtet. Ett eventuellt underskott i bokslutet ska inarbetas och det egna
kapitalet ska återställas inom tre år utifrån en åtgärdsplan. Förbundet uppfyller balanskravet och har en
ekonomi i balans för 2021.
I vissa av medlemskommunerna fanns vid införandet av den nya gemensamma avfallstaxan ett
ackumulerat överskott i en resultatutjämningsfond. För att återställa det överskottet så har
abonnenterna i dessa kommuner en rabatt på grundavgiften i den nya taxan. Under året har 9,6 mnkr
använts för rabatt av taxan. Behållningen i resultatutjämningsfonden var vid årets slut 12,0 mnkr.
Tabell 5: Balanskravsutredning kommunalförbundet (tkr)

Årets resultat
Avgår samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel från resultatutjämningsfond,
(ingår i årets resultat)
Årets balanskrav
Infrias balanskravet

2019

2020*

2021

11 497
-2 648
8 849
2 721

-1 038
-1 574
-2 612
8 122

8 653
-4 387
4 266
8 880

8 849

-2 612

4 266

Ja

Nej

Ja

*Årets balanskrav för 2020 är omräknat jämfört med årsredovisningen för 2020. Detta beror på att
uppställningen för balanskravsutredning i RKR R15 misstolkats. Det uppstår då ett negativt
balanskravsresultat för 2020. Tidigare års resultat och årets resultat väger väl upp detta, varpå det
inte har någon negativ inverkan på förbundet.
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Väsentliga personalförhållanden
PERSONAL, ANTAL ANSTÄLLDA OCH SJUKFRÅNVARO
I tabellen nedan redovisas personalstatistik för kommunalförbundet.
Tabell 6: Personalstatistik

2017

2018

2019

2020

2021

Medelantal tillsvidareanställda
Antal män/kvinnor
Antal timanställda och vikarier

247
170/77
71

247
173/74
78

249
176/73
85

248
175/73
85

264
186/78
65

Medarbetarkostnader, mnkr

157,3

164,9

164,4

170,7

178,6

4,8%
52,9%
4,3%
6,3%
1,5%
5,4%
5,1%

5,0%
42,6%
4,8%
5,4%
4,7%
4,5%
5,5%

4,5%
31,0%
4,4%
4,6%
4,6%
3,9%
5,0%

5,0%
30,7%
4,9%
5,3%
3,2%
4,5%
5,8%

5,6%
41,4%
5,8%
5,2%
2,6%
4,5%
7,6%

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

* Procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.
**Procent av total sjukfrånvaro. Med långtidsfrånvaro avses sjukfrånvaro med en sammanhängande tid över 60 dagar eller mer.

Under året tillsvidareanställdes flera chaufförer och miljöarbetare som tidigare varit timanställda och
vikarier.

Förväntad utveckling
AVFALLSLAGSTIFTNING
Den nya avfallsförordningen är baserad på EU-ändringar och innebär många ändringar på olika nivåer.
Begreppet ”hushållsavfall” ersätts med ”kommunalt avfall”. Under hösten 2021 har Naturvårdsverket
publicerat en vägledning för hur kommunalt avfall ska tolkas som kommer att innebära en del
förändringar jämfört med tidigare vägledning. Från den 1 januari 2023 får kommunen ansvaret enligt
den nya regleringen för att behandla allt bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en
yrkesmässig verksamhet. Vissa förtydliganden har gjorts när det gäller gränsdragningarna för
kommunens ansvar för latrin och avfall från avloppsanläggningar. Förtydliganden har gjorts för olika
verksamheter där avfallet ska klassas som kommunalt avfall om det liknar hushållsavfall till sin art
och sammansättning.
Regeringens utredning om möjligheten för yrkesmässiga verksamheter att ta hand om sitt kommunala
avfall, ett så kallat frival har presenterats och skickats ut på remiss. Utredningen föreslår att regeringen
ska införa en möjlighet för verksamheter att själva ta hand om sitt kommunala avfall. Det är oklart om
utredningens förslag kommer att resultera i några nya regler.
Naturvårdsverket har under hösten 2021 publicerat ett regelförslag som innebär att det införs ett
generellt krav på separat utsortering av bioavfall för både hushåll och verksamheter. Förslaget bygger
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på regler i EU:s avfallsdirektiv och innebär att det blir obligatoriskt för hushåll och verksamheter som
omfattas av reglerna för kommunalt avfall att sortera ut matavfall.
NATIONELLA AVFALLSPLANEN REVIDERAD
Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet är reviderad utifrån nya krav i
EU:s avfallspaket. Det tvådelade dokumentet har bland annat uppdaterats med nya uppgifter, till
exempel nya etappmål, och fått en samlad beskrivning av avfallsförebyggande åtgärder och avfallsuppgifter som alla på sitt sätt ska bidra till en effektivare avfallshantering. Avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet gäller 2018–2023.
SKATTER
I slutet av 2019 beslutade riksdagen att införa en skatt på förbränning av avfall med 75 kr/ton
från och med 1 april 2020. Nivån höjdes till 100 kr/ton för 2021 och blir 125 kr/ton från och med
2022. Skatten innebär stora kostnadsökningar i det korta perspektivet eftersom arbetet med att minska
mängden avfall till förbränning tar tid. Varje år går närmare 100 000 ton till avfallsförbränning.
UTSLÄPPSRÄTTER
Utöver skatten kommer handeln med utsläppsrätter att innebära kraftigt höjda kostnader för avfallsförbränning. Beräkningar som gjorts visar att kostnaderna för utsläppsrätter kan komma att öka med
runt 200 kr/ton de kommande åren.
PRODUCENTANSVAR
Producentansvaret för returpapper upphörde den 31 december 2021 och i stället införs ett kommunalt
ansvar. En förändring som innebar ett omfattande förberedelsearbete eftersom insamlingen och
återvinningen av returpapper tas över från producenterna från och med den 1 januari 2022.
I en promemoria som regeringen presenterade i början av november 2021 föreslås att förpackningar av
papper och kartong, plast, glas och metall från hushåll ska samlas in fastighetsnära. Kommunerna ska
ta över det operativa ansvaret för förpackningsinsamlingen från hushåll och verksamheter vars
avfallshantering är samlokaliserad med hushåll. Producenterna ska finansiera insamlingen och
behandlingen samt täcka kommunernas kostnader för omlastning och information till hushållen.
Även den förändringen kommer att få stor påverkan på VafabMiljös verksamhet eftersom förslaget
innebär att det senast den 1 januari 2026 ska finnas ett kommunalt insamlingssystem på plats i hela
regionen. Senast den 7 februari vill regeringen ha in synpunkter på förslaget.
Även ett förslag till producentansvar för textilier har presenterats. Producenterna ska ha ett ekonomiskt
och organisatoriskt ansvar för insamling och återvinning av textilier. Insamlingen ska vara ”lämplig”
och rikstäckande. Inget krav på bostadsnära insamling ställs. Kommuner kan samla in textil separat,
men materialet ska lämnas till producenterna. Ideella aktörers insamling ska också kunna fortsätta som
hittills.
PLAN FÖR CIRKULÄR EKONOMI
Regeringen har presenterat Sveriges första handlingsplan för cirkulär ekonomi. Bland annat föreslås
ett produktpass och kvotplikt. Handlingsplanen innehåller drygt 100 åtgärder om avfallshantering men
också om industriomställning, materialförsörjning och teknikutveckling. I planen framgår att
kommunerna har en central roll för det fortsatta arbetet med att genomföra strategin och
handlingsplanen.
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PLAST
EU:s direktiv för engångsplast har implementerats i den svenska lagstiftningen. Det blir förbjudet att
sätta vissa plastprodukter på marknaden, däribland bestick och tallrikar i plast samt livsmedelsbehållare och muggar i polystyren, till exempel frigolit. Återvinningsmålen för dryckesflaskor skärps:
2025 ska 77 % samlas in för att materialåtervinnas och 2029 höjs målet till 90 %. Det ställs också krav
för att skapa en marknad för återvunnen plast; från och med 2025 ska PET-flaskor innehålla minst 25
% återvunnen plast och minst 30 % år 2030.
Naturvårdsverket har presenterat Sveriges färdplan för hållbar plastanvändning. Målet är att plast ska
användas på rätt plats, i resurs- och klimateffektiva, giftfria och cirkulära flöden med försumbart
läckage. På så sätt ska vi nå en ökad resurshushållning och minskad negativ miljöpåverkan inklusive
minskad klimatpåverkan. Men det kräver betydande förändringar.
AVFALLSBROTTSLIGHET
Under de senaste åren har det varit ett flertal uppmärksammade fall av avfallsrelaterad miljöbrottslighet. Därför har regeringen föreslagit att det ska satsas 50 mnkr under 2022 för att förebygga,
förhindra och bekämpa brottslighet kopplat till avfall. Det ska bland annat ge förbättrad tillsyn, ökad
gränskontroll och förbättrat utredningsarbete vid flera myndigheter.
POLITIK OCH OPINION
När det gäller hållbarhetsfrågornas plats i politiken och opinionen det senaste året har fokus även i år
legat på klimatfrågan och omställning till ett fossilfritt land står högt på agendan. Det är en fråga där vi
ser tydliga konsekvenser i väderfenomen i omvärlden och som ger effekter på debatten. Oavsett
inriktning från politiken på en nationell nivå kommer troligtvis biogasen ha en viktig roll i
omställningen till fossilfria transporter.
En annan hållbarhetsfråga som lyfts upp i flera sammanhang är den biologiska mångfalden. Många
arter är hotade och allt fler rapporter visar på att läget för våra insekter blir alltmer akut. Utan dessa
livsnödvändiga pollinerare kommer livsmedelsproduktionen inte fungera. Vårt sätt att bruka jorden
måste ändras för vår egen överlevnads skull. Här kan VafabMiljö fundera på användningen av de stora
arealer som sluttäckta deponier utgör i framtiden och hur vi kan bidra till den biologiska mångfalden.
IT OCH ANDRA DIGITALA LÖSNINGAR
Den digitala utvecklingen är av betydelse för VafabMiljö. Ny relevant teknik är obemannade
öppettider på Återbruk, nivågivare i behållare och kärl, självkörande sopbilar, RFID-teknik för
automatisk registrering av olika flöden, sorteringsrobotar och automatiserade kundtjänstfunktioner. En
strategi för den digitala utvecklingen på VafabMiljö behöver tas fram och implementeras i kommande
verksamhetsplaner.
ÖVRIGT
Andra omvärldsfaktorer av betydelse är utvecklingen på bostadsmarknaden, där det också handlar om
omhändertagandet av jordar och massor med olika föroreningsgrad. Dessutom finns nationella förslag
till ändrade rikt- och gränsvärden som kan innebära att mer material kan stanna på exploateringsområdena eller på andra sätt återföras till samhället vilket också kan påverka mängden jordar och
massor.
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DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING
Driftredovisning kommunalförbundet
I nedanstående tabell redovisas budget, utfall och avvikelse för helåret.
Tabell 7: Driftredovisning kommunalförbundet (tkr)

Taxor och avgifter
Behandlingsintäkter
Försäljningsintäkter
Transportintäkter
Övriga intäkter
Intäkter
Verksamhetskostnader
Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar
Kostnader
Intäktsjustering inaktiva deponier
Avskrivning inaktiva deponier
Rörelseresultat inkl. sluttäckning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Resultat
Varav kommunal avfallsverksamhet
Varav övrig avfallsverksamhet

Utfall
2020
359 083
120 211
144 989
33 143
24 866
682 292
-344 183
-170 727
-75 779
-67 671
-658 360

Budget
2021
363 016
132 823
143 178
34 813
16 453
690 283
-336 764
-177 190
-74 916
-76 162
-665 032

Utfall
2021
366 368
141 895
164 932
36 474
28 378
738 047
-368 919
-178 592
-79 919
-78 223
-705 653

Avvikelse
2021
3 352
9 072
21 754
1 661
11 925
47 764
-32 155
-1 402
-5 003
-2 061
-40 621

-13 492
-5 208
5 232

-4 000
-14 700
6 551

-9 355
-9 086
13 953

-5 355
5 614
7 402

306
-6 576

213
-6 264

572
-5 872

359
392

-1 038

500

8 653

8 153

-4 234
3 196

-8 047
8 547

-175
8 828

7 872
281

Resultatet för 2021 är 8,7 mnkr, vilket är 8,2 mnkr bättre än budget. Den främsta förklaringen är att
intäkterna för försäljning av skrot och wellpapp är 21,5 mnkr högre än budget, vilket kommer av
stigande världsmarknadspriser. Även behandlingsintäkterna är högre än budgeterat vilket beror på
ökade mängder av restmaterial från Mälarenergis förbehandling.
Verksamhetskostnaderna är 32,2 mnkr över budget, vilket kommer av ökade kostnader för inköp av el
och flytande biogas. Prissättningen på dessa har ökat kraftigt som en följd av höga marknadspriser.
Kostnaderna ökar också för avfallsförbränning, vilket beror på ökade avfallsmängder. Kostnaderna för
reparationer och underhåll är över budget, och är en konsekvens av utbyggnationen av biogasanläggningen. Till följd av de höga världsmarknadspriserna på skrot och wellpapp har även inköp av
återvinningsmaterial ökat jämfört med budget.
Personalkostnader är 1,4 mnkr högre än budgeterat vilket kommer av högre kostnader för pensioner.
Övriga externa kostnader överstiger budget med 5 mnkr. Kostnader för konsulter och tillfälligt inhyrd
personal står för den största avvikelsen.
Avskrivningskostnaderna har en negativ avvikelse med 2,1 mnkr vilket i huvudsak beror på högre
avskrivningar på den nybyggda biogasanläggningen än planerat.
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SÄRREDOVISNING KOMMUNAL AVFALLSVERKSAMHET
Uppdraget att ta hand om avfall som kommunalförbundet har enligt 15 kapitlet miljöbalken
(kommunal avfallsverksamhet, KAV) särredovisas från övrig avfallsverksamhet.
Tabell 8: Resultat för kommunal avfallsverksamhet (tkr) *
Utfall
2020

Budget
2021

Utfall
2021

Avvikelse
2021

Taxor och avgifter
Försäljning biogas
Försäljning fjärrvärme Norsa
Försäljning återvinningsmaterial

359 355
18 551
9 503
16 649

363 196
19 474
9 397
18 412

360 181
17 256
8 258
29 583

-3 015
-2 218
-1 139
11 171

Försäljning bränslen
Övriga intäkter

14 456
13 210

12 654
9 595

11 358
15 119

-1 296
5 524

431 724

432 728

441 755

9 027

-62 002

-63 069

-60 423

2 646

-40 541
-105 170
-52 667
-35 334

-43 603
-105 061
-52 468
-35 351

-43 101
-103 273
-54 151
-36 837

502
1 788
-1 683
-1 486

-30 416
-87 207
-22 621

-34 655
-87 312
-19 256

-37 359
-85 552
-21 234

-2 704
1 760
-1 978

Kostnader

-435 958

-440 775

-441 930

-1 155

Resultat

-4 234

-8 047

-175

7 872

Intäkter
Gemensamma kostnader
Miljöåtgärder
Insamling mat- och restavfall
Insamling grovavfall och farligt avfall Återbruken
Omlastning och sortering vid avfallsanläggningar
Produktion och distribution av biogas
Avsättning grov- restavfall och farligt avfall
Insamling och avsättning slam

*Inkl interna poster

Den kommunala avfallsverksamheten redovisar ett underskott på 0,2 mnkr vilket är 7,9 mnkr bättre än
budget. Den främsta orsaken är de kraftigt höjda ersättningarna för försäljning av återvinningsmaterial.
Under året klassades inte fettavskiljarslam som ett kommunalt avfall, och intäkten tillföll den övriga
avfallsverksamheten. I budgeten upptogs dock fettavskiljarslam som ett kommunalt avfall varför en
budgetdifferens mellan verksamheterna föreligger.
Minskad intäkt för försäljning av biogas beror på minskad försäljning till Svealandstrafiken.
Avvikelsen för övriga intäkter består bland annat av en högre intäkt för biogasstöd från
Jordbruksverket, vidarefakturering av konsult- och personalkostnader till VafabMiljö AB och
försäljning av anläggningstillgångar.
Minskningen av de gemensamma kostnaderna beror till stor del av lägre fastighetskostnader.
Ökningen av kostnader för produktion och distribution av biogas beror på högre kostnader för
underhåll samt högre avskrivningar av biogasanläggningen.
De ökade kostnaderna för insamling och avsättning av slam från enskilda avlopp beror på ökade
transportkostnader.
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Driftredovisning VafabMiljö AB
Bolaget har startat upp verksamheten enligt verksamhetsplanen för 2021 med två strategiska
utvecklingsprojekt. Dessa är arbete i projektet Återbruk 2.0 samt att utveckla det nya returpappersuppdraget som VafabMiljö Kommunalförbund får ansvar för från och med den 1 januari 2022.
Tabell 9: Driftredovisning VafabMiljö AB (tkr)

Utfall
2020
0
0
0

Budget
2021
5 205
5 205
-600

Utfall
2021
5 265
5 265
0

Avvikelse
2021
-60
-60
-600

-14

-2 950

-3 762

812

-14

-3 550

-3 762

212

Rörelseresultat
Finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Skatt

-14
824
-210
-133

1 655
960
-654
-404

1 503
722
-563
-348

152
238
-91
-56

Resultat

467

1 557

1 314

243

Övriga intäkter
Intäkter
Personalkostnader
Övriga externa
kostnader
Kostnader

Under året har kostnader motsvarande 3,7 mnkr fakturerats från förbundet till bolaget. Kostnaderna
avser dels personalkostnader för bolagsledning, projektledning och övrigt arbete i
utvecklingsprojekten med sammanlagt 2,3 mnkr, dels externa konsultkostnader motsvarande 1,4 mnkr
för arbete i projektet Återbruk 2.0.
Bolaget erhåller också en ränteintäkt på 0,7 mnkr från VafabMiljö Kommunalförbund avseende en
fordran för överlåtelseskillingen från 2016-01-01. Med de periodiseringar och avsättningar som har
gjorts i samband med årsbokslutet redovisar bolaget ett resultat för 2021 på 1,3 mnkr.

Redovisning av investeringar
Investeringsbudgeten för 2021 är 97,9 mnkr och utfallet är 96,5 mnkr, vilket är 1,4 mnkr under budget.
Avvikelsen för biogasutbyggnaden beror på förskjutning av fakturor mellan åren. Flera av de
budgeterade investeringarna i byggnader har flyttats till 2022, bland annat yttre renovering av
driftkontor Gryta, tak för bioavfall på Norsa samt en renovering av maskinhall, förråd och verkstad på
enhet gas. Under året har personalytor på kontoret vid förbränningsanläggningen i Norsa anpassats till
ett aktivitetsbaserat arbetssätt.
Investeringen i IT är fiberkommunikation till återbruk och avfallsanläggningar enligt direktionsbeslut i
maj samt diarie- och dokumenthanteringssystem. Investeringarna av kärl, gasflak och containers blev
lägre än budgeterat då reparation av befintliga containers prioriterats (i stället för att köpa nya). För
markanläggningar har investeringar gjorts i sorterings-/lagerytor och asfaltarbeten på anläggningarna.
Investeringen i ny oljejordplatta utgår. Maskiner vid avfallsanläggningarna översteg budget beroende
på att en lastmaskin levererades 2021 i stället för 2020 (som budgeterat), samt att en maskin för
materialhantering blev något dyrare än budgeterat. Ombyggnaden av driftkontoret på Gryta pågick till
och med första tertialet 2021, den totala utgiften är inom budget.
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Processanläggningar består av många projekt, exempelvis stödoljebrännare och stoftutmatning till
energiåtervinningen, tryck- och instrumentluft, kompressor till gasflakstankningen och kompletterande
utrustning för förpackat livsmedel till enhet gas.
Utfallet för 2021 blev lägre än budgeterat eftersom några av projekten utgår och några har flyttats till
2022. Av de projekt som flyttats kan nämnas bandtransportör till containerhallen på energiåtervinningen, fickor för verksamhetsslam på Gryta samt renovering av befintlig rötkammare.
Ny pilotanläggning för produktion av LBG (flytande biogas) pågår och kommer att avslutas under
2022. Förbundet erhåller 45 % i investeringsbidrag av den totala utgiften på 14 mnkr. Utgiften för
renhållnings- och servicefordon blev lägre eftersom leveranstiderna är betydligt längre än normalt,
flera fordon har beräknad leverans under första tertialet 2022, i stället för 2021 som budgeterat.
För Återbruken blev utfallet 0,3 mnkr högre än budgeterat. Vindskydd och truckar blev dyrare än
budget men å andra sidan blev utgiften för inköp av containers lägre. Utgiften för övriga investeringar
blev 1,1 mnkr dyrare än budget, vilken består av belysningsprojekt med byte till LED och en
energiöversyn på verkstaden.
Tabell 10: Investeringsredovisning
Typ av investering, tkr
Biogasutbyggnad
Byggnader
IT
Kärl, containers och gasflak
Mark- och markanläggningar
Maskiner vid avfallsanläggningarna
Nya kontor
Processanläggningar
Processoptimering med LBG
Renhållningsfordon
Återbruk
Övrigt

Summa investeringar

2019

2020

37 242
2 219

76 265
845

8 885
16 098
16 225
3 483
11 988

10 216
4 233
7 466
9 092
12 198

6 499

10 195
0
6 731

4 337

106 976 137 241

Budget
2021
22 294
5 456
383
6 637
7 715
11 635
4 436
18 171
4 579
7 995
5 717
2 886

2021

Avvikelse

34 517
3 870
4 130
4 006
1 036
17 287
6 583
6 906
3 507
4 594
6 046
4 022

-12 223
1 586
-3 747
2 631
6 679
-5 652
-2 147
11 265
1 072
3 401
-329
-1 136

97 904

96 504

1 400
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Not

KONCERNENS
RESULTATRÄKNING

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

733 957
-631 192
-87 309

668 800
-590 703
-72 879

15 457

5 218

572
-5 150
10 878

306
-5 753
-228

-116
-348
10 414

-43
-133
-405

Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2
3
4

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Uppskjuten skatt
Årets skatteskuld
Årets resultat

5
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Not

2021-12-31

2020-12-31

392

981

272 512
357 419
29 834
659 765

260 202
249 468
142 085
651 754

8 291
668 448

5 093
657 828

13 093
150 703
97 800

14 776
192 663
96 581

Summa omsättningstillgångar

261 596

304 020

SUMMA TILLGÅNGAR

930 044

961 848

KONCERNENS
BALANSRÄKNING
Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

6

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

Finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Fordringar
Kassa och bank

7

8
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Not

2021-12-31

2020-12-31

50 396
10 414
60 810

50 801
-405
50 396

39 460
1 242
198 174
238 876

34 233
1 126
201 632
236 992

402 252

394 115

227 710
395
228 105

280 212
135
280 347

930 044

961 849

Tkr
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Övrigt eget kapital
Årets vinst
Summa eget kapital

9

Avsättningar
Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser
Avsättningar för uppskjuten skatt
Andra avsättningar

10

Långfristiga skulder
Långfristiga skulder

11

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Aktuella skatteskulder

12

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

14 773
84 501
-348

5 218
89 105
-133

98 926

94 190

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 683
41 960
-51 558
91 011

5 401
-58 719
72 989
113 861

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-96 504
1 773
-4 575
1 377
-97 929

-137 241
855
-2 381
1 985
-136 782

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av lån

8 137
0

0
-9 227

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 137

-9 227

Årets kassaflöde

1 219

-32 148

96 581
97 800

128 729
96 581

KONCERNENS
KASSAFLÖDESANALYS
Tkr
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Not

KOMMUNALFÖRBUNDETS
RESULTATRÄKNING

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

728 692
-627 430
-87 309

668 800
-590 689
-72 879

13 953

5 232

572
-5 872
-5 300

306
-6 576
-6 270

8 653

-1 038

Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

2
3
4

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets resultat

5
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Not

2021-12-31

2020-12-31

392

981

272 512
357 419
29 834

260 202
249 468
142 085

8 291
57 358
65 649

5 093
57 358
62 451

Summa anläggningstillgångar

725 806

715 187

Omsättningstillgångar
Förråd och lager
Fordringar
Fordringar hos VafabMiljö AB
Kassa och bank

13 093
149 706
9 829
97 550

14 776
192 662
9 829
96 221

Summa omsättningstillgångar

270 178

313 488

SUMMA TILLGÅNGAR

995 984

1 028 675

KOMMUNALFÖRBUNDETS
BALANSRÄKNING
Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

6

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Övriga materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

7

8
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Not

2021-12-31

2020-12-31

51 472
8 653
60 125

52 510
-1 038
51 472

39 460
192 969
232 429

34 233
191 223
225 456

402 252
74 523
476 775

394 115
74 523
468 638

223 020
3 637
226 655

280 195
2 915
283 109

995 984

1 028 675

Tkr

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER
Eget kapital
Övrigt eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

9

Avsättningar
Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser
Andra avsättningar
Summa avsättningar

10

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Skulder till VafabMiljö AB
Summa långfristiga skulder

11

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Skulder till VafabMiljö AB
Summa kortfristiga skulder

12

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
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Not

KOMMUNALFÖRBUNDETS
KASSAFLÖDESANALYS

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Tkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Justeringar som inte ingår i kassaflödet
Skatter och andra ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapital

13 270
88 982
0

5 232
88 277
-2

102 252

93 507

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 683
42 955
-55 769
91 120

5 401
-58 809
73 779
113 878

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-96 504
1 773
-4 575
1 377
-97 929

-137 241
855
-2 381
1 985
-136 782

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån/amorteringar

8 138

-9 227

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

8 138

-9 227

Årets kassaflöde

1 329

-32 131

96 221
97 550

128 352
96 221

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer
från Rådet för kommunal redovisning vilket bl a innebär att:
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Fordringar har
upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett
enligt god redovisningssed. Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta
av verkligt värde och anskaffningsvärdet.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att
tillgodogöras förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning redovisas efter
avdrag för moms och rabatter. Förbundet följer RKR 18 vid redovisning av investeringsbidrag. Denna
princip innebär att bidraget bokförs som en långfristig skuld i balansräkningen för att sedan
intäktsföras i samma takt som avskrivningen för den tillgång stödet avser. Periodisering av inkomster
och utgifter hänförliga till perioden har gjorts enligt god redovisningssed.
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med
linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av
mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas senast tertialet efter
driftstart eller efter slutbesiktning. Förbundet efterlever komponentavskrivning enligt RKR 11.4 för
tillgångar med olika nyttjandeperiod överstigande 500 tkr. Förbundet använder i speciella fall annan
avskrivningsmetod när den bättre återspeglar tillgångens förbrukning. För de inaktiva deponierna
används en produktionsberoende avskrivningsmetod, dvs avskrivning görs i den takt som deponin tas i
anspråk. Omprövning av nyttjandeperioden sker om det finns omständigheter som pekar på att det är
nödvändigt. Normalt omprövas dock inte tillgångars nyttjandeperiod om avskrivningstiden är 10 år
eller lägre och det bokförda restvärdet understiger 500 tkr. Samtliga tillgångars nyttjandeperioder
reviderades vid överlåtelse till förbundet 2016-01-01. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella tillgångar
Mark
Byggnader
Tekniska anläggningar
Maskiner, fordon och inventarier

3 år
15–30 år
7–15 år
5–15 år

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 500 tkr och en nyttjandeperiod understigande 20
år görs en mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan avvika från förbundets
normala avskrivningstider.
Överordnad princip för värdering av tillgångar och skulder är försiktighetsprincipen, som innebär att
tillgångar inte övervärderas och skulder inte undervärderas. Tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärde där inget annat anges och till det belopp varmed de beräknas inflyta.
Immateriella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet av den tekniskt färdigställda och
användbara funktionen enligt RKR R3. Materiella anläggningstillgångar aktiveras till anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar som beräknas utifrån förväntad nyttjandeperiod.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för
mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns för materiella och
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immateriella tillgångar och därmed också för finansiella leasingavtal. Inga räntor aktiveras.
Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Fordringar har
efter en åldersmässig prövning upptagits till det belopp de förväntas inflyta.
Leasingavtal ses i förbundet som operationell leasing, dvs förbundet gör bedömningen att inga avtal i
dagsläget uppfyller kraven för att klassas som finansiella leasingavtal enligt RKR R5.
Avsättningar för deponi har tidigare tagits upp till den del som kommunerna årligen har debiterats samt
reducerats med årets kostnader för återställande och efterbehandling av de inaktiva deponierna. Under
2017 gjorde förbundet en tilläggsavsättning med 110 mnkr för att i enlighet med RKR R9 trygga
säkerhet om att avsatta medel finns för sluttäckning, drift och skötsel till och med år 2057.
Återställningsplanen är nuvärdesberäknad och uppdateras vart tredje år. Avsättningen kommer att
reduceras i takt med återställande och efterbehandling utförs. För den aktiva deponin görs en
avsättning för förorenat avfall respektive icke farligt avfall utifrån deponerade mängder.
Pensionsförpliktelser för förbundets anställda redovisas som en pensionsavsättning och avviker från
RKR R10 där pensioner intjänade före 1998 skall redovisas som ansvarsförbindelse. Ingen av de
förtroendevalda har uppdrag på en betydande del av en heltid och har därmed inte rätt till pension
enligt ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda”.
Poster inom linjen är en ställd säkerhet eller ansvarsförbindelse som inte ses som en skuld eller
avsättning. Förbundet har ställda säkerheter för deponier utöver vad medlemskommunerna borgar för.
Förbundet har vidare valt i likhet med tidigare år att redovisa samtliga pensionsåtaganden under
avsättningar i balansräkningen och inte under ansvarsförbindelser.
I VafabMiljö Kommunalförbund ingår dotterbolaget VafabMiljö AB (org.nr 556191–4200) som sedan
2015-06-19 ägs till 100 %. Inga förändringar har skett under året i koncernstrukturen. Den
sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsmetoden avses att det
förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen elimineras. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen
ingående bolagen respektive förbundet har i allt väsentligt eliminerats. De kommunala bolagets
redovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, bokföringslagen samt
bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper mellan kommunalförbundet
och det kommunala bolaget är kommunalförbundets redovisningsprinciper vägledande för den
sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats.
Det uppdrag att ta hand om avfall som kommunalförbundet har enligt 15 kap miljöbalken (kommunal
avfallsverksamhet) särredovisas från övrig avfallsverksamhet. I övrig avfallsverksamhet ingår tjänster
som kommunalförbundet utför åt medlemskommunerna samt den affärsverksamhet som bedrivs på den
konkurrensutsatta marknaden. Intäkter och kostnader som direkt kan härledas till det kommunala
avfallsuppdraget respektive övrig avfallsverksamhet tilldelas direkt till respektive uppdrag. Exempel
på tilldelade intäkter är abonnentintäkter för det kommunala avfallsuppdraget och behandlingsintäkter
för behandling av avfall för övrig verksamhet. Exempel på tilldelade kostnader är insamling av restoch bioavfall för det kommunala avfallsuppdraget och kostnader för fastighetsnära insamling av
förpackningar för övrig verksamhet. Intäkter och kostnader som inte direkt kan härledas till respektive
uppdrag fördelas med hjälp av fördelningsnycklar baserade på i första hand andel mängd
hushållsavfall/verksamhetsavfall eller uppskattad tidsåtgång för respektive uppdrag.
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Not 2 Verksamhetens intäkter
Koncernen

Taxor och avgifter
Upplösning av ackumulerat överuttag
- fordonsgas
- fjärrvärme
- återvinningsmaterial och bränslen
- schakt- och deponimassor
- bränsle
- övriga behandlingsintäkter
Transportintäkter
Hyror och arrenden
Försäljning av tjänster
Realisationsvinst
Övriga intäkter
Bidrag från staten

2021

2020

366 368
-9 356
73 002
15 056
76 228
44 938
43 222
54 470
36 474
5 640
5 384
4 464
13 006
5 061
733 957

359 083
-13 492
74 198
15 408
54 681
39 447
30 302
51 526
33 143
5 607
6 328
2 769
4 311
5 489
668 800

2021

2020

366 368
-9 356
73 002
15 056
76 228
44 938
43 222
54 470
36 474
5 640
5 385
4 464
7 741
5 061
728 693

359 083
-13 492
74 198
15 408
54 681
39 447
30 302
51 526
33 143
5 607
6 328
2 769
4 311
5 489
668 800

Kommunalförbundet

Taxor och avgifter
Upplösning av ackumulerat överuttag
- fordonsgas
- fjärrvärme
- återvinningsmaterial och bränslen
- schakt- och deponimassor
- bränsle
- övriga behandlingsintäkter
Transportintäkter
Hyror och arrenden
Försäljning av tjänster
Realisationsvinst
Övriga intäkter
Bidrag från staten
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Not 3 Verksamhetens kostnader
Koncernen

Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av återvinningsmaterial
Bränsle, energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Köp av tillsatser och behandlingsmaterial
Köp av transporttjänster
Avfalls- och energiskatt
Avsättning till nya deponier
Övriga tjänster
Lokal och markhyror
Övriga kostnader

2021

2020

-165 615
-12 977
-5 879
-16 312
-204 606
-47 707
-108 757
-8 220
-1 736
-33 119
-6 540
-19 723
-631 192

-161 289
-9 437
-2 032
-12 975
-185 809
-37 188
-111 770
-15 964
-822
-28 996
-7 196
-17 225
-590 703

2021

2020

-165 615
-12 977
-5 879
-16 312
-204 606
-47 707
-108 757
-8 220
-1 736
-33 119
-6 540
-15 961
-627 429

-161 289
-9 437
-2 032
-12 975
-185 809
-37 188
-111 770
-15 964
-822
-28 996
-7 196
-17 211
-590 689

Kommunalförbundet

Löner och sociala avgifter
Pensionskostnader
Inköp av återvinningsmaterial
Bränsle, energi och vatten
Köp av huvudverksamhet
Köp av tillsatser och behandlingsmaterial
Köp av transporttjänster
Avfalls- och energiskatt
Avsättning till nya deponier
Övriga tjänster
Lokal och markhyror
Övriga kostnader
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Not 4 Avskrivningar
Koncernen
Avskrivning byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Avskrivning på immateriella anläggningar

2021

2020

-26 358
-60 362
-589
-87 309

-20 191
-52 100
-589
-72 879

2021

2020

-26 358
-60 362
-589
-87 309

-20 191
-52 100
-589
-72 880

2021

2020

-2 819
-2 111
-220
-5 150

-3 016
-2 078
-660
-5 753

2021

2020

-3 541
-2 111
-220
-5 872

-3 839
-2 078
-660
-6 577

Kommunalförbundet

Avskrivning byggnader och anläggningar
Avskrivning maskiner och inventarier
Avskrivning på immateriella anläggningar

Not 5 Finansiella kostnader
Koncernen

Räntekostnader
Bankgarantier, ränteavgift på revers
Övriga finansiella kostnader

Kommunalförbundet

Räntekostnader
Bankgarantier, ränteavgift på revers
Övriga finansiella kostnader
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Not 6 Anläggningstillgångar

Sammanställning investeringar exklusive finansiella anläggningstillgångar
Bu dge t

U tf a ll Avvike lse

Biogasutbyggnad

21 025

36 683

Övrigt

25 194

42 881

-17 687

46 219

79 564

- 33 345

Övrigt
P å gå r

51 685
51 685

16 940
16 940

34 745
34 745

S u mma

97 904

96 504

1 400

Fä r digstä llda u n de r å r e t
Biogasutbyggnad

-15 658

0
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar
Koncernen

Utsläppsrätter

2021

2020

8 291
8 291

5 093
5 093

I koncernen är aktierna i dotterbolaget eliminerade med 57 358 tkr. Värdet på VafabMiljö AB:s
justerade egna kapital uppgår till 58 020 tkr (56 282 tkr). Värdet bedöms öka under närmaste 4 åren, då
bolaget årligen erhåller ränteintäkter för ett ännu ej reglerat lån till VafabMiljö kommunalförbund.

Kommunalförbundet

Värde på aktier i dotterbolag
Utsläppsrätter

2021

2020

57 358
8 291
65 649

57 358
5 093
62 451
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Not 8 Fordringar
Koncernen

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

2021

2020

96 288
41 769
12 646
150 703

144 648
39 799
8 215
192 663

2021

2020

96 288
41 769
11 649
149 706

144 648
39 799
8 214
192 661

2021

2020

50 396
10 414
60 810

50 801
-405
50 396

2021

2020

51 472
8 653
60 125

52 510
-1 038
51 472

Kommunalförbundet

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

Not 9 Eget kapital
Koncernen

Övrigt eget kapital
Årets resultat

Kommunalförbundet

Övrigt eget kapital
Årets resultat

Koncernens egna kapital
Eget kapital 2021-01-01
Omföring fg års resultat
Årets resultat
Summa

Övr. eget
kapital
50 801
-405
50 396

Årets
resultat
-405
405
10 414
10 414

Eget
kapital
50 396
0
10 414
60 810
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Not 10 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen

Pensionsförpliktelse före 1988, KPA
Pensionsförpliktelse efter 1988, KPA
Summa avsatt till pensioner
Ingående avsättning pensioner
Årets förändring pensioner
Avsatt för återställande av inaktiva deponier*
Avsatt för återställande av aktiv deponi**
Över/underutnyttjande av sluttäckningskostnader
Avsättningar för uppskjuten skatt
Andra avsättningar

2021

2020

7 268
32 192
39 460

6 835
27 398
34 233

34 233
5 227
140 256
19 565
33 148
1 242
5 205
238 876

31 973
2 260
173 393
17 830
0
1 126
10 409
236 991

2021

2020

7 268
32 192
39 460

6 835
27 398
34 233

34 233
5 227
140 256
19 565
33 148
232 429

31 973
2 260
173 393
17 830
0
225 456

Kommunalförbundet

Pensionsförpliktelse före 1988, KPA
Pensionsförpliktelse efter 1988, KPA
Summa avsatt till pensioner
Ingående avsättning pensioner
Årets förändring pensioner
Avsatt för återställande av inaktiva deponier*
Avsatt för återställande av aktiv deponi**
Över/underutnyttjande av sluttäckningskostnader

*Avsättningen avser återställande av de äldre 6 icke-aktiva deponierna i regionen. Återställandet
påbörjas 2009 och beräknas pågå tom 2027. En utökning av den totala avsättningen har gjorts 2017
med 110 mnkr, som skall räcka till och med ansvaret enligt länsstyrelsen har upphört år 2057.
**Avsättning för återställande av den aktiva deponin ianspråktagen år 2009 görs med 42 kr/ton för
icke-farligt avfall och 98 kr/ton för farligt avfall som läggs på deponin. Beräkningarna är uppdaterade
2021 och baserar sig på den tidigare utredning som gjordes avseende metod för att återställa
deponierna.
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Not 11 Långfristiga skulder
Koncernen

Räntebärande skulder:
Koncernkonto Swedbank
Skuld till medlemskommuner
Icke räntebärande skulder:
Förskott investeringsbidrag*
Övriga långfristiga skulder

2021

2020

303 844
64 200

303 371
64 200

3 058
31 150
402 252

24 000
2 543
394 115

2021

2020

303 844
64 200

303 371
64 200

74 523
3 058
31 150
476 775

74 523
24 000
2 543
468 638

Kommunalförbundet

Räntebärande skulder:
Koncernkonto Swedbank
Skuld till medlemskommuner
Icke räntebärande skulder:
Skuld till VafabMiljö AB
Förskott investeringsbidrag*
Övriga långfristiga skulder*

2017
1,6

Genomsnittlig låneränta %

2018
1,5

2019
1,3

2020
1,6

2021
1,4

Inget lån förfaller inom fem år. Koncernkontot i Swedbank avser checkräkningskrediten med Västerås
stad som motpart och kreditgivare. Skuld till medlemskommun avser köp av aktier i VafabMiljö AB.
Skulden till dotterbolag avser köpeskilling för överlåtna tillgångar och skulder i enlighet med
överlåtelseavtalet.
*Förutbetalda investeringsbidrag
2021

2020

Skuld Naturvårdsverket

3 058

24 000

Förutbetalda investeringsbidrag, ingående värde*

1 861

1 501

Nya investeringsbidrag under året

32 043

477

0

-117

Ackumulerad upplösning av investeringsbidrag

-2 754

-244

Summa förutbetalda investeringsbidrag
*saldot är en del av Övriga långfristiga skulder

34 208

25 617

Resultatförda investeringsbidrag
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Not 12 Kortfristiga skulder
Koncernen

Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Pensionskostnader och löneskatt
Semesterlöneskuld
Upplupen abonnentskuld (RUF)*
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021

2020

146 576
-2 971
6 666
12 967
12 764
12 007
39 700
227 710

184 948
391
6 434
9 742
11 641
21 570
45 483
280 211

2021

2020

141 901
-2 971
6 666
12 967
12 764
12 007
39 684
3 637
226 655

184 948
391
6 434
9 742
11 641
21 570
45 467
2 915
283 108

Kommunalförbundet

Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Pensionskostnader och löneskatt
Semesterlöneskuld
Upplupen abonnentskuld (RUF)*
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skuld till VafabMiljö AB

* Upplupen abonnentskuld (RUF)
Fagersta Norberg

Surahammar

Övriga
kommuner
*

Totalt

1 543

6 402

0

21 571

-918

-684

-2 919

0

-9 564

1 695

859

3 483

0

12 007

SkinnHallstaEnköping
skatteberg
hammar

Medlemskommun

Heby

Ingående behål l ni ng (tkr)

4 253

2 010

2 054

2 697

2 613

Förändri ng (tkr)

-1 972

-815

-836

-1 420

Utgående behål l ni ng (tkr)

2 281

1 195

1 218

1 277

* Västerås, Sala, Köping, Arboga & Kungsör

Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Kommunalförbundet

Ställda säkerheter

Inga eventualförpliktelser

2021

2020

12 550
12 550

12 550
12 550
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1. Sammanfattning
På uppdrag av VafabMiljö kommunalförbunds förtroendevalda revisorer har EY granskat
förbundets årsbokslut samt års- och sammanställda redovisning för år 2021. Här följer en
summering av väsentliga iakttagelser från granskningen:
✓

Årsredovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av förbundets resultat och
ställning per 31 december 2021.

✓

Den sammanställda redovisningen ger en, i allt väsentligt, rättvisande bild av resultat
och ställning per 31 december 2021, för förbundet och dess dotterbolag.

✓

Förbundet uppnår för år 2021 en bättre måluppfyllnad än föregående år.

✓

Direktionens sammanvägda bedömning av huruvida god ekonomisk hushållning
uppnås visar på ”delvis” för flera av de perspektiv som utvärderas.

✓

Känslighetsanalys rörande förändringar i väsentliga omvärldsfaktorer skulle med
fördel kunna utvecklas ytterligare i förvaltningsberättelsen.

✓

Årsredovisningens förvaltningsberättelse kan med fördel kompletteras med en
redogörelsen för utfallet av de kontroller som utförs i enlighet med den fastställda
interna kontrollplanen.
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2. Inledning
Granskningen omfattar årsredovisningen för kommunalförbundet med dotterbolag med fokus
på den finansiella informationen i årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2021, samt
uppföljning av verksamhetens mål och bedömning av god ekonomisk hushållning.
Syftet med granskningen är att:


bedöma om årsredovisningen är upprättad enligt lag om kommunal bokföring och
redovisning samt god redovisningssed för kommuner och därmed ger en rättvisande
bild över resultat och ställning.



bedöma huruvida förbundets balanskravsutredning ger en rättvisande bild,



bedöma om gällande finansiella mål uppnåtts,



bedöma om verksamheten bedrivits så att beslutade mål och inriktningar för god
ekonomisk hushållning för verksamheten uppnåtts,

Med rättvisande bild avses:


att redovisade tillgångar och skulder existerar och avser förbundet,



att redovisade tillgångar och skulder värderats och klassificerats korrekt,



att förbundets samtliga tillgångar och skulder medtagits,



att inkomster och utgifter i allt väsentligt periodiserats korrekt avseende
verksamhetsår samt



att god redovisningssed i övrigt uppfylls bland annat vad gäller krav på information i
förvaltningsberättelsen och i tilläggsupplysningarna.

I denna rapport sammanfattas våra mest väsentliga iakttagelser.

3.

Förbundets resultat och balansräkning

Vi har granskat årsredovisningen samt årsbokslut 2021 samt analyserat större avvikelser och
förändringar mot budget. Nedan lämnas kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter
för vilka vi gjort iakttagelser i granskningen.
3.1. Resultaträkning samt prognos
VafabMiljö Kommunalförbund redovisar per 31 december 2021 ett positivt resultat om 8,7
mkr (-1 mkr), vilket är väsentligt bättre än föregående år.
Inom ramen för det kommunala uppdraget så har kommunalförbundet ett negativt resultat om
– 0,2 mkr (-4 mkr). Detta medför att de intäkter som är hänförligt till det kommunala uppdraget
inte täcker de kostnader som uppstår i samband med att hantera uppdraget av insamling,
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hantering och avsättningar för deponi, men det har skett en förbättring jämfört med föregående
år. Direktionen arbetar med att hanteras underskottet framgent.
Totalt sätt inom kommunalförbundet har intäkterna ökat främst på grund av hantering av
återvinningsmaterial och beror på väsentligt ökade marknadspriser på både wellpapp samt
metall.
Verksamhetens kostnader totalt inom kommunalförbundet har ökat mer än föregående år (627
Mkr mot 591 Mkr) och hör till viss del ihop med den expanderade och mer omfattande
verksamheten. Det är främst service- och underhållskostnader, tillsatser av biogas samt
behandling av externa avfall som ökat mest. Även årets avskrivningar har ökat till följd av större
aktiveringar under året.
Finansnetto är något högre än föregående år och beror på en kombination av både ökade och
minskat räntekostnader/intäkter.
Efter granskningen av förbundets bokslutsdokumentation är det vår sammantagna bedömning
att årsredovisningen ger en rättvisande bild, i allt väsentligt, av förbundets resultat för perioden
1 januari till och med den 31 december 2021.
3.2. Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Under året har flera investeringar genomförts, främst rörande maskiner och inventarier och
övriga materiella anläggningstillgångar. Ökningen avseende materiella anläggningstillgångar
på totalnivå avser främst tillgångar kopplat till projektet ”Växtkraft 2.0” som i år har aktiverats i
sin helhet. Totala aktiveringar till projektet ”Växtkraft 2.0” som står för majoriteten av årets
aktiveringar uppgår till cirka 147 mkr.
Detta förklarar också minskningen avseende pågående nyanläggningar som per december
2021 uppgår till 30 mkr (142 mkr).
Vi har granskat att redovisningen enligt huvudboken överensstämmer med förbundets
anläggningsregister samt stickprovsvis kontrollberäknat redovisade avskrivningar. Vi har även
stickprovsvis granskat aktiveringarna mot underlag. Granskningen har inte föranlett några
anmärkningar.
Finansiella anläggningstillgångar
Posten avser i huvudsak aktier i dotterbolaget samt utsläppsrätter. Inget har noterats i vår
granskning av dessa poster.
Övriga kortfristiga fordringar
Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar, fordran mot ägarkommuner
samt övriga kortfristiga fordringar.
Kundfordringar har minskat jämfört med föregående år (-48mkr) vilket avser främst att
förbundet hade en fordran på Mälarenergi på 109 mkr avseende avtalet med flöden mellan
förbundet och Mälarenergi AB. Motsvarande skuld finns redovisad som leverantörsskulder.
Vår granskning har omfattat granskning av verifierande underlag och beräkningar. Inga
väsentliga noteringar har gjorts.
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Kassa och bank
Kassa och banktillgodohavanden uppgår till 98 mkr (96 mkr). Löpande verksamheten
genererar ett överskott och investeringsverksamheten har ett utflöde från kassa till följd av
investeringar samt att finansieringsverksamheten har bidragit till minskning av likvida medel.
Granskning av banktillgodohavanden har utförts av verifierande underlag från externa parter.
Inga väsentliga noteringar har gjorts.
Avsättningar
Förbundets avsättningar utgörs av pensionsåtaganden till 39 mkr (34 mkr) och andra
avsättningar till 193 mkr (191 mkr).
Förbundets pensionsåtaganden har granskats mot underlag från KPA. Det kan noteras att
förbundet inte fullt ut följer rekommendation RKR 10 (redovisning av pensioner) fullt ut. Detta
då pensionsåtagandet till sin helhet redovisas som en avsättning. Den lagstadgade
blandmodellen tillämpas således inte.
Andra avsättningar avser återställande av deponier, vilket har ökat till följd av att avsättningen
har justerats för överutnyttjande av sluttäckning för 2020. Vi har granskat avsättningen mot
beräkningsunderlag och har inte noterat några avvikelser.
Kortfristiga skulder
De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga
kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Leverantörsskulder har minskat väsentligt
mot föregående år och beror likt minskningen av kundfordringar på regleringen av
självkostnadsfördelning som minskat i år. Detta är avstämt mot Mälarenergi AB utan
anmärkning. I övrigt har den upplupna abonnentsskulden (RUF) vilket är fördelad på flera
kommuner minskat mot föregående år. Granskningen har omfattat avstämning mot
underliggande avtal och bedöms korrekt hanterat.
Långfristiga skulder
Skulden till VafabMiljö AB uppgår fortsatt till 74,5 mkr medan övriga långfristiga skulder har
ökat till 402 mkr (394 mkr) vilket avser främst avser förutbetalda investeringsbidrag för
Biogasanläggningen.
Sammanställd redovisning
I årsredovisningens finansiella avsnitt finns motsvarande uppgifter för koncernen som då
inkluderar dotterbolaget Vafab Miljö AB. Vi har övergripande tagit del av den sammanställda
redovisningen utan att ha noterat några väsentliga differenser.
Vår övergripande bedömning
Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt den sammanställda redovisningen
är det vår bedömning att förbundets resultat och ställning, i allt väsentligt, ger en rättvisande
bild av verksamheten per den 31 december 2021. Vår uppfattning är att förbundets
bokslutsprocessen är av tillräcklig kvalité.

4.

Kommentarer till förvaltningsberättelsen

Vår granskning har omfattat en genomgång av att information enligt lagkrav i Lag om
kommunal bokföring och redovisning samt rekommendationer enligt RKR 15 presenteras
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samt redovisas på ett ändamålsenligt sätt i förvaltningsberättelsen. Vidare har vi stämt av att
informationen i förvaltningsberättelsen överensstämmer med övrig verifierande information
som vi samlat in under granskningen av årsbokslutet.
I förvaltningsberättelsens avsnitt ”Översikt VafabMiljös utveckling” samt ”Viktiga förhållanden
för resultat och ekonomisk ställning” redovisas information för utvecklingen under de senaste
fem åren samt information om finans- och pensionsförvaltningen, men även ett kortare avsnitt
där förbundets redogör för väsentliga omvärldsfaktorer.
I avsnittet ”Händelser av väsentlig betydelse” beskrivs och kommenteras flera för förbundet
viktiga områden, bland annat rörande avfallstaxa, arbetet utifrån avfallsplanen samt förbundets
arbete med biogasproduktion. Även hantering och effekter av den under året pågående
pandemin kommenteras.
I avsnittet ”Styrning och uppföljning” redogörs det för direktionens arbete, former för antagande
av budget samt uppföljning men även de olika forum för samråd och samverkan som finns för
medlemskommunerna. Avsnittet omfattar även ett kortare avsnitt rörande förbundets arbete
med intern kontroll, där det framgår att direktionen fastställt en internkontrollplan för
verksamhetsåret och är en del i ledningssystemet. Förbundet revideras enligt standarder ISO
9001 samt 14001 av externa parter årligen.
Förvaltningsberättelsen omfattar även ett särskilt avsnitt rörande det lagstadgade begreppet
”God ekonomisk hushållning”. I avsnittet redovisas och kommenteras förbundets
måluppfyllelse, i tabellform samt i beskrivande texter.
Särskilda avsnitt rörande ”balanskravresultatet” samt ”väsentliga personalförhållanden”
redovisas i förvaltningsberättelsen omfattar tillräcklig information. Av förbundets
balanskravsutredning framgår att det lagstadgade balanskravet uppnås, vilket är positivt. Det
kan noteras att förbundet i årets balanskravsutredning gjort en justering rörande
balanskravsutredningen föregående år. Justeringen gjordes i syfte att korrigera ett fel i
uppställningen vilket innebar ett negativt resultat för 2020. Det negativa balanskravsresultatet
från förgående är återställt i och med årets positiva resultat.
I likhet med tidigare år omfattar förvaltningsberättelsen en särredovisning av den kommunala
avfallsverksamheten samt utfall för denna på en övergripande nivå.
Utöver de ekonomiska avsnitten rörande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys,
tilläggsinformation (noter) finns även redovisningar av årets investeringsverksamhet samt
driftsredovisning.
Vår bedömning av förvaltningsberättelsen
Vår sammanfattande och övergripande bedömning är att det i förbundets årsredovisning
lämnas en tillräcklig redogörelse kring den verksamhet som bedrivits under 2021.
Utformningen av årsredovisningen gör att informationen om verksamheten är tillgänglig på ett
överskådligt sätt.
Av förvaltningsberättelsen framgår direktionens redovisning av förbundets måluppfyllelse. Vår
bedömning är att denna redovisning sammantaget är tillräcklig. Vi noterar att måluppfyllelsen
är något bättre i jämförelse med föregående år men att det fortsatt finns visst utrymme för
förbättringar. Det är positivt att det inte längre finns mål där direktionen anser att
måluppfyllelsen inte är möjlig att utvärdera.
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Av förvaltningsberättelsen framgår att direktionens bedömning rörande ”god ekonomisk
hushållning” uppnås delvis för flera av de perspektiv som utvärderas. Ytterligare förbättringar
kan således göras för kommande år.
Det är positivt att förbundet under år 2021 haft en fastställd plan för sitt övergripande arbete
med intern kontroll. Planen har utgått från en dokumenterad riskanalys. Det är även positivt att
utfallet rörande insatser med avseende intern kontroll kommenteras, om än kortfattat.
Vår bedömning att det är det är positivt att förbundet redovisar ett positivt resultat enligt det
lagstadgade balanskravet. Föregående års underskott, efter justering i årets årsredovisning,
är återställt.
För att utveckla årsredovisningen informationsvärde ytterligare lämnar vi följande
rekommendationer:

5.

✓

Känslighetsanalys rörande förändringar i väsentliga omvärldsfaktorer skulle med
fördel kunna utvecklas ytterligare i förvaltningsberättelsen.

✓

Årsredovisningens förvaltningsberättelse kan med fördel kompletteras med en
redogörelsen för utfallet av de kontroller som utförs i enlighet med den fastställda
interna kontrollplanen.

VafabMiljö AB

Under året har bolaget, som varit vilande under senare år, återigen börjat bedriva verksamhet.
Inom ramen för bolaget bedrivs två strategiska utvecklingsprojekt. Kostnader om 3,7 mkr har
belastat bolaget för verksamhetsåret 2021 och avser personal- och administrativa kostnader
samt vissa konsultkostnader. Vidare har en avsättning om 10,4 mkr lösts upp, vilket inneburit
en intäkt om motsvarande belopp.

Västerås den 22 mars 2022
Johan Perols
Certifierad kommunal revisor
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Revisorerna i Vafab Miljö Kommunalförbund

Fullmäktige i respektive medlemskommun:
Arboga

Norberg

Fagersta

Sala

Hallstahammar

Skinnskatteberg

Kungsör

Västerås

Köping

Heby

Enköping

Surahammar

5HYLVLRQVEHUlWWHOVHI|UnU
Vi, av fullmäktige i respektive medlemskommun, utsedda revisorer, har granskat
den verksamhet som bedrivits i Vafab Miljö Kommunalförbund
(organisationsnummer 222000 ± 3129).
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för
att det finns en tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper
och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Under året har revisionen genomfört en fördjupad granskning av förbundets arbete
med IT- och informationssäkerhet. Granskningen var inriktad mot roller och
ansvar, struktur rörande intern kontroll, förekomst av relevanta styrdokument
samt former för återrapportering till förbundet direktion. Vår övergripande
bedömning är att förbundet har en tillräcklig intern kontroll med avseende på IToch informationssäkerhet, i allt väsentligt.
Av årsredovisningen framgår att förbundet för 2021 redovisar ett visst underskott
avseende den kommunala avfallsverksamheten, vilket utgör en risk med avseende
på en ekonomi i balans. Dock finns en gemensam taxa fastställd mellan
kommunerna, vilket skapar förutsättningar för en ekonomi i balans även för
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avfallsverksamheten. Revisionen har för avsikt att följa utvecklingen rörande detta
område framgent.
Vidare noterar vi att förbundet inte uppfyller samtliga mål för verksamheten. Av
förbundets totalt 17 mål är det 5 mål som inte uppnås eller endast delvis uppnås
vid årsbokslutet. Viktigt att direktionen prioriterar åtgärder för att fullt ut uppnå
gällande mål.
Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om
kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed, i allt väsentligt.
Vi bedömer sammantaget att direktionen i Vafab Miljö Kommunalförbund i allt
väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillräckligt sätt.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte fullt ut är förenliga med de
verksamhetsmål som direktionen uppställt, vilket är allvarligt. Dock pågår ett
arbete för att uppnå samtliga mål.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige i respektive medlemskommun beviljar
ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i
densamma.

Västerås den 24 mars 2022

Barbara Conte

Tony Forsberg

Bilagor:
Till revisionsberättelsen hör de sakkunnigas granskningsrapport rörande
årsredovisningen 2021, Granskning av förbundets arbete rörande IT- och
informationssäkerhet samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 2021
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§ 84 Årsredovisning och verksamhetsberättelse
2021 - Gemensamma hjälpmedelsnämnden
Diarienummer KS 2022/46

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen och beviljar kommunens ledamot och ersättare i nämnden
ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning
Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisningen och
verksamhetsberättelsen för 2021. Årets redovisade resultat efter
återbetalning av 0 tkr till kunderna. Resultatet före återbetalning till kunder
är 12 160 tkr.

Jäv
Linda Söder Jonsson (S) deltar ej i beslutet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2021
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Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021
- Gemensamma hjälpmedelsnämnden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner
årsredovisningen och beviljar kommunens ledamot och ersättare i nämnden
ansvarsfrihet samt noterar verksamhetsberättelsen och lägger den till
handlingarna.

Sammanfattning
Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden har översänt årsredovisningen och
verksamhetsberättelsen för 2021. Årets redovisade resultat efter
återbetalning av 0 tkr till kunderna. Resultatet före återbetalning till kunder
är 12 160 tkr.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Årsredovisning 2021

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef
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Årsredovisning 2021
Hjälpmedelscentrum

En informationskampanj om hjälpmedel “Det som är enkelt ska inte vara svårt” har genomförts.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING
Sammanfattning av åtgärder och resultat
Under pandemin har hjälpmedel fortsatt erbjudits med säkra arbetssätt, hög flexibilitet och aktiv
prioritering. Pandemin påverkade produktionens alla delar under våren för att sakta återvända till tidigare
nivåer under hösten.
De globala transportproblemen och råvarubrister medförde ojämna inflöden av beställda varor – ett
problem som tilltog under hösten. Tillsammans med bemanningsutmaningarna har det påverkat både
leveranssäkerheten och tillgängligheten till utprovningar.
De av pandemin uppdämda behoven av förebyggande underhåll har hanterats.
De snabba utskrivningarna har gjort behovet av snabba leveranser av hjälpmedel större.
De digitala arbetssätten ökar, vilket är en följd av ett flerårigt större digitaliseringsprogram för att förbättra
arbetssätten med digital teknik.
Pandemin har minskat möjligheten till studiebesök och förebyggande aktiviteter. Istället har en
informationskampanj genomförts och flera filmer har möjliggjort digitala studiebesök.
Patientsäkerheten fortsätter att förbättras och patientsäkerhetskulturen är hög.
Medarbetarenkäten visar återigen förbättrade resultat. Sjukfrånvaron är låg.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfattar både
fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden av betydelse för arbetsmiljön.
Kostnaderna har minskat till följd av lageroptimering, av ett ökat antal upphandlade produkter samt av en
ökad återanvändningsgrad.
Årets redovisade resultat, efter återbetalning av 12 159 513 kr till kunderna, är 0 kr.
Framtidsbedömning
Hjälpmedel kan förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning på många sätt. Därför är
individuellt anpassade hjälpmedel en viktig del i vård och behandling, habilitering och rehabilitering.
Befolkningen blir allt äldre vilket medför ökade hälsoproblem och sjukdomar. Idag har var femte person i
länet hjälpmedel från Hjälpmedelscentrum, vilka ökar möjligheten till egenvård, stödjer kvarboende för
patient och närstående, stödjer arbetsmiljön i hemmet och frigör personal till mer angelägna uppgifter.
Hjälpmedelsområdet förändras över tid. Den tekniska utvecklingen ger nya möjligheter för vård och
behandling, till ökad inkludering, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning.
Det är rimligt att anta att hjälpmedelskostnaderna kommer att öka och medföra minskade eller bromsade
kostnader för personellt stöd.
Avancerade hjälpmedel med digitala komponenter och sensorer ökar och kräver utökad kompetens och
nya arbetssätt för att säkra informationssäkerheten och lagefterlevnad. Uppdraget kommer också utvecklas
med flera hjälpmedelsområden, 2022 införs hjälpmedel för bäckenbottendysfunktion och följs av fler
diabeteshjälpmedel 2023. Ytterligare hjälpmedelsområden kommer att tillkomma.
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Den ekonomiska pressen på huvudmännen ökar. Hjälpmedelscentrum har visat att det går att
framgångsrikt minska kostnaderna och arbetet med ekonomi i balans fortsätter under 2022 och effekterna
av arbetet kommer kvarstå. Den infrastruktur och specialistkunskap som Hjälpmedelscentrum innehar
möjliggör en kostnadseffektiv hjälpmedelshantering.
I den nationella folkhälsoenkäten var andelen med funktionsnedsättning cirka 22 %. Funktionsnedsättning
ökar med ökande ålder och är allra vanligast bland de äldsta (65–84 år). Andelen är lägre bland personer
med hög utbildningsnivå jämfört med personer med låg utbildningsnivå. Personer med funktionsnedsättning rapporterar sämre livsvillkor än övrig befolkning. De förvärvsarbetar i betydligt lägre
utsträckning och de som arbetar är mer oroliga för att förlora arbetet än befolkningen i övrigt. Det är
vanligare att sakna kontantmarginal och ha ekonomisk kris bland dem med funktionsnedsättning jämfört
med övriga, och det är vanligare bland kvinnor jämfört med män1.
Huvudmännen bör fortsatt ge akt på att besparingar hos en huvudman inte påverkar hjälpmedelstillgången
och att hjälpmedelskostnader alltid ses i ett hälsoekonomiskt perspektiv. Att bibehålla den goda samverkan
mellan huvudmännen är väsentligt.

1

Hälsa hos personer med funktionsnedsättning, Folkhälsomyndigheten
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1. PERSPEKTIV INVÅNARE PATIENT
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål
Indikator
Mål
God patientnöjdhet och delaktighet

Respekt och bemötande, nationell patientenkät

>90%

Utfall
93,9 (2020)
Ingen mätning 2021

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Medicinsk teknik/hjälpmedel har stor betydelse för att klara egenvård och vårdbehov i hemmet
En informationskampanj med förebyggande perspektiv “Det som är enkelt ska inte vara svårt” har
genomförts genom annonsering på bussar, i ICA-butiker, i tryckt och digital media samt på sociala medier.
1177 Vårdguiden har marknadsförts på hjälpmedelsdagen av kundtjänst och hjälpmedelstekniker och
antalet e-ärenden har ökat 34 %.
Efter lättade restriktioner har 8 studiebesök och utbildningsinsatser för vård- och omsorgspersonal
genomförts. Även utbildning till fysioterapeututbildning och undersköterskeutbildning inom demens.
Ett nytt regelverk för korttidshyra har införts som förenklar för kunden.
Instruktionsfilmer som stöd för egenvård har utvecklats och samlats på vårdgivarwebb och 1177.se.
Utveckling av det digitala stödet för egenvård, med stöd av tjänstedesign för ökad användarvänlighet
Patient med inkontinenshjälpmedel som är förskrivna av regionen kan nu göra uttag i Vårdtagarportal med
Bank-ID/mobilt Bank-ID.
Möjlighet att boka digitala utprovningar infördes i slutet av året. Syftet är att minska resorna för patient
och förskrivare genom att utföra utprovningar på distans då så önskas och är lämpligt.
Tjänstedesign har använts bland annat vid införande av digital utprovning då 18 förskrivare tillfrågades och
fick möjlighet att påverka tjänsten. Arbetssättet har förankrats i verksamheten och planering för större
delaktighet och involvering finns med i många uppdrag.
En god och jämlik vård via användning av hjälpmedel
Jämställdhetsperspektiv är integrerat i förskrivarutbildningarna. Hbtq-policyn har uppmärksammats och
flaggning har skett med både regnbågs- och minoritetsflaggorna på angivna dagar.
Barnperspektivet har lyfts fram genom utbildningsinsatser.
Det nya regelverket för däck och slang till luftpumpade hjul har ökat förutsättningen för en jämlik vård och
minskat patientens kostnader. Utvärdering visar att inköpskostnader för reservdelar har minskat något och
att förändring medfört en förenkling med minskad tidsåtgång till ringa kostnad. Patienter, förskrivare och
medarbetare uttrycker en nöjdhet med förändringen.
Hjälpmedelsnämnden beslutade efter flera utredningar och en omfattande riskanalys att tyngdtäcken
kvarstår för förskrivning med skärpta kriterier till både barn och vuxna.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Sida 348 (490)

RAPPORT
Giltigt fr.o.m.

5 (24)
Dok.nummer-Utgåva

Åtgärder för ökad delaktighet och nöjdhet
Stöd för utprovning har tagits fram och finns tillgängligt i alla utprovningsrum. Det har kommunicerats till
förskrivare i HMC-info, på vårdgivarwebb och i Förskrivarutbildning grund.
Informationen om hjälpmedel, Hjälpmedelscentrum och nyttan av hjälpmedel
Hjälpmedelscentrum har informerat nämnder i sex av länets kommuner om befolkningens behov,
patientpopulation och om vår verksamhet.
Filmer för digitala studiebesök har tagits fram, arbetssätt och utbildningsmaterial för studiebesök och
utbildningsinsatser har setts över och pandemianpassats.
Information om 1177.se för patienter och invånare och regionvastmanland.se för förskrivare och
samarbetspartners har spridits i digitala kanaler och väntrums-TV i regionen och via material till kunder.
Besökare på Hjälpmedelscentrum på hjälpmedelsdagen den 23 september informerades på plats.
Överenskommelsen om skolhjälpmedel har följts upp i verksamheter som förskriver hjälpmedel i skolan,
rektorer och elevhälsa. Av 143 svarande kände 41 % till överenskommelsen. De som har haft hjälp av
överenskommelsen anser att den är ett tydligt stöd, underlättar samverkan och är bra att hänvisa till, men
att det är ett problem om den inte är känd i skolan. För att öka kunskapen om överenskommelsen har
följande aktiviteter genomförts:
•
•
•

överenskommelsen har skickats till personal i skolorna som önskade ta del av den
ett dialogmöte har genomförts med Habiliteringscentrum och Barnkliniken
information har skett på utbildningsdag för skolläkare och skolsköterskor.

Tillgänglighet
2019

2020

2021

Andel utprovning erbjuden inom 15 arbetsdagar

78,8 %

86,7 %

78,2 %

Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar

87,7 %

91,2 %

91,3 %

telefonsamtal 2

90,4 %

90,3 %

99,3 % (ny mätmetod 2021)

96,1 %

96,4 %

92,3 %

Andel besvarade

Andel leveranser enligt planerad leveransdag

Andelen utprovningar som erbjudits inom 15 arbetsdagar är 78,2 %, en minskning med 7,9 procentenheter
jämfört med 2020, respektive 0,6 procentenheter jämfört med 2019. Minskningen beror i de flesta fall på
att hjälpmedlet inte varit tillgängligt för utprovning. Arbetet för att säkra informationssäkerhet enligt
lagkrav har också påverkat liksom tillgänglig bemanning.
Andelen slutförda reparationer inom 5 dagar är 91,3 %, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med
2020, respektive 3,6 procentenheter jämfört med 2019. Reparationer har på grund av pandemin gjorts på
avstånd från patient, i trapphus och entré eller utomhus då så varit möjligt.
Andelen besvarade telefonsamtal är 99,3 % (ny mätmetod) genom aktiv prioritering av kundtjänstsamtal.

2

From år 2021 exkluderas samtal som avslutats inom 2 minuter
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Andelen lagervaror som levererats inom 5 dagar har minskat till 92,3 %, en minskning med 4,1 procentenheter jämfört med 2020, respektive 3,9 procentenheter jämfört med 2019. Leveranssäkerheten har
minskat till följd av bemanningsproblematik, råvarubrist och globala transportsvårigheter, även påverkan
av informationssäkerhetsarbete för att uppnå lagefterlevnad för digitala produkter. Ett stort antal åtgärder
har vidtagits såsom daglig prioritering, utökad rekonditionering, ändrade ersättningskedjor, leveransförseningsanalyser och leverantörskontakter. Bemanningen har förstärkts inom logistiken som har arbetat
övertid under flera helger för att kunna leverera.
Kommande åtgärder
I upphandling av distribution av inkontinenshjälpmedel har krav ställts att tjänsten om uttag ska erbjudas
oavsett vårdgivare.
Arbetet för att öka kompetensen om barnkonventionen och barnets bästa fortsätter under början av 2022
liksom att ta fram åtgärder i områden som kan förstärkas.
Implementering av digitala utprovningar fortsätter under 2022.
Åtgärder för att upprätthålla tillgänglighet enligt måltal fortsätter.
De externa faktorer som minskat leveranssäkerheten bedöms fortsatt pågå under första halvåret 2022.
Bemanningsförstärkningen inom logistiken kommer att kvarstå under samma tid.
Samlad bedömning
Trots pandemins påverkan har Hjälpmedelscentrum nått målnivå i två av fyra tillgänglighetsmål och
erbjudit hjälpmedel med säkra arbetssätt, hög flexibilitet och genom aktiv prioritering. De av pandemin
uppdämda behoven av förebyggande underhåll har hanterats.
Pandemin har minskat möjligheten till studiebesök och förebyggande aktiviteter. Istället har en
informationskampanj genomförts och filmer har möjliggjort digitala studiebesök.
De digitala arbetssätten har ökat.
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PERSPEKTIV VERKSAMHET PROCESS OCH KVALITET
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål
Indikator

Mål

Utfall

Öka antalet ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Öka 10 %

34 %

Andel patienter som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar

80 %

78,2 %

83 %

91,3 %

”

Andel patienter som fått service/reparation slutförd inom 5
arbetsdagar
Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst

95 %

99,3 %

”

Andel leveranser enligt planerad leveransdag

95 %

92,3 %

God hushållning av resurserna

Minska utsläpp CO2 enligt körda mil per uthyrda hjälpmedel jämfört
med 2020, vilket mäts via antal körda mil i förhållande till uthyrd
individmärkt hjälpmedelsvolym (kvot)

Minska
(2020 =
0,53)

0,50

Löpande uppföljning

Andel analyserade avvikelser med förbättringsförslag

90 %

92,3 %

Ökad användning av
e-tjänster
Kortare ledtider (väntan)
”

Uthyrningsgrad, mäts via andel hjälpmedel hos kund

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
För redovisning av tillgänglighet hänvisas till patient/invånarperspektiv på sidan 3.
Effektiviserade arbetssätt med stöd av digital teknik
• Digital utprovning har införts. Implementeringen fortsätter 2022.
• DUVA3 har utvecklats för regionintern fakturering.
Arbete pågår för att möjliggöra fakturering via DUVA till kommunala och privata aktörer.
• Ett digitalt verktyg har utvecklats för att underlätta avvikelsehantering till leverantör.
• Arbetet med automatisk fakturakontroll är i slutfasen och implementeras i början av 2022.
• Antal e-ärenden i 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat 34 %.
• Wifi och mobilnät har förstärkts i våra lokaler.
• Förskrivarutbildning webSesam online har utvecklats för nya förskrivare och dessutom Användarstöd webSesam som kan användas för att repetera och bättra på sina kunskaper.
Ökad hållbarhet
Hjälpmedelscentrum ingick i den externa miljörevisionen och uppvisade ett gott resultat.
Projekt ökad återanvändning av försäljningsprodukter pågår, men planerad utökning av produkter har
begränsats av leveransförseningar som medfört omprioritering till förmån för mer trängande behov.
Återanvändning av rullstolsdynan Contur fortsätter med mycket gott resultat, under året har 708 dynor
återanvänts till ett värde av 389 tkr (utebliven inköpskostnad).
Minskad körsträcka genom effektiviserat avhjälpande underhåll. Totalt har vi färre körda mil 2021 i
förhållande till uthyrd individmärkt hjälpmedelsvolym än 2020.
Medarbetarna har uppmanats ta del av regionens e-utbildning miljö.

3

Regionens datalager för uppföljning och verksamhetsanalys
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Stödja och aktivt delta i utvecklingen till en god och nära vård
Projektledare för mobilitetsprojekt har erbjudits studiebesök och stöd.
Ökad samverkan mellan region och kommuner när det gäller Hjälpmedelscentrums verksamhet
Flera partsammansatta arbetsgrupper har arbetat med förslag till regelverksförändringar kring tyngdtäcke.
Projektet Elektrodress har slutförts i samverkan med Habiliteringscentrum. Erfarenheterna kommer att
användas för att utveckla en modell för införande av nya avancerade hjälpmedel.
Medverkan till ordnat införande av hjälpmedel har skett via sjukvårdsregional samverkansgrupp för
medicinsk teknik.
Ett stort antal nyinköpta sängar har levererats till särskilda boenden samtidigt som gamla sängar återtagits.
Även flera inköp av taklyftar till särskilda boenden har genomförts.
Genomföra åtgärder för att stödja förskrivarna att efterleva hjälpmedelshandbokens regelverk
120 nya förskrivare har genomfört online-utbildningen Förskrivarutbildning grund. 9 förskrivarutbildningar
webSesam har genomförts via Teams. 47 produktutbildningar har genomförts av hjälpmedelskonsulent.
Nya inkontinensutbildningar har utvecklats för förskrivare och inkontinensombud. Utbildning har också
erbjudits till arbetsplatser utifrån verksamhetens behov. 95 förskrivare har genomfört online-utbildning
Inkontinenshjälpmedel grund och 64 ombud har genomfört online-utbildning Inkontinensombud grund.
Inkontinensombud i flera kommuner har deltagit i utbildning anpassade utifrån verksamhetens behov. Det
har varit positiv respons framförallt på e-utbildningarna som sparar mycket tid och är lättillgängliga.
Hjälpmedelshandboken har uppdaterats i enlighet med nationell uppdatering av ISO-koder.
Regelverket om vad som kan dubbelförskrivas har förtydligats för att förenkla för förskrivarna.
Uppföljning av baskrav för externa lager visar att samarbetet förbättrats på många leveransplatser. En
instruktion är upprättad om märkning av ytor, in- och utpassering samt ansvar för kontaktperson.
Produktion och dess påverkan av pandemin
2019

2020

2021

Antal beställningar

45 618

43 475

45 287

Förändring
2021-2020
4,2 %

Antal returer

32 376

33 159

33 777

1,9 %

Antal arbetsordrar rekonditionering 5

18 291

18 615

19 147

2,9 %

Antal konsulentremisser (utprovning)

1 205

1 023

1 044

2,1 %

Antal arbetsordrar teknisk service (AU och FU)
Antal kundtjänstsamtal6

12 701
22 048

11 546
20 549

14 078
22 785

21,9 %
10,9 %

Produktion, inklusive MBH4

Antalet beställningar har ökat 4,2 % jämfört med 2020 men minskat med 0,7 % i jämförelse med 2019.
Antalet inleveranser har varierat kraftigt under året till följd av globala leveranssvårigheter.

4

Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes 2018.
Exkl. projekt ökad återanvändning av försäljningsprodukter som redovisas separat.
6 Nytt växelsystem, TeleQ, statistiken jämför 2020 med Flexitid och 2021 med TeleQ, antal samtal bedöms som kvalitetssäkrade.
5
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Returerna har ökat med 1,9 % jämfört med 2020 och med 4,3 % i jämförelse med 2019. Antalet
inkommande returer har varierat kraftigt under året.
Antalet arbetsordrar rekonditionering har ökat med 2,9 % jämfört med 2020 och 4,7 % jämfört med 2019.
Antalet konsulentremisser har ökat 2,1 % i jämförelse med 2020, men minskat med 13,3 % i jämförelse
med 2019. Förskrivarna ges nu stöd och vägledning med arbetssätt som utvecklats under pandemin, med
mer konsultation och rådgivning, utvecklade förskrivarsidor och sortimentskatalog, vilket minskar behovet
av utprovning. Detta har varit och är en medveten strategi under pandemin.
Antalet arbetsordrar för teknisk service har ökat med 21,9 % jämfört med 2020 och 10,8 % i jämförelse med
2019. Ökningen under 2021 beror på att skulden av förebyggande underhåll som uppstod av besöksförbud
har åtgärdats med stöd av extra resurs.
Antalet telefonsamtal till kundtjänst har ökat med 10,9 % jämfört med 2020 och 3,3 % jämfört med 2019.
De digitala kontaktvägarna fortsätter att öka jämfört med 2020, uppladdningstjänst med 9 % och 1177
Vårdguidens e-tjänster med 34 %.
Volymutveckling antal uthyrda hjälpmedel
Volym uthyrda hjälpmedel
Volym individmärkta hjälpmedel
Volym huvudhjälpmedel

Utfall 2020
65 159
81 546

Utfall 2021
67 284
83 747

Förändring
3,3 %
2,7 %

-varav regionfinansierat (individmärkt)
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)
Vårdval Västmanland (centralt konto)
Habiliteringscentrum
Övriga regionenheter

55 454
34 353
8 786
7399
4 916

57 026
35 605
8 351
7783
5 287

2,83%
3,6%
-5,0%
5,2%
7,5%

-varav kommunfinansierat (individmärkt)
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

9 548
533
449
675
262
1 163
226
658
91
354
5 137

10 064
658
508
680
225
1 151
244
753
135
412
5 298

5,40%
23,5%
13,1%
0,7%
-14,1%
-1,0%
8,0%
14,4%
48,4%
16,4%
3,1%

En måttlig förväntad volymökning har skett under året.
Flera kommuner köper nu standardsängar från Hjälpmedelscentrum.
Patientsäkerhet och kvalitet
Det hållbara säkerhetsengagemanget fortsätter att öka och är nu 88,1 jämfört med 87,7 % 2020, en följd av
aktivt arbete för patientsäkerheten.
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Två partsammansatta riskanalyser har genomförts gällande hjälpmedel: en utifrån avvikelser och en efter
säkerhetsmeddelande från leverantör. En riskanalys till följd av covid-19. Åtgärdshantering pågår.
Hygienombud har inrättats. Mätning av efterlevnaden av basala hygienrutiner och klädregler vid
patientnära arbete visade 100 % efterlevnad till regelverket.
En regionövergripande riktlinje för specialanpassning har utvecklats. I den av PWC uppföljande
granskningen av anskaffning av medicinteknisk utrustning och granskningen av införandet av det nya
medicintekniska regelverket MDR framgår att “Regionen, med Hjälpmedelscentrum i spetsen, har ett
pågående arbete med anpassning av arbetssätt kopplat till MDR. Vissa aktiviteter har genomförts och
andra är planerade. Vi bedömer att regionen har god insikt i det kommande arbetet och vilka tidsramar de
har att förhålla sig till.”
Tre riktade uppföljningar har genomförts
• 510 patienter med CPAP förskrivna före 2012 har kontaktats med frågor om CPAP-behandlingen.
Av 377 svarande uppger 90 % att CPAP fungerar bra och används, 8 % att den inte används, 1 % har
återlämnat den och 1 % uppger att den försvunnit.
• En uppföljning av 407 patienter med TENS förskrivna före 2011. Av 275 svar uppger 42 % att TENS
fungerar bra och används, 50 % att den inte är kvar, 9 % att den inte används och ska återlämnas.
• En uppföljning av användandet av 20 år eller äldre rollatorer har skickats till 131 patienter med
uppmaning att kontakta förskrivare för byte av rollator. Svarsfrekvensen var 68 % varav 67
patienter svarade att de använder rollatorn och 38 rollatorer har återlämnats.
Avvikelser
Registrering av avvikelser uppmuntras för att finna systematiska och återkommande problem och därmed
möjliggöra processförbättring.
314 avvikelser7 har registrerats i Synergi, en ökning med 57 % jämfört med 2020.
290 registrerades internt och 24 inkom, jämfört med 2020 då 185 registrerades internt och 15 inkom.
Ökningen består i huvudsak av en ny avvikelsetyp8 samt förbättringsförslag till andra verksamheter.
Hantering av avvikelser sker med omedelbara åtgärder och inom en månad med analys och åtgärder.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
7
8

20 negativa händelser/tillbud/iakttagelser med hjälpmedel inblandade jämfört med 24 st 2020, en minskning
med 17 %. Efter utredning har 8 anmälts till Läkemedelsverket. Övriga har rapporterats till leverantör, berört
team eller hanterats genom interna rutiner.
80 avvikelser avser bristande registrering av uttag av antidecubitusmadrass från sjukhusförråd.
76 avvikelser till särskilda boenden p.g.a. sen anmälan av ändrad betalare, en ökning med 31 % jämfört med
2020. Samtliga boenden har debiterats för merkostnader detta medför.
40 förbättringsförslag har skickats till andra verksamheter.
24 avser felaktiga leveranser.
10 avser elrullstolar (4 handhavande, 2 lågt användande, 2 olyckor och 2 stöld).
15 avser avsteg från rutin eller avsaknad av rutin.
5 avser klagomål från kunder.
5 avser miljö.

Inkl. inspektioner/egenkontroller och riskbedömningar
Avvikelseregistreringen av bristande registrering av uttag av antidecubitusmadrass som startade i november 2020
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18 avser arbetsmiljö och redovisas under medarbetarperspektiv.
11 avser inspektioner/egenkontroller och riskbedömningar.
10 övriga.

453 avvikelser har registrerats i webSesam, en ökning med 6 % jämfört med 2020.
•
•
•
•
•

390 avser felaktiga leveranser av hjälpmedel/tillbehör, en ökning med 8 % jämfört med 2020.
19 orsakas av fel från leverantör.
10 negativa händelser eller tillbud har registrerats, samtliga har överförts till Synergi.
34 övriga med ett fåtal avvikelser i olika delprocesser.
Utöver dessa har 40 avvikelser registrerats av personal på HMC och skickats till förskrivare, en ökning jämfört
med 7 under 2020.

Genomförda förbättringsåtgärder
• Samtliga avvikelser har tagits upp med berörd personal.
• Tydligare information till transporten om vilka hjälpmedel och tillbehör som ska hämtas.
• Märkt hyllor för att underlätta plock och påfyllning.
• Påmint förskrivare i HMC-info att kundordernummer/personnummer behövs för att kunna följa en
avvikelse bakåt i tiden.
• Översyn av arbetssätt vid beställning av förbrukningsmaterial som ska gå med post.
• Genomgång av avvikelser till och från lungkliniken med MBH-teamet.
Möte MBH-teamet och lungkliniken gällande avvikelser och samarbete.
• Uppdaterat rutin i samarbete med lungmottagningen när patienter med behandlingshjälpmedel
flyttat.
• Förslag om utfasning av xl-rullstolar efter en viss ålder på hjälpmedlet.
• Överenskommelse med leverantörer av insulinpumpar att byten ska rapporteras till
Hjälpmedelscentrum för att upprätthålla spårbarheten.
• Uppdaterat rutiner i kundtjänst om akutförskrivningar utan förskrivare, t ex AH-sängar.
• Dialog med enhetschefer på Västerås sjukhus om brister i förskrivning av antidecubitusmadrasser.
Enklare instruktion och kontaktuppgifter uppsatt vid datorn där förskrivning av madrasser ska ske.
• Förbättrat avfallshantering av batterier. Ny vagn, uppmärkta hyllor/lådor, deklarationer till fler
typer av batterier till Vafab.
• Uppdaterat/reviderat kemikalielistan. Informerat på APT vad som gäller inköp av kemikalier.
• Leverantörsmöten med Guldmann angående krångel med lyftar och debitering av garantijobb.
• Uppdaterat texter på artiklar.
• Översyn av registrering av restnotering för att dagens datum inte ska visas i fält för leveransdatum.
• Uppföljning rollatorer som är över 20 år.
• För att upprätthålla leveranssäkerheten har ersättningskedjor och alternativa hjälpmedel erbjudits,
fler returnerade hjälpmedel går direkt in i rekonditionering för att vara klara för beställning och ett
flertal möten har genomförts med leverantörer och dialoger med avtalsansvarig inköpare.
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146 avvikelser har skickats till leverantörer gällande leveransförsening, felleverans eller produktavvikelse i
jämförelse med 126 avvikelser 2020, en ökning med 16 %. Ökningen kan delvis förklaras av en produkt med
kvalitetsproblem.
2021 har Hjälpmedelscentrum tagit ut 71 149 kr i vite för leveransförseningar fördelat på tolv leverantörer.
Inkontinenshjälpmedel
Antal personer som förskrivits inkontinenshjälpmedel 2021
Åldersintervall
Kvinna
-19
137
20-64
833
65-79
1 656
802 817
Totalt
5 443

Man
201
507
1 339
1 551
3 598

Totalt
338
1 340
2 995
4 368
9 041

Ungefär lika många personer har förskrivits inkontinenshjälpmedel jämfört med 2020, en minskning med
0,3 %.
57 560 beställningar har genomförts, en minskning med 3 113 beställningar (5,6 %) jämfört med 2020.
Den totala kostnaden för inkontinenshjälpmedel är 32 311 356 kr, en ökning med 0,6 % jämfört med 2020.
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Beslut utanför sortiment och regelverk
Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk från 1 januari – 31 december
Antal beviljade beslut utanför sortiment och regelverk

Kostnad kr

Kylväst/-keps, 3 ärenden varav 2 har beviljats 2020, kostnadsredovisas
2021

3 x 4 200

Dubbelförskrivning elrullstol/drivaggregat, 3 ärenden varav 1 har
beviljats 2020, kostnadsredovisas 2021

1 inköpt före 2021, 42 219, 85 942

Dubbelförskrivning trehjulig cykel 24”

9 000

Racerunner, 2 ärenden varav 1 beviljats 2020, kostnadsredovisas 2021

1 inköpt före 2021, 22 912

Dubbelförskrivning arbetsstol el

8 780

Rullstol Micro, rullstol nr 3

15 500

Tumlevagn

Inköpt före 2021

Tyngdväst Balance

2 350

Ståstol Mercado

Inköpt före 2021, komponenter 1 750

Tyngdkrage

700

Dubbelförskrivning elrullstol

41 219

Personlarm Ep

11 300

Enureslarm, 5 ärenden

5 x 475

Studsmatta

1 237

Hygienstol, stol nr 3

14 250

Modulärt sittsystem, sits nr 3

43 695

Krabat jockey sadelstol

Inköpt före 2021, komponenter 25 270

Ståstöd Meerkat nr 2

19 700

26 ärenden har beviljats och 9 ärenden har avslagits. Ytterligare 6 ärenden har beviljats men har av olika
anledningar inte fullföljts, bland annat för att hjälpmedlet efter utprovningsperiod bedömts inte fungera för
patienten.
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Kommande åtgärder
Utveckling av statistik för kartläggning och analys av orsaker till sen utprovning, återkommande dialoger
med medarbetarna och vid behov riktade åtgärder.
Rekrytering och introduktion av nya medarbetare.
Fortsatt implementering av digital utprovning.
Den riktade uppföljningen av äldre hjälpmedel som inte återlämnats kommer att fortsätta.
Informationsstöd för rekonden fortsätter att utvecklas och länkas till Sesam.
Erfarenheterna från Projekt Mollii kommer att användas i utveckling av modell för införande av nya
avancerade hjälpmedel i samarbete med Habiliteringscentrum.
Arbete pågår för att hitta förbättringar som stödjer prioritering av hämtningar av hjälpmedel.
Samlad bedömning
Pandemin påverkade produktionens alla delar under våren för att sakta återvända till tidigare nivåer under
hösten. De globala transportproblemen, råvarubrister med åtföljande ojämna inflöde av beställda varor
tillsammans med utmaningar för att upprätthålla bemanningen har påverkat leveranssäkerheten. De
snabba utskrivningarna har också ökat behoven av snabba leveranser av hjälpmedel.
Patientsäkerheten fortsätter att förbättras och patientsäkerhetskulturen är hög.
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MEDARBETARPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål
Indikator
Målvärde
HMC ska vara en attraktiv
arbetsgivare
”

Hållbart medarbetarengagemang (HME)

Öka
(85,5 år 2020)
<6 %

Löpande uppföljning

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

Sjukfrånvaro

Utfall 2021
85,6
4,4 %
17
13
0

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Då produktionen påverkats av pandemin har övertidsarbete tvingats tillgripas på logistiken under två
lördagar under våren och fem lördagar under hösten. Bemanningen har också förstärkts på logistiken.
Genomförda arbetsmiljöåtgärder
I årets uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet uppvisas bästa resultat vilket visar att kraven i
AFS 2001:1 efterlevs samt att interna arbetsmiljömål uppnås.
Genomförda arbetsmiljöåtgärder:
• Riskanalys och åtgärdshantering för covid-19 har genomförts kontinuerligt
• Garaget har sanerats och nödutrymningsdörr har installerats
• Ny leverantör för utemiljön har introducerats och övertagit skötsel
Ny städleverantör har introducerats och övertagit lokalvården
• Larmövningar gällande brand med utrymning samt hot om våld
• Två dörrar har försetts med glas av säkerhetsskäl
• Distansarbete har möjliggjorts med önskad utrustning
• Breddning av dörr till konferensrum Gripen
• Alkolås har installerats i alla bilar
Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats.
Den digitala grundkompetensen har stärkts, till viss del finansierat med TLO9-medel.
Tre hjälpmedelstekniker deltar i uppdragsutbildning motsvarande 15-högskolepoäng10.
Kompetensutveckling om forskning och evidensbaserade arbetsmetoder har genomförts.
Insatser har genomförts för sysselsättning för invånare som varit långt ifrån arbetsmarknaden.

9

Tillfällig lokal omställning Omställningsfonden
Utbildning för hjälpmedelstekniker 15 högskolepoäng Karlstad universitet, utbildningen avslutas januari 2022

10
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Medarbetarundersökningen

Medarbetarenkäten11 visade förbättrat resultat i 7 av 12 indikatorer och att prestationsnivån ökat till 81,3
från 80,4 år 2020. Det hållbara medarbetarengagemanget (HME) har ökat 0,1 % till 85,6.
Förbättringen är en följd av de åtgärder som genomförts för att säkra en arbetsmiljö med medinflytande,
delaktighet och gott socialt klimat och fysisk arbetsmiljö. Området målkvalitet har förbättrats efter arbete
med att tydliggöra en gemensam bild av utmaning, vision, mål och målstyrning.
Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron har minskat 1,2 % jämfört med 2020. Möjliggörande av distansarbete för
medarbetare med lätta symtom/familjesmitta har bidragit. Ingen smittspridning har förekommit internt.
Arbete sker kontinuerligt för att stödja medarbetare vid sjukdom och för att upptäcka tidiga signaler på
ohälsa. Tidig uppföljning och rehabiliteringssamtal med medarbetare med tendens till ökad sjukfrånvaro
genomförs. 15 av 17 rehabiliteringsärenden har avslutats vilket är samma antal som år 2020.
11

Höga värden är önskvärda utom på arbetsrelaterad utmattning och arbetstakt
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Arbetsmiljöavvikelser

13 arbetsmiljöavvikelser har registrerats varav 7 negativa händelser, bland annat färdolycksfall och
trafikolycka.
Kommande åtgärder
Resultatet av medarbetarenkäten presenteras och i dialog med medarbetare tas enhetsspecifika
handlingsplaner fram.
Bemanningen på logistiken kommer fortsatt att förstärkas under våren.
Samlad bedömning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfattar både
fysiska, psykologiska och sociala arbetsförhållanden av betydelse för arbetsmiljön. Arbetsmiljöarbetet
medför goda resultat vilket syns både i låg sjukfrånvaro och förbättrade resultat på medarbetarenkäten.
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EKONOMIPERSPEKTIV
Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter
Årets resultat – översikt
Årets redovisade resultat är 0 tkr. Resultatet före återbetalning till kunder är 12 160 tkr.

Bokslut 2020 tkr

Budget 2021 tkr

Bokslut 2021 tkr

INTÄKTER
115 753

118 347

118 385

Återbetalning av resultat

-9 494

0

-12 160

Försäljning

17 685

18 391

25 820

Egenavgifter

336

340

355

Serviceavtal

2 347

2 671

3 163

Inkontinenssamordning

1 048

1 068

1 068

Hyra

3 652

1 983

2 422

131 327

142 800

139 053

Personalkostnader
Tekniska hjälpmedel

43 549
29 955

45 998
36 501

44 612
38 883

Övriga material, varor

249
6 410

270
6 330

226
6 845

1 819
31 769
695

2 010
29 828
542

1 893
31 563
586

Övriga verksamhetsintäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER

Lokaler
Frakt och transport
Avskrivningar hjälpmedel
Avskrivningar övrigt
IT-kostnader

3 736

4 999

4 573

Övriga kostnader

9 396

15 136

8 739

1 375
128 953

1 186
142 800

1 133
139 053

2 374

0

0

Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT
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Analys av årets resultat i relation till budget – händelseöversikt
Resultatet beror framförallt på följande händelser:
•

Intäkter för uthyrning av hjälpmedel överensstämmer med budget medan intäkter för försäljning
av hjälpmedel överstiger budget. Det beror främst på att flera kommuner har köpt sängar,
madrasser och personlyftar samt av ökad försäljning av MBH.

•

487 tkr har erhållits i ersättning för merkostnader orsakade av covid-19.

•

En vikarie har förstärkt på Teknik sedan maj för att minska vårdskulden av förebyggande underhåll,
vilket har medfört ökade tjänsteintäkter. Erhållet statsbidrag för att minska vårdskulden täcker
70 % av lönekostnaden.

•

En tung lastbil, som förra året ersattes av en ny, har sålts.

•

Årets kundåterbetalning uppgår till 12 160 tkr.

•

Sjukfrånvaro, uttag av tillfällig föräldraledighet och vakanta tjänster under del av året samt inställd
intern utbildningsdag för hela verksamheten sänker personalkostnaderna.

•

Covid-19 har medfört att utbildningar ställts in, vilket medfört både lägre utbildningskostnader och
lägre resekostnader.

•

En informationskampanj om hjälpmedel “Det som är enkelt ska inte vara svårt” har medfört ökade
kostnader för information och annonser.

•

Lägre leasingkostnader till följd av att regionen genomfört upphandling av fordon under året och
därmed har gamla servicebilar inte varit möjliga att ersätta med nya.

•

Lägre IT-kostnader till följd av minskat serverbehov samt lägre kostnader för IT-konsulttjänster.

•

Försäljning av sängar, madrasser och taklyftar medför ökade kostnader för tekniska hjälpmedel.

•

Ökad beställningstakt, främst inom andningshjälpmedel och insulinpumpar, medför ökad
investeringstakt. Samtidigt har utrangering av hjälpmedel inom olika produktområden minskat.
Tillsammans medför det ökade avskrivningskostnader. Samtidigt dämpar ökad returtakt från
kunder samt högre andel rekonditionerade hjälpmedel kostnadsökningen.

Genomförda och planerade åtgärder för att hantera eventuell avvikelse mot budget
En ekonomisk analys genomfördes 2020 för långtidshyra av standardsäng till verksamhet 12. Den visade att
införande av långtidshyra medför merkostnader till följd av manuell process för hantering av avtal,
registrering, uppföljning med mera. Analysen visade också att det är kostnadseffektivt att köpa säng från
Hjälpmedelscentrum istället för att hyra standardsängar eller göra egna upphandlingar. Informationen om
detta har medfört en förskjutning från att hyra till att köpa standardsängar till särskilda boenden. Även
madrasser och taklyftar har sålts i större utsträckning, främst en följd av sängförsäljning samt att gamla
taklyftar har bytts ut.

12

Ej personförskrivna hjälpmedel
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Arbetet med att förbättra processerna med stöd av digital teknik och effektiva arbetssätt har pågått under
året och fortsätter kommande år.
Bruttokostnadsutveckling
• Total bruttokostnadsförändring jämfört med föregående år är en ökning med 10 100 tkr och 7,8 %.
Ökningen beror främst på inköp av sängar, madrasser och taklyftar som har sålts till kommuner.
•

De totala kostnaderna är 3 746 tkr lägre än budgeterat.

•

Avvikelsen på 3 746 tkr beror framför allt på följande händelser:

•

o

Lägre personalkostnader till följd av sjukfrånvaro, föräldraledigheter och vakanta tjänster
delar av året samt inställd intern utbildningsdag för hela verksamheten.

o

Försäljning av sängar, madrasser och taklyftar till kommuner medför högre
inköpskostnader av hjälpmedel.

o

Lägre utrangeringskostnader för hjälpmedel överväger högre avskrivningskostnader för
hjälpmedel, vilket visar att hjälpmedel används längre.

Arbetad tid

Den arbetade tiden har ökat motsvarande 1,7 årsarbetare (åa) jämfört med föregående år. Enheten för
Teknik och inköp har utökats med en vikarie från maj för att minska vårdskulden för förebyggande
underhåll som orsakats av pandemin, 0,76 åa. Lönekostnaden ersätts till 70 % av statsbidrag. Sjukfrånvaron
har minskat motsvarande 1,0 åa och föräldraledighet, inkl. tillfällig vård av barn, har minskat motsvarande
0,25 åa. En utvecklingsanställning motsvarar en ökning på 0,1 åa och samtidigt har ökat semesteruttag
minskat arbetad tid.
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Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans (EiB)
Av den totala planen på 3 700 tkr fram till 2022 var utfallet 535 tkr 2019, 1 287 tkr 2020 och 2 032 tkr 2021.
Den totala kostnadssänkningen hittills är 3 854 tkr.
Kategori EiB

Plan ekonomisk effekt 2021

Material och tjänster
Övriga verksamhetskostnader
Summa:

796 tkr
30 tkr
826 tkr

Årets utfall

Avvikelse

2 000 tkr
32 tkr
2 032 tkr

1 204 tkr
2 tkr
1 206 tkr

Material och tjänster
• Beslut om att starta genomförandeprocess av förändrat arbetssätt med stöd av digital teknik för
automatisk fakturakontroll i Sesam fattades i april 2020. Testning har pågått under hösten 2021 och
införande är beräknat till första kvartalet 2022.
•
•

•
•

Nytt regelverk från 2021 där vissa enklare hjälpmedel i hemmet har övergått till egenansvar.
Uppnådd kostnadssänkning uppgår till 100 tkr.
Ett operativt lagerteam arbetar tillsammans med hjälpmedelsteamen för att optimera lagernivåer.
Översyn av nivån på säkerhetslager samt inköpskvantiteter medför en besparing på 506 tkr under
året. Sedan juni 2021 köper vi in manuella rullstolar Cross utan drivhjul och använder
rekonditionerade hjul. Vi har även sålt 200 drivhjul till Etac för 130 tkr.
Flera områden har upphandlats och under året har kostnaderna sänkts med 977 tkr, vilket främst
avser batterier och madrasser. Flera upphandlingar pågår eller kommer att startas.
En pilot startade vecka 41 2020 där vissa försäljningshjälpmedel lämnas tillbaka till HMC,
rekonditioneras och återanvänds. Ett av dessa hjälpmedel har endast gått att återanvända i mindre
utsträckning och ersattes i maj 2021 av två andra försäljningshjälpmedel. Uppnådd besparing under
året uppgår till 287 tkr.

Övriga verksamhetskostnader
• Verksamhetsintern säkerhetssamordnare avslutades under 2020 och 56 tkr av den totala
besparingen på 88 tkr genomfördes 2020 samt 32 tkr under 2021.
Kommentar Ekonomi i balans
Införande av förändrat arbetssätt med stöd av digital teknik för automatisk fakturakontroll i Sesam
beräknas ske första kvartalet 2022 då vi väntar på leverans från en extern leverantör. Det kommer att spara
både tid och resurser samt kvalitetssäkra processen.
Arbetet med lageroptimering, upphandling av flera hjälpmedelsområden samt rekonditionering av vissa
försäljningshjälpmedel fortsätter kommande år.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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Kontogrupp

Dok.nummer-Utgåva

Utfall 2021

Kommentarer

Personalkostnader

242 tkr

Vikarie som förstärker på Teknik för att minska vårdskulden av
förebyggande underhåll. Kostnaden täcks av statsbidrag.

Material och tjänster

115 tkr

Handskar, visir, munskydd, informationsmaterial, hostskydd
(plexiglas), golvskärmar m.m.

Summa:

357 tkr

Investeringsredovisning
Investeringar - bokslut 2021, belopp i tkr
Hjälpmedel
varav:

Bokslut 2020

Förflyttning

Budget 2021

Bokslut 2021

10 939

13 695

11 935

Kommunikation/kognition

3 243

3 984

3 670

Behandling

9 095

11 454

8 173

Insulinpumpar

3 897

5 188

4 394

Medicinska behandlingshjälpmedel MBH

2 293

2 739

3 318

Övriga hjälpmedel

4 678

4 441

5 364

84

1 800

0

845

0

0

0

0

125

35 074

43 300

36 979

Övriga maskiner och inventarier
Bilar och transportmedel
Datorutrustning
Summa

Resultat, analys
Från 2020 års investeringsbudget har outnyttjad del på 13 318 tkr överförts till 2021. Den har nyttjats till
inköp av hjälpmedel samt videokonferensutrustning för att möjliggöra digitala utbildningar och möten.
Upphandling av tvättkabinett för rengöring av återlämnade hjälpmedel pågår och leveransen är beräknad
till våren 2022.
Av 2021 års investeringsbudget på totalt 43 300 tkr överförs 19 639 tkr till nästa år, varav 1 800 tkr avser
tvättkabinett och 17 839 tkr avser hjälpmedel.
Inga investeringar relaterade till covid-19 har gjorts under året.
Arbetet med lageroptimering har medfört delvis lägre antal hjälpmedel i lager samt lägre inköpsvolymer
per inköp, vilket även påverkar investeringstakten.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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Ökningen av investeringar i förflyttningshjälpmedel jämfört med föregående år består främst av gåbord,
fyrhjuliga eldrivna rullstolar samt rollatorer. Under 2020 gjordes en omprioritering avseende
rekonditionering av trehjuliga elrullstolar, vilket har medfört att inga nyinköp har gjorts under året.
Inom MBH ser vi en ökning av andningshjälpmedel med 1 170 tkr och då främst CPAP, bilevel och
oxygenatorer. Patienter som behöver CPAP fick vänta under pandemins första månader och under året har
Lungmottagningens förskrivningar ökat, vilket har medfört ökat investeringsbehov även för andra
andningshjälpmedel.
Insulinpumpar har ökat med 500 tkr till följd av teknisk utveckling till mer avancerade insulinpumpar. En
utredning om att förbättra diabetesvården och ge förslag till en optimerad hantering av hjälpmedel till en
kvalitetssäkrad, patientsäker och kostnadseffektiv hantering av diabeteshjälpmedel har medfört beslut om
ett införandeprojekt som startar 2022.
Av behandlingshjälpmedlen stod tyngdtäcken för en minskning på ca 1 600 tkr, delvis till följd av nationell
och lokal diskussion om tyngdtäcken ska klassas som hjälpmedel eller inte. Arbetssättet ändrades från att
förskrivarna själva kunde förskriva tyngtäcken i webSesam till att hjälpmedelskonsulent alltid måste
konsulteras under 2020 vilket också förhindrar dubbelförskrivning. Samtidigt har antidecubitushjälpmedel,
både sittdynor och madrasser, ökat. Även lymfapress har ökat vilket beror på att det nu finns en
förskrivare, vilket saknades 2020.
Av övriga hjälpmedel har sängar minskat med 620 tkr till följd av ökade returer av hyrsängar då
kommunerna har övergått till att köpa sängar. Arbetsstolar har ökat med 400 tkr. Investeringar har gjorts i
ståbarrar och tippbord för 1 006 tkr, vilket är oförändrat jämfört med samma period föregående år. Dessa
redovisades då som behandlingshjälpmedel, men redovisas nu som övriga hjälpmedel på grund av ändrad
ISO-kod.
Larm har minskat med 390 tkr vilket är nästan en halvering jämfört med föregående år, vilket är en
förväntad utveckling då nya särskilda boenden använder en annan teknik. Samtidigt har almanackor och
klockor ökat med 720 tkr, vilket är en ökning med drygt 40 % jämfört med föregående år. Införandet av
digital utprovning har underlättat för patienter som har svårt att komma till HMC samt för patienter som
tycker att det är en utmaning att träffa flera nya personer i samma rum. Perioden då pandemiläget lättade
medförde fler utprovningar och förskrivningar av dessa hjälpmedel.
Samlad bedömning
Inför budgetarbetet efterfrågas varje år kundernas bedömning och hjälpmedelsbehov två år framåt.
Kundernas svar bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att
hjälpmedelsbehovet är mycket svår att budgetera och prognosticera. Pågående pandemi har försvårat
ytterligare.
Ett omfattande och utökat arbete med prispressade upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till
hög återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar för att hålla så låg prisnivå som
möjligt.
Utfallet av arbetet med ekonomi i balans överstiger förväntan där främst upphandling av fler
hjälpmedelsområden och arbetet med lageroptimering har medfört störst resultat.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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INTERN REFERENS
Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2022-02-25.
Diarienummer: RVxxxx
BILAGOR
Investeringsbilaga

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
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Förvaltning/verksamhet: HSF/D1 Hjälpmedelscentrum
Investeringar
Bokslut 2021-01-01 - 2021 -12 - 31
Belopp i tkr

Helår
Bokslut

Budget

2020

2021

10 939
3 243
9 095
3 897
2 293
4 678
34 145

13 695
3 984
11 454
5 188
2 739
4 441
41 500

Utfall
Utfall
Prognos
Prognos
Avvikelse
perioden
inköp 2021 perioden inköp inköp 2022
Inköp 2022
utifrån budget 2021 utifrån utifrån budget utifrån budget budget - utfall
2020
budget 2021
2021
2020
2021

Investeringsutgifter
Förflyttning
Kommunikation
Behandling
Insulinpumpar
Medicinska behandlingshjälpmedel
Övriga tekniska hjälpmedel
Summa Tekniska hjälpmedel
Datorutrustning
Bilar och transportmedel
Leasingavtal
Övriga maskiner och inventarier
Summa
Konst
Byggnader (endast Regionfastigheter)
Totalsumma
Investeringsbidrag

4 363
1 269
3 649
1 653
873
1 415
13 222

7 572
2 401
4 524
2 741
2 445
3 949
23 632

96

29

13 318

23 661

17 839

17 839

0

1 800
19 639

0

845
84
35 074

35 074

1 800
43 300

43 300

13 318

23 661

19 639

0

6 123
1 583
6 930
2 446
294
491
17 868
0
-29
0
0
1 800
19 639
0
0
19 639
0
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2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)
Anläggning
Investerigsid

Saldo

0
* Här redovisas enskilt objekt fr 2020 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat
utrymme finns från år 2020-21
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Regionkontoret
Centrum för administration
RF/RS Sekretariat
Eva Wilhelmsson
eva.wilhelmsson@regionvastmanland.se
ÅRSBERÄTTELSE FÖR GEMENSAM HJÄLPMEDELSNÄMND 2021
Den gemensamma Hjälpmedelsnämnden består av 15 ledamöter och lika
många ersättare. Fem av ledamöterna och ersättarna företräder Region
Västmanland och de övriga platserna företräds kommunerna i länet.
Ordförande i nämnden har under året varit Barbro Larsson (C) och vice
ordförande har varit Örjan Andersson (S) från Hallstahammar. Nämndens
arbetsutskott har förutom ordförande och vice ordförande bestått av Anna
Nygren (M) och Magnus Johansson (S).
Hjälpmedelsnämnden har ett finansierings- och patientperspektiv och är
driftansvarig för Hjälpmedelscentrum.
Nämndens uppgift framgår av reglementet och samverkansavtalet. Enligt
dessa ska nämnden ansvara för att länets invånare erbjuds en god
hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett effektivt och
professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå och att
förskrivna hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda.
Nämnden fullgör sitt ansvar inom ramen för gällande lagstiftning och
policydokument.
Utbud och tjänster ska erbjudas för
•
•
•

Hjälpmedel för rörelse, kommunikation och kognition
Hjälpmedel för vård och behandling
Inkontinenshjälpmedel.

BESLUT OCH ÄRENDEN 2021
Hjälpmedelsnämnden har under 2021 haft fyra protokollförda
sammanträden. Arbetsutskottet har haft fyra protokollförda
sammanträden.
Nämnden har återkommande givits information om
Hjälpmedelscentrums verksamhet och också utmaningarna i
samband med den pågående pandemin.
Nämnden har bland annat fått information om elektrodressen
Mollii, utredning om förbättrad hantering av medicinska
behandlingshjälpmedel för diabetesvården, Medicintekniska
direktivet, utvärdering av hjälpmedelshandboken, internkontroll
stickprovskontroll förskrivning av rullstolar, Region Västmanlands
digitala vårdmöten och förskrivningsrätt.
Dialog har förts om nämndens viljeinriktning och prioriterade
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områden till Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan. Nämnden har
informerats om avhandlingen Assistive technology and welfare
technology explorations. Nämnden har yttrat sig över en
revisionsrapport.
Ett nämndinitiativ lades under 2021
•

Utvärdering av överförandet av medicinska hjälpmedel

Ett urval av ärenden i hjälpmedelsnämnden 2021
• Årsberättelsen för nämndens arbete 2020 har godkänts.
• Årsredovisning 2020, delårsrapport ett och två 2021
• Nämnden godkänner förslaget att vidareutveckla
förslaget att tyngdtäcken hanteras utifrån modell TENS
för vuxna och barn samt att nämnden godkänner
förslaget att barn får tillgång till tyngdtäcken utan
kostnader
• Beslut om nytt regelverk däck och slang
• Transkutan elektrisk Nervstimulering (TENS) ska vara
kostnadsfritt lån fram till den dag ungdomen fyller 20 år
för en jämlik vård, TENS-plattorna ska fortsatt vara ett
egenansvar
• Beslut om nya kriterier tyngdtäcken
• Beslut om viljeinriktning gällande verksamhetsplan 2022.
• Beslut om verksamhetsplan och budget 2022
• Beslut om internkontrollplan 2022
• Beslut om handboksförändringar inför 2022
• Beslut om översyn av hantering av diabeteshjälpmedel där
Hjälpmedelscentrum får i uppdrag att starta ett införandeprojekt
med två projektledare.
• Utvärdering av hjälpmedelshandboken
• Förändringar i Hjälpmedelsrådet
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2022-02-25

Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Gemensam hjälpmedelsnämnd

Plats

Digitalt möte

Tidpunkt

Fredagen den 25 februari 2022
------------------------------------------------------------------------------------------

§9

Årsredovisning 2021
HMC220004

Anne-Christine Ahl presenterar årsredovisning för 2021.
Årets överskott på cirka 12 miljoner kronor återbetalas i sin helhet enligt
betalningsnyckel.
Kort sammanfattning:
•

Två av fyra tillgänglighetsmål uppnåtts

•

Globala transportproblem, råvarubrist ojämnt inflöde av beställda
varor och bemanningsutmaningar har minskat leveranssäkerheten och
påverkat möjligheten till utprovningar inom 15 dagar.

•

Uppdämda behoven av förebyggande underhåll har hanterats.

•

En informationskampanj har genomförts och filmer har möjliggjort
digitala studiebesök.

•

De digitala arbetssätten har ökat.

•

De snabba utskrivningarna har ökat behoven av snabba leveranser av
hjälpmedel.

•

Patientsäkerheten fortsätter att förbättras och
patientsäkerhetskulturen är hög.

•

Medarbetarenkäten visar återigen förbättrade resultat.

•

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i den dagliga
verksamheten och omfattar både fysiska, psykologiska och sociala
arbetsförhållanden av betydelse för arbetsmiljön.

Hjälpmedelscentrum har uppdraget att minska kostnaderna med 3,7 miljoner kronor
till och med 2022. Till och med 2021 har kostnaderna minskat med 3,8 miljoner
kronor. En stor del genom att fler produkter upphandlas och inköps på avtal samt
lageroptimering.
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Bildspel och film har gjorts under 2021 om Hjälpmedelscentrum samt en del
instruktionsfilmer. Finns på Vårdgivarwebben Hjälpmedelscentrum/Information
Hjälpmedelscentrum - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Beslut
1.

Årsredovisningen godkänns överlämnas till huvudmännen.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2022-03-11

Monica Israelsson
Ordförande

Rätt utdraget intygas 2022-03-10

Eva Wilhelmsson

Justerare
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Att
-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

Gemensam hjälpmedelsnämnd

Plats

Digitalt möte

Tidpunkt

Fredagen den 25 februari 2022
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 10

Årsberättelse för gemensam hjälpmedelsnämnd 2021
HMC220005

Nämndens årsberättelse för året 2021 presenteras.
Beslut
1.

Årsberättelsen godkänns och överlämnas till huvudmännen.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2022-03-11

Monica Israelsson
Ordförande

Rätt utdraget intygas 2022-03-10

Eva Wilhelmsson

Justerare

1 (2)
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Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2022-04-25

§ 85 Årsredovisning och Revisionsberättelse
2021 - Räddningstjänsten Mälardalen
Diarienummer KS 2022/171

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga
informationen till handlingarna och beviljar direktionen och Kungsörs
kommuns representanter i densamma ansvarsfrihet för 2021

Sammanfattning
Räddningstjänsten Mälardalen har inkommit med sin årsredovisning för
2021 samt verksamhetsberättelse. RTMD redovisar per den 31 december
2021 en positiv budgetavvikelse med +4 286 tkr, efter balanskravsutredning
+3 738 tkr. RTMD uppnår god ekonomisk hushållning för 2021 genom att
de uppnår både balanskravet samt de ekonomiska målen och samt de flesta
av verksamhetsmålen.

Jäv
Mikael Peterson (S) och Stellan Lund (M) deltar ej i beslutet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Revisorernas redogörelse för år 2021
Årsredovisning 2021

Skickas till
RTMD

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2022-03-30

KS 2022/171

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Årsredovisning inklusive revisionsberättelse
2021 - Räddningstjänsten Mälardalen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att lägga
informationen till handlingarna och beviljar direktionen och Kungsörs
kommuns representanter i densamma ansvarsfrihet för 2021

Sammanfattning
Räddningstjänsten Mälardalen har inkommit med sin årsredovisning för
2021 samt verksamhetsberättelse. RTMD redovisar per den 31 december
2021 en positiv budgetavvikelse med +4 286 tkr, efter balanskravsutredning
+3 738 tkr. RTMD uppnår god ekonomisk hushållning för 2021 genom att
de uppnår både balanskravet samt de ekonomiska målen och samt de flesta
av verksamhetsmålen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Revisorernas redogörelse för år 2021
Årsredovisning 2021

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef

Skickas till
RTMD

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 89

212000-2056
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Innehållsförteckning
Förbundsdirektören har ordet
Förbundsdirektionen
Förvaltningsberättelse
Översikt över förbundets utveckling
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Balanskravsresultat
Väsentliga personalförhållanden
Förväntad utveckling
Driftredovisning
Investeringsredovisning
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Noter

3
4
5
6
6
13
16
17
18
20
21
23
26
27
28
29
31
32

Förkortningstabell
AFA
API
BIB/IL
FIP
FÅP
IB
IVPA
KAK
KPA
LBE
LSO
MBL
MBR
MDH
MSB
OPF-KL
PA-KL
RCB
RIB
RTMD
SAM
SAP-R
SMO
U-sam
VMKF

Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag
Arbetsplatsintegrerad grupp
Brandingenjör i beredskap/Insatsledare
Första insatsperson
Förmånsbestämd ålderspension
Inre befäl
I väntan på ambulans
Köping, Arboga, Kungsör
Kommunernas pensionsanstalt
Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Lagen om skydd mot olyckor
Lag om medbestämmanderätt i arbetslivet
Mälardalens Brand & Räddning
Mälardalens högskola
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Omställningsstöd och bestämmelser om pension för förtroendevalda
Pensionsavtal som gällde fram till 31.12.1997
Räddningschefsberedskap
Räddningstjänstpersonal i beredskap
Räddningstjänsten Mälardalen
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Särskild avtalspension - räddningstjänst
Utbildning i skydd mot olyckor
Samarbetsorgan för räddningschef och ställföreträdare för Västmanland och Södra Dalarna
Västra Mälardalens Kommunalförbund
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Förbundsdirektören har ordet
År 2021 har inneburit att all verksamheten fokuserat och präglats av att starta upp förbundet, skapat ny
organisation, nya styrsystem och inneburit en del utmaningar i övrigt. Under hela året har också
pandemin påverkat oss i hög grad men trots detta så har vi kunnat leverera en fullgod service till våra
innevånare. I korthet och övergripande har följande aktiviteter genomförts.
Förbundets alla fordon, skyltar, dokument samt kläder har fått ny logotype.
En inriktning för förbundet har tagits fram och beslutas som beskriver hur RTMD ska utvecklas
tillsammans med kommunerna de närmaste 10 åren framåt.
Tidigt under året beslutades om en ny organisation som justerades i november med en strategisk stab
för att utveckla och jobba med de projekt som beskrivs i inriktning för RTMD 10 år framåt.
Direktionen har genomfört utbildnings- och arbetsdagar där bland annat mål har diskuterats.
Fackliga parter och arbetsgivare har påbörjat en gemensam resa med bland annat utbildning för att
uppnå ett samverkansavtal på sikt. Tills allt är klart så genomförs samverkan via MBL och
skyddskommittéarbete.
Vallby brandstation är skyddsobjekt sedan den 1 september 2021. Staket, grindar och
kameraövervakning är under arbete och beräknas vara klart under januari 2022. Då ska även
inpasserings- och besöksrutiner vara på plats.
Ny IT-plattform och ett nytt personalsystem har tagits i drift. Systemen hanteras av VMKF och
säkerställer en säker drift men omställningsarbete pågår fortfarande.
Förbundets fordonspark har anpassats vilket inneburit att en del fordon och släpvagnar har sålts.
Arbetet fortsätter nu med att skapa en fordonsinvesteringsplan som bättre motsvarar behovet.
För att uppmärksamma alla människors lika värde och att alla är välkomna till räddningstjänsten har
prideflaggan hissats som en symbol på Vallby brandstation. Flaggan ska vara hissad tillsvidare.
Avslutningsvis vill jag och ledningen rikta ett stort tack till alla medarbetare och politiker för årets
arbete. Att starta upp ett nytt förbund som vi nu genomfört är ett omfattande arbete som kräver ett
stort engagemang och skicklighet. Alla har bidragit på ett bra sätt vilket gjort att starten har varit
lyckosam frånsett ingångsvärdena. Under året så har det inträffat flera större bränder och olyckor som
har hanterats mycket bra av den operativa personalen i samverkan med andra räddningstjänster och
myndigheter. Detta gäller också vårt förebyggandearbete som har uppfyllt målen och bidragit till ett
tryggare samhälle. Gemensamt ska vi fortsätta ge en god service för de som bor, verkar och vistas i våra
medlemskommuner. Vi ser nu fram emot ett fortsatt arbete för att skapa en räddningstjänst som kan
möta framtiden med bra förutsättningar.

Christer Ängehov
Förbundsdirektör
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Förbundsdirektionen och förtroendevalda revisorer 2021
Direktionen har 13 ledamöter samt 13 ersättare och är förbundets beslutande organ. Direktionen har
under perioden haft sex sammanträden.
Sammanställningen visar direktionens sammansättning per den 31 december 2021.

Ledamöter
Västerås kommun
Solveig Nilsson (S), ordförande
Jacob Axelson (L), ledamot
Adam Pettersson (C), ledamot
Jörgen Andersson (M), ledamot
Terese Pransjö (M), ledamot
Anna Grön (S), ersättare
Per-Inge Ahlbäck (S), ersättare
Henrik Östman (L), ersättare
Enes Bilalovic (M), ersättare
Samuel Stengård (KD), ersättare

Köpings kommun
Annika Duán (S), 1:e vice ordförande
Ola Saaw (M), ledamot
Börje Eriksson (S), ersättare
Andreas Trygg (V), ersättare

Kungsörs kommun
Mikael Petersson (S), ledamot
Stellan Lund (M), ersättare

Hallstahammars kommun
Catarina Pettersson (S), 2:e vice ordförande
Stieg Andersson (M), ledamot
Reinder Nispeling (L), ersättare
Reijo Tarkka (V), ersättare

Arboga kommun
Anders Röhfors (M), ledamot
Per-Olov Lindqvist (S), ersättare

Surahammars kommun
Göte Sandin (S), ledamot
Sönke Rickertsen (C), ledamot
Kent R Pettersson (SD), ersättare
Abdollah Abdi (S), ersättare

Revisorer
Västerås kommun
Åke Johansson

Köpings kommun
Göran Nilsson

Kungsörs kommun
Lars Wigström

Surahammars kommun
Lennart Carlsson

Arboga kommun
Bertil Bresell

Hallstahammars kommun
Per Hedfors
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Förbundsdirektionen och förbundsdirektören för Räddningstjänsten Mälardalen får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Resultatet tom 2021 uppgick till 4 286 tkr vilket är 4 286 tkr högre än budgeterat. Jämförelse med
föregående årsresultat går inte att göra då förbundet endast drivits i sin nuvarande form sedan 1/1
2021. Avvikelsen mellan utfall och budget beror främst på att många poster i budgeten har vart
svåruppskattade eftersom det är ett nytt förbund. Pensionskostnaderna är dem som vart mest svåra att
budgetera.
Förbundsledningens strävan är att vid årets slut uppnå en ekonomi i balans men prognosen i augusti för
2021 beräknades bli ett negativt resultat på 2 000 tkr. Det beräknades då finnas jämförelsestörande
poster på totalt 1 274 tkr som skulle belasta 2021 så som omkostnader i samband med byte av logotype,
stor reparationskostnad av ett höjdfordon samt minskade intäkter på grund av Covid-19.
Intäkter för tillsyner och kursverksamhet påverkas av pandemin och ger en negativ avvikelse på 722 tkr.
Reparationen av höjdfordonet belastar resultatet med 1 100 tkr. Årsavgifter för automatlarm är högre
än budgeterat då det vid budgeteringstillfället var osäkert hur många avtal som skulle finnas kvar efter
att räddningstjänsten började debitera dessa i KAK-området. Intäkterna för onödiga automatlarm är
lägre än budgeterat då KAK:s del var skattad.
Lönekostnaderna är högre än budgeterat. Det som främst har dragit i väg är övertidskostnad samt
beredskapsersättningen. Nya löner för avdelningscheferna i den nya organisationen har tecknats och
finns med i utfallet sedan mars. Fler medarbetare i skift än budgeterat påverkar också utfallet.
Pensionskostnaderna har ökat jämfört med KPAs tidigare prognoser på grund av att ett nytt antagande
av livslängden har gjorts, vilket ger en engångskostnad på 2 552 tkr exkl. löneskatt. Pensionskostnaderna
jämfört med budget har dock varit lägre eftersom KAK:s andel var svåra att budgetera.
Konsultkostnader är högre. Förbundet har anlitat externa rekryteringskonsulter samt externa konsult för
personalplaneringsarbetet samt för ekonomifunktionen då administrationsavdelningen har
långtidssjukskrivning. Vidare har extern hjälp tagits in för kostnadskalkyl av ny brandstation samt för
värdering av brandstationer.
Avskrivningskostnaderna blir lägre än budgeterat och förklaras av att stora investeringar ej har påbörjats
och aktiverats. I budget kalkylerades en avskrivningskostnad för ombyggning av Vallby brandstation,
men det visade sig i stället bli en kostnad som Västerås Stad tar, som sedan kommer tillbaka som ett
hyrestillägg under 2022 när ombyggnationen blir klar.
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Översikt över förbundets utveckling
Sammantaget bedöms förbundets ekonomiska ställning stabil utifrån en analys av
betalningsberedskapen på kort sikt (kassalikviditet) och på lång sikt (soliditet). I övrigt så hänvisas till
stycket om balanskrav och god ekonomisk hushållning. Förbundets likviditet per 2021-12-31 bedöms
som tillfredställande.
I tabellen nedan lämnas en översikt över verksamhetens utveckling.
Flerårsöversikt (Tkr)
Antal invånare i förbundet 7 nov*
Nettoomsättning
Verksamhetens nettokostnad
Nettokostnad/invånare i RTMD (kr)
Årets resultat
Årets resultat exkl. pensioner
Nettoinvesteringar
Låneskuld
Likviditet (%)
Soliditet (%)

2021
232 284
16 593
-151 979
654
4 286
19 624
11 993
0
212
27,9

2020
182 083
14 339
-105 213
578
2 668
15 517
11 544
0
194
27,5

2019
180 301
12 611
-101 189
562
-836
5 588
3 195
0
177
26,6

2018
178 036
14 523
-98 326
552
-1 525
4 327
3 487
0
160
27,9

2017
175 856
11 222
-93 334
531
-1 041
3 030
4 570
125
172
29,9

*2021 ingår även Köping, Arboga och Kungsör
För definition av nyckeltal, se not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Mälardalen
Räddningstjänsten Mälardalen är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner; Västerås,
Hallstahammar, Surahammar, Köping, Arboga och Kungsör.
Kommunfullmäktige i Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Surahammar och
Västerås beslutade under 2020 att de två befintliga räddningstjänstorganisationerna skulle bilda ett
gemensamt räddningstjänstförbund med start den 1 januari 2021. Ändamålet är att
kommunalförbundet ska upprätthålla en för medlemmarna gemensam organisation för räddningstjänst
och andra uppgifter. Förbundets geografiska yta är 2 976 km² och har cirka 232 000 innevånare.
Verksamheten styrs av en förbundsdirektion vars medlemmar är tillsatta
av de sex medlemskommunerna. Direktionen består av 13 ledamöter och 13 ersättare under 2021.
Från mandatperiod 2022 och framåt ska direktionen bestå av 11 ledamöter och 11
ersättare. Ordförande utses av Västerås stad. Verksamheten leds av en förbundsdirektör som
är verkställande tjänsteman och tillika räddningschef.
Förbundet är uppdelat i operativ avdelning, förebyggandeavdelning, drift- och teknikavdelning samt
administrativ avdelning. Förbundsledning och administration är placerade på Vallby brandstation.
Inom den operativa avdelningen finns tre distrikt samt en avdelning för larm- och ledning. De tre
distrikten har tillsammans tre heltidstationer; vallby, öster och köping samt åtta deltidstationer som
finns i Virsbo, Surahammar, Hallstammar, Kolbäck, Skultuna, Arboga, Kungsör och Kolsva. Utöver dessa
stationer så finns det två Första Insats Person (FIP) i Ramnäs och Kvicksund. På ön Valen i Hjälmaren
finns förbundets enda Räddningsvärn som består av frivillig personal.

Sida 384 (490)

Räddningstjänsten Mälardalen
Org.nr 222000-1271

7 (39)

Bild på var Räddningstjänsten Mälardalen har placerat sina brandstationer.

Totalt har förbundet cirka 285 anställda, varav 159 av dessa är anställda som räddningspersonal i
beredskap. Organisationen är mansdominerad då kvinnor utgör 11 % av personalen. Organisationen är
uppbyggd för att kunna möta den riskbild och det behov som kommunerna och medborgarna har samt
enkelt kunna anpassas om fler medlemskommuner ansluter eller om uppdraget förändras. Uppdrag och
målen ligger till grund för avdelningarnas verksamhetsplanering och aktiviteter.

Sida 385 (490)

Räddningstjänsten Mälardalen
Org.nr 222000-1271

8 (39)

Bild på hur Räddningstjänsten Mälardalen är organiserad.

Förebyggandeavdelningen
Två förebyggandeavdelningar har från och med 1 januari 2021 blivit en, även om samarbete har skett
under 2020. Avdelningen har arbetat aktivt för att hitta gemensamma arbetssätt och likrikta arbetet.
Tillsynsverksamheten varierade under året på grund av pandemin. Under tertial 1 och 2 så var den
begränsad till att omfatta verksamheter där det var liten risk för smittspridning. Under tertial 3 så
upptogs tillsynsverksamheten i enlighet med tillsynsplanen för 2021. Under året togs en ny process för
tillsyn fram och implementerades med bra resultat. Det var många tillståndsansökningar enligt LBE
under 2021, jämfört med 2020, så var det en ökning med 40 %. En förklaring till detta är att en
uppdatering av Lagen om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft, med utökade krav på kontroll
av tillståndshavare och de som hanterar explosiva varor. Det innebar under hösten en ökad
arbetsbelastning då även tillståndshavare med befintliga tillstånd behövde skicka in nya anmälningar.
Inkomna ärenden har dock hanterats inom beslutad handläggningstid. Sotningsverksamheten fortgick
som planerat och det kom in få ärenden till RMTD gällande egensotning eller byte av entreprenör.
Under hösten så genomfördes en tillsyn av sotningsentreprenörerna.
Medarbetare från förebyggandeavdelningen arbetade under våren och sommaren med att upprätta en
riskanalys som ligger till grund för handlingsprogrammet enligt LSO. Riskanalysen beskriver historisk
frekvens av olyckor, var de skett och när. Den beskriver även en trolig framtida utveckling av olyckor och
risker för olyckor. Arbetet med att ta fram ett gemensamt handlingsprogram för förebyggande och
räddningstjänst påbörjades under sommaren och arbetet intensifierades under hösten. Beslut om
samrådsutskick fattades på direktionen i december och samråd pågår till 26 januari 2022.
Projekt för att förstärka brandskyddet för riskutsatta med hemtjänst i Kungsör genomfördes under 2021
med utbildning av personal och implementering av riskbedömningar hos brukarna.
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Under oktober så anordnades en digital förebyggandekonferens under två halvdagar för nio
räddningstjänster som ingår i den så kallade 100 000-gruppen. Programmet innehöll bland annat
information från myndigheten, workshops och goda exempel från andra organisationer.
Under året började två brandingenjörer sina anställningar på förebyggandeavdelningen men två
brandinspektörer slutade för andra tjänster internt. Även en administratör/instruktör till extern
utbildning har anställts på en sex månader projektanställning från och med december.
För att möta medlemskommunernas behov av brandskyddsutbildning genomfördes ett projekt med
inköp av interaktiv brandskyddsutbildning under tertial 1. De utbildningarna lanserades i
medlemskommunerna under hösten och feedbacken har varit positiv. Även förberedelser inför uppstart
av de praktiska släckutbildningarna har pågått under hösten.
Flera medarbetare på avdelningen har medverkat i stabsarbete för att hantera coronapandemin.
Nedanstående tabell visar verksamhetsstatistik över fem år från den förebyggande verksamheten.
Förebyggandestatistik
2021*
2020
2019
Yttrande till plankontoren
35
22
19
Yttranden till stadsbyggnadskontoren
102
80
77
Tillsynsbesök LSO
69
32
144
Tillsynsbesök LBE
27
15
43
Bostadshustillsyner
2
3
25
Tillståndsärenden enligt LBE
86
66
52
Sakkunnigutlåtanden om spridningsrisk
11
14
11
Färdigställda brandutredningar
2
1
1
Brandskyddskontroller
5 573
4 880
3 825
Kurser i brandskydd
2
20
115
Kursdeltagare i brandskydd
0
304
1 694
Hembesök
0
666
2 015
*Från och med 1 januari 2021 ingår Köping, Arboga och Kungsör i dessa siffror

2018
29
72
135
66
29
57
9
1
4 219
87
1 377
1 949

2017
40
45
58
47
37
42
3
2
4 943
67
1 063
0

Operativa avdelningen
Operativa avdelningens huvuduppdrag är att genomföra insatser inom godtagbar tid och på ett effektivt
sätt enligt lag och förordning om skydd mot olyckor. Operativa avdelningen ansvarar för utryckningsoch ledningsverksamheten inom förbundet.
Återigen har verksamhetsåret präglats av covid-19, även om smittspridningen under sommar och höst
var relativt låg. Det här har inneburit nya utmaningar där organisationen påbörjat återgång till normal
drift tillsammans med övriga samhället. Vid årets sista månader har smittspridningen ökat ytterligare,
därigenom har RTMD än en gång fått införa kraftiga restriktioner för att upprätthålla den
skadeavhjälpande förmågan i enlighet med handlingsprogram.
Den operativa inriktningen har genomgående varit att säkerställa bemanningen trots hög förekomst av
Covid-19 i regionen. Åtgärder har satts in för att ändå försöka ha en fungerande övnings- och
utryckningsverksamhet under pandemin, bland annat genom att använda digitala hjälpmedel och att
minska antalet personer som åker samtidigt i ett utryckningsfordon. De flesta inom räddningstjänsten är
dubbelvaccinerade och en majoritet även tagit den tredje dosen.
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En mindre organisationsanpassning har genomförts och det har tillförts en övergripande stab, direkt
underställ förbundsdirektören. Staben har som uppgift att driva verksamhetsutveckling av mer långsiktig
karaktär. Där inriktning RTMD 10 år är huvudsakligt fokus. Den här anpassningen har inneburit
omplacering av en distriktschef till operativ chef, därmed har en ny distriktschefsrekrytering påbörjats,
rekryteringen slutförs under Q1 2022. Organisationen är fortsatt i en transformering av två gamla
organisationer som nu ska bli en, en process som kommer pågå under de närmsta åren. Det är ett stort
uppdrag att ensa arbetssätt, rutiner och utrustning för att på sikt kunna uppnå driftfördelar, arbetet
bedrivs kontinuerligt.
Under året har förbundet genomfört rökdykarövningar enligt ett nytt koncept med mer fokus på kvalité
avseende instruktörer och återkoppling. Dessutom har examinationer för nya rökdykare och
rökdykarledare genomförts. Även utbildningar inom motorsåg, terrängfordon, hög höjd samt
befälsövningar har skett. En större utbildningsinsats för att stärka skepparkompetensen på båten
genomomfördes under april då nio medarbetare tog examen för skeppare klass 8. Utbildningar inom
medarbetarskap har även skett och där har temat varit bemötande, utbildningen fortgår även under
resten av året. Chefer och skyddsombud har också fått utbildning inom SAM. Ett flertal projekt har
under året genomförts eller är pågående inom förbundet där bland annat våra standardrutiner ses över
för att säkerställa kvaliteten, men också för att ensa arbetssättet i förbundet. Målet är att alla
tillsammans ska arbeta likriktat med hög kvalitet.
Bemanningen på RIB-stationerna har varit mycket svår att upprätthålla under året och speciellt
ansträngt var det under sommaren, då många stationer hade låg bemanning. Speciellt hårt drabbade är
Arboga, Surahammar och Skultuna. Rekryteringsarbete har skett under hösten för de stationer som
saknar medarbetare och avdelningen kommer att fortsätta prioritera arbetet med rekrytering till RIBstationerna, men att få full bemanning kommer antagligen ta flera år.
Under året har det varit några operativa händelser som sticker ut; lastbilsbrand på E18, lasten innehöll
trycksatta kärl, insatsen pågick nästan ett dygn och fick stora konsekvenser samhällsekonomiskt. En 70årig man omkom i en villabrand i Västerås och en 90-årig kvinna omkom i en lägenhetsbrand i Köping,
en personbil krockade med en brandbil på E18 i Västerås och båten Napoleon af Westerås sjönk vid
Elbakajen i Västerås.
Nedanstående tabell visar verksamhetsstatistik över fem år från den operativa verksamheten.
Statistiken inkluderar även kemlarm och dykassistans till andra kommuner. RTMD:s station i Köping är
nationell kem resurs genom MSB och agerar därför i ett större geografiskt område än förbundet.
Dykarna på RTMD:s station brandthovda i Västerås som åker på drunkningstillbud till flera kommuner i
närområdet och därför agerar i ett större geografiskt område. Observera att tabellerna nedan även
inkluderar statistik från samtliga medlemskommuner för åren 2017-2020 innan RTMD blev ett förbund.
Operativ statistik
Automatlarm utan brandtillbud
Arboga
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Surahammar
Västerås
Totalt

2017
35
81
47
90
40
515
808

2018
60
61
37
84
52
568
862

2019
52
58
41
78
46
587
862

2020
40
69
22
71
55
559
816

2021
28
50
29
80
64
563
814
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Brand ej i byggnad
Arboga
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Surahammar
Västerås
Totalt

2017
33
52
29
78
14
299
505

2018
36
23
15
79
23
277
453

2019
22
19
17
37
18
233
346

2020
18
27
10
57
15
195
322

2021
15
32
13
23
8
172
263

Brand i byggnad
Arboga
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Surahammar
Västerås
Totalt

2017
19
15
18
26
7
145
230

2018
15
19
10
24
12
145
225

2019
13
10
15
28
17
142
225

2020
19
24
10
36
24
151
264

2021
18
13
11
50
13
147
252

Drunkningstillbud
Arboga
Degerfors
Enköping
Eskilstuna
Fagersta
Hallstahammar
Heby
Kungsör
Köping
Lekeberg
Sala
Skinnskatteberg
Strängnäs
Surahammar
Västerås
Örebro
Karlskoga
Totalt

2017
2

2018
1

2019
1

2020
1

2021
1
1

2

1

3
1

3
4
1
1

1
1

1

1
2

3

2
1

3
1

1

1
1
1
8

1
12

10

8

1
20

26

15

15

1
2
12
1
23
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Förstärkning annan kommun
Enköping
Eskilstuna
Fagersta
Lindesberg
Motala
Sala
Skinnskatteberg
Örebro
Flen
Totalt

2017
4
11
4
1

2018
3
18
8
2

1
3

4
12
4

24

51

Trafikolycka
Arboga
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Surahammar
Västerås
Totalt

2017
35
44
30
76
31
306
522

Utsläpp av farligt ämne
Arboga
Enköping
Eskilstuna
Hallstahammar
Haninge
Kungsör
Köping
Skinnskatteberg
Surahammar
Västerås
Örebro
Totalt

69

2
69
1
98

Övriga larm
Arboga
Hallstahammar
Kungsör
Köping
Surahammar
Västerås
Totalt

2017
56
29
71
97
38
316
607

Totalsumma

2785

2019
7
14
3
2
1
1
15
1

2020
6
19
7

2021
3
32
6

5

2
4

44

1
38

47

2018
41
39
28
68
27
264
467

2019
33
39
19
50
20
285
446

2020
25
32
20
38
18
243
376

2021
25
39
28
50
28
267
437

2017

2018
3

2019
4

2020
4

1

3

6

5
13
1
5
44

5
15

3
11
1
48

3
1
2
2
1
1
40

2021
5
1
1
8

73

54

73

2018
86
32
52
115
28
350
663

2019
53
19
22
81
36
291
502

2020
69
13
41
64
233
310
730

2021
46
20
20
71
266
269
692

2845

2513

2615

2601

2
5
1
2
48
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Drift- och teknikavdelningen
Under 2021 så bildades drift- och teknikavdelningen, delvis sprungen ur vårat gamla E-skift. Detta skift
hade tidigare som en av sina huvuduppgifter att vara i skift vid frånvaro som kunde inträffa med både
lite längre framförhållning men framför allt med kortare framförhållning, exempelvis sjukfrånvaro. Detta
innebar att E-skiftet fram tills detta år har varit tvungna att upprätthålla sin kompetens för rökdykning
likväl som andra kompetenser som vi behöver ha i våra utryckande styrkor. I och med bildandet av
denna avdelning så kommer vi inte ha denna kompetens framåt inom avdelningen som tidigare att
kunna med kort framförhållning ingå i de operativa styrkorna utan det ligger nu direkt inom den
operativa organisationen. Avdelningen går nu endast dagtid och kommer så göra framöver. Huvudsyftet
är att serva våran organisation med underhållen utrustning och även ändamålsenliga lokaliteter inom
alla kommuner som vi nu verkar i. Avdelningen kommer vara fullt bemannad enligt budget i början av
2022.
2021 år har präglats av bygget av vårat nya förbund där drift- och teknikavdelningen ansvarat för
ommärkning av fordon, fastigheter och klädespersedlar. Ett omfattande arbete som präglats av en
positiv stämning då bildningen av det nya förbundet uteslutande mötts av en positiv inställning och ett
samarbete inom gruppen över kommungränserna.
Vidare så har det nya förbundet gett oss möjligheter att se över många av de olika avtal vi haft hos ett
antal olika leverantörer till ett mindre antal av dessa för att ta hem samordningsvinster och även en
ökad effektivitet inom organisationen, detta arbete kommer även pågå under 2022.

Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen har under året haft stor personalomsättning och rekryterat på flera olika
positioner. Avdelningen har också varit drabbad av en del längre sjukskrivningar så arbetsbelastningen
har varit hög. Lösningsfokus och samarbete i gruppen har fungerat mycket väl. Avdelningen har
temporärt hyrt in ekonomikonsulter för att lösa bemanningsproblematiken.
Hanteringen av löner, IT samt telefoni har outsourcas till VMKF under hösten. Det är ett stort arbete
som fler av medarbetarna har varit delaktiga i för att överlämningen ska bli så bra som möjligt.
RTMD.se har under året anpassats till de nya lagkraven vad gäller tillgänglighet och vi har tagit fram en
ny grafisk profil. Uppstart av en ny informationskanal, RTMD TV, har påbörjats och den ska utvecklas
under 2022.
Utbildning av samtliga chefer, skyddsombud och styrkeledare i SAM har genomförts under året samt
workshops med grupperna om mobbing och kränkande särbehandling. Medarbetarna på administrativ
avdelningen har påbörjat en digitaliseringsresa som innebär att vi i framtiden kommer att hantera
papper allt mindre och använda teknik och system i större utsträckning.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Pensionsförpliktelser
Förbundet har ett eget kapital som överstiger de återlånade medlen (pensioner). Förbundet bär alla
kostnader för pensioner förutom SAP-R. Utvecklingen gällande bland annat FÅP är oroande där högre
ingångslöner för nyanställningar leder till ökade pensionsförpliktelser. Finansiering av
pensionskostnaderna SAP-R regleras i förbundsordningen och sker utöver medlemsavgiften.
Pensionsfinansiering gällande utbetalda pensioner SAP-R faktureras medlemskommunerna separat
kvartalsvis i efterskott. Förändringar i pensionsutbetalningar påverkas av medarbetare som under året
väljer att gå i särskilda avtalspension för räddningstjänst eller som övergår från SAP-R till ålderspension.
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FÅP och SAP finansieras av förbundet.
De totala pensionsförpliktelserna inklusive avsättningar för pensioner och löneskatt uppgick 2021-12-31
till 103 955 tkr (2020-12-31, 77 096 tkr). Normalt ökar pensionsskulden varje år om inte några
förändringar sker främst avseende SAP-R, att någon anställd med upparbetad SAP-R slutar i
Räddningstjänsten Mälardalen eller på annat sätt avvecklar sin SAP-R. I detta fall är avvikelsen större
mellan åren då organisationen fått fler medarbetare.
Pensionsförpliktelserna per 2021-12-31 har ökat i jämförelse med budget 2021 till följd av att
pensionerna var svåra att budgetera för de anställda som kom över från Köping, Arboga och Kungsör.
Information har kommit om beslut i SKR:s styrelse under april om att anpassa livslängdsantagandet då
medellivslängden i Sverige har höjts. Det är framför allt männens medellivslängd som beräknas öka
jämfört med tidigare antaganden. Förändringen av livslängsantagandet kommer att ge en engångseffekt
på pensionsskulden och belasta resultatet för 2021 med 2 558 tkr exkl. löneskatt.
En genomgång av underlaget för beräkning av SAP-R har genomförts under verksamhetsåret 2021 för
att säkerställa att kostnaderna för SAP-R blir mer kontrollerbara inför året 2022.
Brandpersonal med 30 års tjänst varav 25 år i utryckningstjänst har möjlighet att gå i pension vid 58 års
ålder. I prognoser beställda från KPA har medlemskommunerna valt att anta att denna personalkategori
går i pension vid 59,5 års ålder. Siffrorna bygger på KPA:s pensionsprognos december 2021.
Tre medarbetare har SAP med rätt till tidigare pensionsålder. Avtalen tecknades 2004. Under 2021 gick
en av dessa personer i pension därmed är det två avtal kvar. Medlemskommunerna ansvarar ej för
dessa medarbetares pensionsförpliktelser.
Räddningstjänsten Mälardalen har som målsättning att det egna kapitalet ska överstiga de återlånade
medlen för att säkra förbundets pensionsförpliktelser vilket de gör 2021 enligt nedanstående tabell.
Pensionsförpliktelser
Avsättningar (inkl särskild löneskatt) för pensioner och liknande poster
Avsättning för pensioner enligt särskilda avtal (inkl särskild löneskatt)
Totala pensionsförpliktelser

2021
97 961
5 994
103 955

2020
70 622
6 474
77 096

Långsiktig fordran, medlemskommunerna för framtida pensioner (SAP-R)

-74 368

-51 612

29 587

25 484

Återlånade medel

Pensionsförvaltning
Likviditetsöverskottet förvaltas i egen regi och används till investeringar i fastigheter, maskiner och
inventarier.

Investeringar
Investeringarna 2021 uppgick till 11 993 tkr (2020-12-31, 11 544 tkr). Minskningen mellan utfall 2021
och budget 2021 består främst av lägre investeringar i fastigheter då kostnaden för ombyggnationen av
vallby brandstation kommer att falla ut som ett tillägg på hyran 2022. Investeringen i det nya
övningsfältet och den nya brandstationen kommer att påbörjas under 2022 vilket innebär att
avskrivningarna inte belastar resultatet förrän investeringen är slutförd.
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Finansieringsrisk
Förbundet står inför stora investeringar inom de närmsta fem åren vilket innebär ett behov av att uppta
lån. Då det är svårt att bedöma låneräntorna finns en risk för höga finansieringskostnader för
Räddningstjänsten Mälardalen framöver. Pågående projekt är ett nytt övningsfält samt ny station i
Hallstahammar, projekterat till 180 000 tkr. Ytterligare ett projekt är att bygga en ny heltidsstation i
Köping då den nuvarande stationen är undermålig, projekterad kostnad uppgår till 100 000 tkr.
Investeringskalkyler tas fram löpande för att hålla direktionen uppdaterad och för att ha koll på riskerna.
En projektledare är upphandlad för att ta fram bygghandlingar och kalkyler för genomförandet av
projekten.

Covid-19
Pandemin fortsätter drabba världen men de möjliga omställningarna för att anpassa verksamheten efter
den är genomförda och den ekonomiska påverkan är i sammanhanget begränsad.

Verksamhetsrisk
Den ökande rörligheten på arbetsmarken, boendet samt huvudarbetsgivarens tveksamma inställning till
att låta arbetstagarna vara med i RIB-styrkorna försvårar RTMD:s möjlighet att rekrytera RIB-personal.
Vad gäller heltidsbrandmän så är det begränsade antalet platser på eftergymnasial
brandmannautbildning, konkurrensen om sökande mellan räddningstjänster genom bland annat stora
skillnader på lönenivåer samt möjlighet till tidig pensionsavgång, försvårande omständigheter gällande
tillgången av kompetent heltidspersonalen och möjligheten att få medarbetare att stanna kvar i
verksamheten. Problematiken hanteras bl.a. genom informationsaktiviteter inom RIB mot företag.
Omvärldsorientering för att hitta goda rekryteringsexempel inom RIB-området. Information av RTMD på
skolor om MSB:s utbildningar samt räddningstjänstens behov av medarbetare. Marknadsföring av RTMD
vid aktiviteter i samhället. Lönejämförelser med andra räddningstjänster för justeringar vid
lönerevisioner. Arbeta med pulsmätningar (medarbetarundersökningar) för att på ett tidigt skede fånga
upp problemområden i organisationen och lyfta dem på arbetsplatsträffar och ta fram handlingsplaner
inom arbetsgrupperna. Avgångsamtal med medarbetare som väljer att byta till annan arbetsgivare för
att fånga upp orsak till bytet.

Omvärldsrisk
Nya bostadsområden med mer komplicerade byggnader, nya industrier inom t.ex. batteritillverkning och
den ökade mängden el- och gasfordon samt förändringar i trafikintensitet och framkomlighet är faktorer
som påverkar RTMD:s räddningsinsatser. Detta medför längre insatstider, ställer högre krav på personal
och dess förmåga att hantera nödvändig spetsteknik. Detta kan också komma att påverka lokaliseringen
av räddningsresurserna samt ställa större krav på RTMD:s förmåga att utföra risk- och
sårbarhetsanalyser. Vidare ökar behovet av att kunna utföra kvalificerade granskning av remitterade
plan- och byggärenden från medlemskommunerna samt förmågan att kunna utföra tillsyner med
personal som har hög kompetens.
Riskerna hanteras genom upprättande av handlingsplan för räddningstjänst, risk- och
sårbarhetsanalyser. Samarbete med kommunala förvaltningar gällande plan- och byggärenden.
Prioriterad tillsynsverksamhet. Översyn av placering av stationer utifrån tex. rapporten MBR 2025.
Rekrytering av personal med högskolekompetens inom det brand- och byggnadstekniska området.
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Händelser av väsentlig betydelse
Corona-19 pandemin
Pandemin har krävt mycket tid och haft stor påverkan på verksamheten. Förbundet har varit följsamt i
och kring beslut knutet till pandemin. En covid-19-stab är aktiverad sedan 2020 och hanterarar
kontinuerligt händelseutvecklingen och beslut knutet till pandemin. Folkhälsomyndighetens inriktningar
har hela tiden legat som grund för förbundets agerande och gett en påverkan i exempelvis att vi stängt
brandstationerna för besök, digitaliserat utbildningar, hembesök, tillsyn med mera. Året 2021 har också
varit lärande på det sättet att vi gått från att stora delar av vårt breda uppdrag stängts ned till att vi ställt
om verksamheten mot digitala lösningar i stället för nedstängning.

Upphandlingar
Under året har upphandling av företagshälsovård ägt rum. Efter många år av samma leverantör,
Räddningshälsan, kommer nu organisationen att byta leverantör till Avonova. Upphandling av
projektledare för investeringen av nytt övningsfält/ny brandstation har också genomförts där WSP
tilldelades uppdraget.

Försäljningen av fågelbacken/övningsfältet
Det nuvarande övningsfältet har sålts till en extern part för 13 500 tkr. I slutet på 2021 har en
handpenning betalats motsvarande 2 600 tkr som har inneburit ett tillskott till de likvida medlen.

Köp av mark
Mark har köpts på Eriksberg i Hallstahammar till ett värde av 3 792 tkr. Marken ska användas till att
bygga ett nytt övningsfält samt en ny deltidsstation.

Omstrukturering av verksamhet
Räddningstjänsten Mälardalen har historiskt haft IT och telefoni under egen regi. Under 2021 har
organisationen övergått till att abonnera teknisk utrustning tillsammans med IT-tjänster och
telefoniavtal via VMKF. Löneadministration har också övergått till att hanteras av VMKF från att ha varit
i egen regi.
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Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet
Ny verksamhetsstyrningsmodell 2022
Räddningstjänstförbundet har under 2021 arbetat med att införa en ny verksamhetsstyrningsmodell
som har sin grund i handlingsprogrammet men också utifrån ”Tillitsbaserad styrning och ledning”. De
åtta vägledande principerna för tillitsbaserad styrning och ledning är:

Tillit - Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och ha en positiv
inställning i förväntningarna på varandra.

Medborgarfokus - Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad
medborgaren sätter värde på.

Helhetssyn - Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka
över gränser.

Handlingsutrymme - Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, men var också
tydlig kring mandat och att det finns förutsättningar. Tydliggör och säkerställ handlingsutrymme för
yrkesutövarens professionella omdöme.

Stöd - Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och psykosocialt stöd
i kärnverksamheten.

Kunskap - Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och beprövad
erfarenhet.

Öppenhet - Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande och respektera
kritik.

Långsiktighet - Säkerställ att styrning och ledning skapar goda resultat också på lång sikt.
De nationella målen utgör inriktningen för svensk räddningstjänst och formuleras genom regler, lagar
och riktlinjer. Samordnande myndighet för dessa är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB som också kommer att utöva tillsyn på verksamheten. Förbundets mål utgår från de nationella
målen, som omformuleras utifrån de regionala och lokala förutsättningarna. Målbild/inriktning och
verksamhetsmål antas av direktionen och beslutas i handlingsprogrammet och verksamhetsplan.
Verksamhetsplan med strategier beskriver hur förbundet ska jobba inriktande mot nationella mål, vision
och övergripande verksamhetsmål. En översyn av målen sker nu i arbetet med nytt handlingsprogram
som ska gälla från 2022.

Intern kontroll
Förbundsdirektionen har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom
verksamhetsområdet. Detta sker en gång per år i november. Under 2021 har det varit fem
kontrollpunkter som arbetats med under året. För år 2022 finns det fyra kontrollpunkter att följa upp.
Förbundsdirektören följer upp verksamhetsmålen och budget och redovisar löpande till
förbundsdirektionen.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Förbundet har i samband med budgeten för 2020 antagit mål för verksamhetsåret enligt nedan.
Direktionen antog de övergripande verksamhetsmålen för 2017 - 2020 i februari 2017. För att
möjliggöra för de nya medlemskommunerna i förbundet 2021 att medverka i framtagandet av ett
långsiktigt måldokument beslöt direktionen vid sitt sammanträde i maj 2020 under § 50 att nuvarande
övergripande mål förlängs att gälla även under 2021.

Målavstämning
God ekonomisk hushållning har uppnåtts för år 2021 då Räddningstjänsten Mälardalen uppfyllt
balanskravet och förbundets ekonomiska mål är uppfyllda samt att Räddningstjänsten Mälardalen aktivt
arbetat utifrån de fastställda målen i verksamhetsplanen.
Finansiella mål enligt budget 2021
Mål
Det egna kapitalet ska inte understiga skillnaden
mellan totala pensionsförpliktelser och
förvaltade pensionsmedel för att garantera
förbundets pensionsförpliktelser

Uppföljning

Uppnått

Det egna kapitalet understiger ej de
återlånade medlen vid årsskiftet.

JA

Förbundet redovisar ett överskott på 4 286
tkr för 2021 vilket innebär att målet är
uppfyllt.

JA

Uppföljning

Uppnått

Bedömningen är att service levereras enligt
handlingsprogram och uppsatta mål.

JA

Förbundet ska verka för att årligen minska antal
bostadsbränder

Trenden är minskande.

JA

Förbundet ska verka för att antalet
omhändertagna vid bränder och olyckor i
samband med räddningsinsatser årligen minskar

Trenden är minskande.

JA

Miljöbelastningen ska vara så låg som möjligt för
hela verksamheten

Flera aktiviteter pågår för att minska
miljöbelastningen. Inventering av kemikalier,
och skum innebär åtgärder för att minska
miljöbelastningen. På sikt jobbar vi för att fler
fordon ska bli eldrivna.
JA

Förbundet ska ha ett överskott varje år. Från
2022 ska överskottet vara 200 tkr
Verksamhetsmål
Mål
Förbundet ska anpassa verksamhet och
organisation under 2021 så att en effektiv
verksamhet kan levereras

Sida 396 (490)

Räddningstjänsten Mälardalen
Org.nr 222000-1271

Medarbetarna ska vara stolta, kompetenta,
känna engagemang och trivsel på arbetsplatsen

19 (39)

Senaste medarbetarmätningen visar att
majoriteten trivs på arbetet och känner att
de kan vara med och påverka samt utvecklas
i sitt arbete. Förbättringspotential finns i
återkoppling från chef samt balans mellan
arbete och fritid.

DELVIS

Vi har under året arbetat med hur vi bemöter
varandra i vår vardag genom
bemötandespele. Det har också hållit
workshops i mobbning och kränkande
Förbundet ska vara en säker och en inkluderande särbehandling för grupperna. Arbetet
arbetsplats
fortsätter 2022.
DELVIS

Särskilda mål kopplade till god hushållning 2021
Mål
Fordonsplanen skall hållas

Personalmål enligt budget 2021
Mål

Maximalt 48 timmar sparad komptid per individ
skall finnas vid årets slut

Uppföljning
En insatsledarbil till Köping är inköpt under
året samt en släckbil till Västerås är beställd.

Uppnått

Uppföljning
Arbete pågår ständigt för att minska
kompensationsberget. Mycket liten
personalfaktor, ökad personalomsättning
och sjukdomar försvårar. Åtta medarbetare
ligger över målnivån.

Uppnått

JA

JA
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Balanskravsresultat
Balanskravet gäller på samma sätt för ett kommunalförbund som för en kommun. Ett negativt resultat
ska enligt balanskravet återställas inom tre år. Genom ett tillägg i kommunallagen har kommunerna från
den 1 januari 2013 möjlighet att införa en resultatutjämningsreserv. Direktionen för MBR beslöt i maj
2013 (MBR § 46) att behålla balansfonden som en öronmärkt del av det egna kapitalet och antog i
samband med detta även principer för den övergripande resultathanteringen inom förbundet framöver.
Balanskravsutredning
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avgår: samtliga realisationsvinster
Tillägg: vissa realisationsvinster enligt
undantagsmöjlighet
Tillägg: vissa realisationsförluster enligt
undantagsmöjlighet
Avgår: orealiserade förluster i värdepapper
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

2021
4 286
-548

2020
2 668
-71

2019
-836
-64

2018
-1 525
-120

0

0

0

0

0
0
0
3 738
0
-3 738
0

0
0
0
2 597
0
-2 597
0

0
0
0
-900
900
0
0

0
0
0
-1 645
1 645
0
0

Ingående eget kapital 2021-01-01
Justering med 2021 års resultat
Inträdesavgift nya medlemskommuner
Utgående eget kapital 2021-12-31

36 161
4 286
9 731
50 178

Återlånade medel UB 2021

29 587
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Väsentliga personalförhållanden
Ibland är det lagar och regler som styr men ofta är det en fråga om omdöme och inställning. RTMD:s
ledord är ett stöd för hur vi alla ska utföra vårt arbete oavsett befattning, arbetsuppgifter eller placering
i organisationen. Ledorden talar om för oss alla hur vi ska vara mot varandra och andra, en grund för att
stärka gemenskapen. Varje medarbetares engagemang och arbetsinsats är av avgörande betydelse för
förbundets framgång.

RTMD:s ledord/värdeord
Arbetet med värdegrunden är inte påbörjat men ska bestå av tre värdeord. Förbundets värdegrund ska
prägla all verksamhet och alla relationer såväl inom som utanför förbundet. Vi arbetar också efter ”aktiv
nolltolerans”, vilket innebär att vi aktivt reagerar och agerar på kränkande och oprofessionellt
beteende.

Arbetsmiljöarbete
Under 2021 har arbetsmiljöarbetet intensifierats inom organisationen trots pågående pandemi med en
rad aktiviteter och åtgärder.
Räddningstjänsten Mälardalen har arbetat fokuserat med att minimera risker för smitta på stationerna
och ut mot medborgarna. Det har lett till nya rutiner för både utrycknings- och administrativ personal.
Organisationen har kontinuerligt bedömt och följt upp risker, samt åtgärdat med skyddsutrustning,
information och avgränsat kontaktytor. Distansarbetet har ökat vilket har ställt krav på kunskaper om
digitala system.
Räddningstjänsten Mälardalen har arbetat förebyggande och systematiskt med arbetsmiljöarbetet
genom att chefer och skyddsombud har fått gemensam utbildning om grundläggande arbetsmiljö.
Vidare har digital utbildning erbjudits om riskanalyser och händelserapporteringar som risk, tillbud och
arbetsskador.
Under hösten 2020 fokuserade organisationen på den europeiska arbetsmiljöveckan vars tema var
ergonomi. Arbetet med den ergonomiska arbetsmiljön har fortsatt under 2021.
Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering utifrån diskrimineringslagens regler har
påbörjats. Skyddsronder av den fysiska arbetsmiljön har genomförts på samtliga stationer. Den
psykosociala arbetsmiljön är viktig och arbetet med hur den bäst kan undersökas och åtgärdas har
fortsatts under året.
En ny arbetsmiljöpolicy är framarbetad och antagen av direktionen och börjar gälla 1 januari 2021.
Översyn av övriga styrdokument och rutiner har inletts med särskilt fokus på uppgiftsfördelning av
arbetsmiljöuppgifter och ansvar.
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Personalsammansättning
Räddningstjänsten Mälardalen hade 2021-12-31 285 antal tillsvidareanställda medarbetare varav 159
med anställning som RIB. Jämfört med 2020 innebär det en ökning då förbundet blivit större sedan
2020. Övertid bland våra medarbetare kan nästan uteslutande härröras till vår operativa verksamhet
eftersom våra räddningsinsatser måste kunna fortsätta oavsett passavslut. Att övertiden har höjts
förklaras till viss del av pandemin där frånvaron i de operativa leden ofta behövts täckas omgående samt
med kort varsel.
Nedanstående tabell visar medelantalet anställda omräknat till årsarbetare.
Medelantal anställda

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Timanställda
Medelantalet anställda

2021
Medelantal
anställda
161
5
18
184

Varav män
144
4
15
163

2020
Medelantal
anställda
114
4
0
118

Varav män
103
4
0
107

Övertid
Antal övertidstimmar 2021 uppgår till 7 162 timmar, motsvarande 2020 uppgick till 4 941 timmar. Den
stora ökningen av övertidstimmar är kopplade till Covid-19 och de åtgärder vi har tagit med att inte
flytta medarbetare mellan stationerna, vilket innebär att inkallningar av kompetenser har varit
nödvändigt.
RTMD fortsätter sitt aktiva arbete med att försöka få ner den övertiden hos ordinarie personal genom
löpande månatliga uppföljningar.

Personalomsättning
Året 2021 har präglats av en hel del pensionsavgångar. Det är främst chefspositioner, administrativa
funktioner samt en del personal ute i verksamheten. Både intern- och externrekrytering har varit
aktuella för att tillsätta dessa positioner.
De senaste tidens avgångar ställer stora krav på organisationen i form av att attrahera och rekrytera nya
medarbetare, planera och genomföra bra introduktioner och handleda i nya arbetsuppgifter, samt göra
bra avslut och kompetensöverföring. De senaste åren har det även genomförts ett flertal interna
rekryteringar vilket sammantaget gör att många medarbetare fått nya ansvarsområden eller
utryckningsfunktioner inom Räddningstjänsten Mälardalen. Det har även varit svårt att rekrytera chefer
och mycket tid och energi har lagts på chefsrekryteringar. Allt detta har medfört en hög belastning på
organisationens övnings- och utbildningsverksamhet samt på chefer och övriga medarbetare i samband
med såväl introduktion, handledning och avslut av nya medarbetare.
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Sjukfrånvaro
2021*
2020
Total sjukfrånvaro
3,2%
4,8%
- långtidssjukfrånvaro*
38,5%
16,0%
- sjukfrånvaro för män
2,51%
3,9%
- sjukfrånvaro för kvinnor
6,54%
9,7%
- anställda -29 år
1,88%
2,7%
- anställda 30 - 49 år
2,75%
4,0%
- anställda 50 år 6,19%
7,4%
* Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I siffrorna
ingår nu även Köping, Arboga och Kungsör från och med 2021.
Sjukfrånvaron avser både tillsvidare- och visstidsanställda. Den totala sjukfrånvaron är lägre än
föregående år med totalt 1,6 %. RTMD har inte varit hårt belastad av pandemin innan sommaren men
har haft fler fall under höst/vinter. En mindre andel kvinnor inom organisationen gör att sjukfrånvaron
för kvinnor är högre och kopplad till två personers långtidsfrånvaro under året.

Miljöredovisning
Miljökraven på samhället som sådant ökar. Vad det kan komma att innebära för räddningstjänsten är
relativt oklart i nuläget. Släckning med skum är dock en metod som man bör vara särskilt försiktig med
då det vid olyckliga omständigheter kan göra mer skada än nytta. Några försök pågår med eldrivna
brandfordon, vilket bör följas upp. Den mesta tiden och sträckan som körs med tunga brandfordon
skulle sannolikt kunna täckas med ett laddhybridfordon. Sådana lösningar kommer dock bli dyrare än
vanliga klassiska dieselmotorer.

Förväntad utveckling
Medlemskommunerna har på ett ägarmöte i april 2021 beslutat att en 10-årig plan för kommunernas
risks-och befolkningsutveckling och hur förbundet ska möta denna utveckling ska tas fram. Arbetet
genomfördes och nu finns en ”Inriktning för RTMD 10 år framåt” som innehåller åtgärder för att skapa
en räddningstjänst som kan möta framtiden. Inriktningen är beslutad av direktionen på decembermötet
och innehåller följande förslag på åtgärder:

Kolbäck-Hallstahammar - Rekryteringsläget i Kolbäck innebär att personalen måste samplaneras och
ska utgå från Hallstahammars nuvarande brandstation. En del detaljer återstår innan genomförandet
men en lösning beräknas vara klar under första kvartalet 2022.

Ombyggnad Vallby - En större ombyggnad av lokalerna på vallby brandstation planeras att genomföras
under 2022. Planeringen är i nuläget pausad eftersom vi i dialog med Region Västmanland tittar på en
lösning att samlokalisera en ambulansstation placerad på Vallby. Vi avvaktar nu besked från Regionen.

Projekt Eriksberg - En fastighet i Eriksberg, Hallstahammars kommun har köpts in och planering pågår
för att etablera ett nytt övningsfält, ny brandstation samt drift- och utbildningslokaler för hela
förbundet. En första kalkyl och en förstudie är gjord av företaget WSP som är upphandlad
byggprojektledare.

Ny systemledning - Arbetet har startat för att förbereda RTMD att ledas från Region Mitt. Planering
och genomförande beräknas genomföras under 2022 så att ny systemledningen kan starta senast i
januari 2023.
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Ny brandstation i Köping - Nuvarande brandstation i Köping är i dåligt skick och bedöms inte kunna
renoveras. Detta innebär att en ny brandstation bör planeras som också ska kunna stödja Arboga och
Kungsörs kommuner på ett bättre sätt. Det alternativ som är mest intressant är en placering i anslutning
till regionens ambulansstation, Majaskeka. Fortsatt utredning kommer att krävas för att beskriva om en
sådan lösning är möjlig och vad det också innebär för de kommuner som station ska serva.

Ny deltidsorganisation - Förmåga och beredskap för de kommuner och kommundelar som idag har en
deltidsbrandstation har brister. Framför allt är det problem med personalförsörjning på kort och lång
sikt. Detta innebär att deltidorganisation måste ses över gällande förmåga och beredskap. Arbetet
kommer att starta upp under första kvartalet 2022.

Ny station öst - Brandstationen öst i Västerås är idag placerad på mark som är planerad för
bostadsbebyggelse. Placeringen är inte heller optimal utifrån de uppdrag stationen har gällande
vattendykning. Detta sammantaget gör att en ny placering bör utredas på sikt. En dialog har startat med
regionen om en möjlig samlokalisering ambulans och räddningstjänst för östra delen av Västerås. Övriga
åtgärder i linje med ovanstående så är det flera frågor som ska hanteras.
Exempel på utredningar/aktiviteter är följande:
- Möjligheten att skapa en så kallad täckstyrka som är i beredskap när stationerna övar på Eriksberg.
- Avtal med kommunerna om stöd inom krisberedskap.
- Avtal med Regionen om IVPA, hjärtsoppslarm, bärhjälp mm.
- Se över våra operativa specialfunktioner.
- Fortsätta att digitalisera hela verksamheten och stödsystem.
- Ställ om verksamheten så att förbundets miljöpåverkan minskar.
- Verka för att förbundet får en ökad jämställdhet och mångfald.
- Verka för att får en ökad förmåga inom civilt försvar och en planering för totalförsvaret.
Tabellen nedan visar en prognos över förväntad framtida utveckling.
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Budget med prognos, Tkr
Intäkter
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag
varav medlemsbidrag
Försäljning verksamhet
Försäljning anläggningstillgångar
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Lön arbetad tid
Kostnadsersättning
Sociala kostn. inkl löneskatt pensioner
Pensionskostnader exkl. löneskatt
Personalsociala kostnader
Övriga driftkostnader
Avskrivningar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa kostnader
Resultat
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Budget
2021

Budget
2022

Prognos
2023

Prognos
2024

5 472
341
154 539
146 050
7 560
100
60
168 072

7 265
374
155 130
148 826
8 452
100
63
171 384

7 447
383
159 130
152 547
8 663
100
65
175 666

7 618
392
162 665
156 055
8863
100
66
179 704

-74 475
-717
-27 232
-12 788
-3 252
-38 271
-9 000
1
-1 338
-168 072

-79 680
-513
-28 757
-11 529
-3 297
-38 864
-6 568
1
-1 977
-171 184

-81 672
-526
-29 476
-11 817
-3 379
-39 571
-7 000
1
-2 026
-175 466

-83 550
-538
-30 154
-12 089
-3 457
-40 244
-7 400
1
-2 073
-179 504

0

200

200

200

Räddningstjänsten Mälardalens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
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Driftsredovisning
Tabellen nedan visar en sammanställning över det ekonomiska resultatet per verksamhet.

Driftredovisning (tkr)
Revision och direktion
Förbundsdirektörens ansvarsområde
Bitr. förbundsdirektörens ansvarsområde
Gemensamt RTMD, inkl.
medlemsbidrag/pensioner
Produktionschefens ansvarsområde
Teknik och insats
Fågelbacken/Övningsverksamhet
Förebyggandeavdelning
Extern kursverksamhet
Skift/Insatsledare/BIB/Inrebefäl/Stabsbefäl
Fastigheter Vallby och Brandthovda
Sundbo elevhem
RIB inkl. ambulanslarm
Administration
Räddsam Mälardalen
Ledning VMKF
Summa

Budget
2021
-947
-6 791
2 058

Utfall
2021
-621
-4 899
1 429

Utfall
2020
-658
-4 241
1 760

Avvikelse
budget
2021
326
1 892
-629

128 340
-12 862
-8 824
-920
-6 026
226
-48 106
-8 733
170
-25 684
-10 876
-1 025
0
0

134 109
-14 729
-5 698
-764
-7 976
-114
-51 465
-8 582
127
-24 853
-10 249
-1 135
-294
4 286

90 935
-2 917
-13 978
-1 002
-5 717
77
-28 272
-8
169
-16 334
-8 513
-766
394
10 929

5 769
-1 867
3 126
156
-1 950
-340
-3 359
151
-43
831
627
-110
-294
4 286

Under 2021 har Räddningstjänsten Mälardalen genomfört en organisationsförändring som innebär att
vissa roller försvunnit emedan andra har tillkommit. Nya avdelningar har skapat och andra har slagits
ihop vilket innebär att budget för 2021 per avdelningsnivå inte är jämförbar med utfallet för 2021.
Personal som är den största kostnadsposten är flyttad mellan avdelningar vilket slår stort på vissa
avdelningar. Budgeten 2021 för medlemmarna Köping, Arboga och Kungsör var en grov utfördelning på
kontonivå vilket också ger större budgetavvikelse jämfört med utfallet eftersom kostnaderna landat på
andra konton än beräknat.
Det totala resultatet på 4 286 tkr jämfört med budgeten på 0 kr beror främst på uteblivna investeringar
under året. Utfallet för investeringar landade på ca 11 993 tkr emedan planeringen var på 22 011 tkr.
Detta innebär att årets avskrivningar ger en positiv budgetavvikelse på 3 200 tkr. Vår samlade
bedömning är att Räddningstjänsten Mälardalens löpande verksamhet har en budget i balans med ca
850 tkr tillgodo även om investeringarna utförts som beräknat. I detta resultat finns ca 1 274 tkr som
jämförelsestörande poster i form av ca 722 tkr i intäktsbortfall på grund av Covid-19, 1 100 tkr i
kostnader hänfört till reparation av höjdfordon samt -548 i reavinst.

Sida 404 (490)

Räddningstjänsten Mälardalen
Org.nr 222000-1271

27 (39)

Investeringsredovisning
Investeringar motsvarande 11 993 tkr har gjorts under verksamhetsåret 2021. Under 2020 gjordes
investeringar motsvarande 11 544 tkr. Förbundet förbehåller sig möjligheten att disponera om
investeringsbehovet inom ramen för budget 2021 om så krävs för verksamheten och det inte medför att
en ökning av avskrivningskostnader blir av större omfattning i förhållande till budget 2021. Försäljningen
av diverse mindre fordon har genomförts under 2021 vilket medför en mindre reavinst om 548 tkr i
årsbokslutet. Inga övriga försäljningar av inventarier har genomförts under 2021.

Investeringsbenämning
Investeringar 2021
Övertagna inventarier KAK
Övningsfält Eriksberg
Majaskeka
Insatsledarbil Köping
Ombyggnad omklädningsrum
Kommunikationsutrustning
Basbil Köping
Övrigt
Investeringar 2020
Övningsfält, etapp 1
Trasportbil Caddy 1170
Lastbil 176
Släckbil 1120 och 1910
Container
Container för brandfarlig vara
Värmefläktar
räddningscontainer
Räddningscontainer
Ombyggnad Vallby
Summa

Utfall Budget Avvikelse
2021
2021
2021

Utfall
2020

Budget
2020 Status

4 530
3 792
506
1 215
0
66
1 339
545

0
9 792
0
1 000
1 500
2 200
5 300
2 370

-4 530
6 000
-506
-215
1 500
2 134
3 961
1 825

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Klar
Projektering pågår
Projektering pågår
Klar
Tillägg på hyran
Flyttas till 2022
Levereras 2022
Pågår

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
9
0
0
0
0

208
0
667
10 469
0
150

5 000
310
850
14 000
200
150

0
0
0
11 993

0
0
0
22 162

0
0
0
10 169

50
0
0
11 544

50 Klar
300 Flyttad till 2022
1 500 Flyttad till 2021
22 360

Kvar till 2021
Utgår
Klar
Klar
Utgår
Klar
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Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

16 593
-162 830
-5 741
-151 979

14 339
-114 955
-4 597
-105 213

146 050
11 316
5 387

105 400
4 108
4 295

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

2
3, 4, 5, 6
7

Kommunbidrag
Övriga kommunbidrag
Verksamhetens resultat

8
9

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

10
11

1
-1 102
4 286

4
-1 631
2 668

Årets resultat

12

4 286

2 668
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Tkr
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Not
1

2021-12-31

2020-12-31

13
14

20 757
29 898

17 262
27 351

15

74 368
125 024

51 612
96 224

16
17

5 480
49 512
54 992

5 206
29 918
35 124

180 016

131 347

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Not
1

2021-12-31

2020-12-31

4 286
45 892
50 178

836
35 325
36 161

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Eget kapital
Summa eget kapital

18

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

19

103 955

77 096

Skulder
Kortfristiga skulder

20

25 882

18 090

180 016

131 347

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tkr
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Not
1

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Gjorda avsättningar
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

4 286

2 668

5 741
26 859
36 886

3 781
4 312
10 761

-274
7 792
44 404

-456
-1 660
8 645

-11 993
208
-11 785

-11 545
817
-10 728

9 731
-22 757
-13 026
19 593

0
1 757
1 757
-326

29 918
49 511

30 244
29 918

14

Finansieringsverksamheten
Inträdesavgift nya medlemskommuner
Ökning/minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2020-01-01
-2020-12-31

21

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

2021-01-01
-2021-12-31

17
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning och
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning sammanställs totalt för förbundet och per verksamhet.
Investeringsredovisning sammanställs per av direktionen beslutad investering. Drift- och
investeringsredovisningen innehåller inga förbundsinterna poster.
Periodiseringar
Intäkter och kostnader av väsentlig storlek har periodiserats till rätt period. Lönerna för hel- och
deltidsanställd brandpersonal har periodiserats till intjänandeperiod.
Anläggningstillgångar
Riktlinje för komponentavskrivning för markanläggningar, beläggning/slitlager och byggnader har
antagits av direktionen (MBR § 73/2015) och gäller investeringar gjorda från och med 2016. Inga
korrigeringar bakåt i tiden har gjorts av bokförda investeringar före 2016, vilket är en avvikelse från
RKR:s rekommendation. Skälet till avvikelsen är att MBR ej före 2016 ställt krav hos leverantörerna om
att investeringsfakturor skall specificeras på komponenter och därmed kan ett grovt skattat
viktningsförfarande utifrån undermåliga bedömningsunderlag leda till felaktigheter i förbundets resultat
och ekonomiska ställning.
Övriga avskrivningstider, som ej är att hänföra till komponentavskrivning, följer i huvudsak SKR:s
rekommendationer och av direktionen antagen avskrivningsplan (Dnr 2005/1228-MBR020 samt MBR§
73/2015). Vid inköp av nya släck- och räddningsbilar från 2019 så ändras avskrivningstiden från 10 år till
15 år enligt beslut i direktionen den 11 december 2018 §96.
Fastigheter
Höjdfordon
Släck- och räddningsbilar
Tyngre terrängfordon
Dyk- och kembuss
Personbilar
Kontorsmaskiner
Vitvaror och städmaskiner
Släpkärror
IT-utrustning

30 år
20 år
15 år
10 år
10 år
5 år
5 år
5 år
5 år
3 år

Avskrivningen påbörjas månaden efter att investeringen har tagits i bruk och eventuella lånekostnader
(räntor) bokförs direkt.
Under 2014 gjordes en extra avskrivning med 4 400 tkr på fordon som nyttjades vid den stora
skogsbranden i Västmanland. Under 2015 gjordes en extra avskrivning på brandthovdastationen med 2
000 tkr. Detta påverkar de nyttjandeperioderna för tillgångsslagen (=årlig avskrivning på de tillgångar
som är föremål för avskrivning/anskaffningsvärde) som för mark och byggnader uppgår till i genomsnitt
38 år och för maskiner och inventarier i genomsnitt 14 år.
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Inventarier
Inventarier redovisas som tillgång när anskaffningsvärdet är minst ett halvt prisbasbelopp exklusive
moms och med en livslängd om minst tre år.
Finansiella tillgångar
Avser fordran till särskild avtalspension (SAP-R) som medlemskommunerna ersätter enligt riktlinjer i
förbundsordningen.
Avsättningar
Förbundet gör avsättningar till pensioner inklusive löneskatt. Brandpersonal med 30 års tjänst varav 25
år i utryckningstjänst har möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder. Medlemskommunerna har valt att
anta att denna kategori går i pension vid 59,5 års ålder. Två personer har avtal dvs rätt till särskild
avtalspension.
Personalomkostnader
Pålägget för 2021 beräknas med 51,21 % för brandpersonal med möjlighet till tidigare pensionsålder,
med 40,15 % för övriga anställda och 31,42 % för RIB-anställda.
Definition av nyckeltal
Likviditet - Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbete i procent av kortfristiga skulder.

Nettoinvesteringar - Bruttoinvesteringar med avdrag för de investeringsbelopp som finansierats med
offentliga bidrag.

Soliditet - Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)
i procent av balansomslutningen.

Not 2 Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter
Försäljning av verksamhet
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

6 838
7 920
1 835
16 593

4 649
8 626
1 064
14 339

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

8 629
8 591
15 452

3 842
5 750
13 800

Not 3 Leasing
Operationella leasingavtal fastigheter
Årets betalda hyror
Hyror som förfaller inom 1 år
Hyror som förfaller inom 1-5 år

Förbundet har inga övriga leasing- respektive hyresavtal med en årlig kostnad > 50 tkr och som
överstiger 3 år.
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Not 4 Verksamhetens kostnader

Lönekostnader
Kostnader för naturaförmåner
Kostnadsersättningar
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Personalsociala kostnader
Hyreskostnader
Bränsle, energi och vatten
Förbrukningsinventarier och material
Kontorsmaterial och trycksaker
Reparation och underhåll
Främmande tjänster
Tele, data och post
Transporter och resor
Representation
Annonser, reklam och information
Försäkringsavgifter och riskkostnader
Diverse kostnader
Summa verksamhetens kostnader

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-76 253
102
-550
-27 886
-15 339
-2 632
-11 076
-3 073
-5 744
-1 106
-5 245
-6 636
-5 897
-87
-6
-158
-695
-550
-162 831

-53 234
49
-444
-19 580
-12 519
-2 230
-5 191
-2 307
-4 941
-667
-3 568
-5 294
-4 105
-84
-2
-82
-582
-174
-114 955

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

3 679
73 022
76 701

3 262
50 367
53 629

15 339
5
30 518
45 862

12 519
0
21 810
34 329

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

60
0
60

60
80
140

Not 5 Löner och ersättningar till anställda
Löner och andra ersättningar
Direktion och förbundsdirektör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader
Varav för direktion och förbundsdirektör
Övriga sociala kostnader

Not 6 Arvode till revisorer

Arvode för revision
Arvode till förtroendevalda revisorer
Summa verksamhetens kostnader

Sida 412 (490)

Räddningstjänsten Mälardalen
Org.nr 222000-1271

35 (39)

Not 7 Avskrivningar

Fastigheter och byggnader
Inventarier och maskiner
Summa avskrivningar

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-802
-4 939
-5 741

-802
-3 795
-4 597

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

92 250
9 800
6 050
20 350
10 900
6 700
146 050

89 900
9 600
5 900
0
0
0
105 400

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

11 316
11 316

4 108
4 108

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

1
0
1

4
0
4

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-1 094
-8
-1 102

-1 609
-22
-1 631

Not 8 Kommunbidrag

Västerås Stad
Hallstahammars kommun
Surahammars kommun
Köpings kommun
Arboka kommun
Kungsörs kommun
Summa kommunbidrag

Not 9 Övriga kommunbidrag

Ersättning från medlemskommunerna
Summa övriga kommunbidrag

Not 10 Finansiella intäkter

Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter

Not 11 Finansiella kostnader

Finansiella kostnader pensioner
Övriga finansiella kostnader
Summa finansiella kostnader
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Not 12 Jämförelsestörande poster
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

722
-548
0
0
1 100
0
0
0
1 274

1 660
-71
-2 400
-466
0
-2 917
1 151
-636
-3 679

2021-12-31

2020-12-31

32 861
3 792
36 653

32 861
0
32 861

-15 600
-802
-16 402

-14 798
-802
-15 600

Pågående nyanläggningar
Ingående balans
Utgifter under året
Utgående balans

0
506
506

0
0
0

Utgående redovisat värde

20 757

17 261

Tappade intäkter pga Corona
Reavinst
Intäkt ledningsfunktion VMKF
Ersättning från försäkringskassan sjuklön/Corona
Jämförelsestörande kostnad, reparation av höjdfordon
Hyresreglering pga nytt hyresavtal
Konsultkostnader VMKF
Sänkta arbetsgivaravgifter pga Corona
Summa jämförelsestörande poster

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
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Not 14 Maskiner och inventarier
2021-12-31

2020-12-31

87 139
6 356
-208
93 287

76 411
11 545
-817
87 139

-59 788
0
-4 940
-64 728

-56 810
817
-3 795
-59 788

Pågående nyanläggningar
Ingående balans
Utgifter under året
Utgående balans

0
1 339
1 339

0
0
0

Utgående redovisat värde

29 898

27 351

2021-12-31

2020-12-31

46 905
4 115
4 917
10 380
5 511
2 540
74 368

43 210
3 876
4 526
0
0
0
51 612

2021-12-31

2020-12-31

2 053
1 647
231
1 549
5 480

2 344
1 221
0
1 641
5 206

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 15 Finansiella anläggningstillgångar
Fordran särskild avtalspension

Västerås Stad
Surahammars kommun
Hallstahammars kommun
Köpings kommun
Arbogas kommun
Kungsörs kommun
Redovisat värde vid årets slut

Not 16 Fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Redovisat värde vid årets slut
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Not 17 Likvida medel
Likvida medel
Banktillgodohavanden

2021-12-31

2020-12-31

49 512
49 512

29 918
29 918

2021-12-31

2020-12-31

36 161
9 731
4 286
50 178

33 493
0
2 668
36 161

Not 18 Eget kapital
Eget kapital
Ingående eget kapital
Inträdesavgift nya medlemskommuner
Årets resultat
Utgående eget kapital

Not 19 Avsättningar för pensioner i enl. med RKR:s rekommendationer
Avsatt till pensioner
Ingående avsättning
Nya förpliktelser under året
Nyintjänad pension
Särskild avtalspension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Ändringar av livslängdsantagande
Regl. återföring avsättning SAP kvarstår i tjänst
Övrigt
Årets utbetalningar
Löneskatt
Utgående avsättning

2021-12-31

2020-12-31

77 096

58 571

8 755
132
1 094
2 558
-488
-51
-5 433
20 292
103 955

7 203
276
1 464
0
-516
-24
-4 937
15 059
77 096
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Not 20 Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Moms och punktskatter
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2021-12-31

2020-12-31

2 600
3 306
441
4 131
15 404
25 882

0
5 931
34
0
12 125
18 090

2021-12-31

2020-12-31

5 741
0
26 859
32 600

4 597
-817
4 312
8 092

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar
Nedskrivning avyttrade fordon
Avsatt till pensioner
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§ 86 Revidering av Arvodesreglementet Möjliggörande av föräldraledighet från politiskt
uppdrag
Diarienummer KS 2022/225

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt
arvodesreglemente enligt förvaltningens förslag med tillägget under § 7 med
"Motsvarande kan exempelvis vara uppdrag som vigsel- eller
begravningsförrättare."

Sammanfattning
Arvodesreglementet behöver justeras med anledning av att ge möjlighet till
föräldraledighet från politiskt uppdrag i kommunen. Frågan har beretts i den
parlamentariska kommittén för politisk organisation och i
kommunstyrelsens presidium. Villkoren kommer i så stor utsträckning som
möjligt likna de som för kommunens ordinarie anställda.
Tillägget är markerat med gult i bifogat underlag.
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uppdrag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt
arvodesreglemente enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning
Arvodesreglementet behöver justeras med anledning av att ge möjlighet till
föräldraledighet från politiskt uppdrag i kommunen. Frågan har beretts i den
parlamentariska kommittén för politisk organisation och i
kommunstyrelsens presidium. Villkoren kommer i så stor utsträckning som
möjligt likna de som för kommunens ordinarie anställda.
Tillägget är markerat med gult i bifogat underlag.
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Kungsörs kommuns författningssamling

Nr A.16

Arvodesreglemente för Kungsörs kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, § 167
Reviderat av kommunfullmäktige
- 2007-11-26, § 215
- 2010-10-25, § 72 (arvode till valnämndens ordförande)
- 2011-02-28, § 82 (ändring av fasta arvoden och korrigering efter organisationsförändringar)
- 2011-05-23, § 126 (ökat fast arvode till kommunstyrelsens 1:e vice ordf.)
- 2012-04-10, § 37 (nedläggning av kultur- och fritidsnämnd och teknisk
nämnd)
- 2014-10-13, § 82 (kommunfullmäktiges presidium)
- 2014-10-13, § 83 (arvode till kommunstyrelsens presidieberedning)
- 2014-12-08, § 55 (arvode kommunfullmäktige, oppositionsråd, gruppledare)
- 2016-06-07, § 99 (ändring av kombination av uppdrag för 1:e vice ordförande
i kommunstyrelsen under mandatperioden)
- 2018-11-12, § 28 (fasta arvoden till kommunstyrelsens 1:e vice ordf,
socialnämndens ordförande och barn- och utbildningsnämndens ordförande)
- 2022-xx-xx, § yy (möjlighet till föräldraledighet från politiskt uppdrag,
justering gällande reseersättning)

Sida 1 (9)

Sida 458 (490)

Kungsörs kommuns författningssamling

Nr A.16

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kapitlet, 1 § kommunallagen (1991:900).
Följande förutsättningar gäller för arvoden till de förtroendevalda i Kungsörs
kommun:
 Såväl fasta arvoden som rörliga utgår från det gällande riksdagsmannaarvodet.
 Kommunalråd, oppositionsråd samt ordföranden som har fast arvode har inte
rätt att ta ut rörligt timarvodet för sammanträden, utskottsmöten, rådsmöten,
presidiemöten, förvaltningsmöten, externa möten, konferenser m.m. inom sina
respektive nämnders ansvarsområden. Undantag är
-

revisionens ordförande och ledamöter som har rätt att ta ut rörligt arvode
för möten inom revisionens ansvarsområde och

-

valnämndens ordförande som har rätt att ta ut rörligt arvode för möten
m.m. dock ej arbete på valdagen och under onsdagsräkningen

 Kommunstyrelsens förste vice ordförande har inte rätt att ta ut rörligt arvode
för sammanträden, förrättningar och uppdrag för den kommunala
förtroendemannaorganisationen (undantaget bolagskoncernen)
 Ledamöter i kommunstyrelsens presidieberedning har inte rätt att ta ut rörligt
arvode för sammanträden inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
 I fullmäktige utgår sammanträdesarvode till alla närvarande ledamöter och
ersättare med undantag av kommunalråd, oppositionsråd, kommunstyrelsens
förste vice ordförande, kommunfullmäktiges ordförande och vice ordföranden.
 Inget arvode utgår vid justering av protokoll.
 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst gäller alla förtroendevalda utom kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens förste vice ordförande.
 Sista dag för begäran om ersättning är som grund två månader efter förrättningstillfället.
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Sammanträdesarvoden
§ 1 Rörligt arvode
De rörliga arvodena gäller för
-

sammanträden med fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och övriga
nämnder, nämndutskott, nämndberedningar och revisorernas sammanträden

-

sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper

-

sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ

-

presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott

-

andra förrättningar som ordföranden i styrelsen/nämnden godkänt
Arvode i procent
av riksdagsmannaarvodet
per timma1
80,50

Första timman
därefter
- påbörjad timma
- påbörjad halvtimma
Heldag (åtta timmar)

40,25
20,10
45,28

Förtroendevald som deltar på extern kurs, seminarium eller motsvarande där
kommunen står för anmälningsavgiften har inte rätt till rörligt arvode för detta.
För ersättning för förlorad arbetsförtjänst, reseersättning m.m. se §§ 3-11.
Vid beräkning av sammanträdets/förrättningens längd räknas tiden för lunch in,
dvs. för ett möte som börjar klockan 8.00 och slutar klockan 16.00 (sju timmar +
en timmas lunch) eller senare utgår heldagsarvode – det maximala arvodet per
dag.
Maximalt kan rörligt arvode endast utgå motsvarande heldag oavsett det är ett
uppdrag eller fördelat på olika uppdrag.

1

Riksdagsmannaarvodet per månad = Riksdagsarvodet per timma
165
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§ 2 Fasta arvoden
De fasta arvodena för ledamöter och ersättare i fullmäktige, ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden i nämnder m.fl. är följande:

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare2
Kommunfullmäktiges ordförande
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens ordförande, tillika
kommunalråd 100 %
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande,
tillika kommunalråd minst 50 %
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Kommunstyrelsens två deltagare i
presidieberedningen – utöver presidiet
Oppositionsråd 50 %
Barn- och utbildningsnämndens ordförande,
tillika kommunalråd 50 %
Socialnämndens ordförande, tillika
kommunalråd 50 %
Valberedningens ordförande
Revisorer
Valnämndens ordförande
Gruppledare

Arvode i procent av riksdagsmannaarvodet
6
3
3
90

Fast sammanträdesarvode
500 kr/möte

50
8
5
40
40
50
0,5
1
0,53
5

Om en ersättare utses för period då ordförande är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag pga sjukdom eller annat skäl, uppbär ersättaren arvode som motsvarar
tjänstgöringsperioden. (Regler för hur ordförande utses finns i arbetsordning för
kommunfullmäktige, respektive arbetsordning för styrelse och nämnder.)

Gäller ej kommunalråd, oppositionsråd, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, kommunfullmäktiges
ordförande och vice ordföranden.
3.Gäller endast valår. Om två val genomförs samma år dubblas arvodet. År då inte val genomförs utgår inget fast
arvode.
2
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Ersättning vid föräldraledighet
Förtroendevalda med tjänstgöringsgrad om lägst 40 procent har rätt till
föräldraledighet upp till 18 månader. Ledighet kan dock inte beviljas för längre tid
än vad som återstår av mandatperioden.
Kommunfullmäktige utser eventuella ersättare till den frånvarande förtroendevalde
utifrån enskilda uppdrag. Skulle en ledig förtroendevald avgå eller uppdraget upphöra
av annan anledning, upphör också ersättarens uppdrag. Om en ledighet beviljats och
någon ersättare inte direkt kan utses får en ersättare enligt ordinarie regler om ersättares
tjänstgöring träda in tillfälligt.
Förtroendevald som helt eller delvis till följd av ledighet med föräldrapenning inte
fullgör sitt uppdrag har rätt till föräldrapenningtillägg på samma sätt som kommunens
medarbetare.
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Ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorade pensions- och
semesterförmåner
§ 3 Förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst (gäller ej
kommunalråd, oppositionsråd och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande). Intyg
från arbetsgivaren ska lämnas in minst en gång varje år. Av intyget ska framgå
lön per timma och vara undertecknat av arbetsgivarföreträdare. Ordföranden i
styrelsen/nämnden intygar antalet förlorade arbetstimmar. Taket för förlorad
arbetsinkomst är riksdagsmannaarvodet.
Förtroendevalda som kan visa att arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till en schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen.
För egna företagare för vilka ovanstående schablonregel är oförmånlig, ska efter
egen anmälan till respektive ordförande, istället gälla som alternativ schablonregel
att ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt följande formel:
Riksdagsmannaarvodet per månad * 0,5
165

§ 4 Förlorad pensionsförmån
För regler kring förlorad pensionsförmån hänvisas till kommunens pensionspolicy
kapitel 4.
§ 5 Förlorad semesterförmån
Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån. Begäran
om ersättning ska göras senast inom två år efter förlorad förmån.
§ 6 Särskilda arbetsförhållanden m.m.
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det
inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter
i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet.
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Ersättning för kostnader
§ 7 Rese- och traktamentskostnader
Kostnader för resor till och från sammanträde eller motsvarande ersätts om avståndet mellan bostaden/arbetet till sammanträdet överstiger tre km. Reseersättning för inställelse till ersättningsberättigad förrättning utgår för maximalt sju
mils enkel resa. Motsvarande kan exempelvis vara uppdrag som vigsel- eller
begravningsförrättare.
Ersättningsberättigad tid för inställelse till förrättning utgår för högst en timme
före respektive efter förrättning (max två timmar/dag).
Då särskilda skäl föreligger äger respektive ordförande rätt att, efter i förväg gjord
framställan, besluta om avvikelser från dessa regler.
Traktamenten och resekostnader ersätts i övrigt enligt samma regler som gäller
kommunala tjänstemän.
§ 8 Barntillsynskostnader
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla tolv år med maximalt en tredjedel av riksdagsmannaarvodet/timma.
Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående och inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala
barnomsorgen.
§ 9 Kostnader för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av handikappad eller svårt sjuk
person som vistas i den förtroendevaldes bostad med maximalt en tredjedel av
riksdagsmannaarvodet/timma.
Ersättning betalas inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.
§ 10 Handikappad förtroendevalds särskilda kostnader
Ersättning betalas till handikappad förtroendevald med politiska uppdrag för de
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden
eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt.
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Kungsörs kommuns författningssamling

Nr A.16

Häri ingår t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av
handlingar och liknande. Ersättning betalas med maximalt en tredjedel av riksdagsmannaarvodet/timma.
§ 11 Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i §§ 7-10 betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom
omdisponering av arbetet eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.
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Kungsörs kommuns författningssamling

Nr A.16

Gemensamma bestämmelser
§ 12 Hur man begär ersättning
Fast arvode enligt § 2 utbetalas utan föregående anmälan.
Rörligt arvode enligt § 1 för sammanträden med kommunala nämnder och utskott
rapporteras av sekreteraren i respektive organ på särskild blankett. På denna blankett redovisas även anspråk på ersättning för resor enligt § 7. Ersättningen ska
godkännas av ordföranden.
För att få ersättning enligt §§ 1 och 7 för övriga uppdrag används blanketten ”Förrättningsarvoden”. Sådan ersättning begärs senast två månader efter förrättningstillfället. Arvodet ska godkännas av ordföranden.
För att få ersättning enligt §§ 3-6, 8-11 ska den förtroendevalda styrka sina förluster eller kostnader. Ersättningsanspråken ska anmälas till kommunfullmäktiges,
nämndens sekreterare eller annan som utsetts att ta emot dem senast inom två månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför
sig. Ersättning ska godkännas av ordföranden i respektive organ.
§ 13 Tolkning av bestämmelserna
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser görs av personalutskottet.
§ 14 Utbetalning
Fasta arvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner
utbetalas en gång per månad.
--------------------------
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§ 87 Kultur- och fritidspolitisk plan 2022-2025
Diarienummer KS 2022/147

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ny Kultur- och
fritidspolitisk plan för år 2022-2025 med tillägget att skrivningen på sid 9 i
planen "dialog föras mellan kommunen och studieförbunden om den
kommunala bidragsmodellen" stryks och ersätts med " dialog föras mellan
kommunen och studieförbunden hur man kan stärka den lokala demokratin".

Sammanfattning
Det Kultur- och fritidspolitiska programmet 2018-2021 ska revideras. I
samband med revideringen kommer dokumentet att byta namn till Kulturoch fritidspolitisk plan.
I processen med att ta fram den kultur- och fritidspolitiska planen har
dialog förts med föreningar, studieförbund, kommunens nämnder och
det kommungemensamma elevrådet. Dialogen har skett genom möten
och samtal, och förslaget till plan har skickats till aktörerna på remiss.
De synpunkter som kommit in genom remissyttranden har lagts till för att få
en så bred förankring och samsyn som möjligt gällande den uppdaterade
Kultur- och fritidspolitiska planen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar revideringen av Kultur- och fritidspolitisk plan för
år 2022-2025

Överläggning
Efter avslutad överläggning finner ordföranden att det enbart återstår ett
förslag till beslut.

Yrkanden
Petter Westlund (C) yrkar på att skrivningen på sid 9 i planen "dialog föras
mellan kommunen och studieförbunden om den kommunala
bidragsmodellen" stryks och ersätts med " dialog föras mellan kommunen
och studieförbunden hur man kan stärka den lokala demokratin".

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Skickas till
Kommunstyrelsen
Den parlamentariska kommittén för kultur, fritid m.m.
Kultur- och fritidschef
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Datum

Diarienummer

2022-04-11

KS 2022/147

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

mikael.nilsson@kungsor.se
Kultur- och fritidsavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidspolitisk plan 2022-2025
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar revideringen av Kultur- och fritidspolitisk plan för
år 2022-2025

Sammanfattning
Det Kultur- och fritidspolitiska programmet 2018-2021 ska revideras. I
samband med revideringen kommer dokumentet att byta namn till Kulturoch fritidspolitisk plan.
I processen med att ta fram den kultur- och fritidspolitiska planen har
dialog förts med föreningar, studieförbund, kommunens nämnder och
det kommungemensamma elevrådet. Dialogen har skett genom möten
och samtal, och förslaget till plan har skickats till aktörerna på remiss.
De synpunkter som kommit in genom remissyttranden har lagts till för att få
en så bred förankring och samsyn som möjligt gällande den uppdaterade
Kultur- och fritidspolitiska planen.

Beslutsunderlag
KSF tjänsteskrivelse
Kultur- och fritidspolitisk plan 2022-2025 - utkast

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Skickas till
Kommunstyrelsen
Den parlamentariska kommittén för kultur, fritid m.m.

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 35

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 55

212000-2056
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Kultur- och fritidspolitisk plan
2022 - 2025

Tillsammans utvecklar vi Kungsörs kultur- och fritidsliv

» Öppenhet

» Delaktighet

» Samarbete

Sida 470 (490)

Den kultur- och fritidspolitiska planen har flera utgångspunkter
och berör många olika områden inom kultur- och fritidslivet. Det
är ett sammanfattande och övergripande dokument som beskriver
inriktningen för det kultur- och fritidspolitiska arbetet fram till och
med år 2025. Det är antaget av kommunfullmäktige den xx xxxx 2022
och är styrande för hela kommunkoncernen.
Ansvaret för att planera, genomföra och följa upp ligger på
kommunstyrelsen och ska ske kontinuerligt under planperioden och
utvärdering sker vid planperiodens slut.
I processen med att ta fram den kultur- och fritidspolitiska planen har
dialog förts med föreningar, studieförbund, kommunens nämnder och
det kommungemensamma elevrådet. Dialogen har skett genom möten
och samtal, och förslaget till plan har skickats till aktörerna på remiss.
Med begreppet Kungsör menas hela det geografiska området Kungsörs
kommun med tätorten, Valskog, byarna och omgivande landsbygd.
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Kungsörs kultur- och fritidsliv
utvecklar vi tillsammans
Kungsör har stor potential att utvecklas som plats
för fritid och kultur. Här finns runt 70 föreningar,
fina anläggningar, en fantastisk natur och historia,
och evenemang som växer. Litenheten är en styrka
tillsammans med det geografiska läget i en region
med tillväxt. Möjligheten finns att locka såväl nya
Kungsörsbor som besökare från en stor region och i
den processen är kultur- och fritidslivet centralt. Ett
rikt kultur- och fritidsliv gör en plats attraktiv och
stärker invånarnas känsla av livskvalitet.

Ett inkluderande kultur- och idrottsliv har betydelse
för integrationen och för tillvaratagandet av olika
influenser och kompetenser. Kungsör blir ett allt mer
mångkulturellt samhälle och det är viktigt att alla
arbetar för ett jämlikt kultur- och fritidsliv där man
tar vara på kreativitet och mångfald. Alla som vill ska
kunna vara med utifrån sina förutsättningar oberoende
av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Utgångspunkter i planen
Den kultur- och fritidspolitiska planen har flera
utgångspunkter:
•

kommunens vision och övergripande mål som ska
genomsyra all kommunal verksamhet

•

de nationella kulturpolitiska målen, där det bland
annat slås fast att kulturpolitiken ska:

Ett levande kultur- och fritidsliv, där människor
upplever glädje och gemenskap, har en positiv
inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Det
ökar förståelsen mellan människor och olika grupper.
Därför ska kultur- och fritidslivet vara öppet och
tillgängligt. Det ska finnas förutsättningar för alla att
vara delaktiga. Delaktighet skapar engagemang och
ökar även förutsättningarna för fler aktiva ledare och
medlemmar i föreningarna.

Nyckeln till att lyckas, i synnerhet i en liten kommun,
är samarbete - samarbete mellan kommun, invånare,
föreningar och olika aktörer.

- barn och ungas uppväxtvillkor. I synnerhet
på fritiden är idrott, friluftsliv och kultur en
stor del av barns och ungas liv, och viktiga
områden för hälsa och välbefinnande

- främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas

- ökad fysisk aktivitet – för alla åldrar.
Regelbunden fysisk aktivitet främjar hälsan
och har en sjukdomsförebyggande effekt.

- särskilt uppmärksamma barns och ungas
rätt till kultur.
•

Det är genom att träffas och samverka som
vi får möjlighet att öka kunskap, diskutera
verksamheter och idéer, aktiviteter, värderingar,
samarbetsmöjligheter och utmaningar som vi står
inför, och det är i samverkan som vi fyller Kungsörs
kultur- och fritidsliv med ett bra innehåll.

den regionala kulturplanen, som utgår från
tre gemensamma utgångspunkter och tre
målområden:
- Barns och ungas rätt till kultur
- Kultur i det hållbara samhället
- Konstnärlig frihet och armlängds avstånd

de nationella och regionala målen för folkhälsa, där
följande tre har speciell relevans för planen:
- delaktighet och inflytande i samhället.
Brist på inflytande och möjlighet att påverka
den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa. Såväl social som kulturell
delaktighet är viktigt.

- främja allas möjlighet till kulturupplevelse,
bildning och till att utveckla sina skapande
förmågor

Samarbete

Öppenhet och tillgänglighet

•

•

Riksidrottsförbundets ”Idrotten vill”, som beskriver
idrottens värdegrund:
- glädje och gemenskap
- demokrati och delaktighet
- allas rätt att vara med
- rent spel

- Kultur för ett välmående Västmanland
- Ett tillgängligt kulturliv i Västmanland
- Ett skapande Västmanland

Ledorden som ska prägla arbetet inom kultur- och fritidsområdet är:

» Öppenhet
4

» Delaktighet

» Samarbete

•

kommunens jämställdhetsplan och den europeiska
deklarationen om jämställdhet mellan kvinnor och
män, som Kungsörs kommun skrivit under

•

det övergripande målet för integrationspolitiken som
handlar om lika rättighet, skyldighet och möjlighet
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund
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Barn och unga

Livskvalitet genom hela livet

Idrott

Kultur

Kungsörs kommuns stöd till idrotten har speciellt
fokus på barn och unga. Målet är att få så många
som möjligt att vara fysiskt aktiva för bättre hälsa och
välbefinnande med förhoppningen om att grundlägga
goda vanor som följer med genom livet.

Även inom kulturområdet har barn och unga särskild
fokus i enlighet med bland annat de nationella och
regionala kulturpolitiska målen. Det är viktigt att ta
tillvara på ungas kreativitet, och vilja att utöva och ta
del av kultur.

En bredd av olika former av idrott har potentialen att
locka fler barn och unga. För att också uppnå kvalitet
i idrottslivet är ledarfrågan central. Det är viktigt att
hitta personer som vill vara ledare och som är bra
förebilder med ett inkluderande förhållningssätt.

Därför ska:
- ledarskapet i barn- och ungdomsföreningar särskilt
stöttas och utvecklas genom olika samarbeten
- barn och ungdomar tilldelas träningstider före
vuxna i de kommunala anläggningarna
- hyror och avgifter vara lägre för barn och ungdomar
- barn stimuleras att prova på olika idrotter långt
upp i åldrarna, exempelvis genom att göra utrustning
tillgänglig för alla via Fritidsbanken
- kommunen utveckla samverkan mellan skolan och
idrottslivet, genom prova-på-dagar på skoltid
- möjligheterna till spontan fysisk aktivitet öka, utan
krav på prestation eller lagtillhörighet

Därför ska:
- kulturutbudet för barn och unga stärkas i dialog
och samarbete med målgruppen
- barn och unga särskilt beaktas i planeringen av nya
och utvecklingen av befintliga evenemang
- kommunen stärka samverkan mellan skolan,
närliggande kommuner och olika kulturverksamheter,
genom prova-på-dagar samt möjlighet att uppleva
kultur på skoltid
- ledarskapet i barn- och ungdomsföreningar stöttas
och utvecklas genom olika samarbeten
- kunskap och intresse för teknikhistoria uppmuntras

Ett kreativt, öppet och inkluderande kultur- och
fritidsliv med musik, teater, film, konst, idrott,
friluftsliv med mera har många positiva effekter.
Det bidrar till ett levande Kungsör, till livskvalitet,
välbefinnande och hälsa för alla åldersgrupper.
Det skapar mötesplatser och verkar positivt för
integration och känslan av gemenskap. Kultur,
idrott och friluftsliv skapar dessutom upplevelser
som marknadsför Kungsör och bidrar till tillväxt.
Kungsör har ett relativt bra kultur- och fritidsutbud
som uppskattas av invånarna och lockar en del
besökare utifrån, men det finns också utmaningar.
En sådan utmaning är att det är få föreningar och
aktörer som står för en stor del av utbudet.

Därför ska:
- en aktiv samverkan ske för att öka utbudet, och
stärka nya och befintliga föreningar och aktörer
- forum finnas där aktörerna inom kultur- och
fritidsområdet kan mötas, diskutera idéer,
samarbetsmöjligheter och utmaningar
- gemensamma mötesplatser och samlingsplatser
stimuleras för att förbättra folkhälsan för alla åldrar
- kommunen marknadsföra och på olika sätt stötta
evenemang

- föreningar inom barn- och ungdomsidrotten särskilt
stimuleras så att fler startar/breddar sin verksamhet

- samarbeten utvecklas med regionala aktörer och
regionala projekt i syfte att stärka utbudet och
utvecklingen i Kungsör

- föreningar som får stöd arbeta enligt
Riksidrottsförbundets värdegrunder

- mångfald och kulturella olikheter tillvaratas

- kommunen ha en dialog med barn och ungdomar
vid nya projekt gällande idrottsanläggningar
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- kulturplanering finnas med i kommunens
utvecklingsprocesser för att skapa bättre
förutsättningar för offentlig konst och kultur

7

Sida 473 (490)

Kulturarv
Kungsör har en lång, intressant och rik historia
som har stark koppling till varumärket Kungariket
Kungsör. Flera intressanta kulturarv finns i
kommunen, exempelvis unika naturområden,
Kungsudden, vackra kyrkor, levande bygdegårdar och
historiska samlingar.
Historien och kulturarven har stor betydelse för
förståelsen av i vilket sammanhang vi hör hemma
och för platsens identitet. De har dessutom ett
marknadsföringsvärde och bidrar som inspiration och
inramning till en rad arrangemang och upplevelser.

Därför ska:
- Kungsörs historia och kulturarv vårdas, berättas och
lyftas fram
- tillgängligheten till våra kulturhistoriska miljöer
vara god
- kommunen delta i samverkansprojekt på regional
nivå, exempelvis ”Kulturarv Västmanland”
- kommunen stötta både tätorten, Valskog, Torpa,
Granhammar och omgivande landsbygd för ett
levande Kungsör
- närheten till unika naturområden och Mälaren
tillvaratas och vidareutvecklas

Kungsudden
Kungsudden är en mycket betydelsefull plats för
berättandet och levandegörandet av Kungsörs
historia. Här köpte Gustav Vasa sig sin gård och
la grunden för dagens Kungsör, och här vistades
kungligheter när de ville njuta av livet utanför
storstan.
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Det livslånga lärandet
Idag är Kungsudden ett populärt besöksmål
med flera kulturevenemang, restaurang och
hembygdsmuseum. Flera leder utgår också härifrån
och naturen på och runt området är speciell.
Kungsudden har alla möjligheter att fortsätta att
utvecklas som central plats för kultur och rekreation.

Därför ska:
- kommunen vara aktiv i samarbeten som stärker och
utvecklar Kungsudden och i marknadsföringen av
området, aktiviteter och evenemang

I ett allt mer kunskapsintensivt samhälle är bildning
och livslångt lärande viktigt för demokrati och
delaktighet. I detta ligger möjligheten att påverka
den egna livssituationen, något som i sin tur har stor
betydelse för hälsa och välbefinnande. Viktiga aktörer
för bildning, förnyelse av kunskap, kultur och lärande
är biblioteket och studieförbunden.

- biblioteket vara aktivt i samarbeten runt olika
kulturarrangemang

Biblioteket

- samarbetet med studieförbunden stärkas för att
öka utbudet av kulturaktiviteter, och aktiviteter för
bildning och lärande i Kungsör

Biblioteket i Kungsör är en välbesökt kunskapsplats
med en unik roll i det livslånga lärandet. Biblioteket
är en plats där olika kulturer och åldersgrupper möts,
och där många av kommunens kulturarrangemang
äger rum. Biblioteket erbjuder öppen wifi och ger
möjlighet för distansstudier och studier på plats. På
biblioteket sker också kunskapsöverföring. Ett rikt
utbud av IT och ny teknik finns att tillgå och ett nära
samarbete med teknik- och IT- föreningen Västra
Mälardalens Makerspace.

- biblioteket ha en nyckelroll för att öka invånarnas
kunskap om digitala samhällstjänster, eftersom
biblioteket vänder sig till alla medborgare
- dialog föras mellan kommunen och studieförbunden
om den kommunala bidragsmodellen

Studieförbunden
Studieförbunden är viktiga aktörer för bildade
och aktiva kommuninvånare, för demokrati och
delaktighet. Studieförbunden bidrar också genom
olika egna arrangemang och samarbeten, bland annat
med biblioteket, till ett levande kulturliv.

Därför ska:
- biblioteket erbjuda kompetens, vägledning och
service för att göra det livslånga lärandet möjligt
- biblioteket vara en attraktiv och inkluderande
mötesplats, tillgänglig för alla
- biblioteket ha aktiviteter även utanför byggnaden
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Föreningsstöd och samverkan

Friluftsliv

En god samverkan mellan kommunen och föreningar,
studieförbund, bygdegårdar, fria aktörer och företag
är nyckeln till ett rikt och varierat kultur- och
fritidsliv. Denna goda samverkan bör inte bara finnas
lokalt utan även gälla över kommungränserna och
med regionala aktörer.

Till fritidslivet räknas även friluftslivet. Här har
Kungsör goda förutsättningar med en fantastisk
natur, närheten till Mälaren och fina leder för cykling,
vandring, löpning och ridning. För det som kallas
friluftsliv eller rekreation har en särskild plan tagits
fram - Friluftsplan för Kungsörs kommun - som
denna plan hänvisar till.

I denna samverkan ska kommunen
ha en aktiv roll och det ska vara tydligt
för alla vad kommunen kan bidra med.

Därför ska:
- kommunen aktivt arbeta för att aktörer möts, får
kunskaper och samverkar kring angelägna frågor
- kommunen ha en god service till föreningar,
studieförbund och andra aktörer inom området
- stödet till föreningar och studieförbund vara tydligt,
på kommunens webb finns information om bidrag
att söka

- samarbeten sökas regionalt, exempelvis med
Västmanlands Idrottsförbund, RF-SISU
Västmanland och Västmanlands Teater
- kommunen göra en aktiv marknadsföring för att
erbjuda föreningar i andra kommuner att förlägga
sina läger i Kungsör

För den som vill upptäcka och röra sig i naturen
på egen hand har kommunen tagit fram guider och
broschyrer om naturområden och leder. Samlad
information om Kungsörs friluftsleder finns också på
tjänsten Naturkartan.se, som är tillgänglig både på
webb och via mobilapp.
Speciellt viktigt inom detta område är skötsel och
tillgänglighet, samt att vi tillvaratar möjligheterna
och utvecklar friluftslivet med utgångspunkt i
ledorden i denna plan; öppenhet, delaktighet och
samarbete.

Lockmora med omgivningar är en omtyckt plats för
friluftsliv. Här finns flera motionsspår som används för
cykling, löpning, vandring, ridning och skidåkning.
Här finns en ridanläggning, en friluftsgård, en mindre
golfanläggning och kolonilotter. I området finns aktiva
föreningar och flera arrangemang anordnas under
året. Området har alla förutsättningar att utvecklas
som utflyktsmål, mötesplats och utgångspunkt för
friluftsliv och olika aktiviteter.

Därför ska:
- kommunen verka för att utveckla och göra
Lockmoraområdet med omgivningar mer tillgängligt
som tränings- rekreations- och friluftsområde
- utveckling ske i dialog med föreningar, markägare
och Länsstyrelsen
- badplatserna vid Botten och Skillinge fortsätta
utvecklas
- kommunen verka för att utveckla naturleder

- kommunens förvaltningar aktivt samarbeta med
idrotten, studieförbunden och kulturlivet
- kommunen bidra till att marknadsföra kultur- och
fritidslivet, t.ex. genom att ha ett föreningsregister på
webbplatsen med länkar till föreningarnas hemsidor,
marknadsföra kommande evenemang på webben
och i media, årligen göra och dela ut Kultur- och
fritidsguiden till alla hushåll och nyinflyttade, och
erbjuda föreningslivet att visa upp sig vid olika
arrangemang
- kommunens anläggningar ha god standard,
tillgänglighet och nyttjandegrad, och utvecklas i
dialog med föreningarna

10

11

Sida 475 (490)

Tillsammans utvecklar vi och gör
Kungsörs kultur- och fritidsliv ännu bättre.

Sida 476 (490)
Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2022-04-25

§ 88 Överlåtelse - Ekuddens camping inom
kommunkoncernen
Diarienummer KS 2022/186

Beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att överlåta
Ekuddens camping till Kungsörs Kommunteknik AB till bokfört värde av
fastigheten per den 30 april 2022, i syfte att underlätta framtida
investeringar.
Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 32 tkr från Fritidsverksamhet
till Teknisk verksamhet inom Kommunstyrelsens budgetramar för
driftkostnader av Ekuddens Camping under förutsättningen att
Kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag.

Sammanfattning
I enlighet med ägardirektivet för Kungsörs Kommunbolag AB:s koncernen
och den bolagsordning för Kungsörs Kommunteknik AB ska
verksamhetsfastigheter ägas av de kommunala bolagen. Då KKTAB
ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheter samt att kunna planera för
framtida underhåll och effektivisera verksamheten bör Ekuddens camping
säljas till KKTAB, liksom övriga verksamhetsfastigheter som tidigare har
sålts till KKTAB.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Skickas till
KKTAB
Claes-Urban Boström, Kommundirektör
Marko Ravlic, Tf. Ekonomichef
Rune Larsen, Teknisk chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 477 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2022-03-23

KS 2022/186

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Försäljning - Ekuddens camping inom
kommunkoncernen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att sälja Ekuddens
camping till Kungsörs Kommunteknik AB till bokfört värde av fastigheten
per den 30 april 2022.
Kommunstyrelsen beslutar att ombudgetera 32 tkr från Fritidsverksamhet
till Teknisk verksamhet inom Kommunstyrelsens budgetramar för
driftkostnader av Ekuddens Camping under förutsättningen att
Kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag.

Sammanfattning
I enlighet med ägardirektivet för Kungsörs Kommunbolag AB:s koncernen
och den bolagsordning för Kungsörs Kommunteknik AB ska
verksamhetsfastigheter ägas av de kommunala bolagen. Då KKTAB
ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheter samt att kunna planera för
framtida underhåll och effektivisera verksamheten bör Ekuddens camping
säljas till KKTAB, liksom övriga verksamhetsfastigheter som tidigare har
sålts till KKTAB.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef

Skickas till
KKTAB
Claes-Urban Boström, Kommundirektör
Marko Ravlic, Tf. Ekonomichef
Rune Larsen, Teknisk chef

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 89

212000-2056

Sida 478 (490)
Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2022-04-26

§ 35 Rapportering av ej verkställda gynnande
biståndsbeslut 2022
Diarienummer SN 2022/5

Beslut
Socialnämnden godkänner rapporten och överlämnar den till kommunfullmäktige och revisorerna.

Sammanfattning
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de
gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i
verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet. Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen
för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som
inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen
rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på
nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska
innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Rapportering ska ske en
gång per kvartal.
SoL: Under denna rapporteringsperiod, 1/1 2022- 31/3 2022 har två beslut
som tidigare rapporterats som icke verkställda, verkställts eller avslutats. Ett
ärende som avser kontaktperson är fortfarande inte verkställt.
LSS: Under denna rapporteringsperiod, 1/1 2022-31/3 2022 har de två
tidigare besluten enligt LSS som inte var verkställda verkställts eller
avslutats.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda
gynnande biståndsbeslut
Bilaga: Sammanställning icke verkställda beslut

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Revisorerna
Lena Dibbern, socialchef
Marie Ekblad, områdeschef
Christer Zegarra Eriksson, områdeschef
Linda Forsman Axelsson, enhetschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 479 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2022-04-27

KS 2018/414

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

kristoffer.nyholt@kungsor.se
Kansli
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet oppositionsråd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från
uppdraget som oppositionsråd från den 1 augusti 2022 och resterande
mandatperiod.
Till nytt oppositionsråd under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter
Westlund (C), Åkergatan 15, 736 30 Kungsör.

Sammanfattning
Madelen Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och
mandatperioden ut.
Mandatperioden för oppositionsråd är 2018-12-01 – 2022-11-30.

Beslutsunderlag



KSF tjänsteskrivelse 2022-04-20 – fyllnadsval med anledning av
föräldraledighet
Föräldraledig från uppdrag som OP-råd

Kristoffer Nyholt
Nämndsekreterare

Skickas till
Madelene Fager (C)
Petter Westlund (C)
Lönekontoret
Matrikeln

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-600115

212000-2056

Sida 480 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum

Diarienummer

2022-05-01

KS 2018/413

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

kristoffer.nyholt@kungsor.se
Kansli
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Byte med anledning av föräldraledighet –
ledamot och ersättare i kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar att Madelene Fager (C) och Lina Johansson
(C) byter uppdrag i kommunstyrelsen från den 1 augusti 2022 och
resterande mandatperiod.
Beslutet innebär att



Lina Johansson (C) blir ledamot i stället för ersättare och
Madelene Fager (C) blir ersättare i stället för ledamot

den aktuella perioden.

Sammanfattning
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och
mandatperioden ut. Hon vill dock ha kvar uppdrag i kommunstyrelsen.
För att möta kriteriet att ersättare i plankommittén bör vara en ledamot från
kommunstyrelsen önskar Madelene och Lina Johansson (C) att byta uppdrag
i kommunstyrelsen. Detta för att Lina ska kunna ta över Madelenes uppdrag
i plankommittén under hennes föräldraledighet.
Mandatperioden för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen är 2018-1201 – 2022-11-30.

Beslutsunderlag



KSF tjänsteskrivelse 2022-05-01 – fyllnadsval med anledning av
föräldraledighet
Föräldraledig från uppdrag som OP-råd

Kristoffer Nyholt
Nämndsekreterare

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-600115

212000-2056

Sida 481 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

Skickas till
Madelene Fager (C)
Lina Johansson (C)
Lönekontoret
Matrikeln

2 (2)

Datum

Diarienummer

2022-05-01

KS 2018/413

Ert datum

Er beteckning

Sida 482 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum

Diarienummer

2022-04-27

KS 2018/439

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

kristoffer.nyholt@kungsor.se
Kansli
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet –
ersättare till Västra Mälardalens
Kommunalförbunds förbundsdirektion
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från
uppdraget som ersättare i Västra Mälardalens Kommunalförbunds
förbundsdirektion från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod.
Till ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter
Westlund (C), Åkergatan 15, 736 30 Kungsör.

Sammanfattning
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och
mandatperioden ut.
Mandatperioden för ersättare i Västra Mälardalens Kommunalförbunds
direktion är 2019-01-01 – 2022-12-31.

Beslutsunderlag



KSF tjänsteskrivelse 2022-04-27 – fyllnadsval med anledning av
föräldraledighet
Föräldraledig från uppdrag som OP-råd

Kristoffer Nyholt
Nämndsekreterare

Skickas till
Madelene Fager (C)
Petter Westlund (C)
Västra Mälardalens Kommunalförbund
Lönekontoret

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-600115

212000-2056

Sida 483 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

Matrikeln

2 (2)

Datum

Diarienummer

2022-04-27

KS 2018/439

Ert datum

Er beteckning

Sida 484 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum

Diarienummer

2022-04-27

KS 2018/418

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

kristoffer.nyholt@kungsor.se
Kansli
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet –
ledamot till krisledningsnämnd
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från
uppdraget som ledamot i krisledningsnämnden från den 1 augusti 2022 och
resterande mandatperiod.
Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter
Westlund (C), Åkergatan 15, 736 30 Kungsör.

Sammanfattning
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och
mandatperioden ut.
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 74 ska ledamöter
och ersättare till krisledningsnämnden hämtas bland kommunstyrelsens
ordinarie ledamöter.
Mandatperioden för ledamöter i krisledningsnämnden är 2019-01-01 –
2022-12-31.

Beslutsunderlag



KSF tjänsteskrivelse 2022-04-27 – fyllnadsval med anledning av
föräldraledighet
Föräldraledig från uppdrag som OP-råd

Kristoffer Nyholt
Nämndsekreterare

Skickas till
Madelene Fager (C)
Petter Westlund (C)

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-600115

212000-2056

Sida 485 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

Lönekontoret
Matrikeln

2 (2)

Datum

Diarienummer

2022-04-27

KS 2018/418

Ert datum

Er beteckning

Sida 486 (490)
Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum

2021-05-10

§ 88 Avsägelse och fyllnadsval – ledamot i
parlamentarisk kommitté för kultur, fritid, miljö,
jämställdhet m.m.
Diarienummer KS 2018/428

Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Björn Eriksson (SD) från uppdraget som
ledamot i den parlamentariska kommittén för kultur, fritid, miljö, jämställhet m.m. från och med den 11 maj 2021.
Till ny ledamot i kommittén efter Björn Eriksson utses Anita Nygren (SD)
Ringvägen14, 736 33 Kungör från och med den 11 maj 2021 och resterande
mandatperiod.

Sammanfattning
Sverigedemokraterna önskar göra förändringar i partiets platser i den
kommunala förtroendemannaorganisationen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-03

Skickas till
Björn Eriksson
Anita Nygren
Kommitténs sekreterare
Lönekontoret
Matrikeln

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

1 (1)

Sida 487 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2022-05-01

KS 2018/427

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

kristoffer.nyholt@kungsor.se
Kansli
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet –
Ledamot till den parlamentariska kommittén för
ortsutveckling
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från
uppdraget som ledamot i den parlamentariska kommittén för ortsutveckling
från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod.
Till ny ledamot under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter
Westlund (C), Åkergatan 15, 736 30 Kungsör.

Sammanfattning
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och
mandatperioden ut.
Mandatperioden för ledamöter i den parlamentariska styrgruppen för
ortsutveckling är 2019-01-01 – 2022-12-31.

Beslutsunderlag



KSF tjänsteskrivelse 2022-05-01 - fyllnadsval med anledning av
föräldraledighet
Föräldraledig från uppdrag som OP-råd

Kristoffer Nyholt
Nämndsekreterare

Skickas till
Madelene Fager (C)
Petter Westlund (C)
Lönekontoret
Matrikeln

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-600115

212000-2056

Sida 488 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum

Diarienummer

2022-05-01

KS 2018/438

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

kristoffer.nyholt@kungsor.se
Kansli
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet –
ersättare till förbundsdirektionen för
Kommunalförbundet VafabMiljö
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från
uppdraget som ersättare i förbundsdirektionen för Kommunalförbundet
VafabMiljö från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod.
Till ny ersättare under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter
Westlund (C), Åkergatan 15, 736 30 Kungsör.

Sammanfattning
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och
mandatperioden ut.
Mandatperioden för ersättare i förbundsdirektionen för Kommunalförbundet
VafabMiljö är 2019-01-01 – 2022-12-31.

Beslutsunderlag



KSF tjänsteskrivelse 2022-05-01 - fyllnadsval med anledning av
föräldraledighet
Föräldraledig från uppdrag som OP-råd

Kristoffer Nyholt
Nämndsekreterare

Skickas till
Madelene Fager (C)
Petter Westlund (C)
Kommunalförbundet VafabMiljö
Lönekontoret

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-600115

212000-2056

Sida 489 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

Matrikeln

2 (2)

Datum

Diarienummer

2022-05-01

KS 2018/438

Ert datum

Er beteckning

Sida 490 (490)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2022-05-01

KS 2018/447

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

kristoffer.nyholt@kungsor.se
Kansli
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunfullmäktige

Fyllnadsval med anledning av föräldraledighet –
ombud till VK-Västmanlands Kommuner
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beviljar Madelene Fager (C) föräldraledighet från
uppdraget som ordinarie ombud för Kungsör i VK-Västmanlands
kommuner från den 1 augusti 2022 och resterande mandatperiod.
Till nytt ombud under Madelene Fagers föräldraledighet utses Petter
Westlund (C), Åkergatan 15, 736 30 Kungsör.

Sammanfattning
Madelene Fager (C) önskar vara föräldraledig från sitt uppdrag som
oppositionsråd och medföljande uppdrag från och med 1 augusti 2022 och
mandatperioden ut.
Mandatperioden för ombud i VK-Västmanlands kommuner är 2019-01-01 –
2022-12-31.

Beslutsunderlag



KSF tjänsteskrivelse 2022-05-01 – fyllnadsval med anledning av
föräldraledighet
Föräldraledig från uppdrag som OP-råd

Kristoffer Nyholt
Nämndsekreterare

Skickas till
Madelene Fager (C)
Petter Westlund (C)
VK-Västmanlands Kommuner
Lönekontoret
Matrikeln

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-600115

212000-2056

