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Beslutande organ

Kommunstyrelsen
Datum

2021-10-18

Kallelse till kommunstyrelsen
Tid

Måndagen den 25 oktober 2021, klockan 15:00–18:00

Plats

Hellqvistsalen, kommunhuset. OBSERVERA TIDEN

Förslag till justerare

Christer Henriksson

Förslag till ersättare för justerare

Claes Wolinder

Förslag till plats och tid för justering Kansliet 2021-10-26 16:00

Föredragningslista
Nr

Ärende

Diarienummer

Information
1

Framtida planer för Drotten
Föredragande: 15.00- 15.30 Framtida köpare informerar. Styrelse
KKTAB medverkar

2

Information - GoPlan arbetet enligt avtal KS 2021/362
Föredragande: 15.30-15.50 Fredrik Bergh barn- och utbildningschef,
Lena Dibbern socialchef

3

Ekonomisk uppföljning 2021
Föredragande: Marko Ravlic t.f. ekonomichef, Fredrik Bergh barn- och
utbildningschef, Lena Dibbern socialchef

KS 2020/468

4

Information - Redovisning kunskapsresultat för grundskolan

KS 2021/419

5

Övrig Information 2021

KS 2021/2

Ärenden till nästa instans
6

Svar på medborgarförslag - Tömningsstation för fasta tankar för
husbilar

KS 2020/410

7

Svar på medborgarförslag - Se över alla grillplatser i Valskog

KS 2021/96

8

Svar på medborgarförslag - Öppna upp sporthallen

KS 2021/296

9

Svar på medborgarförslag - Inventera kulturella, historiska och vackra
byggnader i Kungsör

KS 2021/103

10

Svar på medborgarförslag - Belysning till Lockmora golfbana

KS 2021/165

11

Svar på motion - Utökade aktiviteter på Klämsbo ridskola

KS 2021/211

12

Svar på motion – Kungsörs kommun bör skapa kontakt med en vänort i
Norden

KS 2021/321

13

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 18 oktober 2021

KS 2021/432
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Kommunstyrelsen
Datum

2021-10-18
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14

Redovisning av obesvarade motioner per den 18 oktober 2021

KS 2021/433

15

Revidering av riktlinjer för styrande dokument

KS 2021/403

16

Gemensamt driftbolag med Arboga för VA-verksamheten

KS 2021/421

17

Delårsrapport per 31 augusti 2021 - Västra Mälardalens
Myndighetsförbund, VMMF

KS 2021/420

18

Delårsrapport per 31 augusti 2021 - Räddningstjänsten Mälardalen,
RTMD

KS 2021/426

19

Delårsbokslut per 31 augusti 2021- Gemensam hjälpmedelsnämnd

KS 2021/443

20

Delårsbokslut per 31 augusti 2021 - Kungsörs kommun
Föredragande: Marko Ravlic

KS 2021/430

21

Taxa 2022 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund

KS 2021/427

22

Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor samt tillsyn och
tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsten Mälardalen

KS 2021/425

23

Revisionsreglemente - Räddningstjänsten Mälardalen

KS 2021/424

Ärenden till egen instans
24

Tilläggsanslag – justering med anledning av delårsbokslut per 31
augusti 2021 - Kungsörs kommun
Föredragande: Marko Ravlic

KS 2021/430

25

Arrangemangsbidrag - Berättarfestivalen 2021

KS 2021/205

26

Försäljning av fastighet vid Hornsgatan, dp Domaren 6

KS 2021/398

27

Lägesrapport gällande tidigare revision - Uppföljning av samverkan
mellan skola och individ- och familjeomsorg avseende barn och unga

KS 2019/396

Anmälningsärenden
28

Meddelanden - Avtal 2021

KS 2020/467

29

Meddelanden - Kommuner och Regioners cirkulär 2021

KS 2020/459

Övrigt
30

Övriga frågor och svar på tidigare övriga frågor

Mikael Peterson
Ordförande

KS 2021/68
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Datum

Diarienummer

2021-10-07

KS 2020/468

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen godkänner rapporten.
Kommunstyrelsen ger Barn- och utbildningsnämnden fortsatt uppdrag att
arbeta med åtgärder för en ekonomi i balans.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen, Socialnämnden och Barn- och
utbildningsnämnden har inkommit med ekonomisk uppföljning och åtgärder
för ekonomi i balans. Kommunstyrelsen och Socialnämnden förväntas klara
en budget i balans för 2021 medan Barn- och utbildningsnämnden
prognosisterar ett underskott för 2021. Kommunstyrelsen och
Socialnämnden har beslutat effektiviseringar för att klara av en budget i
balans medan Barn- och utbildningsnämnden har inte fattat beslut
motsvarande den totala negativa avvikelsen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-07
SN 2021-09-28 § 87 Ekonomisk uppföljning 2021
BUN 2021-09-29 § 79 Svar på återremiss - Ekonomisk uppföljning 2021

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Ekonom

Skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef samt samtliga ekonomer
Socialchef
Skolchef

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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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen hade ett sparkrav på 2 procent 2021 vilket motsvarar 1,5
mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen har föreslagit Kommunstyrelsen
besparingsåtgärder motsvarande 4,8 mnkr. Besparingsåtgärderna är som
följande:
Serviceenheten, minskning av kostnader inom städ
genom omorganisation

2 000 000 kr

Sänkning av ersättning till VMMF

66 000 kr

Sänkning av ersättning till VMKF

115 000 kr

Sänkning av ersättning till KKTAB

1 346 000 kr

Sämre skötselnivå gata och park, minskad
personalstyrka tre personer
Fritid- och kultur

100 000 kr

Nytt och gemensamt IT-system i länet vilket lett till
lägre kostnader
Budgeten för föreningsbidrag har sänkts men hade ett
överskott
Detaljplaner

500 000 kr

Lägre kostnader genom egen planarkitekt och högre
intäkter, halvårseffekt- 250 000 kr. En mycket bra
effekt här är att detaljplanerna bli billigare för våra
företag som vill utveckla och bygga nytt. Blir billigare
även för oss.
Kollektivtrafiken (Busslinje Torpa)

180 000 kr

Konferenser/utbildning

40 000 kr

Gemensamma kostnader

153 000 kr

KS säljer ekonomitjänster till KKTAB och KVAB ?

200 000 kr

Kommer igång först 2022, beror på att VD går i
pension.
Gemensamt verksamhetssystem

?

inköpt, under införande.
Externa projektpengar 2021
utan krav på medfinansiering från kommunen gör detta
det möjligt att satsa på utveckling och besparingar
samtidigt, då inga externa rekryteringar görs. Skapar

Besparing hos
BUN
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dessutom möjlighet till BoU att spara en halvtidstjänst 9
månader. För kansliet +- 0 kr
Kompetensutvecklingsinsatser

20 000

Kansliet kommer under pandemin minimera dessa
Försäljning av tjänst till VMKF –
20% av tjänst under 9 månader kansliet

Intäkt 30 000
50 000

Tack vare förestående pensionering, nu deltid
Totalt

4 800 000

Socialnämnden har föreslagit och beslutat effektiviseringsåtgärder
motsvarande 4,3 mnkr. Effektiviseringsåtgärderna redovisas nedan i sex
punkter:
1. Vakanshållande av administratör
En förvaltningsövergripande administrativ organisation har lett till att vi
vakansställt en årsarbetare, definitiv ställning till om denna tjänst kan
avvecklas för gott är under process. Besparingen är 600 000 kr.
2. Minskad arbetsledning
En omorganisation av äldreomsorgens ledningsorganisation är planerad.
Information har lämnats till socialnämnd och fackliga organisationer, det
som återstår är att förhandla med de fackliga organisationerna. Förslaget är
att ta bort funktionen arbetsledare/samordnare då dessa funktioner i princip
arbetar med bemanning samtidigt som verksamheten har en bemanningsenhet. Det som behöver ersätta arbetsledare/samordnare är planerare som
arbetar nära enhetscheferna och på deras uppdrag planerar personalåtgången
utifrån brukarnas aktuella behov. I dagsläget finns 5,9 årsarbetare
arbetsledare/samordnare som föreslås bli 3 årsarbetare planerare.
3, Minskat behov LSS
Inom vård och omsorg har anpassningar till behov skett inom personlig assistans varvid 5,66 årsarbetare blivit övertaliga. Detta kommer minska de
kommunala kostnaderna med 0,5 årsarbetare då kommunen vid personlig
assistans enbart svarar för de första 20 timmarna och resterande timmar
bekostas av Försäkringskassan,
4. Minskad grundbemanning
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Inom vård och omsorg har ett första steg tagits i att styra resurser efter de
aktuella behoven varvid en minskning i ett första läge med 3,46 årsarbetare
beslutats, totalt 1 650 000 kr
5, Omflyttning av en enhetschefstjänst från SÄBO till hemtjänst
Hemtjänsten har vuxit under senare år och en ytterligare enhetschef behövs
för att ha ett rimligt antal underställda medarbetare. För att klara detta utan
att behöva anställa en ytterligare enhetschef har en chefstjänst flyttats från
Södergården till hemtjänsten. Detta innebär att förvaltningen inte behöver
anställa en ytterligare enhetschef, ca 750 tkr.
6. Ökade intäkter
Hyran på särskilt boende har inte höjts på flera år. Förvaltningen har sedan
länge ett uppdrag från nämnden att höja hyran till en lämplig nivå. Detta har
varit en långdragen och svårmanövrerad process men vi har nu kommit fram
till en överenskommelse med hyresgästföreningen om nya hyresnivåer att
gälla från 2022. Om hyreshöjningen kan genomföras i sin helhet från
årsskiftet får nämnden en intäktsökning med ca 1 300 tkr. Om hyreshöjningen kommer att ske i två etapper blir intäktsökningen 975 tkr 2022,
detta är ett beslut som kommer att fattas av socialnämnden,
Inför 2021 hade Barn- och utbildningsnämnden föreslaget effektiviseringar
motsvarande 7 mnkr för att få en ekonomi i balans, hittills har alla de
föreslagna åtgärderna genomförts och har fått en prognosisterad helårseffekt
på cirka 9,9 mnkr. Torts åtgärderna prognosisterar Barn- och
utbildningsnämnden ett underskott på -7,6 mnkr. För att klara av att klara att
få en budget i balans har Barn- och utbildningsförvaltningen tagit fram
ytterligare effektiviseringar motsvarande underskottet som de föreslagit och
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att inte genomföra. De
föreslagna effektiviseringarna redovisas nedan:
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Vår handläggare

Adressat

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

Barn- och utbildningsnämnden

Svar på återremiss - Ekonomisk uppföljning
2021
Förslag till beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att genomföra åtgärder enligt
alternativ 1

Sammanfattning
Sammanfattning av förslag på sparåtgärder
Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1:
Inför 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden om
kostnadsminskningar motsvarande 7 Mkr. Vissa av åtgärderna genomfördes
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.

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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Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 2:
Att på kort sikt sänka kostnaderna med bibehållen kvalitet är inte möjligt.
Varken de interkommunala ersättningarna eller lokalkostnaderna är
påverkansbara på kort sikt. Den enskilt största kostnadsposten består av
personal och löner. Det är också där som kostnadsminskningarna måste ske
när sparkraven ska genomföras. Det innebär i praktiken att det generellt blir
fler barn/elever/studenter per anställd i förskola och skola. Det finns inte
något absolut linjärt samband mellan ekonomi och resultat, men det är
troligt att minskade resurser riskerar att sänka kvaliteten.
De sparförslag som tidigare har presenterats i form av personalminskningar
kommer därför oundvikligen att återigen bli aktuella.
Den frågan som återstår blir - vilken är den godtagbara nivån för kvaliteten,
vad har vi råd med och i vilken mån vi klarar att uppfylla skollagens krav?
Det finns en uppenbar risk att minskade resurser i förskola och skola kan
leda till oönskade konsekvenser i form av att skollagens krav inte uppfylls
vilket då också leder till ett ökande antal anmälningar till Skolinspektionen
samt Barn- och elevombudet gällande bristande stöd, arbetsro och trygghet.
Detta kommer också att innebära ett ökat administrativt tryck på både
personal och ledning.
Barn och utbildningsnämnden beslutar att dra ned med ytterligare 7,6 Mkr

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-09
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-21

Sida 15 (389)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

3 (4)

Datum

Diarienummer

2021-09-21

BUN 2021/40

Ert datum

Er beteckning

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16
Barn- och utbildningsnämnd 2021-03-24 (2021-03-24 BUN §26)
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-20
KS 2021-04-26 § 75 Ekonomisk uppföljning 2021
BUN 2021-04-28 § 39 Ekonomisk uppföljning 2021
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-18
Ekonomisk redovisning januari till maj 2021, årsprognos samt ytterligare
åtgärder 2021 06 11
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-11
Barn- och utbildningsnämnd 2021-06-16 (2021-06-16 BUN §62)
KS 2021-06-21 § 143 Ekonomisk uppföljning 2021
Ekonomisk uppföljning 2021 för barn- och utbildningsnämnden, januari till
juni
Svar på återremiss från kommunstyrelsen gällande ekonomiskt läge
BUN 2021-08-25 § 69 Ekonomisk uppföljning 2021
BUN 2021-08-25 § 70 Svar på återremiss från kommunstyrelsen gällande
ekonomiskt läge

Fredrik Bergh
Barn- och utbildningschef

Skickas till
Kommunstyrelsen
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Hur har budgetunderskottet uppstått?
Det budgetunderskott som nu, under 2021, prognosticeras beror främst på två orsaker:
•
•

Ingen kommunal finansiering av SFI
Ökade kostnader för särskola

Att tillhandahålla SFI är enligt skollagen ett kommunalt uppdrag. Kungsörs kommun har under flera
år bedrivit verksamheten utan att ha någon finansiering via den kommunala budgeten. Det har varit
möjligt på grund av att bidragen från Migrationsverket för de personer som är asylsökande har
kunnat användas till bland annat SFI. Under tidigare år har inte hela bidragsbeloppet från
Migrationsverket använts, utan delar av bidragen har varit en del av hela kommunens positiva
ekonomiska resultat. Dilemmat med att inte ha någon kommunal finansiering för SFI som är en
lagstadgad verksamhet har lyfts under flera års tid. Antalet elever som läser SFI har minskat under de
senaste tre åren. Då har också organisationen minskats i samma omfattning. Inför budgetåret var det
7 Mkr som behövdes för att kunna bedriva verksamheten vilket medförde att sparkravet på hela
barn- och utbildningsförvaltningen ökade med samma belopp.

Kungsörs kommun har inte någon särskola i egen regi. Det finns också några elever som är inskrivna i
särskolan men som har sin skolgång integrerad med grundskolan i Kungsör.
Majoriteten av de elever som är inskrivna i särskolan får sin undervisning i Köpings särskola. För
dessa elever utgår interkommunal ersättning till Köpings kommun enligt självkostnadsprincip.
Ersättningen är direkt kopplad till antalet elever inom särskolan. Dvs ett ökat antal elever innebär
direkt en ökad kostnad för Kungsörs kommun. Inför budgetåret 2021 ökade kostnaden för särskolan
med 2,9 Mkr kr. Inför 2022 kommer kostnaden att öka med ytterligare drygt 3,8 M kr.

Förutsättningar inför budgetåret 2021
Kommunfullmäktiges beslut om ekonomiska ramar Inför 2021 utgick från budgeten för 2020 med ett
generellt sparkrav på 2%. Det gjordes inte någon justering på grund av demografiska effekter eller
ändrade nivåer för statsbidrag.

Det innebar att det totala sparkravet utgjordes av
•
•
•
•
•

det generella sparkravet på 2%
ökade kostnaderna för särskolan
ökade kostnad för gymnasiets interkommunala ersättningar
ökning med en förskoleklass/åk1
kostnader för Komvux/SFI (som tidigare finansierats via statliga bidrag via Migrationsverket).

Budgetens totala ram ändrades med 2% men det totala sparkravet för förskola, grundskola och
komvux blev 16 Mkr. Dessutom finns andra behov tex fortbildningsinsatser, kvalitetsutvecklare och
IT-strateg som inte heller kunde tillgodoses.
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Beskrivning över redan beslutade och genomförda sparåtgärder. (12
heltidstjänster under 2021)
Inför budgetåret 2021 har nedanstående åtgärder beslutats av barn- och utbildningsnämnden.
Samtliga punkter kommer att vara genomförda under 2021. Redovisningens struktur och notation är
den samma som vid barn- och utbildningsnämndens beslut.
B. Generellt sparkrav på 2 % och dess konsekvenser.

- 5 Mkr

•

– 85 kkr.

Förändrade skolskjutsgränser för elever i grundskolan.
Nuläge
Förslag
Årskurs F-3
2,0 km
3,0 km
Årskurs 4-6
3,0 km
4,0 km
Årskurs 7-9
4,0 km
5,0 km

Genomförd åtgärd:
De beslutade skolskjutsgränserna ligger till grund för planeringen av nästa
läsårs skolskjutsorganisation. Den förväntade ekonomiska effekten förväntas
bli ca -40 kkr.
•

Minskning av två tjänster inom grundskolans tidigare år. – 1 Mkr
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till
mindre möjlighet att tillgodose både stödbehov till de elever som behöver
det och extra utmaningar för de elever som har behov av detta. Det finns
en risk att antalet konflikter kommer att öka och att antalet anmälningar
till Skolinspektionen gällande både kränkningar och bristande stöd blir
fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration.
Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns
också en risk att behöriga lärare slutar.

Genomförd åtgärd:
Inför vårterminen har det skett en minskning med en lärartjänst för
grundskolans tidigare år. Från och med halvårsskiftet 2021 kommer det att
minskas med ytterligare två lärartjänster samt tre elevassistenter. Dessutom
har organisationen ökat med en förskoleklass/åk1, där endast en person i
stället för två har anställts. Den förväntade minskningen bli 1 till 1,5 Mkr.
En konsekvens av minskat antal elevassistenter blir att lärarna får ha klasserna
själva till stor del och att eleverna som har särskilda behov inte kommer kunna
få lika mycket hjälp som vi kunnat erbjuda tidigare. Resursernas tid på fritids
dras också in och det innebär att fritidshemmet med sina avdelningar kommer
få betydligt större barngrupper, vilket ger mindre tid till varje enskilt barn samt
att vi inte kommer kunna erbjuda lika många aktiviteter. En minskning av
studiehandledningen drabbar alla de elever vi har som är i behov av
studiehandledning men som i dagsläget inte får det/ eller får för lite av det.
•

Minskning av två tjänster inom grundskolan åk 4–9.
-1 Mkr
Mindre möjlighet till särskilt stöd till barn i behov av stöd. Det leder till
mindre möjlighet till att tillgodose både stödbehov till de elever som
behöver det och extra utmaningar för de elever som har behov av detta.
Det finns en risk att antalet konflikter kommer att öka och att antalet
anmälningar till Skolinspektionen gällande både kränkningar och
bristande stöd blir fler, vilket i sin tur leder till en ökande administration.
3
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Arbetsbelastningen på kvarvarande lärare kommer att öka. Det finns en
risk att behöriga lärare slutar. Det finns stor risk för att den positiva
utvecklingen inom grundskolan bryts och att fler elever på nytt väljer
externa skolor.
Genomförd åtgärd:
Från och med ht-2021 kommer att organisationen att minskas med fem
personer. Det gäller elevhandledartjänster och motsvarar ca fyra
heltidstjänster. Utöver det kan det vara möjligt att det även sker en minskning
av antalet lärartjänster. Den förväntade kostnadsminskningen blir mellan 500
kkr. och 1 Mkr.
Konsekvenser som kommer att inträffa är att de strukturerade
rastaktiviteterna inte kan erbjudas i full utsträckning, stödet till enskilda elever
kommer att minska samt att arbetssituationen för skolans lärare blir mer
ansträngd. Det finns en risk för ett ökat antal kränkningsanmälningar och
tillbud.
•

Minskad personaltäthet inom förskolan, tre tjänster.
-1,5 Mkr
Lägre bemanning ökar risken för stress bland barn och personal. Detta
minskar möjligheten till kreativa lekar och social träning. Vilket kan leda
till fler konflikter som kan innebära kränkningar.

Genomförd åtgärd:
Den samlade åtgärden och konsekvensen är redovisad under punkten ”D”
nedan.
•

Minskad personaltäthet inom gymnasie- och vuxenutbildningen
-750kkr.
Minskat stöd för elever inom vuxenutbildningen, till största delen inom
SFI och grundläggande vuxenutbildningen. Konsekvensen blir lägre
kvalitet på undervisningen samt högre belastning på övrig undervisande
personal.
Minskat elevstöd för elever inom introduktionsprogrammet.
Konsekvenserna blir sannolikt ökad frånvaro för eleverna. Färre elever
som kommer att kunna bli behöriga till nationella program och/eller
längre tid för att kunna bli behöriga. Ökad otrygghet bland övriga elever
samt personal.
En konsekvens som gäller för både vuxenutbildningen och gymnasiet är
att andelen personer som hamnar i arbetslöshet ökar.

Genomförd åtgärd:
Den samlade åtgärden och konsekvensen är redovisad under punkten ”C”
nedan.
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C. VIVA och gymnasiet, ytterligare besparing.
-750 kkr.
Kostnadsökningen för gymnasieutbildningar har minskats med ca 1 Mkr
på grund av att verksamheten i egen regi har utökats med ”individuellt
alternativ” som har till syfte att elever ska kunna gå vidare till
yrkesutbildning, annan fortsatt utbildning eller ut på arbetsmarknaden.
Tidigare bedrevs endast ”språkintroduktion” i egen regi. Inom
programmet finns det elever med behov av olika former av extra
stödinsatser. Genom att bedriva introduktionsprogrammet i egen regi i
anslutning till Kungsörs övriga vuxenutbildning finns det synergieffekter
som gör att den totala kostnaden blir lägre än om varje utbildning hade
köpts av annan anordnare.
Inför 2021 har reglerna för statsbidrag gällande yrkesvux ändrats i och
med att villkoret för medfinansiering har sänkts. Detta har möjliggjort
ökade synergieffekter med övriga delar inom VIVA vilket innebär en
möjlig kostnadsminskning med -750 kkr.
750 kkr.
Genomförd åtgärd:
Det åtgärder som nu är verkställda och planerade kommer under 2021
förväntas bli ca 1,5 Mkr.
Enheten har minskat sin organisation i samband med att antalet elever inom
bland annat SFI har minskat. Det har också gjorts övriga besparingar som får
konsekvensen att möjligheten till att erbjuda yrkesutbildningar minskar, vilket
i sin tur kan leda till ökad arbetslöshet.
D. Ytterligare besparing inom förskolan
-1,5Mkr.
• Avveckling av lokaler. Lokalkostnaden för förskoleavdelningar varierar
från 159 kkr. till 480 kkr per avdelning. Största ekonomiska effektivisering
skulle ske om de två avdelningar med högst hyra skulle avvecklas, den
hyresminskningen motsvarar ca två heltidstjänster (-960kkr).
Den totala kvalitetssänkningen för förskolan skulle dock bli mindre om två
lokaler som endast rymmer varsin förskoleavdelning avvecklades.
Avveckling av Smultrongården (185 kkr) och Solbacken (300 kkr).
-485 kkr.
• Ytterligare 2 tjänster inom förskolan. Det innebär att antalet barn per
anställd ökar. För varje avdelning innebär det att genomsnittsantalet barn
ökar från 16,9 till 18,8 per avdelning i genomsnitt. Eftersom det inte är
lämpligt att öka grupperna för de minsta barnen i den omfattningen blir
effekten att antalet barn i syskonavdelningen istället behöver öka med 3
till 5 barn per avdelning. Det innebär en svårighet att följa Skolverkets
rekommendationer om att arbetet inom förskolan ska ske i mindre
barngrupper. För barn som är 1–3 år är riktmärket för barngruppers
storlek 6–12 barn. För barn som är 4–5 år är riktmärket 9–15 barn.
Riktmärkena finns i kommentartexten i Skolverkets allmänna råd om
måluppfyllelse i förskolan.
Genomförd åtgärd:
Lokaler för två förskoleavdelningar har sagts upp. Inför vårterminen 2021 har
förskolans organisation minskats med tre heltidstjänster. Ytterligare tre
heltidstjänster kommer att tas bort från och med april 2021. Det tillsammans
med en mycket restriktiv tillsättning av vikarier förväntas ge effekten att den
totala ekonomiska minskningen under 2021 blir ca 3 Mkr.
5
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Den minskade lokalytan kan innebära förskolan inte längre klarar att erbjuda
plats inom garantitiden fyra månader.
Övriga konsekvenser är att kvaliteten sjunker och att arbetsbelastningen på
personalen ökar.

Beslut av BUN i mars 2021
Barn- och utbildningsnämnden fattade 2021-03-24 beslut om att föreslå kommunstyrelsen att de
tidigare föreslagna åtgärderna för att minska kostnaderna skulle anses tillräckliga.
§ 25 Budget 2021 Diarienummer BUN 2020/78
Beslut
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.

Beslut i KF – 4Mkr. Insatser för elever i behov av stöd.
Enligt beslut i kommunfullmäktige, 2021-05-10, ska de tillkommande ekonomiska medlen till barnoch utbildningsnämnden användas till för förstärkning till elever med särskilda behov inom
grundskolan och förskolan samt att tidigare förslag om begränsat öppethållande på fritidsgårdarna ej
genomförs.

§ 87 Budget 2021 - hantering av ny prognos och tillkommande medel, Diarienummer KS 2020/90
Beslut
Kommunfullmäktige att besluta att de 7 mkr som det förstärkta ekonomiska prognosläget medger
fördelas enligt följande:
• 4 mkr till Barn- och utbildningsnämnden för förstärkning till elever med särskilda behov inom
grundskolan och förskolan samt att tidigare förslag om begränsat öppethållande på fritidsgårdarna
ej genomförs
• 3 mkr till Socialnämnden att användas för ökade kostnader för placeringar och öppnande av platser
inom särskilt boende på Södergården
Kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återrapportera hur de extra
medlen används till kommunfullmäktiges sammanträde i september 2021.
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Redovisning för BUN, juni 2021 samt beslut. 2021-06-16
Ekonomisk uppföljning för januari-maj 2021 samt årsprognos
Vid barn- och utbildningsnämndens möte i juni redovisades ekonomiskt resultat för januari till maj
2021 samt årsprognos för 2021.
BUF. Januari-maj 2021 exklusive semesterlöneskuld
Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Årsbgt

Årsprognos Kommentar

94 367

92 667

-1 701

222 400

-9 800 000

100 Nämnd- och styrelsev

328

315

-13

757

0

330 Musikskola

370

414

44

994

0

350 Fritidsgårdar

835

1 003

168

2 407

0

20 602

20 755

154

49 813

0
0

407 Förskola
412 Pedagogisk omsorg

411

387

-24

930

440 Grundskola

39 144

40 528

1 384

97 267

0

1

450 Gymnasieskola

18 344

18 943

599

45 462

500 000

2

453 Särskola

8 107

7 278

-828

17 468

-2 000 000

3

470 Vuxenutbildning

3 683

3 648

-35

8 754

0

920 Gemensamma verksamheter

2 544

-605

-3 149

-1 452

-8 300 000

Årsprognos

4

BUF. Januari-maj 2021 inklusive semesterlöneskuld
Verksamhet

Utfall

Budget

Avvikelse

Årsbgt

102 778

92 667

-10 111

222 400

100 Nämnd- och styrelsev

328

315

-13

757

0

330 Musikskola

455

414

-41

994

0

350 Fritidsgårdar

893

1 003

110

2 407

0

22 389

20 755

-1 633

49 813

0

411

387

-24

930

0

440 Grundskola

44 847

40 528

-4 319

97 267

0

1

450 Gymnasieskola

18 497

18 943

445

45 462

500 000

2

453 Särskola

8 143

7 278

-865

17 468

-2 000 000

3

470 Vuxenutbildning

4 128

3 648

-481

8 754

0

920 Gemensamma verksamheter

2 686

-605

-3 291

-1 452

-8 300 000

407 Förskola
412 Pedagogisk omsorg

-9 800 000 Kommentar

4

Kommentar
1

Interkommunala ersättningar från andra kommuner som ännu inte har fakturerats

2

Något färre elever än tidigare prognosticerat

3

Ökat elevantal inom särskolan. Både inflyttningar och nya inskrivna

4

Återstående del av totalt sparkrav
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Ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna och att sträva mot att komma i ekonomisk
ram
Under våren 2021 har förslag, i samarbete med extern konsult, tagits fram för att kunna sänka
kostnadsnivån och öka effektiviteten. Dessa förslag har presenterats för och godkänts av barn- och
utbildningsnämnden.
Aktiviteter

Förväntad
kostnadsminskning
-1 000 000 för
budgetåret 2022.
-500 000 för
budgetåret 2021

Kommentar, antagande och förutsättning

Samverkan med
socialförvaltning kring
elever med stora behov i
samband med
gymnasieutbildningar.
Pågår

-2 500 000 för
budgetåret 2022

Beräkningen utgår från att hälften av de elever som
väljer boende som bekostas av LSS i stället väljer ett
lokalt alternativ. Besparingen ger effekt inom
socialförvaltningen. Att skapa ett utökat alternativ
inom Kungsörs gymnasieskola för de elever som har
stora behov och dessutom kommer att studera på
introduktionsprogrammet kommer innebära en utökad
kostnad för barn- och utbildningsförvaltningen. Den
utökade kostnaden för själva utbildningen kommer
dock att vara avsevärt lägre än den kostnadsminskning
inom LSS som blir om alternativen genomförs på
hemmaplan i Kungsör.

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

-400 000 för
budgetåret 2022

Beräkningen utgår ifrån att kostnaden för särskilt stöd
pga social problematik minskar

Utveckla integrerad
särskola. Pågår

Skapa fler praktikplatser
inom hela kommunen och
utbilda fler handledare

-250 000 för
budgetåret 2022

Prognosen för 2022 visar att den totala kostnaden för
särskola kommer att öka med 5 Mkr på grund av att
antalet elever som har rätt till särskola ökar. Genom att
erbjuda möjligheten till integrerade särskola för elever
i åldrarna från förskoleklass till och med årskurs 3 i
Kungsörs skolor förväntas kostnadsökningen minska
med 1 Mkr. Dvs från 5 Mkr till 4 Mkr. En
förutsättning är då att föräldrar och elever väljer den
integrerade särskolegruppen i F-3.

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse. Effekter: Fler ämnen per lärare ger
färre lärarkontakter för elever och färre elevkontakter
för lärare, mer samarbete kring elever med låg
motivation, ökad kvalité i undervisningen, ökat
kunskapsresultat hos elever. Det innebär sannolikt
minskade kostnader i framtiden för gymnasiets
interkommunala ersättningar.
Både inför lov, helger och vanliga vardagar förs en
dialog med barn och elevers vårdnadshavare om vikten
av att ge relevant information om vilka tillsynsbehov
som finns. Det förekommer tyvärr ofta att
vårdnadshavare uppger att det finns tillsynsbehov vid
till exempel lov samt att den uppgiften ändras utan
framförhållning när "mor- eller farföräldrar kan ta
barnen".
Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse. Det innebär inte någon besparing på
kort sikt. Det leder däremot till att fler förväntas kunna
ha egen försörjning och bidra som skattebetalare.
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Utveckla lokalt lärcentra –
Fler utbildningar inom
kommunen

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse. Det innebär inte någon besparing på
kort sikt. Det leder däremot till att fler förväntas kunna
ha egen försörjning och bidra som skattebetalare.

Utveckla gemsamma
strategier kring arbetet
elever/barn med särskilda
behov från förskola till
gymnasiet

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse. Effekter: Större möjlighet att hjälpa
elever med särskilda behov INOM kommunen, färre
särskoleplatser hos andra kommuner, ökad kvalité i
undervisningen, högre andel elever som når målen

Skapa en
resursskola/resurscenter
för elever med särskilda
behov inom kommunen

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse

Allas ansvar att informera
om studie- och
yrkesvägledning

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse. Effekter: Att tidigt väcka intresse för
olika yrken, att fler provar olika yrken, större intresse
för yrken med brist på personal, bättre
praktikmatchning, fler elever som gör rätt gymnasieval,
fler i arbete, lägre arbetslöshet
Genom att samordna resurser förväntas den totala
kostnaden minska. Det krävs dock att stor hänsyn tas
till att inte minska förutsättningarna för en god
inkludering.

Resursgrupp för elever
med särskilda behov

-250 000 för
budgetåret 2022.
-100 000 för
budgetåret 2021

Kvalitetsutvecklare

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse

Ökad dialog/förståelse
mellan politik och
verksamhet
IT-strateg/pedagog

Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse
Åtgärdens effekt förväntas synas genom högre
måluppfyllelse

§ 62 Ekonomisk uppföljning juni 2021 Diarienummer BUN 2021/40
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen och lämna den till
kommunstyrelsen för kännedom.
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Återremiss i KS, Juni 2021. 2021-06-21
§ 143 Ekonomisk uppföljning 2021 Diarienummer KS 2020/468
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Socialchefens rapport.
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Barn- och utbildningsnämnden och beslutar att Barnoch utbildningsnämnden ska se över alla sina verksamheters ekonomi för att hitta alternativa förslag
till åtgärder som sänker kostnaderna.
Sammanfattning
Socialchefen och Förvaltningschefen för Barn- och utbildningsförvaltningen har rapporterat åtgärder
till sina respektive nämnder för att få en budget i balans till årets slut. Rapporterna biläggs denna
tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-08 Ekonomisk uppföljning
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Redovisning av förutsättningar för BUN, juni 2021
Beskrivning av budget och förutsättningar för respektive verksamhetsområde inom
BUN
Bilden nedan visar hur budgeten är fördelad inom barn- och utbildningsförvaltningen. Eftersom
samtliga sparåtgärder, som behövdes för att klara hela budgetunderskottet, inte är beslutade och
genomförda innebär det att budgeten är underfinansierad med ca 9 Mkr för personalkostnader i
form av löner. Orsaken till budgetunderskottet beror främst på ökade kommunala ersättningar till
andra kommuner samt statsbidrag som har upphört.
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Fördelning av kostnader inom Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen. Del av KS, HR och ekonomi
Löner
Övrig personalkostnader,
Lokaler
Kapitaltjänst
IKT
Livmedels- och hälsotillsyn
IKE
Livsmedel
Läromedel
Transporter
Förbrukning
Intäkter, musikskola
Intäkter, barnomsorgsavgifter
Intäkter, IKE
Intäkter, statsbidrag
Intäkter, övriga. Bl.a. momsåtersökning
Köp av extern tjänst. Skolläkare och logoped
Kultur och teater

7 362 000
141 938 000
1 027 000
19 792 000
1 761 000
5 521 000
54 000
62 724 000
0
1 135 000
7 797 000
1 784 000
-90 000
-5 390 000
-3 630 000
-18 905 000
-814 000
287 000
47 000

Summa:

222 400 000

Inför 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden om kostnadsminskningar motsvarande 7 Mkr.
Vissa av åtgärderna genomfördes 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.
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Ekonomisk uppföljning för januari-augusti 2021 samt årsprognos

Resultat januari till augusti samt
årsprognos 2021
Verksamhet
20 Barn och utbildningsförvaltning
100 Nämnd- och styrelse
330 Musikskola

Utfall

Budget

Avvikelse

Årsbgt

Avvikelse årsprognos Kommentar

150 509

150 964

454

226 571

-7 630

496

505

8

757

0

667

678

11

1 018

0

1 466

1 615

148

2 425

120

1

33 369

33 803

434

50 768

500

2

555

620

65

930

0

440 Grundskola

65 971

65 806

-165

98 809

1 000

3

450 Gymnasieskola

28 743

30 353

1 611

45 531

1 500

4

453 Särskola

350 Fritidsgårdar
407 Förskola
412 Pedagogisk omsorg

13 516

11 621

-1 894

17 391

-3 750

5

470 Vuxenutbildning

5 726

5 962

236

8 943

500

6

920 Gemensamma verksamheter

4 399

429

-3 969

2 659

-7 500

7

Kommentar
1 Minskat öppethållande under pandemin
2 Effekt av insatta sparåtgärder som har varit möjliga

3
4
5
6
7

att genomföra på grund av minskat tryck i samband
med pandemin.
Effekt av insatta sparåtgärder.
Något färre elever än prognosticerat.
Fler elever än prognosticerat. Inflyttningar och nya
inskrivna.
Effekt av insatta sparåtgärder.
Återstående del av det totala sparkravet.

Enligt prognosen ovan kommer samtliga enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen att ha
minskat sina kostnader utöver de sparåtgärder som beslutades inför 2021.
Det gäller:
•
•
•
•

Minskade kostnader för förskolan med 500 kkr.
Minskade kostnader för grundskolan med 1 Mkr
Förväntat resultat för gymnasieskolan 1,5 Mkr
Minskade kostnader för vuxenutbildningen 500 kkr

Den kostnadspost som tyvärr går åt andra hållet är gäller de interkommunala kostnaderna för
särskolan som förväntas öka med 3,75 Mkr mer än prognosticerat. Orsaken är att det är fler elever
som blivit inskrivna i särskolan. Det beror både på inflyttning och att fler elever än förväntat har
bedömts ha rätt till särskola.
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Förskolan och pedagogisk omsorg.
Den totala budgeten för förskolans verksamhet under 2021 är 49 813 kkr. Den pedagogiska
omsorgen (vilket motsvarar det som förr kallades ”dagmamma”) har en budget på 930 kkr.
Enligt beslut av barn- och utbildningsnämnden har antalet förskoleavdelningar minskats. Under
senaste året har det på grund av pandemin varit färre barn inskrivna i förskolan jämfört med tidigare
år.
Prognosen för 2022 och kommande år är att antalet barn i förskoleålder kommer att öka.

Statistik från Befolkningsprognos 2021-2030, Kungsörs kommun, Statisticon

Andel barn i åldern 1-5 år i Kungsörs kommun som är inskrivna i kommunal förskola.
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Fram till och med augusti 2021 anges faktiskt antal. Från september och framåt anges de som i har
ansökt om plats.

Andel inskrivna barn i kommunal förskola i Kungsör
2018
Invånare 1 år, antal

Kungsör

Invånare 2 år, antal

Kungsör

Invånare 3 år, antal

Kungsör

Invånare 4 år, antal

Kungsör

Invånare 5 år, antal

Kungsör

Antal 1-5 år
Antal inskrivna i förskolan
Andel inskrivna i förskolan

2019

2020

98
106
103
103
104

109
96
97
108
103

97
109
107
100
99

514
448
87,2%

513
473
92,2%

512
472
92,2%

Antalet barn i åldern 1 till 5 år var 508 st den sista juni 2021. Antal inskrivna barn i förskolan var vid
samma tidpunkt 428 st. Under de två sista åren har 92,2 % av alla barn i Kungsörs kommun varit
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inskrivna i förskolan. Om samma andel förväntas bli inskrivna under 2021 så innebär det att 468 barn
kommer att ha behov av förskoleplats under 2021.
Mot bakgrund av att antalet barn i förskoleålder och antalet invånare ökar i Kungsör samt att det
finns många barn som i dagsläget ännu inte är inskrivna i förskolan är det högst troligt att antalet
barn i förskolan kommer att öka under det närmaste året. Detta under förutsättning att pandemin
förväntas avta. Det kommer i sig att innebära ett ökat tryck på förskolorna.
De ändrade regler inom lagen om anställningsskydd, LAS, kommer att innebära att flera tjänster
omvandlas till tillsvidareanställningar vilket i sin tur riskerar att det ökad rotation samt ökad
administration. Exakt vilka de ekonomiska konsekvenserna blir är i dagsläget inte helt klart.
Möjliga sparåtgärder inom förskolan
Om kostnaderna ska sänkas ytterligare blir det nödvändigt att minska antalet anställda inom
förskolan vilket innebär fler barn per anställd. Det dagsaktuella antalet barn per avdelning är 15,9
barn/förskoleavdelning. Efter den förväntade ökningen blir antalet barn per avdelning 17,3 i
genomsnitt. Om man vill undvika att ha fler än 15 barn per barn i småbarnsavdelningarna (För barn i
åldern 1-3 år) så blir genomsnittet för övriga avdelningar 19,8 barn per avdelning.
Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•

Behålla besparingar på 3 Mkr enligt vad som beslutades av barn och utbildningsnämnden
inför 2021
Information till vårdnadshavare för att alltid kunna optimera bemanning
Fortbildningsinsatser för personal för att i ännu högre grad kunna möta varje barn utifrån
dess förutsättningar.
Se över möjligheten till att skapa kommungemensam vikarieanskaffning
Långsiktigt planera för att ha förskolor med en effektiv struktur enligt den modell som byggs i
den nya förskolan Paletten. Det finns tillfälliga moduler på både Malmberga och Kinnekulle
förskolor. Täcklunda har endast tre avdelningar.
Fortsätta med tidigare påbörjade utvecklingsområden med syfte att öka måluppfyllelsen och
effektivisera verksamheten:
Bemötande och ledarskap.
Stärka ledarskapet. Former för ett positivt bemötande. Hur kan undervisningen möta
barnens behov?
Digitalisering
Ska vara ett verktyg som stödjer barnens lärande. Hur blir det en kreativ och naturlig del av
lärandet?
Gemensam målbild.
Arbetslagsutveckling, ”dra åt samma håll”, gemensamma och förankrade rutiner, planer och
förhållningssätt.
Språkutvecklande arbetssätt
Uttrycka, förstå, tolka och använda begrepp och modeller i olika sammanhang.
Samverkan och utveckling
Övergångar mellan olika stadier eller enheter. Samverkan mellan förskola, skola, hem och
omvärlden.
Ämnesutveckling
Ämnesövergripande samarbeten.
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•

Kollegialt lärande.
Entreprenöriellt lärande (tex NTA)
Studie och yrkesvägledning.
Det är allas ansvar att ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse för det finns olika
yrkeskategorier som samverkar i samhället.

Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 2:
•

Besparingar enligt alternativ ett samt ytterligare kostnadsminskning med 2 Mkr vilket
motsvarar en minskning med ca fyra tjänster.

En konsekvens av åtgärder enligt alternativ 2 är att det blir svårare att samtidigt genomföra
långsiktiga sparåtgärderna enligt alternativ 1.
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Grundskolan
Den totala budgeten för grundskolans verksamhet under 2021 är 97 267 kkr.
Grundskolan har under ett par år haft relativt låg måluppfyllelse när det gäller elevernas meritvärden
och behörighet till gymnasiet. Under senaste läsåret har det dock skett förbättringar.

Vid barn- och utbildningsnämndens möte i juni lämnades följande rapport:
Kunskapsresultat Kung Karls skolan - Återrapport av tidigare ställd fråga
De extra insatser som genomförts under vårterminen 2021, bl.a mattefronten har gett resultat, vilket
gör att insatserna kommer att fortsätta även under nästa läsår. Insatserna har bidragit till ökade
meritvärden och till att fler elever är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet än från föregående
läsår.
Meritvärden för åk 9
läsår 19/20 177,65%
läsår 20/21 190,20%
Behörighet till yrkesprogram gymnasiet
läsår 19/20 74,1%
läsår 20/21 77,0%
Godkända betyg per ämne, åk 9
matematik ht 20
67%
matematik vt 21
79%
svenska vt 20
svenska vt 21

86%
91%

engelska vt 20
engelska vt 21

85%
91%

svenska som andra språk vt 20 65%
svenska som andra språk vt 21 81%
Reflektionen av resultatet är att det aktiva arbetet med att identifiera varje elevs behov på detaljnivå
för att kunna arbeta med det eleven saknar för att få ett godkänt betyg i kärnämnet har varit
framgångsrikt. Lärarna har sedan tillsammans med elev och vårdnadshavare gjort upp en plan för att
eleven ska nå målet att bli godkänd i ämnet. Det har lyckats då elev och vårdnadshavare varit aktiva i
arbetet.
Under redovisningen ställdes även frågor om resultaten för eleverna som slutar åk 8, vt21 och deras
möjligheter under sista läsåret i grundskolan.
Skolchefen svarar att det finns fortsatt behov av insatser för dessa elever även kommande läsår.

Vid barn- och utbildningsnämndens möte i augusti lämnades följande rapport:
Efter genomförd lovskola ökade antalet elever som blev behöriga till yrkesprogram med ytterligare
3%. Från 77% till 80%.
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Möjliga sparåtgärder inom grundskolan
Den absolut största kostnadeposten inom grundskolan utgörs av personalkostnader. Om
kostnaderna ska sänkas ytterligare medför det att antalet anställda måste minskas, vilket innebär fler
barn/elever per anställd. Exakt vilka personalgrupper som berörs mest är ett beslut som måste fattas
av ansvarig rektor. Enligt tidigare utredningar som genomförts av revisionen har Kungsörs kommun
låga overheadkostnader inom skolan.
Antalet elever per lärare är högre i Kungsör än i jämförbara kommuner, det är dock i nivå med landet
i stort. En minskning av antalet anställda kommer att innebära att antalet elever per lärare ökar.

Den totala kostnaden för grundskolans interkommunala kostnader är direkt kopplat till antalet elever
som går i skolor hos andra skolhuvudmän. Det antalet elever har minskat avsevärt sedan 2013. Den
kostnaden kan inte minskas på kort sikt. Det finns däremot en stor risk att kostnaden ökar igen om
kvaliteten i kommunens egna skolor sänks.
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Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1:
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Behålla besparingar på 2 Mkr enligt vad som beslutades av barn- och utbildningsnämnden
inför 2021.
Information till vårdnadshavare för att alltid kunna optimera bemanning inom
fritidshemmen.
Fortbildningsinsatser för personal för att i ännu högre grad kunna möta varje elev utifrån
dess förutsättningar.
Fördjupat samarbete med individ och familjeomsorgen för att på ett tidigt stadium kunna ge
relevant stöd där det behövs.
Se över möjligheten att fler hitta synergieffekter mellan grundskolan och integrerade
särskolegrupper.
Se över möjligheten till att skapa kommungemensam vikarieanskaffning
Fortsätta med tidigare påbörjade utvecklingsområden med syfte att öka måluppfyllelsen och
effektivisera verksamheten:
Bemötande och ledarskap i klassrummet.
Stärka ledarskapet i klassrummet. Former för ett positivt bemötande. Fokus på möjligheter i
undervisningen istället för problematik hos eleverna. Hur kan undervisningen möta elevernas
behov?
Digitalisering
Ska vara ett verktyg som stödjer elevernas lärande. Hur blir det en kreativ och naturlig del av
lärandet?
Gemensam målbild.
Arbetslagsutveckling, ”dra åt samma håll”, gemensamma och förankrade rutiner, planer och
förhållningssätt.
Språkutvecklande arbetssätt
Ingår i alla ämnen. Uttrycka, förstå, tolka och använda begrepp och modeller i olika
sammanhang.
Samverkan och utveckling
Övergångar mellan olika stadier eller enheter. Samverkan mellan skola, hem och omvärlden.
Ämnesutveckling
Utveckling inom ämneslagen.
Ämnesövergripande samarbeten.
Röda tråden inom respektive ämnen, (gäller även IKT).
Kollegialt lärande.
Entreprenöriellt lärande (tex NTA)
Bedömning, kartläggning och validering.
Att fortsätta elevernas utveckling från tidigare nivå. Gemensam struktur för kartläggning.
Kontinuerlig bedömning och feedback som blir en positiv del av lärandet. Synliggöra
lärandet.
Studie och yrkesvägledning.
Det är allas ansvar att i den ordinarie undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla en
förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett
underlag för deras framtida studie- och yrkesval.
Fritidshem
Lärandet inom fritidshemmen. Kopplingen till elevernas lärande i skolan.
Samverkan mellan våra olika enheter. Kopplingen mellan aktiviteter och mål.
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Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 2:
•

Besparingar enligt alternativ ett samt ytterligare kostnadsminskning med 3,9 Mkr vilket
motsvarar en minskning med ca åtta tjänster.

En konsekvens av åtgärder enligt alternativ 2 är att det blir svårare att samtidigt genomföra
långsiktiga sparåtgärderna enligt alternativ 1.
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Särskolan
Budget för 2021 är totalt 17 468 kkr för grundsärskola och gymnasiesärskola.
För barn med en konstaterad utvecklingsstörning är särskolan en lagstadgad rättighet. Kungsörs
kommun har inte någon särskola i egen regi. Det finns också några elever som är inskrivna i särskolan
men som har sin skolgång integrerad med grundskolan i Kungsör.
Majoriteten av de elever som är inskrivna i särskolan får sin undervisning i Köpings särskola. För
dessa elever utgår interkommunal ersättning till Köpings kommun enligt självkostnadsprincip.
Ersättningen är direkt kopplad till antalet elever inom särskolan. Dvs ett ökat antal elever innebär
direkt en ökad kostnad för Kungsörs kommun. Inför budgetåret 2021 ökade kostnaden för särskolan
med 2,9 Mkr kr. Inför 2022 kommer kostnaden att öka med ytterligare drygt 3,8 M kr. Det innebär att
kostnaden för särskola inför 2022 beräknas bli minst 24,9 Mkr (exkl löne- och kostnadsökningar).
Möjliga sparåtgärder inom särskolan
Genom att erbjuda integrerad särskola från förskoleklass till årskurs tre förväntas kostnadsökningen
minska med ca 1 Mkr.
På kort sikt är det inte möjligt att påverka kostnaden för interkommunala ersättningar för särskola.
Ersättningen till Köpings kommun följer dessutom självkostnadsprincipen.
På längre sikt bör möjligheten till att ytterligare erbjuda integrerad särskola på hemmaplan beaktas.
Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1:
•

Fortsätta arbetet med att erbjuda integrerad förskola som ett alternativ.
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VIVA, gymnasiet, komvux och integrationsenheten
Den totala budgeten är 58 773 kkr. Vid senaste sammanträdet för barn- och utbildningsnämnden
redovisas kostnadsnivåer och beräknade kostnadsnivåer om verksamheten skulle utföras av annan
anordnare. Se bilaga 1.
Under 2021 har ytterligare effektiviseringar genomförts inom enheten. Enligt senaste ekonomiska
uppföljning som gjorts i samband med delårsbokslutet för januari till augusti förväntas VIVA minska
sina kostnader med ca 2 Mkr jämfört med budgeten. Den största posten, 1,5 Mkr, beror på att
gymnasiet förväntas få lägre kostnader än prognosticerats. Personalminskningar inom SFI på ca 600
kkr bidrag också till att minska kostnaderna.
Utfall

Budget

Avvikelse

Årsbgt

Avvikelse
årsprognos

Grund vux

1 068 793

971 101

-97 693

1 457 176

-100 000

Gymn vux

700 725

789 567

88 843

1 184 719

100 000

Gymnasiet, ext

26 409 753

27 888 000

1 478 247

1 500 000

Gymnasiet, Kungsör

1 870 561

2 027 480

156 919

41 832
000
3 042 249

Integration

1 211 545

1 011 940

-199 605

1 517 948

0

Lokaler

955 312

920 667

-34 645

1 381 000

0

Lokaler

461 051

460 000

-1 051

690 000

0

Lärvux

25 000

68 000

43 000

102 000

50 000

SFI

2 697 927

3 498 923

800 996

5 248 516

600 000

SYV, IT, adm, mm

1 912 810

2 127 428

214 618

3 196 566

220 000

Yrkesvux

18 332

-377 902

-396 234

-567 327

-567 327

Summa:

37 331 809

39 385 203

2 053 394

59 084
848

2 002 673

Verksamhet

200 000

Möjliga sparåtgärder inom VIVA
Den enskilt största kostnadsposten utgörs av interkommunala ersättningar för gymnasiet. Inför 2021
tecknades avtal med Arboga och Köpings kommuner som innebär att nivån för den interkommunala
ersättningen motsvarar genomsnittet i Sverige. På kort sikt är det inte möjligt att påverka den
kostnaden. Den billigaste lösningen, på längre sikt, vore att ha samverkansavtal endast med
Eskilstuna kommun. Det skulle innebära en kostnadssänkning med ca 1,3 Mkr per år. Den negativa
konsekvensen vore att eleverna från Kungsör inte längre var förstahandssökande till Arboga och
Köping samt att det övriga samarbetet inom KAK-området sannolikt skulle få något sämre
förutsättningar.
Enligt den redovisning som tidigare gjorts, se bilaga 1, är det inte möjligt att sänka kostnaderna för
Komvux om motsvarande utbildning ska köpas av någon annan närliggande huvudman.
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Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

Behålla besparingar på 1,5 Mkr enligt vad som beslutades av barn- och utbildningsnämnden
inför 2021.
Fortsatt samarbete inom KAK för att kunna skapa utbildningsplatser som blir
kostnadseffektiva och leder till bra resultat för eleverna.
Fortbildningsinsatser för personal för att i ännu högre grad kunna möta varje elev utifrån
dess förutsättningar.
Se över möjligheten till att skapa kommungemensam vikarieanskaffning
Samverkan med IFO
Fortsatt utveckling av arbetet med KAA
Fortsatt arbete med lokala jobbspår i samarbete med …
Ytterligare effektiviseringar som gjorts inom VIVA under 2021 innebär att kostnaden för SFI
sänkts med 600 kkr jämfört med budget för 2021.
Fortsätta med tidigare påbörjade utvecklingsområden med syfte att öka måluppfyllelsen och
effektivisera verksamheten:
Bemötande och ledarskap i klassrummet.
Stärka ledarskapet i klassrummet. Former för ett positivt bemötande. Fokus på möjligheter i
undervisningen istället för problematik hos eleverna. Hur kan undervisningen möta elevernas
behov?
Digitalisering
Ska vara ett verktyg som stödjer elevernas lärande. Hur blir det en kreativ och naturlig del av
lärandet?
Gemensam målbild.
Arbetslagsutveckling, ”dra åt samma håll”, gemensamma och förankrade rutiner, planer och
förhållningssätt.
Språkutvecklande arbetssätt
Ingår i alla ämnen. Uttrycka, förstå, tolka och använda begrepp och modeller i olika
sammanhang.
Samverkan och utveckling
Övergångar mellan olika stadier eller enheter. Samverkan mellan skola, hem och omvärlden.
Ämnesutveckling
Utveckling inom ämneslagen.
Ämnesövergripande samarbeten.
Röda tråden inom respektive ämnen, (gäller även IKT).
Kollegialt lärande.
Entreprenöriellt lärande (tex NTA)
Bedömning, kartläggning och validering.
Att fortsätta elevernas utveckling från tidigare nivå. Gemensam struktur för kartläggning.
Kontinuerlig bedömning och feedback som blir en positiv del av lärandet. Synliggöra
lärandet.
Studie och yrkesvägledning.
Det är allas ansvar att i den ordinarie undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla en
förståelse för hur kunskaper i ämnet kan ha betydelse i arbetslivet och på så sätt utgöra ett
underlag för deras framtida studie- och yrkesval.
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Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 2:
•

Besparingar enligt alternativ ett samt ytterligare kostnadsminskning med ca 400 kkr vilket
motsvarar minskning med knappt en tjänst.

En konsekvens av åtgärder enligt alternativ 2 är att det blir svårare att samtidigt genomföra
långsiktiga sparåtgärderna enligt alternativ 1. Det är troligt att en konsekvens blir att det inte
kommer att gå att fortsätta arbetet med ”Jobbspår” vilket i så fall medför att fler personer riskerar
att hamna i ett bidragsberoende.

Musikskolan
Musikskolans totala budget är 994 kkr. Det har hittills inte funnits någon politisk viljeinriktning av att
minska den verksamheten.
Kostnadsminskning enligt alternativ 2:
•

Avveckling av musikskolan

Fritidsgårdarna
Fritidsgårdarnas totala budget är 2407 kkr. Barn- och utbildningsnämnden beslutade inför 2021 att
minska öppethållande i Kungsör med en kväll i veckan med syfte att minska kostnaden. Enligt beslut i
kommunfullmäktige, 2021-05-10, ska en del av det tillfälliga tillskottet av 4 Mkr användas så att
nämndens tidigare beslut om begränsat öppethållande på fritidsgårdarna ej genomförs.
Kostnadsminskning enligt alternativ 1:
•

Minskat öppethållande enligt nivå som beslutades av barn- och utbildningsnämnden i
november 2020. Dvs det blir då öppet två kvällar per vecka i Valskog och fyra kvällar per
vecka i Kungsör jämfört med tre kvällar i veckan i Valskog och fem kvällar i veckan i Kungsör.

Kostnadsminskning enligt alternativ 2:
•

Avveckla fritidsgården i Valskog
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Nämnd, styrelse, gemensamma verksamheter inklusive ej genomfört sparkrav.
Nämnd, styrelse och gemensamma verksamheter har en budget på 3858 kkr. I det ingår bland annat
del av kostnaden för HR- och ekonomi, förvaltningsledning, arbetsmiljökostnader och
rektorsutbildning. Det ej genomförda sparkravet är på -9110 kkr. Det innebär att den sammanlagda
summan blir -6009 kkr.
Kostnadsminskning enligt alternativ 1:
•
•

Behålla beslutet om utökat avstånd för beviljande av skolskjuts
Minskat antal nämndsmöten

Kostnadsminskning enligt alternativ 2:
•

•

Enligt förslag ovan är musikskolan avvecklad (enligt alternativ 2), fritidsgården i Valskog har
också avvecklats det innebär att ca 10% av ledningsresursen för de skolgemensamma
verksamheterna kan omfördelas eller tas bort.
Minskat antal nämndsmöten per år.
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Sammanfattning av förslag på sparåtgärder
Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 1:
Inför 2021 beslutade barn- och utbildningsnämnden om kostnadsminskningar motsvarande 7 Mkr.
Vissa av åtgärderna genomfördes 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 barn- och 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.
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Fortsatt kostnadsminskning enligt alternativ 2:
Att på kort sikt sänka kostnaderna med bibehållen kvalitet är inte möjligt. Varken de interkommunala
ersättningarna eller lokalkostnaderna är påverkansbara på kort sikt. Den enskilt största
kostnadsposten består av personal och löner. Det är också där som kostnadsminskningarna måste
ske när sparkraven ska genomföras. Det innebär i praktiken att det generellt blir fler
barn/elever/studenter per anställd i förskola och skola. Det finns inte något absolut linjärt samband
mellan ekonomi och resultat, men det är troligt att minskade resurser riskerar att sänka kvaliteten.
De sparförslag som tidigare har presenterats i form av personalminskningar kommer därför
oundvikligen att återigen bli aktuella.
Den frågan som återstår blir - vilken är den godtagbara nivån för kvaliteten, vad har vi råd med och i
vilken mån vi klarar att uppfylla skollagens krav? Det finns en uppenbar risk att minskade resurser i
förskola och skola kan leda till oönskade konsekvenser i form av att skollagens krav inte uppfylls
vilket då också leder till ett ökande antal anmälningar till Skolinspektionen samt Barn- och
elevombudet gällande bristande stöd, arbetsro och trygghet. Detta kommer också att innebära ett
ökat administrativt tryck på både personal och ledning.
Barn och utbildningsnämnden beslutar att dra ned med ytterligare 7,6 Mkr
Fördelning av sparkrav på 7,6 Mkr
Verksamhet (BUN´s definitioner)
Årsbgt
Åtgärd
238 173

7 630

757

30

330 Musikskola

1 018

1 000

350 Fritidsgårdar

2 425

340

50 768

2 005

100 Nämnd- och styrelsev

407 Förskola
412 Pedagogisk omsorg

930

0

440 Grundskola

98 809

3 902

450 Gymnasieskola

45 531

0

453 Särskola

17 391

0

470 Vuxenutbildning

8 943

353

920 Gemensamma verksamheter

2 659

0

Minska med ett möte per år
Avveckla musikskolan
Avveckla fritidsgården i Valskog
Minskning med ca fyra tjänster
Minskning med ca åtta tjänster

Minskning med knappt en tjänst
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Förslag till beslut för barn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden beslutar att genomföra åtgärder enligt alternativ 1

Bilaga: Presentation av VIVAs verksamhet.
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-09-28

§ 87 Ekonomisk uppföljning 2021
Diarienummer SN 2021/19

Beslut
Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen och överlämnar
den till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Nämnden ska varje månad redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att
komma i ekonomisk ram under 2021, vilka åtgärder som vidtagits och vilka
som planeras.
Under augusti månad har inga nya beslut fattats som kan räknas hem i
pengar i detta skede.
Planering för ytterligare effektiviseringsåtgärder, bl.a. att ersätta en sjuksköterska och en aktivitetssamordnare med arbetsterapeuter för att
möjliggöra förebyggande och rehabiliterande arbete. Inrättat ett bedömningsteam av olika professioner för en helhetsbedömning innan beslut om
bistånd vid nyansökning och vid ansökan om särskilt boende för att i första
hand arbeta med rehabiliterande insatser och fördröja behov av insatser.
Vi planerar för införande av digitala tjänster för att öka trygghet och självständighet, radioteknik, läkemedelautomat och nattro, alla som pilotprojekt
där kostnadseffektivitet kommer att vara avgörande för om satsningarna ska
permanentas.
Ny områdeschef inom Området för funktionsstöd är på plats och håller på
att genomlysa hur verksamheten kan effektiviseras bl.a. genom en förändrad
organisation.
Vid mötet informeras vidare om att:




ett bedömningsteam införts vid ansökan om särskilt boende och
planeras införas även vid förstågångsansökan
digital teknik prövas i form av fem läkemedelsapparater, fem
kameror för tillsyn och fem för radarteknik
statliga stimulansmedel används för att inköpa digital teknik för att
aktiviteter till brukarna

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13 Ekonomisk uppföljning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Socialnämnden
Sammanträdesdatum

2021-09-28

Skickas till
Kommunstyrelsen inklusive tjänsteskrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (4)

Datum

Diarienummer

2021-09-13

SN 2021/19

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

lena.dibbern@kungsor.se

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Ekonomisk uppföljning 2021 – ekonomiska
åtgärder för ekonomi i balans
Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen och överlämnar
den till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Nämnden ska varje månad redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att
komma i ekonomisk ram under 2021, vilka åtgärder som vidtagits och vilka
som planeras.
Under augusti månad har inga nya beslut fattats som kan räknas hem i
pengar i detta skede.
Planering för ytterligare effektiviseringsåtgärder, bl.a. att ersätta en sjuksköterska och en aktivitetssamordnare med arbetsterapeuter för att
möjliggöra förebyggande och rehabiliterande arbete. Inrättat ett bedömningsteam av olika professioner för en helhetsbedömning innan beslut om
bistånd vid nyansökning och vid ansökan om särskilt boende för att i första
hand arbeta med rehabiliterande insatser och fördröja behov av insatser.
Vi planerar för införande av digitala tjänster för att öka trygghet och självständighet, radioteknik, läkemedelautomat och nattro, alla som pilotprojekt
där kostnadseffektivitet kommer att vara avgörande för om satsningarna ska
permanentas.
Ny områdeschef inom Området för funktionsstöd är på plats och håller på
att genomlysa hur verksamheten kan effektiviseras bl.a. genom en förändrad
organisation.

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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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

2 (4)

Datum

Diarienummer

2021-09-13

SN 2021/19

Ert datum

Er beteckning

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-13 Ekonomisk uppföljning

Lena Dibbern
Socialchef

Skickas till
Kommunstyrelsen inklusive tjänsteskrivelse
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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

3 (4)

Datum

Diarienummer

2021-09-13

SN 2021/19

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har genomlyst verksamheten för att utröna på vilket sätt
förvaltningen kan kostnadseffektivisera verksamheten så att balans i ekonomin uppnås. Ett antal beslut är fattade och som leder till en effektivisering
om 4 329 000 kr på helårsbasis. Dessutom har beslut fattats som leder till en
intäktsökning med 1 300 tkr på årsbasis. En ytterligare åtgärd som vidtagits
för att effektivisera verksamheten är att minska antalet enhetschefer på
Särskilt boende från tre chefer till två. Detta kommer inte att innebära någon
kostnadsminskning då denna chefstjänst behövs inom hemtjänsten.
Hemtjänsten har vuxit under senare år och enhetschefen för hemtjänsten har
idag 50 medarbetare. Dock innebär åtgärden att en ytterligare chef inte
behöver anställas vilket skulle generera en kostnadsökning med ca 750 tkr.
Nedan sammanfattas de tidigare beslutade åtgärderna för ekonomi i balans:
1. Vakanshållande av administratör
En förvaltningsövergripande administrativ organisation har lett till att vi
vakansställt en årsarbetare, definitiv ställning till om denna tjänst kan
avvecklas för gott är under process. Besparingen är 600 000 kr.
2. Minskad arbetsledning
En omorganisation av äldreomsorgens ledningsorganisation är planerad.
Information har lämnats till socialnämnd och fackliga organisationer, det
som återstår är att förhandla med de fackliga organisationerna. Förslaget är
att ta bort funktionen arbetsledare/samordnare då dessa funktioner i princip
arbetar med bemanning samtidigt som verksamheten har en bemanningsenhet. Det som behöver ersätta arbetsledare/samordnare är planerare som
arbetar nära enhetscheferna och på deras uppdrag planerar personalåtgången
utifrån brukarnas aktuella behov. I dagsläget finns 5,9 årsarbetare
arbetsledare/samordnare som föreslås bli 3 årsarbetare planerare.
3, Minskat behov LSS
Inom vård och omsorg har anpassningar till behov skett inom personlig assistans varvid 5,66 årsarbetare blivit övertaliga. Detta kommer minska de
kommunala kostnaderna med 0,5 årsarbetare då kommunen vid personlig
assistans enbart svarar för de första 20 timmarna och resterande timmar
bekostas av Försäkringskassan,
4. Minskad grundbemanning
Inom vård och omsorg har ett första steg tagits i att styra resurser efter de
aktuella behoven varvid en minskning i ett första läge med 3,46 årsarbetare
beslutats, totalt 1 650 000 kr
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Datum

Diarienummer

2021-09-13

SN 2021/19

Ert datum

Er beteckning

5, Omflyttning av en enhetschefstjänst från SÄBO till hemtjänst
Hemtjänsten har vuxit under senare år och en ytterligare enhetschef behövs
för att ha ett rimligt antal underställda medarbetare. För att klara detta utan
att behöva anställa en ytterligare enhetschef har en chefstjänst flyttats från
Södergården till hemtjänsten. Detta innebär att förvaltningen inte behöver
anställa en ytterligare enhetschef, ca 750 tkr.
6. Ökade intäkter
Hyran på särskilt boende har inte höjts på flera år. Förvaltningen har sedan
länge ett uppdrag från nämnden att höja hyran till en lämplig nivå. Detta har
varit en långdragen och svårmanövrerad process men vi har nu kommit fram
till en överenskommelse med hyresgästföreningen om nya hyresnivåer att
gälla från 2022. Om hyreshöjningen kan genomföras i sin helhet från
årsskiftet får nämnden en intäktsökning med ca 1 300 tkr. Om hyreshöjningen kommer att ske i två etapper blir intäktsökningen 975 tkr 2022,
detta är ett beslut som kommer att fattas av socialnämnden,
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Datum

Diarienummer

2021-10-08

KS 2021/419

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Information - Redovisning kunskapsresultat för
grundskolan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för redovisningen

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har fått in en redovisning från barn- och
utbildningsnämnden om aktuella kunskapsresultat. Efter genomförd
lovskola ökade andelen elever som blev behöriga till yrkesprogram från 77
% till 80 %.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08
BUN 2021-08-25 § 71 Informationer lämnade på barn- och
utbildningsnämnden 2021
BUN 2021-06-16 § 60 Redovisning kunskapsresultat vt 2021

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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Dokumenttyp

Protokollsutdrag
Beslutande organ

Barn- och utbildningsnämnden
Sammanträdesdatum

2021-08-25

§ 71 Kompletterande information om
kunskapsresultat vt 2021
Diarienummer BUN 2021/8

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att tacka för redovisningen.

Sammanfattning
Vid barn- och utbildningsnämndens möte 2021-06-16 redovisades de
aktuella kunskapsresultaten som uppnåtts vid vårterminens slut. Det är
också dessa resultat som skickats till SCB och som ligger till grund för olika
nationella jämförelser. Efter genomförd lovskola ökade andelen elever som
blev behöriga till yrkesprogram från 77 % till 80 %.

Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-18

Skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2021-10-18

KS 2021/2

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Övrig information 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Sammanfattning
Planerad information på kommunstyrelsen 2021-10-25


Strategisk regional beredning (SRB), Mikael Peterson.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18

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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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse
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Datum

Diarienummer

2021-09-27

KS 2020/410

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag - Tömningsstation för
fasta tankar för husbilar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget med
motiveringen att tömningsstation vid OKQ8 är i så fall en fråga för OKQ8.
Vi kan vara behjälpliga att vidarebefordra förslaget till OKQ8.

Sammanfattning
Susanna Widstrand föreslår i ett medborgarförslag att det anordnas en året
runt öppen tömningsstation av fasta tankar med grå och svartvatten i
närheten av OKQ8 macken. Om beslutet blir att ha ställplatser för husbilar
vid gästhamnen, att då ta med förslaget i det fortsatta arbetet med
utvecklingen av hamnområdet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-27
Medborgarförslag - Tömningsstation för fasta tankar för husbilar

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Skickas till
suwidstrand@gmail.com

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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej, Det finns flertalet husbilar i Kungsör samt som besöker
ställplatsen och campingen eller bara passerar. Det finns dock
ingen fungerande tömningsstation för fasta tankar. Campingen
har mot avgift och den är inte lättillgänglig för större fordon
samt inte öppen året runt. Ställplatsen hänvisar till en båtsug
och det fungerar inte för husbilar samt är inte öppen året
runt. Mitt förslag är att det anordnas en året runt öppen
tömningsstation av fasta tankar med grå och svartvatten i
närheten av OKQ8 macken. Den skulle även kunna betjäna bussar.
Husbilsföreningen www.husbilsklubben.se kan kontaktas för
möjligheten att söka bidrag.
Att en stad som Kungsör inte har en åretrunt öppen
lättillgänglig tömningsstation för fasta tankar för husbilar är
mycket konstigt.
Namn
Susanna Widstrand
Postadress
Ladugårdsvägen 8
Telefonnummer
0705798865
E-postadress
suwidstrand@gmail.com
Samtycke
2020-11-01 10.14
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

2021-09-28

KS 2021/96

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag - Se över alla
grillplatser i Valskog
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget
besvarat.

Sammanfattning
Jennie Ström föreslår i ett medborgarförslag att se över alla grillplatser i
Valskog. Inventering och upprustning av Kungsörs kommuns grillplatser
som vi ansvarar för redan är påbörjat. Till exempel, inköp av nya grillar och
byta ut stockar för att sitta på.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Medborgarförslag - Se över alla grillplatser i Valskog

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Skickas till
jenniestrom@spray.se

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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Nu i dessa tider vi lever i, så bör se över ALLA grillplatser i
Valskog som behövs lite uppfräschning! Vissa har sett sina
glansdagar vid ev frågor kan man återkoppla till mig så kan jag
visa var!
Namn
Jennie Ström
Postadress
Bergsgatan 18
Telefonnummer
0705785669
E-postadress
jenniestrom@spray.se
Samtycke
2021-02-10 20.29
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

2021-08-31

KS 2021/296

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag - Öppna upp
sporthallen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget med att
sporthallen ska vara öppen för allmänheten, med motiveringen att vi har
ingen personal på helger och att vi har problem med skadegörelse även
mellan lektioner under skoltid samt på helger, därför är sporthallen när det
inte är några aktiviteter alltid låst. Vi upplåter inte sporthallen kostnadsfritt.
Samtliga hallar har en hyrestaxa för privata, föreningar och företag. Vi
föreslår Alva att be någon vuxen hyra sporthallen för att hitta på aktiviteter
och träna.

Sammanfattning
Alva Burlind föreslår i ett medborgarförslag att sporthallen ska var öppen
helger och eftermiddagar för allmänheten när det inte är lektioner eller andra
aktiviteter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-31
Medborgarförslag - Öppna upp sporthallen

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Skickas till
Alva Burlind

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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej kära kommun!
Jag har ett medborgarförslag och det är att man ska kunna gå in
i idrottshallen när det inte är idrottslektion eller andra
aktiviteter där, på helger och eftermiddagar.
Varför: ifall det är dåligt väder, om man inte har någon annan
aktivitet, för att få röra på sig och ha skoj och träna.
Det ska vara öppet för alla som bor i Kungsör och alla måste
städa efter sig.
Det kan inte vara helt öppet så man bara kan gå in utan någon
måste vara där som välkomnar, vaktar och håller koll.
Hej då kära kommun.
Från Alva Burlind, 10 år.
Syrenvägen 2B
736 34 Kungsör.
Namn
Alva Burlind
Postadress
Syrenvägen 2B
736 34 Kungsör
Telefonnummer
0736971916
Samtycke
2021-05-31 17.12
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
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2021-09-28

KS 2021/103

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag - Inventera kulturella,
historiska och vackra byggnader i Kungsör
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge i uppdrag åt Kulturoch fritid att tillsammans med Hembygdsföreningen utreda möjligheten att
inventera kulturella, historiska och vackra byggnader i Kungsör.

Sammanfattning
Anita Larsson föreslår i medborgarförslag inventera kulturella, historiska
och vackra byggnader i Kungsör. Dessa kan sedan beskrivas på olika sätt.
Kanske en bok med bilder och fakta. Kanske en graverad plakett på
byggnaden som beskrev dess historia. Kanske kompletterad med en karta så
att turister och invånare hittar byggnaderna och bättre förstå stadens historia.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-28
Medborgarförslag - Inventera kulturella, historiska och vackra byggnader i
Kungsör

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Skickas till
anikrila@gmail.com

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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
inventera kulturella, historiska och vackra byggnader i
Kungsör. Dessa kan sedan beskrivas på olika sätt. Kanske en bok
med bilder och fakta. Kanske en graverad plakett på byggnaden
som beskrev dess historia. Kanske kompletterad med en karta så
att turister och invånare hittar byggnaderna och bättre förstå
stadens historia. Arbetet kan också användas i en framtida
Ortsanalys (ett nyckelord)
Detta är väl en naturlig uppföljning av
Namn
Anita Larsson
Postadress
Karlavägen 10
Telefonnummer
0704308192
E-postadress
anikrila@gmail.com
Samtycke
2021-02-14 07.25
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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KS 2021/165

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Svar på medborgarförslag - Belysning till
Lockmora golfbana
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget.

Sammanfattning
Carina Kjellgren föreslår i ett medborgarförslag om belysning vid golfbanan
på hög stolpe vid ranchen/utslagsplatsen som riktar sig åt flera håll.
Belysning behövs till golfbanan eftersom det blir mörkt där både för spelare
och mot vägen där många passerar. Vi har varit i kontakt med ordföranden i
golfklubben gällande belysning vid ranchen/utslagsplatsen. Golfklubben
avslutar sin verksamhet på hösten när det blir mörkt, så klubben ser inget
behov av belysning.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-27
Medborgarförslag - Belysning till Lockmora golfbana

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Skickas till
022713131@tele2.se

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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Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Medborgarförslag för belysning vid Lockmora golfbana
Förslag belysning på hög stolpe vid ranchen/utslagsplatsen som
riktar sig åt flera håll. Belysning behövs till golfbanan
eftersom det blir mörkt där både för spelare och mot vägen där
många passerar. Blir även mörkt mot skogen och kolonistugorna.
Elstolpe finns redan vid anslagstavlan.
Namn
Carina Kjellgren
Postadress
Magasinsgatan 44 Kungsör
Telefonnummer
0706059509
Samtycke
2021-03-16 15.14
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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2021-10-06
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Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

rune.larsen@kungsor.se

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens förvaltning

Svar på motion - Utökade aktiviteter på Klämsbo
ridskola
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen
som besvarad.

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



ansöker om EU-medel (och andra ställen) för utbyggnad av stallar
och tillverkning av körvägar och
undersöker möjligheten att anlägga slingor i grustaget för att få till
en arenamodell

Detta skulle, enligt motionären, ge möjlighet att utbilda ungdomar i
travkörning genom ett samarbete med travskolan i Sundbyholm.
Kungsör Ridklubb önskar utbyggnad av ny ridanläggning vid Klämsbo,
KKTAB och kultur och fritid har fått uppdraget att utreda om detta är
möjligt att genomföra. Vi har varit i kontakt med travskolan i Sundbyholm
och grustaget är ett område som vi arbetar med. När vi lägger fram ett
förslag till finansiering och drift av anläggningen är EU bidrag,
föreningsstöd med mera en del av den lösningen vi presenterar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-06

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Rune Larsen
Teknisk chef

Skickas till
Roland Jansson
Rune Larsen
Mikael Nilsson

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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KS 2021/321

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

stefan.lejerdahl@kungsor.se
Utvecklingsenheten
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Svar på motion - Kungsörs kommun bör skapa
kontakt med en vänort i Norden
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att avslå
motionen.

Sammanfattning
Gunilla Wolinder (L) har inkommit med en motion gällande vänort i
Norden. Motionären hänvisar till det tidigare vänortsutbytet med Spydeberg
i Norge. Kungsörs kommun har idag ingen vänort men under hösten 2021
kommer kommunen lämna in en ansökan om kommunalt partnerskap med
kommunen Rufunsa i Zambia. Partnerskapet kommer att handla om
mänskliga rättigheter och ungdomsinflytande och pågå under tre år. Enligt
SKL:s undersökning om vänortssamarbete tenderar tyvärr de flesta
samarbeten att fastna på ett övergripande plan och stagnera över tid. De av
motionären föreslagna finansieringsformerna är inte aktuella för denna typ
av samarbete. Numera finns andra samverkansformer,
kommunikationskanaler och plattformar för kunskaps- och kollegialt utbyte
inom olika områden som är mer givande och utvecklande för Kungsörs
kommun och dess verksamheter. Utvecklingsenheten föreslår att motionen
avslås.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Motion - Kungsörs kommun bör skapa kontakt med en vänort i Norden
KF 2021-09-13 § 133 Motion  Kungsörs kommun bör skapa kontakt med
en vänort i Norden

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Stefan Lejerdahl och Therés Anderssson
Utvecklingsstrateg, Miljöstrateg

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-60 01 13

212000-2056
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Skickas till
Liberalerna
Utvecklingsstrateg
Miljöstrateg
Kommundirektör
André.berggren@kungsor.se
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KS 2021/321

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning

Svar på motion:
Kungsörs kommun bör skapa kontakt med en
vänort i Norden”
Gunilla Wolinder (L) har inkommit med en motion gällande vänort i
Norden. Motionären hänvisar till det tidigare vänortsutbytet med Spydeberg
i Norge.
Allt samarbete med olika kommuner är naturligtvis bra och givande på olika
sätt men om syftet är att utveckla kommunens verksamheter är
vänortsarbetet inte nödvändigtvis den bästa formen. Om ett vänortsarbete
påbörjas bör det förgås av en utredning där bland annat följande frågor
besvaras:








Syftet med utbytet?
Vilka gemensamma nämnare finns?
Vilka verksamheter berörs?
Vilka utmaningar finns?
Demografiska likheter?
Ömsesidigt kunskapsutbyte?
Vilka resurser krävs?

Nuvarande internationellt utbyte
Kungsörs kommun har idag ingen vänort men under hösten 2021 kommer
kommunen lämna in en ansökan om kommunalt partnerskap med
kommunen Rufunsa i Zambia. Partnerskapet kommer att handla om
mänskliga rättigheter och ungdomsinflytande och pågå under tre år. Besked
om projektet beviljas kommer i december 2021. Programmet för kommunalt
partnerskap finansieras av Sida och förvaltas av Internationellt Centrum för
Lokal Demokrati (ICLD).
Samverkans- och kommunikationskanaler
Jämfört med när kommunen hade ett vänortsutbyte med Spydeberg så finns
det i dagens moderna samhälle en uppsjö av olika kanaler och tekniska
lösningar för samverkan som gör det enkelt att skapa kontakter för
kommunen eller kommunens verksamheter. För olika verksamheter finns
det olika nätverk för att utbyta erfarenheter och utveckla verksamheterna.
Erfarenhetsutbytet kan ske inom avgränsade områden och frågor.
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2021-10-06

KS 2021/321

Ert datum

Er beteckning

Frågan är om det är bättre att ha ett vänortssamarbete med en kommun eller
att ha samarbete med flera kommuner inom specifika områden där det
identifierats utvecklingsbehov.
Ett exempel på att identifiera kommuner som har god kvalitet inom
verksamheterna är genom kommunens kvalitet i korthet (KKIK). Genom
KKIK-rapporten kan verksamheterna söka upp kommuner som har goda
resultat eller har gemensamma utmaningar. Vidare går det att välja liknande
kommuner utifrån olika parametrar.
Vänortssamarbeten
Vänortssamarbeten syftar till att skapa långsiktiga relationer mellan
kommuner. Samarbetena tenderar att fastna på ett mer övergripande plan,
bli mer en form av artighetskaraktär och svårt att hålla vid liv. Enligt SKR:s
mätningar har antalet kommuner och landsting/regioner som har vänorter
minskat. Bilden är att vänortssamarbeten avslutas för att i stället satsa på
verksamhetsutveckling via projekt. Vänortssamarbeten upplevs
resurskrävande och svåra att hålla livaktiga.1
Antalet kommuner med vänorter har mellan åren 2007 och 2018 minskat
från 272 till 146. Av dessa är 36 procent aktiva, 28 procent sporadiska och
32 procent vilande.2
Finansiering
Motionären lyfter fram ”Ett Europa för medborgarna” och SIDA:s program
”Kommunalt Partnerskap” som möjlig finansiering.
Kommunala partnerskap ger svenska kommuner och regioner möjlighet att
bidra till utvecklingen av det lokala självstyret och kommunal service i ett
antal prioriterade samarbetsländer. Idag är ett 40-tal svenska kommuner och
regioner aktiva inom ramen för programmet. Projekten ska bidra till att
förbättra den egna verksamheten genom till exempel förbättrad service
gentemot medborgarna eller förstärkt demokrati i kommunen. Programmet
finansieras av Sida och förvaltas av Internationellt Centrum för Lokal
Demokrati (ICLD). SKR är huvudman för ICLD. 3
Samarbetsländerna är; Bosnien och Hercegovina, Georgien, Kosovo,
Nordmakedonien, Moldavien, Serbien, Turkiet, Ukraina, Indonesien, Kina,
Vietnam, Botswana, Kenya, Moçambique, Namibia, Sydafrika, Tanzania,

Sveriges Kommuner och Landsting/Regioner, internationella samarbeten-resultat från en
enkätundersökning 2018.
2 Ibid.
3https://skr.se/skr/demokratiledningstyrning/euinternationellt/internationellasamarbeten/ko
mmunalapartnerskap.1551.html
1
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Ert datum

Er beteckning

Uganda och Zambia. Därmed är det inte möjligt att söka kommunalt
partenskap med Norge.4
Motionären lyfter även fram ”Ett Europa för medborgarna” som finansierar
projekt som stöder aktivt medborgarskap i EU och uppmuntrar medborgare
att delta i beslutsfattande. Programmet som är ett EU-program, och därmed
inte inkluderar Norge, upphörde att gälla i slutet av 2020.
Ställningstagande
Som tidigare nämnts tenderar vänortssamarbetet att fastna på ett
övergripande plan och stagnera över tid och de föreslagna
finansieringsformerna är inte aktuella för denna typ av samarbete. Av dessa
anledningar och att det numera finns helt andra samverkansformer,
kommunikationskanaler och plattformar för kunskaps- och kollegialt utbyte
som är mer givande och utvecklande för Kungsörs kommun och dess
verksamheter, förslås att motionen avslås.

4

Ibid.
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MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

”Kungsörs kommun bör skapa kontakt
med en vänort i norden”
Många innevånare i Kungsör minns säkert vår vänort Spydeberg, Norge. En kommun i Norge som
Kungsörs kommun under ett antal år hade ett rikt och meningsfullt utbyte med. Ett stort antal elever
fick brevvänner i Spydeberg som de sedan fick besöka- Detsamma gällde för många föreningar.
Även vi i Kungsör fick besök från Spydeberg så utbytet av erfarenheter var ömsesidigt. En
höjdpunkt för många Kungsörare var att deltaga i Nationaldags firandet.
Vi i liberalerna har fått kännedom om att vi har en vänort idag i Rwanda. Denna kontakt skall i
mångt och mycket bevaka barns rättigheter. Detta är en bra kontakt med ett gott ändamål men
ersätter inte kontakten med en vänort i Norden.

Liberalerna i Kungsör yrkar därför:
Att en diskussion gällande en vänort i Norden sker
Att vänorten är knuten till en kommuninnevånare i Kungsör i syfte att underlätta kontakten
Att vänorten som får en förfrågan blir Ålesund i Norge, dock kan vi tänka oss även andra förslag
Att bidrag till vänortssamarbete sökes via EU program; ”Ett Europa för medborgarna” alternativt
via SIDAs program ”Kommunalt Partnerskap”
Kungsör 210526
Gunilla Wolinder
Gruppledare Liberalerna Kungsör
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Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
per den 18 oktober 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av
obesvarade medborgarförslag till handlingarna.

Sammanfattning
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av obesvarade
medborgarförslag. Av den framgår det i nuläget finns fjorton obesvarade
medborgarförslag, varav två 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 november.
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
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18

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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Er beteckning

Ärendebeskrivning
Dnr

Medborgarförslag

Ställd av

Ställd Status
i KF

Beräknas
besvaras

KS
2019/31

Ploga banor på isen vid
Skillingeudd

Elin
2019Bergström 04-08

Utredning pågår

KS
2020/13

Cykelväg mellan Torpa
och Kungsör

Sofia
Larsson

202001-13

Avvaktat
investeringsbeslut

KS
Lekpark/klätterställning Annelie
2020/393 på Centralvallen
Carlsson

202011-09

Avvaktat
investeringsbeslut

KS
Utegym för ungdomar
2021/166 på Centralvallen

Carina
Kjellgren

202104-12

KKTAB och
kultur- och fritid
utreder frågan

KS
december
KF januari

KS
Hundrastgård på
2021/167 Centralvallen

Carina
Kjellgren

202104-12

Utredning ej
påbörjad

KS
november
KF
november

KS
Bullerskydd
2021/189

Thomas
2021Andersson 05-10

Utredning
påbörjad

KS
december
KF januari

KS
Nya lekredskap till
2021/271 förskolan i Valskog

Jennie
Ström

202106-14

Utredning
påbörjad

KS
november
KF
november

KS
Skaffa fimpomater
2021/273

Daniel
Kohn

202106-14

Inte påbörjat

KS
december
KF januari

KS
Separat cykelväg
2021/371 mellan Köping och
Arboga över Valskog
KS
Avverka lindarna på
2021/354 Prästgatan, torget och
delen mellan Coop och
Ica
KS
Staket och fler
2021/331 sittplatser till lekparken
i Valskog

Mary
2021Andersson 09-13

Utredning
påbörjad

Kvartal 1
2022

Eddie
Durlind

202109-13

Utredning
påbörjad

KS
december
KF januari

Jennie
Ström

202109-13

Utredning
påbörjad

KS
december
KF januari

KS
november
KF
november
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Rusta upp
2021/408 motionsspåren i
Lockmora och Åsen
KS
Fler lampor på stigen
2021/411 vid bergsgatan 18 och
20, Valskog
KS
Flera sittbänkar längs
2021/434 spåret i Valskog
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Fredik
Larsson

202110-11

Ny

Jennie
Ström

202110-11

Ny

Jennie
Ström

202110-11

Ny
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2021-10-18

KS 2021/433

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Redovisning av obesvarade motioner per den
18 oktober 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige lägger redovisningen av
obesvarade motioner till handlingarna.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18

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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Ärendebeskrivning
Dnr

Motion

Ställd av

Ställd
i KF

Status

Beräknas
besvaras

KS
Utökade
2021/211 aktiviteter på
Klämsbo
ridskola

Roland Jansson
(SD)

202105-10

Utredning pågår

KS
decemberK
F januari

KS
Sjukvård i egen
2021/213 regi

Roland Jansson
(SD)

202105-10

Utredning pågår

KS
november
KF
november

KS
Bredda
2021/249 Drottninggatans
körbana

Ewa Granudd
(M) Yrjö
Björkqvist (M)

202105-10

Utredning ej
påbörjad

Kvartal 2
2022

KS
Bygg upp en
Jenny
2021/250 utbildningsavdel Andersson
ning för
(KD)
äldrevård i länet

202105-10

Utredning pågår

KS
november
KF
november

KS
Inför en
Jenny
2021/252 gemensamhetspl Andersson
an för
(KD)
äldreboendet
och nya
förskolan

202105-10

Diskussion
pågår med
förskolenheten.

KS
november
KF
november

KS
Sorteringskärl
2021/308 till Kungsörs
badplatser

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

Utredning pågår

KS
november
KF
november

KS
Kungsörs
2021/321 kommun bör
skapa kontakt
med en vänort i
Norden

Gunilla
Wolinder (M)

202109-13

Förslag klart

KS oktober
KF
november

KS
Fiskekort i
2021/394 Arbogaån

Ewa Granudd
(M)

202109-13

Utredning pågår

KS
novemberK
F november
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KS
Bygg en
2021/409 samlingslokal/al
laktivitetshus i
Valskog

Hans Carlsson
(M)

202109-13

Utredning pågår

KS
Flyttning av
2021/416 ställplatser för
husbilar från
gästhamnen

Gunilla
Wolinder (L)

202110-12

Ny

KS
Anlägg en
2021/422 engelsk park i
Stallmästarhage
n

Niklas
2021Magnusson (M) 10-12

Ny

KS
Valstugor vid
2021/423 val på stora
torget i Kungsör

Stellan Lund
(M)

Ny

202110-12
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Diarienummer
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Vår handläggare

Adressat

jasemin.bill@kungsor.se
Utvecklingsenheten
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Revidering av riktlinjer för styrande dokument
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad
riktlinje för styrande dokument för Kungsörs kommunkoncern.

Sammanfattning
Under 2014 beslutade kommunfullmäktige att anta en riktlinje för styrande
dokument. Den riktlinjen implementerades aldrig fullt ut i organisationen.
För att få ordning och reda på Kungsörs kommuns dokumenthantering
initierades 2019 ett uppdrag att revidera riktlinjen för styrande dokument för
Kungsörs kommun och Kungörs helägda bolag. I och med att Kungsörs
kommun går in i ett nytt intranät med nya tekniska förutsättningar möjliggör
detta att delar av dokumenthantering kan automatiseras vilket säkerställer att
Kungsörs kommun på ett enklare sätt kan hålla ordning på styrdokumenten.
Syftet med riktlinjen är
-

fastställa definition av begreppet styrande dokument
definiera dokumenttyper
en enhetlig terminologi för att undvika begreppsförvirring
enhetlig struktur för styrdokument i kommunkoncernen
säkerställa att rätt instans beslutar om rätt styrdokument.

Förändringar från tidigare riktlinje är
-

-

begreppen mål och budget samt verksamhetsplan förtydligas. Mål och
budget är politiskt antagna dokument, verksamhetsplaner gäller för
förvaltningar, områden och enheter.
Dokumenttypen plan innefattar även strategier och möjliggör en mer
träffsäker sökning på intranätet.
Beslutsnivåer anges tydligt i dokumentet och visar vilka dokument som är
politiska beslut respektive tjänsteorganisationens beslut.

Beslutsunderlag
Riktlinje för styrande dokument
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227-600381

212000-2056
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Riktlinje för styrande dokument i Kungsörs
kommunkoncern
Innehåll
Inledning & syfte ...............................................................................................................................2
Syfte ................................................................................................................................................2
Kompletterande dokument till riktlinjen ...................................................................................2
Vem/vilka styrs av dokumentet? ....................................................................................................2
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Inledning & syfte
Utöver lagar och förordningar styrs Kungsörs kommunkoncerns
verksamheter av de dokument som tagits fram och beslutats om inom
kommunkoncernen. Riktlinjen för styrande dokument berör de
dokument kommunen själv tar fram och är en komplettering till lagar
och annan extern styrning av verksamheten. Vid konflikt mellan statlig
reglering och kommunkoncernens styrande dokument gäller statlig
reglering.
Vid arbetet med ett styrande dokument är det viktigt att undersöka
vilka lagar som finns på området och vilken övrig styrning som redan
finns hos till exempel myndigheter och regioner. När Kungsör
kommunkoncern behöver förhålla sig till övergripande styrning ska
denna i första hand fungera som ett underlag till planeringsprocessen.
Innehållet i styrdokument ska sedan in i befintliga processer,
exempelvis i verksamhetsplaner hos de verksamheter som berörs. På
det sättet bryts övergripande styrning ner på lokal nivå.
Riktlinjen beskriver vilka typer av styrande dokument som kan finnas
inom kommunkoncernen, beslutsnivå och vart de ska tillgängliggöras.

Syfte
Riktlinjen syftar till att:


Fastställa en definition för vad ett styrdokument är och vilka dokumenttyper
som finns.



Skapa enhetlig terminologi för att undvika begreppsförvirring.



Skapa enhetlig struktur för styrdokumenten i kommunkoncernen så att de
skrivs likartat.



Säkerställa att rätt instans beslutar om rätt styrdokument.



Bidra till att varje styrdokument blir tydligt och användarvänligt.
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Kompletterande dokument till riktlinjen
-

Rutin för hantering av styrande dokument som på detaljerad nivå
beskriver arbetsgången.

-

Mall för styrande dokument som anger den struktur med rubriker
som behövs för att dokumentet ska bli ändamålsenligt.

Vem/vilka styrs av dokumentet?
I tillämpbara fall ska även kommunalförbund och delägda bolag
förhålla sig till de styrande dokumenten.

Förklaring begrepp
Biblioteket i Sharepoint är den plats där alla styrande dokument
registreras, lagras och blir tilldelad sina egenskaper.
Författningssamling är ett urval av gällande styrdokument som ska
finnas tillgängliga och samlade för allmänheten på kommunens
webbplats. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller
någon annan förteckning på webbplatsen.
Diariet är kommunens gemensamma ärendehanteringssystem och
register där inkommande, utgående och upprättade handlingar
registreras för att kunna uppfylla kraven enligt offentlighetsprincipen.
Diariet innehåller samtliga ärenden som kräver politiskt beslut och
övriga ärenden som inte finns i annat verksamhetssystem.
Kommunen har flera verksamhetssystem som hanterar ärenden på
individnivå som också fungerar som diarier.
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Krav på styrande dokument
Dokumentansvarig
För varje enskilt styrdokument utses en dokumentansvarig som ska
säkerställa att:


Dokumentet är känt hos medarbetarna.



Dokumentet publiceras i biblioteket i Sharepoint.



Dokumentet finns publicerade på de ställen som krävs för att alla
ska ha tillgång till dokumenten (kungsor.se, intranät, diariet).



Dokumentet är aktuellt (revidera, radera)



Ansvaret lämnas över om nuvarande dokumentansvariges uppdrag
förändras eller tar slut.

Den som är dokumentansvarig kan delegera uppgifter eller delar av
uppgifterna till annan person men är fortfarande ansvarig för att
dokumentet är giltigt.

Dokumentets giltighetstid
Varje år ska dokumentansvarig säkerställa att eventuellt behov av
revidering genomförs, rensning av ej giltiga dokument ska göras och
att inaktuella dokument raderas.

Dokumentets tillgänglighet
Det ska vara lätt att hitta styrande dokument, därför ska dokumenten
finnas tillgängliga via länkar på de sidor i intranätet som medarbetarna
använder. Dokument som behöver finnas på kungsor.se ska även
länkas dit.
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Datum
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Styrdokument som är beslutade externt, som lagtext, regionala planer
etcetera, ska inte finnas i biblioteket, men kan med fördel länkas in i
våra sidor på intranätet på lämplig sida.

Dokumentegenskaper
När ett styrande dokument upprättas ska information om dokumentet
fyllas i, detta är dokumentets egenskaper, även kallat metadata. I
sidhuvudet på dokumentet kommer ett urval av egenskaper
automatiskt synas. Tabellen nedan är en vägledning över vilka
egenskaper som finns och ska fyllas i.
Dokumenttyp

Här anges typen av styrdokument.
Dokumenttyperna som finns är
fastställda i denna riktlinje.

Beslutad av

Här anges vilken instans som beslutat
dokumentet.

Beslutsdatum

Här anges datumet då dokumentet
beslutades.

Dokumentansvarig

Här anges den person som ansvarar
för dokumentets innehåll.

Giltigt från

Här anges dokumentets
giltighetsdatum.

Gäller för

Här anges vilka dokumentet gäller för.
Till exempel nämnd, förvaltning, område,
enhet, bolag. Minsta gemensamma
nämnare/del i den hierarkiska
organisationen styr detta.

Diarienummer

Här anges det eventuella
diarienumret för det styrande
dokumentet.

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 87 (389)

Sida 6 (9)

Version

Datum
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Här anges dokumentets version, detta
sker automatiskt. Giltiga versioner är
alltid heltal som 1.0, 2.0, 3.0 osv.
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Dokumenttyp med beskrivning och beslutsnivå
Vilken instans som ska besluta om ett styrande dokument beror på om
det är ett kommunövergripande dokument eller om det är
nämndspecifikt. Tabellen speglar i stort hierarkin mellan
dokumenttyper, anger beslutsnivå och giltighetstid.
Dokumenttyp

Beskrivning

Beslutas av

Giltigt

Reglemente

I reglemente fördelas ansvar,

Kommunfullmäktige

Fyra år

Innehåller regler för respektive

Kommunfullmäktige,

Fyra år/vid

kommunstyrelsen/bolagsstyrelsen/

Bolagsstyrelse,

behov,

uppgifter och beslutanderätt mellan
kommunstyrelsen och nämnder.
Arbetsordning

nämndens interna arbete.

Ett år/vid
behov för
bolagen

Delegationsordning

Delegationsordning är en form av

Nämnd/kommunstyr

arbetsordning. Den klargör den

elsen

Ett år

delegerade beslutsrätten.
Förbundsordning

Styrande dokument i förbund.

Kommunfullmäktige

Bolagsordning

Styrande dokument i aktiebolag där

Kommunfullmäktige

Fyra år

kommunen har dominerande
ekonomisk inflytande.
Bolagspolicy

Intentioner för innehav, drift och

Kommunfullmäktige

Vid behov

styrning av bolagskoncernen.
Ägardirektiv

Anvisningar, riktlinjer och reglemente.

Kommunfullmäktige

Föreskrifter

Föreskrifter är exempelvis lokala

Kommunfullmäktige

Fyra år

bestämmelser med stöd av
speciallagstiftning. Tillsammans med
övrig lagstiftning reglerar de livet i
Kungsör. Bryter man mot
föreskrifterna medför det i regel
straffpåföljd.
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Taxor och avgifter

Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

Taxa eller avgift är en betalning

Kommunfullmäktige

Ett år

Fyra år

kommunen kräver för en specifik
prestation/tjänst.
Planer

Plan används vid framtagandet av

Kommunfullmäktige

”Hit ska vi”

lagstadgade dokument, de visar en

vid

färdriktning och anger övergripande

kommunövergripande

prioriteringar. Exempel på politiskt

planer. Nämnd- eller

beslutade planer är vision, mål och

bolagsspecifika

budget, översiktsplan, biblioteksplan,

beslutas av nämnden

dokumenthanteringsplan.

eller bolagets styrelse.

Strategi eller program rubriceras som

Kommundirektör,

planer och är ett övergripande

förvaltningschef, VD

dokument som syftar till utveckling
inom ett visst område. Det beskriver
vart vi är idag, vart vi vill vara och hur
vi tar oss dit. Ofta utgår denna typ
från ett politiskt beslutat dokument.
Dokumentet ska utifrån analys ange
hur kommunen eller bolaget ska
uppnå uppsatta mål.
Verksamhetsplan och affärsplan är

Ansvarig chef

Ett år

Ansvarig chef

Ett år

kopplat till budgetprocessen och
anger mål för verksamheten och
beskriver vilka aktiviteter för att
uppnå målen. Dessa nivåer av
verksamhetsplaner kan finnas:
Verksamhetsplan för…
… Förvaltning
… Område
… Enhet
Handlingsplan är en plan av ren
verkställighet i form av aktiviteter och
utgår från övergripande planer eller
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strategier. Det är en beskrivning av
den planerade verksamheten inom ett
område och beskriver prioriteringar,
önskade åtgärder, ansvarig och tid.
Policy

Anger grundprinciper för värderingar

”Såhär agerar vi -

och agerande inom ett visst område.

grundvärderingar”

En policy ska vara kortfattad och kan

Kommunfullmäktige

Fyra år

Fyra år

konkretiseras i andra styrande
dokument eller i praktisk tillämpning.
Riktlinjer

Ska säkerställa korrekt agerande och

Kommunfullmäktige

”Såhär ska vi göra”

god kvalitet i handläggning och

vid

utförande. Riktlinjer avser främst

kommunövergripande

frågor som rör ren verkställighet och

riktlinjer.

detaljeringsgraden är högre än i en

Nämnd- eller

policy och kan ange både vad som ska

bolagsspecifika

uppnås och hur det ska uppnås.

beslutas av nämnden
eller bolagets
styrelse.

Rutiner

Är detaljerade instruktioner för hur en

”Såhär gör vi i detalj

viss fråga kan hanteras. Rutiner skrivs

och vem som gör

för arbete som återupprepas.

Ansvarig chef

Ett år

Ansvarig chef

Under

vad”
Anvisningar är ren verkställighet och
ofta knutna till ett större process

angiven

exempelvis budget- och

period.

bokslutsarbetet. I anvisningar kan
tidsplaner, formkrav mm framgå.
Mallar

En mall är exempelvis en blankett,

Ansvarig chef

Ett år

checklista eller skriv- och
presentationsmallar.
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Vår handläggare

christian.roos@kungsor.se
Kommunstyrelsens förvaltning
VA-samverkan
Kommunstyrelsen föreslås besluta
1. Uppdra åt kommunstyrelsen och Kungsörs Vatten AB att
tillsammans med Arboga Vatten och avlopp AB utreda
förutsättningarna för att bilda ett gemensamt driftbolag för de två
kommunerna.

Sammanfattning
Under många år har frågan om fördjupad samverkan mellan kommunerna i Västra
Mälardalen gällande VA-verksamheten diskuterats. Kommundirektörerna i Arboga
och Kungsörs kommun har uppdragit åt de två VA-bolagen att utreda möjligheter
och förutsättningar att utveckla samverkan. Motivet för samverkan är
resursförstärkning för att säkerställa kompetens i den framtida VA organisationen.
VA-verksamheten i Sverige byggdes ut främst på 1960- och 70 talet då personalen
anställdes primärt för att förvalta ledningsnät och anläggningar. Nu står
verksamheterna inför stora utmaningar till följd av förändringar i klimatet, ändrade
miljökrav, nya villkor och kraven från myndigheter och abonnenter har ökat. Det
krävs även stora resurser för att underhålla och förnya ledningsnät och
anläggningar.
Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten kan utmaningarna framöver
sammanfattas med:
Det behövs mer pengar, ny personal med delvis annan kompetens och det behövs
en förändrad organisation. Förmågan att klara av investeringar och att även i
framtiden kunna säkra hållbara vattentjänster hänger tätt samman med VAorganisationens kapacitet. Särskilt i de små kommunerna kommer detta att vara
nästintill oöverstigligt.
Pensionsavgångarna är höga och nyrekrytering räcker inte till. Samtidigt
förändras kraven på vilken sorts kompetens och på vilken nivå som personalen
måste ha. Det finns en betydande obalans mellan kommuner, där en del inte får
några kvalificerade sökanden medan andra upplever en stenhård konkurrens från
andra branscher och sektorer. Skillnaden mellan olika kommuner kommer bli
större.
Svenskt vatten menar att förmågan att skapa starka VA-organisationer är helt
avgörande på sikt. I de allra flesta fallen innebär det att kommuner och bolag
behöver utveckla samverkan med andra. En mycket grov förenkling, men med rejäl
faktabakgrund, säger att en VA-organisation behöver ett befolkningsunderlag på
minst 50 000 invånare för att klara sitt uppdrag på ett hållbart sätt- även i
framtiden. (källa: Svenskt Vattens slutsatser och kommentarer till Investeringsrapporten 2020.)
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En översiktlig utredning genomfördes 2016 i samband med att kommunerna
Arboga, Kungsör och Köping tecknat en avsiktsförklaring och erbjöds sig att
fungera som ett nationellt pilotområde för utvecklad samverkan mellan
kommunerna. Utredningskonsult Sune Eriksson rekommenderar i sin rapport ”VAsamverkan i Västra Mälardalen-förutsättningar och översiktlig bedömning”
kommunerna att gå vidare och fördjupa tanken kring samverkan avseende Vafrågorna.
2017 fick tekniska cheferna i Köping, Arboga och Kungsör uppdraget att göra en
fördjupad utredning med inriktning mot en gemensam organisation med
utgångspunkt från den översiktliga utredningen.
2018 var utredningen klar, slutsatsen var densamma som i den översiktliga
utredningen och Svenskt Vattens beskrivning. Va-verksamheten står inför stora
utmaningar de kommande åren. Miljö- och klimatförändringar, anpassning till ny
teknik, hårdare lag/ miljö/ och säkerhetskrav, ökade krav från EU på
harmonisering etc. kommer medföra stora investeringar i verksamheten och ställer
krav på förmåga att strategiskt planera. Till detta kommer ett ökat behov av
reinvesteringar inom VA-verksamheten.
Detta innebär i sin tur att kraven på kompetens kommer öka. Det finns inom
branschen förslag om att samverkan är ett måste för att minska sårbarheten och
personberoendet.
Förslaget i den fördjupade utredningen var att bilda ett anläggningsbolag i varje
enskild kommun som därmed är huvudman. Kommunerna äger 100 % av
respektive anläggningsbolag. Kommunerna bildar tillsammans ett gemensamt
driftbolag dit all personal från respektive anläggningsbolag överförs. Förslaget var
att anläggningsbolagen äger lika stor del i driftbolaget där verksamheten bedrivs
enligt nedan
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Datum

Diarienummer

2021-09-24

KS 2021/421

Ert datum

Er beteckning

2020 bildade Arboga kommun ett VA-bolag som är VA huvudman. Köpings
kommun gjorde en omorganisation av kommunens förvaltningsstruktur samt i
bolagets ledningsstruktur. Köping valde att införliva VA-verksamheten i det
helägda bolaget Västra Mälardalens Energi (VME) och att inte gå med i den
samverkan som nu diskuteras mellan Kungsör och Arboga.
I uppdraget att bilda ett gemensamt driftbolag mellan Arboga och Kungsör ingår
också att samtala och överlägga med Köpings kommun om förutsättningarna för
framtida samarbete.
Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen under Q1 2022 med inriktning att
det gemensamma VA-bolaget är i drift från och med 1 januari 2023.
Med vänlig hälsning
Rune Larsen
Teknisk Chef

Christian Roos
VA-Chef
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

2021-09-28
Kommunstyrelsen

§ 152

KS 367/2021-107

Uppdrag om VA-samverkan mellan Arboga och
Kungsör
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningen och Arboga vatten och avlopp
AB får i uppdrag att tillsammans med Kungsörs vatten AB
utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt
driftbolag för de två kommunerna, samt att i uppdraget ingår
också att samtala och överlägga med andra kommuner om
förutsättningar för framtida samarbete.
Sammanfattning

Under många år har frågan om fördjupad samverkan mellan
kommunerna i Västra Mälardalen gällande VA-verksamheten
diskuterats. Kommundirektörerna i Arboga och Kungsörs kommun
har uppdragit åt de två VA-bolagen att utreda möjligheter och
förutsättningar att utveckla samverkan. Motivet för samverkan är
resursförstärkning för att säkerställa kompetens i den framtida VAorganisationen.
VA-verksamheten i Sverige byggdes ut främst på 1960- och 70 talet
då personalen anställdes primärt för att förvalta ledningsnät och
anläggningar. Nu står verksamheterna inför stora utmaningar till
följd av förändringar i klimatet, ändrade miljökrav, nya villkor och
kraven från myndigheter och abonnenter har ökat. Det krävs även
stora resurser för att underhålla och förnya ledningsnät och
anläggningar.
I uppdraget att bilda ett gemensamt driftbolag mellan Arboga och
Kungsör ingår också att samtala och överlägga med Köpings
kommun om förutsättningarna för framtida samarbete.
Uppdraget skall redovisas till kommunstyrelsen i början av 2022
med inriktning att det gemensamma VA-bolaget är i drift från och
med 1 januari 2023.

Justerare

Utdragsbestyrkande

1 (2)

Sida 95 (389)

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

2021-09-28
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelseförvaltningen och Arboga vatten och avlopp
AB får i uppdrag att tillsammans med Kungsörs vatten AB
utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt
driftbolag för de två kommunerna.
Yrkande

Sara Axelsson Gustafsson (S) yrkar på följande tillägg: I uppdraget
ingår också att samtala och överlägga med andra kommuner om
förutsättningar för framtida samarbete.
Propositionsordning

Vid ställd proposition på Sara Axelsson Gustafssons (S)
tilläggsyrkande finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar
bifalla detsamma.
__________
Skickas till:
Kommunstyrelseförvaltningen
Arboga Vatten och Avlopp AB
Kungsörs vatten AB
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Datum

Diarienummer

2021-10-04

KS 2021/420

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Delårsrapport per 31 augusti 2021 - Västra
Mälardalens Myndighetsförbund, VMMF
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar delårsuppföljningen och lämnar den till
Kommunfullmäktige för kännedom.

Sammanfattning
VMMF har inkommit med delårsuppföljning per den 31 augusti 2021 till
sina medlemskommuner. Prognostiserat resultat är positivet med 587 tkr,
vilket motsvarar 500 tkr över budget.
Alla mål förutom ett förväntas uppfyllas, ett mål uppfylls delvis.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
VMMF 2021-09-22 § 79 Delårsrapport januari-augusti 2021

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef

Skickas till
VMMF

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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

VÄSTRA MÄLARDALENS
MVNDIGHETSFÖRBUND

~"--'~~

Datum

2021-09-22

F örbundsdirektion

§ 79

Dnr 3 / 2021-042

Delårsrapport
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner delårsrapport 2021.

Handlingar som ingår i beslutet
• Delårsrapport den 13 september 2021

Sammanfattning
Förbundskontoret har upprättat delårsrapport för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund avseende perioden 1 januari - 31 augusti 2021.
Delårsrapporten överlämnades till förbundsmedlemmarna den 13 september 2021.

Skickas till
KPMG
Förbundsmedlemmarna + handling
Revisorerna + handling
Akten
!rdförandes sign.

0du

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10
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Dnr 3/2021-042

Delårsrapport
januari-augusti 2021

VMMF5000, v2.0, 2011-12-10

Godkänd av förbundsdirektionen den 22 september 2021, § 79

Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2021-09-13
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1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

1.1
Uppdrag och syfte
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.
1.2
Organisation
Förbundet har en förbundsdirektion med fyra ordinarie ledamöter och
fyra ersättare från Arboga respektive Kungsörs kommun. Till förbundet
hör en tjänstemannaorganisation bestående av 19 personer som leds av en
förbundschef. Inom organisationen finns två enheter, bygglovenheten och
miljö- och hälsoskyddsenheten som leds av två enhetssamordnare. En
central administration stöttar enheterna och förbundsdirektionen.
1.3
Kännetecken
Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av:






bra bemötande
god service och tillgänglighet
effektiv, korrekt, professionell och rättssäker handläggning
att vi är kunniga inom vårt ansvarsområde
information och rådgivning som alla kan förstå
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2

Förvaltningsberättelse

2.1 Översikt över verksamhetens utveckling
Vid delåret görs en prognos att verksamhetsåret 2021 redovisar ett
överskott på 587 tkr. Förbundet har sedan bildandet 2011 redovisat
positiva resultat och har därmed haft möjlighet att bygga upp en god
ekonomi.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund

31-aug-21

31-aug-20

Verksamhetens intäkter (tkr)

5 021

3 964

Verksamhetens kostnader tkr

-9 241

-8 387

5 788

5 433

Fördelningsprincip Arboga 60 %

3 476

3 268

Fördelningsprincip Kungsör 40 %

2 312

2 165

101

157

20

19

188

210

4 530

3 261

Medlemsbidrag (tkr)

Investeringar (netto) tkr
Antal anställda
Nyckeltal/medborgare (kr)
Likvida medel

Både verksamhetens intäkter och kostnader har fortsatt påverkats av
covid-19 och en effekt är att antalet bygglovärenden fortsatt varit högt
under perioden då många enskilda fastighetsägare bygger om- och till på
sina fastigheter.
Antalet anställda har varit 20 och en extra resurs har anställts för att klara
av de bygglovärenden som inkommit under perioden.
Trängseltillsynen som förbundet fick ansvar för 2020 har påverkat miljöoch hälsoskyddsenhetens arbete. Tillsynen har varit prioriterad och den
har utförts i projektform där all personal varit delaktig. Vissa
nedprioriteringar av projekt och aktiviteter inom andra områden har dock
behövt göras.
Sammanfattningsvis har verksamhetens kärnverksamhet trots covid-19
fungerat bra.
2.2 Viktiga förhållanden för resultatet och ekonomisk ställning
Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionens kostnader har varit lägre på grund av färre
sammanträden och färre deltagare. Digitala sammanträden, minskat
nyttjande av kurser har också bidragit till att kostnaderna är lägre.
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Central administration

Den centrala administrationens kostnader förväntas bli 150 tkr högre än
budget. Orsakerna är höjda portokostnader, ökade kostnader för
upphandling, installation av laddstolpe för poolbil och tillfälligt ökade
kostnader i samband med övergång från fast telefoni till mobil på bordet.
Bygglov

Bygglovintäkterna förväntas bli 1 mkr högre än budget vilket beror på att
antalet bygglov som inkommit ligger på en hög nivå.
Miljö- och hälsoskydd

Verksamheten bedöms göra ett underskott på 500 tkr. Vakanser under
perioden ger ett överskott på personalkostnaderna. Tillsynsavgifterna på
miljö- och hälsoskydd förväntas 1 mkr lägre än budget.
Den främsta orsaken till minskade intäkter är förändring av
livsmedelskontrollens taxemodell och övergång från förhandsdebitering
till efterhandsdebitering som ger minskade intäkter med cirka 500 tkr.
Nuvarande taxemodell med förhandsdebitering innebär att förbundet har
en kontrollskuld till livsmedelsverksamheterna. En kontrollskuld som vid
övergång till efterhandsdebitering ska betalas tillbaka. För att undvika det
har förhandsdebitering av ”årliga avgifter 2021” bara tagits ut av de
verksamheter som omfattas av kontroll under året. På så sätt minskas och
rättas kontrollskulden till redan i år och förändringen görs på ett förenklat
och mer serviceinriktat sätt gentemot verksamheterna. Modellen med
efterhandsdebitering planeras att införas 2022. Intäkterna inom
miljöskyddet och enskilda avlopp förväntas också bli cirka 500 tkr lägre än
budget.
Trängseltillsyn

Statligt bidrag på totalt 170 tkr har erhållits för tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen ”trängseltillsyn”. Tillsynen har
klarats med befintliga resurser men vissa andra aktiviteter och projekt har
nedprioriterats. Covid-19 har försvårat rekrytering av extra resurs varför
bidraget inte nyttjats fullt ut.
2.3 Händelser av väsentlig betydelse
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden
redovisas nedan för förbundets olika verksamheter.
Covid-19

En notering som kan göras, med koppling till covid-19 är att antalet
klagomål har ökat inom både miljö- och bygg (nedskräpningar, ovårdade
tomter med mera).
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Antalet anmälningar och ansökningar inom olika områden har legat på
samma nivå som tidigare år och bedöms inte ha påverkats av covid-19
Många möten som normalt är fysiska har istället 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.
Förbundet har fortsatt arbeta utifrån de omställningar som gjordes 2020
med bland annat schemalagt distansarbete. Miljö- och
hälsoskyddsenhetens övergång till digital hantering under april 2021 har
medfört ett effektivare och förenklat arbetssätt. Omställningen och
förändringarna har blivit mer rutin och personalen har hanterat den
långvariga omställningen väl.
Vissa åtgärder har vidtagits på kontoret för att säkra möten ska kunna
hållas och vissa inköp har gjorts för att arbetsmiljön på distans ska vara
god. Vidare har arbetet fokuserat på att följa förändringar i lagar och avtal
kopplat till pandemin som exempelvis arbetsmiljöansvar och
kontinuerliga riskbedömningar, dialog med fackliga organisationer och
skyddsombud. Förbundschefen har deltagit i Arbogas
kommunledningsgrupp.
Dialog med medlemskommunerna

Ett dialogmöte med medlemskommunerna genomfördes under april
månad för att diskutera ekonomi och läget i verksamheten.
Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen har totalt haft sex sammanträden under perioden
och i april genomfördes det första digitala sammanträdet. Sammanträdet i
augusti månad ställdes in på grund av för få ärenden.
För att klara bestämmelser om tidsfrist för handläggning av bygglov och
förhandsbesked och strandskydd lämnades delegation till ordförande och
vice ordförande under sommarperioden. Ordförande har beslutat om sex
bygglov och ett förhandsbesked på delegation.
Ärenden som direktionen beslutat om har gällt bland annat
årsredovisning 2021, redovisning av intern kontroll 2020,
revisionsrapporter, delegationsordning, lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljö, bygglov för flerbostadshus,
industribyggnader, småhus, förhandsbesked och strandskyddsdispenser.
Det har också tagits beslut om ett par förelägganden om förbud för enskilt
avlopp och sanktionsavgifter (byggsanktionsavgift och
livsmedelssanktionsavgift).
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En redovisning av ekonomi och uppfyllelse av direktionens mål har skett
vid varje sammanträde.
Förbundskontoret har informerat direktionen om covid-19 och
trängseltillsynen, övergång till digital ärendehantering och införande av etjänster på miljö- och hälsoskyddsenheten och resultat av
kundundersökning 2020.
Kvalitetsarbete och servicemätningar

Förbundet deltar genom medlemskommunerna i SBA NKI och Svenskt
Näringslivs företagsundersökningar. I Svenskt Näringslivs
företagsundersökning ligger Kungsör på en första plats och Arboga på en
delad tredjeplats i länet. Båda mätningarnas resultat tyder på ett stabilt
företagsklimat. För att ytterligare följa upp hur förbundet lever upp till
sina kännetecken genomförs en egen enkätundersökning för att se hur ”Vi
kan bli bättre”. Målgruppen är de som fått tillsyn/kontroll, bygglov eller
tillstånd inom miljö- och hälsoskydd. Frågorna är inriktade på förbundets
kännetecken, hur man upplevt service, tillgänglighet, handläggningstider
med mera. Mätningen startade i mars och pågår fortfarande och resultatet
kommer att redovisas i årsredovisningen.
Brottsförebyggande samverkansarbete

För att stävja osund konkurrens inom verksamhetsområdet så samarbetar
förbundet med medlemskommunernas säkerhetssamordnare och
Polismyndigheten. Ett par gemensamma tillsynsbesök har genomförts.
Förbundskontoret deltar också på Förebyggande rådet i Arboga och i BRÅ
i Kungsör.
Administration

Det utökade distansarbetet har medfört att förbundets administration
varit hårt belastad. Med nya rutiner och arbetssätt har administrationen
trots det fungerat bra. För ekonomiadministrationen anlitas ekonom från
bolag inom koncernen.
Digitalisering

Våren 2019 infördes nytt ärendehanteringssystem på miljö- och
hälsoskyddsenheten och sedan dess har ett aktivt arbete pågått med
utvecklingen av digitaliseringsprocessen.
Riktlinjer och rutiner har utarbetats inför övergången från
pappershantering till digital hantering och från och med april 2021 arbetar
miljö- och hälsoskyddsenheten i en digital miljö.
I april lanserades de första e-tjänsterna Minut Miljö inom miljö- och
hälsoskydd.
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E-tjänster som är införda inom miljö- och hälsoskydd:
• Anmälan/ansökan om enskild avloppsanläggning
• Anmälan/ansökan om installation av värmepump
• Registrering/ändring av livsmedelsanläggning
• Klagomål inom livsmedel/miljö- och hälsoskydd
• Mina ärenden
• Svara på grannhörande
Ytterligare fyra e-tjänster inom bland annat enskilda avlopp kommer att
införas under året.
Ett projekt med att uppdatera bygglovenhetens ärendehanteringssystem
har påbörjats under augusti. I projektet ingår införande av E-tjänsten
Minut Bygg som digitaliserar all kommunikation och hantering av
ärenden. Återkoppling sker automatiskt och ger löpande information i det
pågående ärendet. Ansökningar och kompletteringar kan hanteras helt
digitalt vilket kommer förenkla för den sökande. I projektet ingår även
handläggarstöd i form av visuell styrning. Införandet görs i samverkan
med Köpings kommun.
Bygglov
Byggandet har fortsatt legat på en hög nivå och bygglovenhetens arbete
har främst varit inriktat på handläggning av de ansökningar/anmälningar
som inkommit, tekniska samråd, utöva tillsyn samt ge information om
gällande bestämmelser inom byggområdet. De flesta kontakterna och
mötena har genomförts digitalt. Handläggningstiderna har klarats bra
trots hög arbetsbelastning. I 99 % av ärendena har handläggningstiderna
enligt lagkravet följts. I 1 % av ärendena där handläggningstiden inte följt
lagkravet har de sökande fått reducerade bygglovavgifter. Antalet nya
byggärenden ligger på samma nivå i förhållande till samma period 2020.
Totalt har 250 nya ärenden startats.
Nya lovärenden månadsvis med en jämförelse åren 2019-2021

Inkomna byggärenden 2019-2021

60
50

Antal

40
30
20
10
0

Jan

Feb

Maj

Juni

Juli

Aug

2021

25

38

Mars April
54

41

41

22

12

17

2020

20

38

34

26

49

37

28

2019

21

35

37

20

49

22

17

10

Sept

Okt

Nov

Dec

18

36

29

16

27

17

22

17

37
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Det är ärenden av mindre karaktär som initierats av privatpersoner som
har ökat mest så som tillbyggnader, inglasningar, installation av eldstad
med mera. Antalet lovärenden för nybyggnationer av småhus och
fritidshus har också ökat. Under perioden ses även en ökning av lite större
nybyggnationer som industrier, flerbostadshus och en skola.
Tabellen nedan visar inkomna byggärenden januari-april med en jämförelse 2020
och 2021
Ärendetyp
Bygglov/anmälan
Rivningslov/anmälan
Bygglov/strandskydd
Förhandsbesked
Förhandsbesked/strandskydd
Marklov
Villkorsbesked
Antal ärenden

Januari-augusti 2020
Arboga
Kungsör
Totalt
140
79
219
11
4
15
4
1
5
3
4
7
1
0
1
1
2
3
0
0
0
160
90
250

Januari-augusti 2021
Arboga
Kungsör Totalt
141
87
228
13
5
18
0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
155
95
250

Initierat av (sökande) med jämförelse 2020 och 2021

Initierat av (sökande)

2020-12-31 2021-08-31 2021-08-31 2021-08-31
Totalt
Arboga
Kungsör
Totalt
68%
71%
66%
69%
32%
29%
34%
31%

Privatpersoner
Företag/fören/org

Antal beviljade bygglov och antal bostäder till och med 31 augusti 2021
Typ av bostad
Flerbostadshus (lägenheter)
Radhus/Parhus
Småhus (villor)
Fritidshus
Totalt

Arboga
Antal bygglov Antal bostäder
2
23
9
34

4
24
9
37

Totalt
Kungsör
Antal bygglov Antal bostäder Antal bostäder
1
23
23
4
9
9
33
9
10
32
69

Tillsyn

Totalt har 19 nya anmälningsärenden inkommit under perioden gällande
otillåtna byggnationer och ovårdade fastigheter. Det har främst gällt
skyltar, plank och ovårdade tomter. Konsult har anlitats för att arbeta med
äldre anmälningsärenden som tidigare har prioriterats ned. Direktionen
har beslutat om ett vitesföreläggande gällande bristande underhåll på en
fastighet och två byggsanktionsavgifter för byggnationer utan bygglov
och startbesked. Överträdelserna har gällt en tillbyggnad av fritidshus och
uppsättning av skyltar, där bygglov har kunnat beviljats i efterhand.
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Miljö- och hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddsenhetens arbete har främst varit inriktat på
planerad och händelsestyrd tillsyn vilket är enhetens kärnverksamhet. På
grund av vakanser, sjukdom, trängseltillsyn och covid-19 har vissa
planerade projekt och aktiviteter prioriterats ned och flyttats fram.
Förbundet har som mål att den planerade tillsynen ska uppfyllas till
100 %. Under första delåret har 34 % genomförts vilket är i nivå samma
period som tidigare år. De flesta tillsynsbesök görs under hösten och målet
bedöms kunna uppfyllas.
Viss fysisk tillsyn har ersatts av digitala möten och skrivbordstillsyn. 65 %
av tillsynen har utförts digitalt och 35 % har genomförts på plats. Det är
främst tillsynen på miljöfarliga verksamheter och enskilda avlopp som
kunnat genomföras fysiskt, ofta utomhus eller i stora lokaler. Tillsynen
inom hälsoskyddet och livsmedel har till största delen gjorts genom
skrivbordstillsyn.
Utifrån krav i lagstiftningen har förbundet en skyldighet att anmäla
misstanke om brott till åklagare/polis och besluta om miljösanktionsavgift
vid vissa överträdelser. Under perioden har tre anmälningar gällande
misstanke om brott gjorts inom områdena livsmedel och animaliska
biprodukter. Tolv beslut om miljösanktionsavgifter har tagits. Det har
gällt ej inlämnade årsrapporter för köldmedieanläggningar, enskilt avlopp
utan tillstånd, för sent inkommen miljörapport och försäljning av otillåtna
kemikalier. Det har beslutats om fem livsmedelssanktionsavgifter där
verksamheter inte har registrerat sin verksamhet innan de påbörjat. Totalt
har 337 delegationsbeslut tagits.
Livsmedelsverksamheter har fått information vid två tillfällen om
förbundets kontrollmetoder under covid-19 och om införande av
efterhandsdebitering. En informationsbroschyr har skickats ut till de som
har köldmedieanläggningar. Information om nya avfallsregler skickades
ut till miljöfarliga verksamheter i samband med fakturering. Hygieniska
verksamheter har fått information om nya regler och anmälningsplikt för
botox och fillersbehandlingar.
Antal nya ärenden

Antalet anmälningar och ansökningar inom olika områden har legat på
ungefär samma nivå som tidigare år. Totalt har 1 118 nya ärenden startats
under perioden.
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Tabellen nedan visar påbörjade miljö- och hälsoskyddsärenden
januari-augusti 2021

Antal nya ärenden miljö- och hälsoskydd
2021-08-31
Ärendetyp
Arboga
Kungsör
Allmänna ärenden
2
Avlopp
136
88
Hälsoskydd
68
53
Livsmedel
241
149
Mark förorenad
11
7
Miljöskydd
147
67
Köldmedia
60
20
Naturvård-strandskydd
15
9
Renhållning
5
6
Tobak, folköl, Receptfria läkemedel
7
3
Värmepump
14
10
Summa
706
412

Totalt
2
224
121
390
18
214
80
24
11
10
24
1 118

Mitt Miljösamverkan

Förbundet är medlem i Mitt Miljösamverkan som är en samverkan mellan
samtliga länsstyrelser och kommuner i Dalarna, Uppsala och
Västmanland. Mitt Miljösamverkan är relativt nytt och ett
uppbyggnadsarbete pågår. Förbundet deltar med en plats i styrgruppen
och en miljö- och hälsoskyddsinspektör ingår i projektgruppen för ett
bassängbadsprojekt. Syftet med deltagandet är att stärka kompetensen.
Enskilda avlopp

Projektet med att åtgärda bristfälliga enskilda avlopp har pågått i tio år.
Cirka 81 % av de enskilda avloppen uppfyller lagstiftningens krav och
projektet med enskilda avlopp är i slutskedet och beräknas vara klart 2023.
Under perioden har 45 ”röda avlopp” (uppfyller inte krav) meddelats
förbud och direktionen har beslutat om två förbud med vite.
Inspektioner av ”gula avlopp” (uppfyller ej krav, ny bedömning ska
göras) pågår och under perioden har 50 avlopp fått ny bedömning. Totalt
har 92 % (417 stycken) av de gula avloppen fått ny bedömning och
direktionen har som mål att alla ”gula avlopp” ska ha fått ny bedömning
under 2021.
Trängseltillsyn

Arbetet med den så kallade ”trängseltillsynen” för att förhindra smitta av
covid-19 på restauranger/serveringsställen har genomförts i projektform
vid fyra tillfällen. Tillsynen har bland annat skett vid lunchtid, kvällstid,
vid skolavslutning och medeltidsdagarna. 142 tillsynsbesök har gjorts och
totalt 60 cafeér och restauranger har omfattats av tillsynen.
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Tillsynen har främst varit inriktad på dialog, information och rådgivning.
Ett par återbesök har krävts. Inga sanktioner har varit aktuella. Samtlig
personal på miljö- och hälsoskydd har varit delaktig i trängseltillsynen
vilket resulterat i en effektiv tillsyn och bra beredskap inför tillsynen
under semesterperioden.
Den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen är
tidsbegränsad och gäller till utgången av september 2021.
Energi- och klimatrådgivning

Köping, Arboga, Kungsör och Fagersta kommuner samverkar kring
energi- och klimatrådgivningen (EKR) och finansieras av statligt bidrag.
Rådgivningen sköts av Energikontoret i Eskilstuna.
Under perioden har totalt 19 rådgivningar utförts i Arboga och Kungsör
via telefon och mejl. Av dem var tio till privatpersoner, åtta till företag och
en till organisationer.
Andra aktiviteter har bland annat varit rådgivning till företag som
beviljats Klimatklivsstöd, deltagande på företagsfrukost (förinspelad
videointervju), webbinarium elbilsladdning för flerbostadshus.
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2.4 Styrning och uppföljning av förbundets verksamhet
Förbundets budget och mål

Budget och mål fastställs av direktionen i oktober månad varje år.
Ekonomiskt utfall och prognos samt uppföljning av förbundets mål tas
fram varje månad och presenteras på direktionens sammanträde.
Förbundets budget

Grunden för budgeten utgörs av det medlemsbidrag som kommunerna
anslår för verksamheten samt de intäkter förbundet får från de taxor som
gäller för förbundets myndighetsutövning. Fördelningsprincipen mellan
kommunerna är Arboga 60 % och Kungsör 40 %. Budgeten innehåller en
plan för tre år och föregås av en strategisk och ekonomisk plan. Den
omfattar även en treårig investeringsbudget. Investeringar finansieras
med eget kapital.
Förbundets mål

För 2021 har direktionen beslutat om nio mål, åtta verksamhetsmål och ett
finansiellt mål.
Nedan redovisas målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda den 31
augusti 2021. Figurerna nedan visar en prognos och om hur målen
bedöms uppfyllas vid årets slut.
Målet bedöms att uppfyllas år 2021
Målet bedöms att delvis uppfyllas år 2021
Målet bedöms att inte uppfyllas år 2021
Mål

Måluppfyllelse den 31 augusti 2021

Prognos
2021

Mål 1
Måluppfyllelse: % sjukfrånvaro av arbetstiden =
Total sjukfrånvaro i %
3%
av arbetstiden ska inte
överskrida 6 %.
Målets syfte: Syftet med målet är att förbundet ska arbeta för att vara en bra arbetsgivare
och att medarbetarna mår bra, är friska och trivs på jobbet. Vid högt sjuktal finns en
betydande risk att verksamheten påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på
den risken.
Prognos mål 1: Långtidsfrånvaron har ökat medan korttidsfrånvaron har minskat. Till
den ökade långtidsfrånvaron finns flera förklaringar, både arbetsrelaterad och andra
orsaker. En bidragande orsak till den minskade korttidsfrånvaron är utökad distans som
möjliggjort att medarbetare med milda sjukdomssymtom inte behövt sjukskriva sig utan
har kunnat arbeta hemifrån. Förbundet är litet med få anställda och ett par
långtidssjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron.
Målet bedöms att delvis uppfyllas.
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Mål

Måluppfyllelse den 31 augusti 2021

Prognos
2021

Mål 2
Måluppfyllelse: Antal pågående ärenden är 484
Antal pågående miljöstycken.
och hälsoskyddsärenden, exklusive
ärenden som rör
avloppsinventeringar,
tillståndsärenden för
avlopp samt
förbudsärenden
gällande avlopp, ska ej
överstiga 600 stycken.
Målets syfte: Förbundet ska arbeta för att ärenden handläggs och avslutas. Att mäta
antalet pågående ärenden är ett sätt att ha kontroll på att ärenden inte blir gamla utan
kommer till avslut. Ärenden som tillhör avloppsprojektet exkluderas eftersom de ligger
öppna under en längre tid och effekten av det arbetet och dessa ärenden mäts i
mål 3.
Prognos mål 2: Målet bedöms uppfyllas.

Mål 3
Måluppfyllelse: 92 % är bedömda.
100 % av alla gula
avloppsanläggningar i
Totalt har 2018-2020 har 417 gula bedömts.
Arboga och Kungsörs
Under perioden januari-augusti 2021 har 50
kommun ska, vid
gula bedömts.
utgången av 2021, ha
bedömts om de
uppfyller lagstiftningens
krav.
Målets syfte: Det långsiktiga målet är att 2021 ska alla gula enskilda avlopp ha bedömts
om de uppfyller lagstiftningens krav eller ej och år 2023 ska alla avloppsanläggningar
som bedömts ej uppfylla lagstiftningens krav ha åtgärdats. Att enskilda
avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav åtgärdas är viktigt. Med
stöd av tillsynsmyndighetens tillsynsarbete påskyndas detta.
Prognos mål 3: Prognos: Målet bedöms uppfyllas.
Mål 4
Fastställd tillsynsplan
för miljö- och
hälsoskyddsenhetens
tillsynsarbete år 2021 har
uppfyllts till 100 %.

Måluppfyllelse: Tillsynsplan 34 %
• Livsmedel 41 %
• Receptfria läkemedel, tobak & folköl 0 %
• Hälsoskydd 35 %
• Miljöskydd 37 %
• Naturvård 0 %

Målets syfte: Den planerade tillsynsplan/kontrollplan som förbundet årligen fastställer
för miljö- och hälsoskyddsområdet ska följas. Den planerade tillsynen och kontrollen är
en väsentlig del av förbundets uppdrag och att följa upp hur genomförandet av planerna
sker är viktigt. Det görs genom att detta mål mäts kontinuerligt.
Prognos mål 4: Målet bedöms uppfyllas.

16

Sida 112 (389)

Mål

Måluppfyllelse den 31 augusti 2021

Prognos
2021

Mål 5
Måluppfyllelse:
95 % av
99,6 % har granskats inom två veckor
bygglovenhetens inkom- (244 av 245 ärenden)
na lov- och anmälningärenden förgranskas
inom två veckor.
Målets syfte: För att verka för god service och snabb handläggning av lov- och
anmälningsärenden är det viktigt att granskning görs tidigt i ett ärende, då det har
betydelse för handläggningstiden. I det fallet att ett ärende behöver kompletteras ska den
sökande snabbt få beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll på att
lagstiftningens krav på handläggningstider uppfylls.
Prognos mål 5: Målet bedöms uppfyllas.
Mål 6
Måluppfyllelse:
85 % av
100 % har behandlats inom tre veckor
bygglovenhetens klago(19 av 19 ärenden)
målsärenden (ovårdade
tomter med mera)
behandlas inom tre
veckor med
informationsbrev.
Målets syfte: Mäta effektiviteten vid behandlingen av klagomålsärenden och ange en
ambitionsnivå inom vilken tid de ärendena bör behandlas.
Prognos mål 6: Målet bedöms uppfyllas.
Mål 7
50 % av lovärenden
äldre än fem år ska
avslutas under 2021.

Måluppfyllelse:
40 % har avslutats

Totalt är 135 av 338 ärenden avslutade. Under
perioden januari-augusti har 49 avslutats.
Målets syfte: Det långsiktiga målet är att förbundet år 2023 har avslutat alla lovärenden
som är äldre än fem år. Målet anger ambitionen i takten på det arbetet.
Prognos mål 7: Målet bedöms uppfyllas.
Mål 8
Måluppfyllelse: Servicemätningen pågår under
Servicemätning av
sex månader. Utifrån redovisat resultat från fem
förbundets kännetecken. av sex månaders mätning görs prognos att
Genomföra en
målet uppfylls.
enkätundersökning till
de som fått tillsyn/
Utifrån redovisat resultat från fem av sex
kontroll, bygglov eller
månader ligger resultatets medelvärde på 4,2
tillstånd inom miljö- och
hälsoskydd. Resultatets
medelvärde ska vara
högre än 3,7.
Målets syfte: Syftet med målet är att följa upp hur förbundet lever upp till sina
kännetecken. Mätningen görs genom egen enkätundersökning under mars-augusti och
målgruppen är privatpersoner, organisationer och företag som fått tillsyn/kontroll, lov
eller tillstånd inom miljö- och byggområdet. Målet är ett komplement till
medlemskommunernas mål kring företagsklimat.
Prognos mål 8: Prognos görs, utifrån hittills redovisat resultat, att resultatets medelvärde
kommer att ligga högre än 3,7. Målet bedöms uppfyllas.
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Mål

Måluppfyllelse den 31 augusti 2021

Prognos
2021

Mål 9
Måluppfyllelse: Utifrån prognos klaras målet.
Verksamhetens
självfinansieringsgrad är
44 % 2021.
Målets syfte: Finansieringen av förbundets verksamhet är en väsentlig faktor och att följa
i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som är
viktigt att följa. Syftet med målet är ett sätt att mäta ambitionsnivån för vilken
självfinansieringsgrad som ska vara uppfylld 2021.
Prognos mål 9: Prognos görs att förbundet redovisar ett positivt resultat 2021. Målet
bedöms uppfyllas.

Sammanfattning måluppfyllelse och prognos

Verksamhetsmålet gällande sjukfrånvaro bedöms att delvis uppfyllas.
Orsaken är att långtidssjukskrivningar ökat under perioden. Övriga
verksamhetsmål bedöms uppfyllas helt. Förbundets finansiella mål
gällande god ekonomisk hushållning, verksamhetens
självfinansieringsgrad, bedöms utifrån prognos att uppfyllas helt.
Bedömning görs att av nio mål som direktionen har beslutat om kommer
åtta mål att uppfyllas helt.
Intern kontroll

Förbundet har beslutat om intern kontroll och den har följts upp för
kvartal ett och två. Ett fåtal små avvikelser har noterats som inte haft
någon påverkan på rättssäkerheten.
Kontrollmomenten består av:
• Rättssäker myndighetsutövning: Handläggning av ärenden ska
följa lagverk och vara rätts- och tidssäkert utfört.
• Verksamhetens styrdokument: Styrdokument, förbundsordning,
reglemente samt delegationsordning ska vara aktuella.
• GDPR: Granskning av registerförteckning.
• Förbundsdirektionens beslut: Följa upp att förbundsdirektionens
beslut verkställs.
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2.5
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Utöver det finansiella målet kring självfinansieringsgrad har förbundet
nedanstående beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning:
”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Västra Mälardalens Myndighetsförbund ska vara ett kommunalförbund
med en långsiktigt hållbar ekonomi. Alla förbundets verksamheter ska
vara av god kvalitet och vara kostnadseffektiva. En relevant intern
kontroll och ekonomiuppföljning ska säkerställa detta.
Årets resultat ska vara positivt och nivån ska fastställas i samband med
budget och ska vara minst 1 % av kommunbidrag för året.
De investeringar som görs ska i största möjligaste mån ske genom
användning av egna medel och syfta till att utveckla verksamheten.”
Resultat

Prognosen vid delåret är att förbundet 2021 gör ett positivt resultat på 587
tkr varav 87 tkr är budgeterat resultat motsvarande 1 % av
kommunbidraget. Utifrån riktlinjerna finns en fungerande intern kontroll.
Det prognostiserade positiva resultatet överstiger 1 % av det erhållna
kommunbidraget. Investeringar görs med egna medel. Utifrån delårets
prognos görs bedömning att förbundet uppfyller riktlinjerna för en god
ekonomisk hushållning.
På driftbudgeten prognostiseras ett överskott på 450 tkr. Ökade
bygglovintäkter är den främsta orsaken till det positiva resultatet.
Prognosen för den finansiella delen är ett överskott med 50 tkr.
Budgetavvikelse
(Belopp i tkr)

Budget

Prognos

Avvikelse

2021

2021

2021

Direktion inkl revision

557

457

100

Central administration

1 135

1 285

-150

Bygglov

2 326

1 326

1 000

Miljö och hälsoskydd

4 585

5 085

-500

SUMMA nettokostnader

8 603

8 153

450

-8 690

-8 740

50

-587

500

Finansiering nettointäkter

SUMMA
-87
Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan

Nedan redovisas orsaker till avvikelser i tabellen ovan.
Direktionens kostnader förväntas bli 100 tkr lägre och den centrala
administrationens kostnader förväntas bli 150 tkr högre än budget.
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Bygglovintäkterna förväntas bli 1 mkr högre än budget vilket beror på att
antalet bygglov har legat på en hög nivå.
Verksamheten miljö- och hälsoskydd bedöms göra ett underskott på 500
tkr. Vakanser under perioden ger ett överskott på personalkostnaderna.
Tillsynsavgifterna på miljö- och hälsoskydd förväntas 1 mkr lägre än
budget. Den främsta orsaken till minskade intäkter är förändring av
livsmedelskontrollens taxemodell och övergång från förhandsdebitering
till efterhandsdebitering som ger minskade intäkter med cirka 500 tkr.
Intäkterna inom miljöskyddet och enskilda avlopp förväntas också bli
cirka 500 tkr lägre än budget. Statligt bidrag för trängseltillsynen bidrar
också till överskottet.
Finansiella kostnader

Kostnaderna för pensioner förväntas bli lägre än budget. Orsaken är lägre
arbetsgivaravgifter på grund av vakanser. Den finansiella budgeten visar
ett överskott på 50 tkr.
Likviditet

Medlemskommunerna betalar in bidrag i förskott varje kvartal till
förbundets bankkonto. Kassa och bank uppgår den 31 augusti 2021 till
4 530 tkr. Någon kredit har inte nyttjats under 2021.
I diagrammet nedan redovisas likviditetsförändringar under 2020-2021
Likvida medel
jämförelse perioden januari-augusti 2020 och 2021
7000000,00
6000000,00
5000000,00
4000000,00
3000000,00
2000000,00
1000000,00
0,00

2021
2020

Eget kapital

Förbundet har beslutat om riktlinjer för hantering av eget kapital.
Riktlinjerna innebär att det egna kapital som vid årsredovisningen
överskrider 3 000 tkr ska återbetalas till medlemmarna. Efter 2020 års
resultat har 406 tkr återbetalats till medlemmarna.
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2.6
Balanskravsresultat
Det lagstadgade balanskravet innebär att årets intäkter ska överstiga årets
kostnader och eventuella realisationsvinster vid försäljning av tillgångar
räknas ifrån årets resultat. Vid delåret uppvisar förbundet ett
prognostiserat positivt resultat uppgående till 587 tkr. Prognosen är att
balanskravet kommer att uppnås.

Årets resultat tkr
(justerat resultat)

Bokslut
2020
406

Prognos
2021
587

Balanskravsutredning

Ur ett finansiellt perspektiv innebär god ekonomisk hushållning att
förbundet har kontroll över sin ekonomi på såväl kort som lång sikt.
Under 2013 beslutade förbundet om riktlinjer för hantering och
användning av resultatutjämningsreserv (RUR). Förbundet har under åren
2012-2017 avsatt 1 206 tkr till RUR. Riktlinjerna reviderades i samband
med årsredovisningen 2020 och avsatt medel får användas för att ej
behöva återställa balanskravet vid ett negativt resultat. Inget ytterligare
får tillföras RUR.

Medlemsbidrag
1% av medlemsbidraget
Årets resultat
Realisationsvinster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Medel till RUR
Medel från RUR
Årets balanskravsresultat

Prognos
2020 2021-12-31
8 152
8 690
81
87

2016
7 957
80

2017
8 037
80

2018
8 037
80

2019
8 037
80

1193
0

943
0

695
0

93
0

406
0

587
0

1193
0
0
1193

943
-13

695
0
0
695

93
0
0
93

406
0
0
406

587
0
0
587

930

Förbundet uppnår enligt denna prognos balanskravet 2021.
2.7

Väsentliga personalförhållanden

Personalomsättning

En livsmedelsinspektör har anställts och två nya miljö- och
hälsoskyddsinspektörer inom miljöskydd har rekryterats varav en internt.
En inspektör inom hälsoskydd är föräldraledig och en vikarie har
anställts. För att klara av den höga arbetsbelastningen på bygglovenheten
har extra resurs anställts. Rekrytering av enhetssamordnare på
bygglovenheten pågår. De som valt att avsluta sin anställning hos VMMF
har gått över till liknande tjänster inom stat och andra kommuner.
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Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsplatsträffar (APT) har genomförts enligt rutin där arbetsmiljöarbetet
är en stående punkt på dagordningen. Ett verktyg ”Piltavlan” används för
att göra en nulägesanalys av den psykosociala arbetsmiljön och göra
jämförelser över tid. För att förebygga dålig arbetsmiljö och förbättra
arbetsmiljön vid distansarbete har exempelvis laptopstöd, avlastningsbord
med mera köpts in.
Personalaktiviteter/Friskvård

En friskvårdsaktivitet med digitala yogapass genomfördes under våren.
En personaldag genomfördes under sensommaren utomhus. Under
perioden har nyttjandet av friskvårdstimme uppgått till 15
timmar/anställd.
Lönerevision

Årets lönerevision är klar, lönesamtal har genomförts och ny lön betalades
ut i april 2021.
2.8
Förväntad utveckling
Fokus kommer att läggas på kärnverksamheten och det uppdrag
förbundet har med myndighetsutövning.
Byggandet förväntas ligga kvar på fortsatt hög nivå och för att klara den
stora mängd bygglov kan ytterligare tjänst behöva inrättas. En tjänst som
kan finansieras genom ökade bygglovintäkter. Arbetet med tillsyn enligt
plan- och bygglagen har varit nedprioriterat och en tillsynsplan för att
fastställa resursbehov behöver arbetas fram.
De centrala myndigheterna Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen,
Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten samt
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny strategi för miljöbalkstillsynen
2022-2024. Strategin innehåller sex tillsynsområden med fokusområden
och effektmål. De sex tillsynsområden är tillsyn av; natur, artskydd och
områdesskydd m.m., vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet,
förorenade områden, hälsoskyddstillsyn och avfall.
Ny taxemodell inom miljöbalkens område är under utarbetande.
Nuvarande taxemodell bygger på risk- och erfarenhet och Sveriges
Kommuner och Regioner har tagit fram en ny taxemodell som bygger på
tillsynsbehovet. Den nya taxan är enklare för både tillsynsmyndighet och
verksamhetsutövare. Taxan planeras att införas 2023.
Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en ny riskklassingsmodell och
vid utgången av 2023 ska alla kontrollmyndigheter ha beslutat om ny
riskklassningsmodell och ny taxa.
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Utvecklingsarbetet kring digitaliseringsprocessen kommer fortsatt vara
prioriterad. Investeringar som myndighetsbrevlåda, fler e-tjänster inom
miljö- och hälsoskydd och e-arkiv finns behov av att installera så att
processer blir helt digitala. Investeringar som kommer att öka
tillgänglighet och service för våra medborgare och företag.
Mål och uppdrag bedöms inte förändras dramatiskt men hur de centrala
myndigheternas förändringar kommer att påverka behovet av resurser
framöver är idag oklart.
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3

Ekonomisk redovisning

3.1

Resultaträkning

Belopp i Tkr
Verksamhetens
intäkter
Verksamhetens
kostnader
Avskrivningar

Bokslut

Budget

Utfall

Prognos

Avvikelse

2021

Utfall
31 aug
2020

Not

2020

31-aug-21

2021

2021

1

6 011

7 280

3 964

5 021

7 480

200

2

-13 680

-15 714

-8 387

-9 241

-15 464

250

3

-75

-169

-39

-76

-169

0

-7 744

-8 603

-4 462

-4 296

-8 153

450

8 152

8 690

5 433

5 788

8 690

0

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Driftbidrag

4

VERKSAMHETENS
RESULTAT

408

87

971

1 492

537

450

Finansiella intäkter

5

9

0

1

4

50

50

Finansiella kostnader
RESULTAT EFTER
FINANSIELLA
POSTER

6

-11

0

3

0

0

0

406

87

975

1 496

587

500

0

0

0

0

0

0

406

87

975

1 496

587

500

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

3.2

7

Balansräkning

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
- återbet kapital till Arboga &
Kungsör
- varav årets resultat

Not

31 aug 2020

1
2

678
678

644
56
700

676
48
724

3
4

5 473
0
5 473
6 151

4 991
0
4 991
5 691

6 845
0
6 845
7 569

5

4 068

3 406

4 496

0
975

-93
406

-406
1 496

0
0

0
0

0
0

0
2 083
2 083

2 285
2 285

0
3 073
3 073

6 151

5 691

7 569

Avsättningar
Avsättning
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bokslut
2020 31 aug 2021

6
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3.3

Noter

Noter Resultaträkning
Belopp i tkr

31 aug 2020

31 aug 2021

5 406
-1 442
3 964

6 707
-1 686
5 021

3 924
40
0
3 964

4 760
261
0
5 021

10 184
-43
-1 442
-312
0
8 387

10 996
-69
-1 686
0
0
9 241

6 656
417
350
0
964
8 387

7 369
517
317
0
1 038
9 241

39
39

76
76

3 268
2 165
5 433

3 476
2 312
5 788

Not 5 - Finansiella intäkter
Räntor kundfordringar
SUMMA

1
1

4
4

Not 6 - Finansiella kostnader
Räntor likvida medel
SUMMA

3
1

0
0

975

1 496

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Från driftredovisningen
Interna poster
SUMMA EXTERNA INTÄKTER
Fördelas enligt nedan:
Taxor och avgifter
Bidrag
Försäljning av verksamhet
SUMMA
Not 2 - Verksamhetens kostnader
Från driftredovisningen
Kapitalkostnader
Interna kostnader
Pensioner inkl löneskatt
Övriga gemensamma kostnader
SUMMA EXTERNA KOSTNADER
Fördelas enligt nedan:
Personalkostnader inkl pensioner
Köp av verksamhet samt konsultkostnader
Lokalhyror
Räkenskapsrevision
Övriga externa kostnader
SUMMA

Not 3 - Avskrivningar
Planenliga avskrivningar
SUMMA
Not 4 - Driftbidrag
Arboga
Kungsör
SUMMA

Not 6 - Periodens resultat
Periodens resultat
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Noter Balansräkning

31 augusti
2020

Bokslut
2020

31 augusti
2021

1 106
601
1 707

1 106
602
1 708

1 708
101
1 809

-990
-39
-1 029

-990
-74
-1 064

-1 064
-69
-1 133

678

644

676

194

1

101

Not 2 - Materiella tillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut

0
0
0

0
58
58

58
0
58

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut

0
0
0

0
-2
-2

-2
-8
-10

Redovisat värde vid årets slut

0

56

48

616
1 265
331
3 261
5 473

1 122
482
405
2 982
4 991

1 674
238
403
4 530
6 845

0
0

0
0

0
0

3 093
0
0
975
4 068

3 093
-56
-37
406
3 406

3 406
-244
-162
1 496
4 496

1 206

1 206

1 206

158
0
175
200
0
735
324
488
3
2 083

334
1
181
206
0
526
378
653
6
2 285

155
0
189
210
0
1 840
246
424
9
3 073

Tkr
Not 1 - Immateriella tillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
varav:
Ej avslutade investeringar

Not 3 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Skattefordringar
Kortfristig fordran hos koncern
SUMMA
Not 4 - Kassa och bank
Sparbanken
SUMMA
Not 5 - Eget kapital
Ingående värde
Återbetalning kapital bokslut 2020 Arboga
Återbetalning kapital bokslut 2020 Kungsör
Årets resultat
SUMMA
varav:
RUR
Not 6 - Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Momsskuld skatteverket
Personalens källskatt
Arbetsgivaravgift
Skulder till staten
Interimsskulder
Semesterlöneskuld
Uppl pension ind del inkl löneskatt
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA
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3.4
Driftredovisning
Driftbudgeten bedöms göra ett överskott på 587 tkr varav 87 tkr är
budgeterat resultat motsvarande 1 % av medlemsbidraget. Den finansiella
delen bedöms göra ett överskott på 50 tkr.
(Belopp i tkr)

Direktion inkl revision
Central administration
Bygglov
Miljö och hälsoskydd
SUMMA nettokostnader
Finansiering nettointäkter
SUMMA

Bokslut

Budget

2020
355
1 299
1 895
4 246
7 795
-8 201
-406

Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan

2021
557
1 135
2 326
4 585

Utfall
31 aug
2020
175
849
1 163
2 588

Utfall
31 aug
2021
199
692
235
3 177

8 603
-8 690
-87

4 775
-5 433
-658

4 303
-5 799
-1 496

Prognos Avvikelse
2021
457
1 285
1 326
5 085

2021
100
-150
1 000
-500

8 153
-8 740
-587

450
50
500

3.5
Investeringsredovisning
Planerade investeringar under 2021 är främst införande av e-tjänster på
miljö- och hälsoskyddsenheten och digitalisering av bygglovprocessen
med tillhörande e-tjänst. Prognosen för investeringsbudgeten är ett
överskott på 197 tkr vilket beror på att vissa investeringar blivit
senarelagda.
Investeringsredovisning
(Belopp i tkr)

Bokslut

Budget

2020

2021

Utfall
31 aug
2020

0
58
58

147
0
147

0
0
0

0
0
0

0
0
0

147
0
147

0
0

650
650

0
0

0
0

650
650

0
0

Miljö- och hälsoskydd
Miljö e-tjänst
Miljö direktarkivering
Ärendehanteringssystem
Digitalt arkiv
Summa miljö-hälsoskydd

1
0
-13
144
132

149
50
0
0
199

0
0
13
144
157

101
0
0
0
101

149
0
0
0
149

0
50
0
0
50

SUMMA investeringar

190

996

157

101

799

197

Central administration
E-arkiv miljö-bygg
Alkoskåp
Summa central adm.
Bygglov
Bygg ÄHS, e-tjänst,
direktark.
Summa bygglov
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4

Redovisningsprinciper

Grundläggande redovisningsprinciper

Förbundet har upprättat delårsrapporten i enlighet med reglerna i lagen
om kommunal bokföring och redovisning, LKBR och rekommendationer
utgivna av Rådet för kommunal redovisning, såvida inte annat anges.
Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande
bild av förbundets finansiella ställning.
Utgifter har kostnadsförts den period då förbrukningen skett.
Periodisering har skett för att ge en så rättvisande bild som möjligt av
förbundets resultat och ställning för perioden. Utgifter har kostnadsförts
den period då förbrukningen skett och inkomster intäktsförts den period
då intäkterna genererats. Större bygglovärenden har periodiserats
eftersom de medför arbete över längre tid än i förhållande till mindre
ärenden. På miljö- och hälsoskydd har samtliga fasta/årliga avgifter
periodiserats. Resterande intäkter är händelsestyrda och svåra att förutse.
Investeringar

En investering definieras som ett inköp som avses att innehas
stadigvarande i förbundet och som har en ekonomisk livslängd på minst
tre år samt överstiger ett ½ prisbasbelopp exklusive moms.
Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till
anskaffningsvärdet minus årlig avskrivning. Avskrivningar påbörjas
månaden efter att investeringen har tagits i bruk och beräknas linjärt, det
vill säga lika stort belopp varje år. Avskrivningstiderna som tillämpas är
tre, fem eller tio år beroende på tillgångens nyttjandeperiod.
Pensioner

Förbundet har en tecknad försäkring för den förmånsbestämda pensionen
(FÅP) samt för efterlevandepension. Kostnaderna har bokförts
månatligen.
Det individuella valet (4,5 %) och den särskilda löneskatten (24,26%) har
bokförts som interimsskuld 2021 och ligger med i verksamhetens
kostnader. Skulden är baserad på inrapporterad årslönesumma hos KPA.
Semesterlöneskuld

Den förändrade semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar
samt okompenserad övertid bokförs månatligen.
Löner

Årets lönerevision är ännu inte klar. Sociala avgifter och
arbetsgivaravgifter har bokförts i samband med att lönerna bokförts.
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Driftbidrag

Bidrag från medlemskommunerna har periodiserats (8/12-delar) och
belastar periodens resultat.
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5

Ordlista och förklaringar

Anläggningstillgång

Kapitalkostnader

Fast och lös egendom som är
avsedd att innehas stadigvarande.

Benämning för avskrivningar och
intern ränta.

Avskrivning

Kassaflödesanalys

Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar på grund av
ålder och utnyttjande.

Visar hur investeringar och
amorteringar har finansierats under
året. Utmynnar i förändring av
likvida medel.

Balanskrav

Kortfristiga fordringar/skulder

Lagkrav att intäkterna varje år ska
överstiga kostnaderna.

Fordringar/skulder som förfaller
till betalning inom ett år från
balansdagen.

Balansräkning

Visar den ekonomiska ställningen
vid årets slut. Tillgångarna visar
hur förbundet använt sitt kapital
(anläggnings/omsättnings
tillgångar) och skulderna visar hur
kapitalet har anskaffats
(lång/kortfristiga skulder samt eget
kapital).

Likviditet

Betalningsberedskapen på kort sikt
Nettoinvesteringar

Investeringsutgifter reducerat med
investeringsbidrag.
Omsättningstillgångar

Eget kapital

Lös egendom som inte är avsett att
stadigvarande innehas.

Det egna kapitalet består av
ingående eget kapital, årets resultat
samt effekter av eventuella ändrade
redovisningsprinciper.

Resultaträkning

Översiktlig sammanställning av
externa intäkter och kostnader som
utmynnar i årets resultat
(förändring av

Finansiella intäkter och kostnader

Poster som inte är direkt hänförliga
till verksamheten som exempelvis
räntor och borgensavgifter.
Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella
intäkter och kostnader.
Internränta

Kalkylmässig kostnad för det
kapital som utnyttjats t.ex. för
investeringar inom en viss
verksamhet.
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Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Räddningstjänsten Mälardalen (RTMD) är ett kommunalförbund och startade sin verksamhet den
1 januari 2021. Förbundet har sex medlemskommuner Arboga, Hallstahammar, Kungsör, Köping,
Surahammar och Västerås med cirka 231 tusen innevånare. Geografin täcker en yta av 2976
kvadratkilometer. Organisationen har totalt 260 anställda och består av tre heltidsstationer och
åtta deltidstationer och ett räddningsvärn. Total budgetomslutning är ca 170 mnkr.
Sammanslagningen av Räddningstjänsten Västra Mälardalen och Mälardalens Brand-och
räddningsförbund genomfördes med gott resultat men det finns utmaningar i konstruktionen av
förbundsordningens ekonomiska modell och den bristfälliga budgetprocess som låg till grund för
medlemsavgiften från Köping, Arboga och Kungsör. Dessutom har förbundet stora brister i
förvaltning och drift av organisationen som är ett arv från tidigare. Detta innebär att RTMD har
stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar för att klara drift och utveckling under de
närmaste åren. Utöver detta så ska förbundet ha förmåga att hantera kommunernas befolkningssamhälls- och riskutveckling.
Årets ekonomiska resultat prognostiseras till minus 2 000 tkr. Detta beror främst på att förbundet
haft en del engångskostnader, coronaeffekt samt stora reparationskostnader på våra fordon som
inte har gått att förutse.
Utifrån utmaningarna och ovanstående ekonomiska situation beslutades på ägarmötet den 15
april att en 10-årsplan skulle tas fram för att beskriva förbundets utmaningar, behov av
investeringar samt en ekonomisk prognos i förhållande till kommunernas befolknings- och
riskutveckling. Rapporten ska presenteras på ägarmötet den 15 september.
Utöver ovanstående och normal förvaltning så har årets första åtta månader inneburit en mängd
aktiviteter där några kan nämnas enligt följande:
Projekt Eriksberg har startat upp vilket innebär nytt övningsfält, ny brandstation samt driftlokaler
som ska placeras vid trafikplats Eriksberg Hallstahammars kommun. Direktionen fattade ett
inriktningsbeslut på mötet den 25 maj om att gå vidare med projektet. En byggprojektledare är
upphandlad som ska ta fram lokalprogram och en slutgiltig kalkyl inför genomförandebeslutet.
Ny organisation är på plats men ännu återstår några delar i ansvarsfördelning och mandat.
En långsiktig lösning för en insatsledarorganisation från dagen två-funktioner är beslutad och ska
fasas in succesivt med start vid årsskiftet.
Planering av ombyggnad och anpassning av Vallby brandstation är under arbete. Länsstyrelsen
har beslutat att stationen ska vara ett skyddsobjekt från den 1 september i år dock kvarstår en del
praktiska lösningar för att det ska fungera som skyddsobjekt.
Omprofilering av hela förbundet pågår fortfarande. Under hösten kommer alla brandstationer få
nya belysta skyltar och alla fordon ska vara klara med nya loggor. Succesivt kommer kläderna
att bytas till ny märkning.
En gemensam utbildningsinsats med arbetsgivare, skyddsombud och fackliga parter har
genomförts under våren. Nästa steg i processen är att ta fram ett avtalsförslag som ska
diskuteras och skapa formerna för hur vi vill att samverkan ska utvecklas i RTMD. Planen är att
landa detta under hösten. Om inte alla parterna skriver på avtalet så innebär det att vi fortsätter
med nuvarande modell med MBL och skyddskommitté.
För att uppmärksamma alla människors lika värde och att alla är välkomna till RTMD har Pride
flaggan hissats på brandstationerna i samband med Stockholms Pridefestival. På Vallby
brandstation ska flaggan hänga kvar tills vidare.
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Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla medarbetare och politiker för periodens 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 ingångvärdena. 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 mot en
modern, framtidsinriktad och effektiv räddningstjänst som kan möta nuvarande och framtida
utmaningar.

Verksamhetsberättelse per avdelning
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
utrycknings- och ledningsverksamheten inom förbundet.
Året har fortsatt präglats av covid-19 och skapandet av en ny gemensam organisation vilket
naturligtvis har påverkat verksamheten. Den operativa inriktningen har fortsatt varit att dra ner på
planerade aktiviteter och att minimera personalförflyttningar mellan brandstationer för att
säkerställa bemanningen. Åtgärder har satts in för att ändå försöka ha en fungerande övningsoch 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 nu vaccinerade vilket innebär att organisationen har kunnat släppa på flera
restriktioner som nu underlättar planering och att återgå till mer normal personalplanering.
Alla tre distriktschefstjänsterna är nu tillsatta och sedan mitten på augusti i tjänst. Organisationen
är i en transformering av två gamla organisationer som nu ska bli en, naturligtvis påverkas
utvecklingen starkt av detta och det är fortfarande en massa funktioner och arbetsuppgifter som
måste hanteras för att ensa arbetssätt och på sikt kunna uppnå driftfördelar, arbetet bedrivs
kontinuerligt.
Under året har förbundet genomfört utbildningar för nya rökdykare och rökdykarledare. För att
säkerställa och höja förmågan inom rökdykning har förbundet infört examinationer av rökdykare
och rökdykarledare. 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
(systematiskt arbetsmiljöarbete). Ett flertal projekt är i gång inom förbundet där 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 svår mycket svår att upprätthålla året och speciellt
ansträngt har det varit under sommaren, många stationer har haft mycket låg bemanning.
Speciellt hårt drabbade är Arboga, Surahammar och Skultuna. Rekryteringsarbete har initierats
för de stationer som nu saknar medarbetare och avdelningen kommer att fortsätta att prioritera
arbetet med rekrytering till RIB-stationerna, men att få full bemanning kommer antagligen ta flera
år.
Under perioden har det varit några operativa händelser som sticker ut; en 70-årig 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.

Förebyggandeavdelningen
Under perioden har tillsynsverksamheten varit begränsad på grund av corona. Viss tillsyn har
utförts där personantalet vid tillsynen är lågt och/eller att det bedöms kunna utföras på ett säkert
4
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sätt. Under sommaren så har remiss för nu föreskrift om kommunal tillsyn enligt LSO varit ute på
remiss, RTMD har lämnat yttrande till MSB. Föreskriften beräknas träda i kraft vid årsskiftet.
Det varit många tillståndsansökningar enligt LBE under året, jämfört med förra året så är det en
ökning med 30%. Från och med 1 augusti trädde nya krav enligt Lagen om brandfarliga och
explosiva varor i kraft, med utökade krav på kontroll av tillståndshavare och de som hanterar
explosiva varor. Detta har och kommer innebära en ökad arbetsbelastning initialt för RTMD när
alla med befintligt tillstånd ska ansöka och prövas.
Medarbetare från förebyggandeavdelningen har under våren och sommaren arbetat med att ta
fram en riskanalys som ska ligga 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 har påbörjats.
Under året har en brandingenjör börjat på förebyggandeavdelningen men två brandinspektörer
har slutat för andra tjänster internt. Även de två tjänsterna på extern utbildning hålls vakanta.
För att möta medlemskommunernas behov av brandskyddsutbildning har ett projekt med inköp
av interaktiv brandskyddsutbildning genomförts under tertial 1. Under tertial 2 så har det
förberetts för att webbutbildningarna ska kunna startas under tertial 3.
Flera medarbetare på avdelningen har medverkat i stabsarbete för att hantera coronapandemin.

Avdelningen för drift och teknik
Delar av avdelningen har under sommarperioden jobbat med att förbereda övningsfältet
Fågelbacken inför höstens värmeövningar, en hel del reparationer och andra åtgärder har
genomförts. Övningsfältet underhålls och driftas med minsta möjliga investering för att kunna tas
ur drift i samband med invigningen av Eriksberg. Dock så har vi väldigt hög beläggning där
periodvis då förbundet utökats. Projekt Eriksberg har framskridit till stadiet att vi har upphandlat
en byggkonsult och vi står nu i begrepp att med hjälp av dem att ta fram ritningar på både
byggnad och övningsfält under hösten/vintern.
Hittills i år har fordonsbudgeten belastats hårt på grund av sönderkörda fordon och höga
reparationskostnader. En stor kostnad blev reparationen av en av våra stegbilar som skickades
till Tyskland. Bedömningen är att kostanden landar på ca 1100 tkr.
Under året behöver vi se över våra försäkringar fram för allt vår maskinskadedel i
fordonsförsäkringar för 2022. Eventuellt kan det vara värt att betala för detta tillägg och garantera
oss ett bättre skydd om “olyckan” skulle vara framme. Vi har ett antal ärenden detta år då vi har
haft sådana skador och fått betala hela kostnaden själva.
Inom avdelningen för Underhåll och service har vi jobbat med att installera en ny provutrustning
för masker i Köping, en likadan som finns i Västerås, och denna är nu driftsatt och personal
utbildad. Vi har också dragits med ett eftersläp inom KAK vad gäller rökskyddsutrustning där vi
delvis har gjort en del nyinvesteringar men även jobbat ifatt underhållsmässigt enligt de angivna
intervallen som vi har att följa. Mer personal är nu utbildade inom KAK för att hantera detta
framåt, här är ett område där vi absolut inte får fallera då det handlar om våra brandmäns
säkerhet under insats.

Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen har arbetat för högtryck med förbundsbildandet och de administrativa
processerna, det är ett stor administrativt arbete att gå samma och börja göra lika. Vi är en bra bit
på väg men långt ifrån klara. Omorganisationen av RTMD skapar också en del merarbete för att
få allt på plats.
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Personalomsättningen för administrativ avdelningen har detta tertial inneburit att fyra
medarbetare har lämnat avdelningen, en medarbetare som gått i pension (ersättare rekryterad)
en medarbetare som hittat utmaning på annan ort (ersättare rekryterad) samt två medarbetare
som fått nya ansvar inom RTMD i och med omorganisationen och omfördelning av
arbetsuppgifter. Vi har dessvärre drabbats av två långa sjukskrivningar och har därför en inhyrd
resurs.
Vi har påbörjat vår digitaliseringsresa som innebär att vi från oktober kommer att byta lönesystem
samt outsourca stora delar av hanteringen till VMKF, detta även för att skapa redundans på ett så
viktigt flöde. IT och telefoni kommer även att flyttas till VMKF under hösten.
Arbetet mot samverkan med de fackliga parterna fortsätter. Den nya strukturen för
skyddskommittéarbete och APT:er startas upp nu. Nästa steg i att bli ett förbund kommer att vara
värderingsarbete och ledarskapsutveckling.

Händelsestatistik
Total antal utryckningar för perioden
Kommun

Arboga

2020
2021

123
82

Hallstaham
mar
112
107

Kungsör

Köping

67
63

170
188

Kungsör

Köping

5
8

19
34

Kungsör

Köping

15
13

31
28

Suraham
mar
219
227

Västerås

RTMD

1031
949

1722
1616

Västerås

RTMD

111
90

180
163

Västerås

RTMD

156
149

257
238

Brand i bostad för perioden
Kommun

Arboga

2020
2021

15
11

Hallstaham
mar
14
11

Suraham
mar
16
9

Antal trafikolyckor för perioden
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Kommun

Arboga

2020
2021

20
14

Hallstaham
mar
24
23

Suraham
mar
11
11

Sida 135 (389)

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Fördelningen av medlemsavgiften regleras i förbundsordningen fram till 2030. Årets
medlemsavgift fördelas utifrån invånarantalet 1 november 2020 enligt SCB och utifrån ett utvidgat
förbund.
Medlemsavgift (tkr)
Västerås
Surahammar
Hallstahammar
Köping
Arboga
Kungsör
Summa

Utfall 31/8 2020
59 933
3 933
6 400
0
0
0
70 266

Utfall 31/8 2021
61 500
4 033
6 533
13 567
7 267
4 467
97 367

Helårsbudget 2021
92 250
6 050
9 800
20 350
10 900
6700
146 050

Pensioner
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 (SAP-R) eller som övergår från SAP-R till ålderspension. FÅP och SAP
finansieras av förbundet.
Utbetalda pensioner
exkl. sociala avgifter
(tkr)
SAP
SAP-R
FÅP
Summa

31 augusti 2021

311
3 158
163
3 632

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.

Eget kapital
De nytillkomna medlemmarna har tillfört sin del av EK enligt upprättad överenskommelse vid
inträde i förbundet den 1 januari 2021.
Eget kapital (tkr)
IB MBR 1/1
Köping, tillfört
Arboga, tillfört
Kungsör, tillfört
Reglerat IB RTMD
1/1

36 161
5 206
2 788
1 737
45 892

Händelser av väsentlig betydelse
Räddningstjänsten står inför nya utmaningar, förutsättningar och förhållningssätt i samhället.
Förändringarna sker snabbt och därför är det viktigt att redan i dagsläget anpassa våra
organisationer efter framtidens villkor. Kraven på ett utökat samarbete och samgående kommer
7
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att öka tvärsektoriellt i samhället. I texten nedan beskrivs några trender och utmaningar i stort
som påverkar planeringen och organisation för räddningstjänsten nu och i framtiden.
−
−

−

−

Ett förändrat samhälle med hot, våld, skadegörelse, terrorangrepp mm är delvis en ny
riskbild som vi nu måste ta hänsyn till och hantera i vår planering.
Klimatförändringar med torka, skogsbränder, stormar, översvämningar kommer att bli allt
vanligare i framtiden, enligt all forskning. Detta kommer att innebära en stor belastning
men också ställa krav på planering och ändrat arbetssätt för räddningstjänsten.
Kommunernas ekonomi- och demografiutveckling innebär stora utmaningar för
kommunerna. Befolkningen växer men vi får också en större andel av en åldrande
befolkning som kommer att bo hemma längre och en befolkning som i högre grad väljer
att bosätta sig i tätorterna men den trenden kan var på väg att ändras i pandemins spår.
Detta ställer stora och förändrade krav på kommunernas service men också
räddningstjänsten i flera avseenden.
Krisberedskap, Civilt försvar samt kontinuitetsplanering är en utmaning och ställer stora
krav på räddningstjänsten. Utifrån en förändrad omvärld och riskbild har arbetet startat för
att planera och skapa en organisation som kan hantera kriser, höjd beredskap men också
krig.

Utöver ovanstående mer generella trender så har RTMD egna utmaningar som måste hanteras i
närtid.
−

−

−

Förbundet har av medlemskommunerna fått en uppräkning av budgeten med PKV för
2021 och planerar för att medlemsavgiften även räknas upp med PKV under 2022–23.
Under den perioden behöver förbundet minska sina kostnader motsvarande minst ca
1700 tkr per år från 2025 fram till 2030. Analysen som är gjord konstaterar att det är
omöjligt att hantera effektiviseringen i den dagliga driften vilket innebär att förbundets
ambitionsnivå inom många delar måste ses över.
Förbundet har svårt att ta ansvar för en bra arbetsmiljö för förbundets RiB-personal på
våra deltidsstationer eftersom det är stora svårigheter att upprätthålla en bra beredskap. I
förbundets område är det främst mindre orter med RiB-bemanning som har stora
rekryteringsproblem men det gäller generellt alla deltidsstationerna.
I princip alla brandstationerna och övningsfält i stort behov av renovering eller utbyte till
nya lokaler vilket innebär en stor belastning på investeringsbudget eller ökade hyror.

Utifrån ovan beskrivna utmaningar och ekonomiska förutsättningar behöver förbundet se över sin
ambition och organisation som också klarar framtiden. Under året har åtgärder vidtagits för att
minska kostnaderna, bland annat genom neddragning av tjänster inom dagtidorganisationen,
vilket medfört en hög arbetsbelastning inom vissa ansvarsområden. De ekonomiska
förutsättningarna förbundet står inför medför att kostnaderna behöver minskas ytterligare
samtidigt som satsningar måste göras. Det bedöms inte vara möjligt att göra ytterligare större
rationaliseringar enbart inom dagtidorganisationen om verksamheten ska bedrivas på ett adekvat
sätt.
Förbundet behöver därför se över hela verksamheten. Detta för att skapa en robust organisation
som kan möta de framtida utmaningarna, såväl operativt som förebyggande, men som också kan
förbättra kommunernas krisberedskapsförmåga och skapa en uthållighet i en större kris.
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Resultat och budgetavvikelse efter finansiella poster
RESULTATRÄKNING
Tkr
Verksamhetens intäkter, not 1
varav jämförelsestörande poster
Verksamhetens kostnader, not 2
varav jämförelsestörande poster
Avskrivningar, not 3
varav jämförelsestörande poster
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag, not 4
Övriga kommunbidrag, not 4
varav jämförelsestörande poster
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter, not 5
Finansiella kostnader, not 6
varav jämförelsestörande poster
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Periodens resultat, not 7

Bokslut Utfall aug Utfall aug Budget Prognos Prognos
2020
2020
2021
2021
2020
2021
14 339
9 761
9 487
13 597
14 100
13 852
1 277
1 297
-900
0
666
-900
-114 955
-73 534 -108 552 -157 735 -116 287 -164 716
2 402
1 969
-10
0
950
-10
-4 597
-3 059
-3 759
-9 000
-5 300
-5 489
0
0
0
0
0
0
-105 213
-66 832 -102 824 -153 138 -107 487 -156 353
105 400
4 108
0
4 295
4
-1 631
0
2 668
0
2 668

70 266
4 382
0
7 816
4
-1 077
0
6 743
0
6 743

97 367
8 029
0
2 572
0
-762
0
1 810
0
1 810

146 050
8 425
0
1 337
1
-1 338
0
0
0
0

105 400
6 000
0
3 913
4
-1 617
0
2 300
0
2 300

Resultatet tom augusti uppgick till 1 810 tkr vilket är 1 810 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 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 för
2021 beräknas bli ett negativt resultat på 2 000 tkr. Det finns jämförelsestörande poster på totalt
2 000 tkr som belastar 2021.
Intäkter för tillsyner och kursverksamhet påverkas av pandemin och ger en negativ avvikelse på
900 tkr. Förbundet kommer även att få reparationskostnader på 1 100 tkr pga. att ett höjdfordon
har genomgått en större reparation. Årsavgifter för automatlarm ser ut att bli högre än budgeterat
då det vid budgeteringstillfället var osäkert hur många tecknade avtal som fanns i KAK-området.
Däremot ser intäkterna för onödiga automatlarm ut att bli lägre än budgeterat då KAK:s del var
skattad.
Lönekostnaderna ser ut att bli 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 kommer att öka pga. Ett förändrat
livslängdsantagande, vilket ger en engångskostnad på 2 552 tkr exkl. löneskatt.
Konsultkostnader ser ut att bli högre. Förbundet har anlitat externa rekryteringskonsulter samt
externa konsult för personalplaneringsarbetet. Vidare har extern hjälp tagits in för kostnadskalkyl
av ny brandstation samt för värdering av brandstationer.
Avskrivningskostnaderna ser ut att bli lägre än budgeterat och förklaras av att stora investeringar
ej har påbörjats och aktiverats.
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146 050
9 336
0
-967
1
-1 034
0
-2 000
0
-2 000
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Driftredovisning
Avdelning Tkr
Förbundsdirektör
Bitr förbundschef
Admin chef
Produktionschef
Teknik och Insatschef
Förebyggandechef
Summa

Utfall aug Budget aug Avvikelse
Budget
2021
2021
Utfall/Budget 2021
81 859
35
-6 983
-50 469
-17 321
-5 311
1 810

80 401
-1 485
-7 525
-49 807
-17 717
-3 867
0

1 458
1 520
542
-662
396
-1 444
1 810

120 602
-2 228
-11 288
-74 710
-26 576
-5 800
0

Prognos
2021

Avvikelse
Budget/Prognos

121 589
-290
-10 933
-76 088
-28 790
-7 488
-2 000

-987
-1 938
-356
1 378
2 214
1 688
2 000

Driftredovisningen ovan visar RTMD enligt den gamla organisationsstrukturen. Den nya
organisationen beräknas gå i gång 1 oktober 2021 vilket innebär att rapportering enligt ny
organisationsstruktur kommer att göras från år 2022.
Den stora avvikelsen på förebyggandeavdelningen beror främst på intäktsbortfall gällande tillsyn
och utbildningar pga. Corona. Ökade intäkter från automatlarmsavtal avseende KAK samt ökade
driftbidrag från kommuner gällande pensionsavsättningar är den stora avvikelsen för
förbundsdirektören och biträdande förbundsdirektör.

Balanskravsresultat
Balanskravet gäller på samma sätt för ett kommunalförbund som för en kommun. Ett negativt
resultat ska enligt balanskravet återställas inom tre år. I december 2010 inrättade direktionen en
balansfond för att långsiktigt kunna klara balanskravet.
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 MBR framöver.
Årets resultat är 1 810 tkr. Det finns inga reavinster att räkna bort från resultatet så resultatet per
31/8 2021 landar på 1 810 tkr, se nedanstående balanskravsutredning.
BALANSKRAVSUTREDNING
(Tkr)
Periodens resultat enligt resultaträkningen
Reducering av samtliga realisationsvinster
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i värdepapper
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper
Periodens resultat efter balanskravsjusteringar
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat från tidigare år
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2020-12-31 2020-08-31 2021-08-31 2021-12-31
Prognos
=
2 668
6 743
1 810
-2 000
71
71
+
+
+
=
2 597
6 672
1 810
-2 000
-2 597
-6 672
-1 810
+
2 000
=
0
0
0
0
0
0
0
0
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BALANSRÄKNING
Tkr
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
anläggningar, not 8
Maskiner och inventarier,not 9
Finansiella anläggningstillgångar, not 10
Summa anläggningstillgångar

2020-12-31 2020-08-31 2021-08-31
17 262

17 529

17 053

27 350
51 611
96 223

27 499
53 843
98 871

29 696
72 987
119 736

5 206
29 918
35 124

5 107
38 146
43 253

6 198
60 899
67 097

131 347

142 124

186 833

Eget kapital
Eget kapital, not 13
-därav periodens resultat

36 161
2 668

40 236
6 743

47 702
1 810

Avsättningar
Avsättningar till pensioner, not 14
Summa avsättningar

77 096
77 096

74 958
74 958

101 470
101 470

Skulder
Långfristiga skulder, not 15
Kortfristiga skulder, not 16
Summa skulder

0
18 090
18 090

0
26 930
26 930

0
37 661
37 661

131 347

142 124

186 833

Omsättningstillgångar
Fordringar, not 11
Kassa och bank, not 12
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

Noter
Noter till resultaträkning
Tkr
Not 1
Verksamhetens intäkter
Taxor och avgifter
varav intäktsbortfall p.g.a corona (tillsyner)
Försäljning av verksamhet
varav intäktsbortfall p.g.a corona (kurser)
varav avtal för ledningsfunktion med VMKF
Övriga intäkter
varav realisationsvinst
varav ers från försäkringskassan för Corona
Summa
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Bokslut
2020

4 649
-939
8 626
-721
2 400
1 064
71
466
14 339

Utfall aug Utfall aug
2020
2021

2 957
-678
5 933
-416
2 000
871
71
320
9 761

4 013
-515
4 899
-500
575
0
115
9 487

Budget
2021

5 472
0
7 560
0
0
565
0
0
13 597

Prognos Prognos
2020
2021

4 300
-1 100
8 800
-1 100
2 400
1 000
71
395
14 100

5 794
-515
7 162
-500
0
896
0
115
13 852
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Not 2
Verksamhetens kostnader
Lönekostnader
varav lönekostnader ledning VMKF
Kostnader för naturaförmånader (bil,dator,cykel)
Kostnadsersättningar (trakm. o bilers mm)
Sociala kostnader (arbgiv.avg. löneskatt och
försäkringar)
varav sänkta arbetsgivar.avg. pga Corona
Pensionskostnader (avsättningar, utbetalningar och förvaltningsavgifter)
Personalsociala kostnader (t.ex. kursavgifter, hälsovård, friskvård mm)
Hyreskostnader
varav reglering efter hyresförhandling
Bränsle, energi och vatten
Förbrukningsinventarier och material
varav extra inköp förbrukningsmtrl pga Corona
Kontorsmaterial och trycksaker
Reparation och underhåll
Främmande tjänster
varav konsultkostnader mot VMKF
varav extra konsulttjänster pga Corona
Tele, data och post
Transporter och resor
Representation
Annonser, reklam och information
Försäkringsavgifter o riskkostnader
Diverse kostnader
Summa

Not 3
Avskrivningar
Fastigheter och byggnader
Inventarier och maskiner
Nedskrivning
Utrangering
Summa
RÖRELSERESULTAT
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-53 234
-599
49
-444
-19 580

-34 843
-498

-75 475
0
0
-717
-27 232

-53 750
-1 039

-252
-12 643

-52 684
0
70
-339
-19 364

-400
-20 257

-79 088
0
78
-593
-29 226

636
-12 519

636
-8 454

0
-10 211

0
-12 788

636
-11 800

0
-12 608

-2 230

-1 440

-1 504

-3 252

-2 600

-2 861

-5 191
2 917
-2 307
-4 941
-667
-3 568
-5 294
-1 151
0
-4 105
-84
-2
-82
-582
-174
-114 955

-2 491
2 917
-1 537
-2 506
-116
-426
-1 903
-3 670
-937
-33
-2 752
-61
-1
-33
-410
-112
-73 534

-802
-3 795
0
0
-4 597

-535
-2 524
0
0
-3 059

-535
-3 224
0
0
-3 759

-1 000
-8 000
0
0
-9 000

-1 000
-4 300
0
0
-5 300

-802
-4 687
0
0
-5 489

-105 213

-66 832

-102 824

-153 138

-107 487

-156 353

-6 779 -12 609
-5 600 -10 945
0
0
2 917
0
-1 976
-2 911
-2 500
-3 717
-3 570
-4 290
-4 000
-5 434
-10
0
-170
-10
-978
-613
-800
-1 283
-2 835
-3 451
-3 300
-6 054
-3 964
-7 409
-5 800
-6 585
0
0
-1 361
0
0
0
-33
0
-3 444
-5 158
-4 000
-5 107
-59
-698
-400
-148
-1
-83
-10
-33
-130
-158
-150
-189
-424
-598
-700
-593
-290
-293
-220
-252
-108 552 -157 735 -116 287 -164 716

Sida 141 (389)

Not 4
Kommunbidrag
Västerås Stad
Hallstahammars kommun
Surahammars kommun
Köpings kommun
Arboga kommun
Kungsörs kommun
Ersättning för särskild avtalspension
Summa
Not 5
Finansiella intäkter
Intäktsränta
Summa
Not 6
Finansiella kostnader
Räntor på lån
Finansiella kostnader pensioner
Övriga finansiella kostnader
Summa
Not 7
Periodens/årets resultat
Jämförelsestörande poster:
Jämförelsestörande poster intäkter
Tappade intäkter pga Corona
Reavinst
Intäkt ledningsfunktion VMKF
Ersättning från försäkringskassan sjuklön /Corona
Jämförelsestörande poster kostnader
Lönekostnader för ledning VMKF
Hyresreglering pga nytt hyresavtal
Konsultkostnader VMKF
Sänkta arbetsgivaravgifter pga Corona
Extra kostnader inköp förbrukningsmtrl pga Corona
Extra konsulttjänster pga Corona
Justerat resultat
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89 900
9 600
5 900
0
0
0
4 108
109 508

59 933
6 400
3 933
0
0
0
4 382
74 648

61 500
6 533
4 033
13 567
7 267
4 467
8 029
105 396

92 250
9 800
6 050
20 350
10 900
6 700
8 425
154 475

6 000
111 400

92 250
9 800
6 050
20 350
10 900
6 700
9 336
155 386

4
4

4
4

0
0

1
1

4
4

1
1

0
-1 609
-22
-1 631

0
-1 070
-7
-1 077

0
-756
-6
-762

0
-1 324
-14
-1 338

0
-1 605
-12
-1 617

0
-1 020
-14
-1 034

2 668

6 743

3 929

0

2 300

-2 000

1 660
-71
-2 400
-466

1 094
-71
-2 000
-320

1 015
0
0
-115

0
0
0
0

2 200
-71
-2 400
-395

1 015
0
0
-115

0
-2 917
1 151
-636

498
-2 917
937
-636
116
33
3 477

0
0
0
0
10
0
4 839

0
0
0
0
0
0
0

1 039
-2 917
1 361
-636
170
33
684

0
0
0
0
10
0
-1 090

-1 011

89 900
9 600
5 900
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Noter till balansräkning
Tkr
Not 8
Fastigheter
Utrangering av avskrivna anläggningar
Pågående ny/ombyggnation
Årets investeringar
Ack. Avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering av avskrivna anläggningar
Nedskrivning
Summa not 8
Not 9
Bilar och andra transportmedel
Utrangering av avskrivna bilar o transportm.
Försäljning av bilar och transportm.
Årets investeringar
Ack. Avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering av avskrivna bilar o transportm.
Försäljning av bilar och transportm.
Nedskrivning
Summa

Bokslut
2020

Utfall aug
2020

Utfall aug
2021

32 861
0
0
0
-14 797
-802
0
0
17 262

32 861
0
0
0
-14 797
-535
0
0
17 529

32 861
0
326
0
-15 599
-535
0
0
17 053

54 761
0
-816
11 136
-39 864
-2 727

54 761
0
-816
10 421
-39 864
-1 807

816
0
23 306

816
0
23 511

65 080
0
0
5 572
-41 774
-2 559
0
0
0
26 319

Övriga maskiner och inventarier
Utrangering av avskrivn övr maskiner/inv
Pågående investeringar
Årets investeringar
Ack. Avskrivningar
Årets avskrivningar
Utrangering av avskrivn övr maskiner/inv
Nedskrivning
Summa
Summa not 9

21 650
0

21 651
0

408
-16 946
-1 068
0
0
4 044
27 350

0
-16 946
-717
0
0
3 988
27 499

22 059
-36
33
0
-18 014
-665
0
0
3 377
29 696

Not 10
Fordran särskild avtalspension
Västerås Stad
Surahammars kommun
Hallstahammars kommun
Köpings kommun
Arboga kommun
Kungsörs kommun
Summa

43 210
3 875
4 526
0
0
0
51 611

45 117
4 000
4 726
0
0
0
53 843

45 975
4 054
4 819
10 224
5 427
2 488
72 987

2 344
0
1 221
1 641
5 206

567
1 357
274
2 909
5 107

1 032
1 458
715
2 993
6 198

29 918
29 918

38 146
38 146

60 899
60 899

Not 11
Fordringar
Kundfordringar
Prelskatt
Mervärdesskatt
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter
Summa
Not 12
Kassa och bank
Bank
Summa
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Not 13
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets/periodens resultat
Utgående eget kapital

33 493
2 668
36 161

33 493
6 743
40 236

45 892
1 810
47 702

Not 14
Avsättning till pension i enl. med RKR:s
rekommendationer
Ingående avsättning
Ränte- och basbeloppsuppräkning
Intjänad pension
Regl. p.g.a. sänkning diskonteringsränta
Slutbetalning FÅP
Pensionsutbetalningar
Övrig post
Avsättn. pensioner enl. särskilda avtal (2st)
Pensionsutbet särskild pension (1st)
Regl. återför avsättning SAP kvarstår i tjänst
Summa

58 571
1 464
7 203
0
0
-4 937
-24
276
0
-516
62 037

58 571
973
4 329
0
0
-3 386
-11
185
-344
60 317

76 742
698
7 923
0
0
-3 507
-7
118
0
-308
81 659

Not 14 forts
Ingående löneskatt
Förändring löneskatt
Förändring löneskatt enl. särskilda avtal (3st)
Förändr löneskatt enl särskilt avtal (1 st) kvar i tjänst
Summa
Summa not 14

14 213
899
67
-120
15 059
77 096

14 213
463
45
-80
14 641
74 958

18 626
1 242
29
-86
19 811
101 470

0
0

0
0

0
0

0
0
5 931
34
0
0
1 016
136
4 338
2 427
764
65
0
2 573
806
18 090

0
0
4 422
11
0
0
1 374
132
3 781
2 290
2 145
60
0
1 724
10 991
26 930

0
0
5 889
54
0
188
1 976
254
6 420
3 770
2 037
126
0
2 404
14 543
37 661

Not 15
Långfristiga skulder
Lån i banker
Summa
Not 16
Kortfristiga skulder
Kortfristiga låneskulder
Kortfristig del av långfristigt lån
Leverantörsskulder
Mervärdesskatt
Sociala avg och särskild löneskatt
Skulder till staten (prel f-skatt)
Upplupna löner
Okompenserad övertid
Semesterlöneskuld
Upplupna sociala avgifter
Upplupen löneskatt avg.best pension
Upplupen PO, okompenserad övertid
Upplupna räntekostnader
Upplupen kostn avg.best pension
Periodiseringar leverantörsskulder
Summa
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Investeringsredovisning
Investeringar

Utfall Investerings Kvar av
Tertial 1 Tertial 2 Status Kommentar
2021 budget 2021 budget
1 500
1 500
0
0 Flyttas Flyttas till 2022
Skärsläckare
0
Övertagande från KAK
4 530
0
0
0
0 Färdig Reglerat mot VMKF
Övningsfält etapp 1 (återstående medel) + etapp 2 276
9 792
9 515
7 074
500 Pågår Budget 4792 tkr avser etapp 1
Majaskeka
50
0
0
0
0 Pågår
Kommunikationsutrustning rökdyknin
32
2 200
2 167
0
1 000 Flyttas Utförs 2022
Skogsbrandsutrustning, etapp 1
0
300
300
0
0 Flyttas Utförs 2022
Två rökmaskiner till Myggbo
0
200
200
0
200 Tas bort Redan inköpt
Basbil Köping
0
5 300
5 300
5 300
0 Pågår Levereras nästa år
Insatsledarbil Köping
1 215
1 000
-215
0
0 Färdig
Fyrhjuling Köping
0
150
150
150
150 Pågår
Hansabräda Kolsva
0
20
20
20
20 Pågår
Motorspruta Kungsör
0
200
200
200
200 Pågår
Ombyggnation omklädningsrum unisex
0
1 500
1 500
1 125
0 Pågår Tillägg på hyran
Summa
6 103
22 162
20 637
13 869
2 070
0

Direktionen fattade vid sid februarisammanträde beslut om att ej förbrukade medel gällande
övningsfältet 2020 motsvarande 4792 tkr fick föras över till 2021 och tillföras budgeterade medel
för etapp 2 om 5 000 tkr vilket ger en totalinvestering på 9792 tkr.
Utöver planerade investeringar har förbundet tagit över anläggningar från VMKF till bokfört värde
motsvarande 4 530 tkr. Det finns pågående investeringar som ej är aktiverade till ett värde på
358 tkr.

Ekonomisk måluppfyllelse i förbundsordningen
Kostnader och intäkter ska balanseras. Ambitionen är att förbundet ska ha ett överskott varje år.
År ett bedöms innehålla så många osäkerhetsfaktorer så målet har satts till ett nollresultat. År
2022 och framåt ska förbundet ha ett överskott på 200 tkr varje år.
Mål
Förbundet ska garantera sina pensionsförpliktelser
genom att det egna kapitalet inte understiger de åter
lånade medlen.
Förbundet ska ha ett överskott varje år. Från 2022 ska
överskottet vara 200 tkr.

Uppföljning
Målet följs.

År 2021 blir målet svårt att uppnå då
året är förenat med många
kostnader av engångskaraktär,
Coronaeffekt, stora
reparationskostnader för fordon
samt i grunden ett osäkert
budgetunderlag.

Redovisningsprinciper
Syftet med den finansiella redovisningen är att ge en rättvisande bild av
kommunalförbundets finansiella ställning. Redovisningen följer den nya lagen om kommunal
bokföring och redovisning LKBR. Utöver lag styrs förbundets redovisning av praxis och
uttalanden från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) i egenskap av normgivande organ.
Samma beräkningsmetoder och uppskattningar har använts i delårsrapport som i
årsredovisning.
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Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning sammanställs totalt för förbundet och per
verksamhet. Investeringsredovisning sammanställs per av direktionen beslutad
investeringsgrupp. Drift- och investeringsredovisningen innehåller inga förbundsinterna
poster.
Periodisering
Intäkter och kostnader av väsentlig storlek har periodiserats till rätt period. Lönerna för heloch 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. Övriga avskrivningstider, som ej är att hänföra till komponentavskrivning, följer i
huvudsak SKR:s rekommendationer och av direktionen antagen avskrivningsplan.
Höjdfordon

20 år

Släck- och räddningsbilar

15 år

Tyngre terrängfordon
Dyk- och kembuss

10 år
10 år

Personbilar

5 år

Kontorsmaskiner

5 år

Vitvaror och städmaskiner

5 år

Släpkärror
IT-utrustning

5 år
3 år

Avskrivningen påbörjas månaden efter att investeringen har tagits i bruk och eventuella
lånekostnader (räntor) bokförs direkt.
Inventarier
Inventarier redovisas som tillgång när anskaffningsvärdet är minst ett 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.
Tre personer har särskilda avtal dvs rätt till särskild avtalspension.
Personalkostnader
Pålägget för 2021 beräknas med 51,05 % för brandpersonal med möjlighet till tidigare
pensionsålder, med 40,15 % för övriga anställda och 31,42 % för RiB-personal.
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Målbild och inriktning
Under våren har en vision och målbild processats fram och beslutats av direktionen enligt
nedanstående.

Vision
Räddningstjänsten Mälardalen – En dynamisk räddningstjänst som står för
trygghet, effektivitet och säkerhet!

Målbild 2025
RTMD ska år 2025 vara:
−

−

−
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En utvecklad räddningstjänst
RTMD ska utvecklas till en modern räddningstjänst som bidrar till ett tryggare samhälle
och kan möta framtidens utmaningar och behov. Detta görs genom att vara en öppen,
nyfiken verksamhet som jobbar med kvalité, ständiga förbättringar, minskad
miljöbelastning, digitalisering, teknikutveckling och individanpassat olycksförebyggande
verksamhet med förmåga att förebygga och hantera situationer som kan leda till
räddningsinsats.
En effektiv verksamhet
RTMD ska arbeta för en effektiv räddningstjänst både vad avser insatser och
förebyggande arbete i nära samarbete med medlemskommunerna och
samverkanspartners som innebär en ökad trygghet för innevånarna och med färre och
mindre olyckor som resultat. Detta görs genom ett professionellt förhållningssätt och att
alltid ha invånarna i fokus, att fler medlemskommuner ansluter sig till förbundet samt en
utökad regional samverkan med berörda aktör
En engagerad arbetsgivare
RTMD ska vara en engagerad arbetsgivare som behåller och utvecklar sina medarbetare
men också attraherar nya medarbetare. Delaktighet, påverkansmöjlighet, utveckling,
flexibilitet och egenansvar är viktigt. Detta görs genom att gemensamt ta ansvar för
arbetsplatsen och alltid ha ett bra bemötande. Förbundet tror på individuella lösningar och
satsar på ett gott ledarskap. Förbundet har stort fokus både på god fysisk och psykisk
arbetsmiljö där aktiv nolltolerans ska prägla vårt sätt att arbeta.
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Verksamhetsmål
Utifrån ovanstående målbild/inriktning samt mål i handlingsprogram ska förbundet uppnå
övergripande verksamhetsmål enligt nedan. Målen kommer troligtvis att ombearbetas i samband
med höstens arbete med nytt handlingsprogram.
Mål
Förbundet ska anpassa verksamhet och
organisation under 2021 så att en
effektiv verksamhet kan levereras
Förbundet ska verka för att årligen
minska antal bostadsbränder

Förbundet ska verka för att antalet
omhändertagna vid bränder och olyckor i
samband med räddningsinsatser årligen
minskar
Miljöbelastningen ska vara så låg som
möjligt för hela verksamheten

Medarbetarna ska vara stolta,
kompetenta, känna engagemang och
trivsel på arbetsplatsen
Förbundet ska vara en säker och en
inkluderande arbetsplats

Uppföljning
Anpassning till ny organisation pågår.
Bedömningen är att vi levererar en god
service enligt handlingsprogram och uppsatta
mål.
Antalet bostadsbränder minskar totalt för hela
förbundet men Köping har en viss ökning
vilket måste analyseras djupare för att kunna
dra slutsatser.
Målet följs upp via SKR´s rapport öppna
jämförelser som ges ut en gång per år.
Bedömningen är att trenden är nedåtgående.
Ett antal insatser görs för att minska behovet
av skumvätska. Planer finns också att
tjänstebilarna på sikt ska vara eldrivna och att
förbundets anställda ska kunna ladda sina
elbilar på respektive arbetsställe.
Följs upp efter medarbetarundersökningen
som görs under hösten.
Arbetsmiljöarbetet följs upp via RIA-systemet.
RTMD jobbar för att välkomna och inkludera
alla medarbetare.

Mål och måluppföljning
Räddningstjänstförbundet har som ambition att under året 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:
−
−
−
−

−
−
−
−

19

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.
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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 kommer att
ske i arbetet med nytt handlingsprogram som ska gälla från 2022

Viktiga förhållanden och förväntad utveckling
Coronapandemin
Coronapandemin har genererat ett intäktsbortfall på motsvarande 900 tkr i perioden januari-augusti. Det
beror främst på att tillsyner och externa utbildningar inte har kunnat genomföras på ett säkert sätt.
Effekterna av Coronapandemin beror främst på hur länge de allmänna restriktionerna kommer att gälla.
Bedömningen är att under hösten 2021 kommer tillsyner återgå till det normala. Besöksförbud och
obemannad reception har även inneburit sämre tillgänglighet.

Väsentliga personalförhållanden
Rekryteringskampanjer på RIB-sidan, behovet av nya deltidsanställda är stort på de flesta
stationer. Omorganisationen av RTMD klar, många som fått nya roller och ansvar, spännande tid
framför oss med att hitta nya sätt att arbeta. Vi har en större timvikariepool i höst, vilket skapar
möjligheter att få tag på kompetenta vikarier vid behov.
2020-12-31

2020-08-31

2021-08-31

Tillsvidareanställda män

152

155

236

Tillsvidareanställda kvinnor

25

24

25

Visstidsanställda män

5

15

27

Visstidsanställda kvinnor

0

0

5

Årsarbetare *

179

183

269

Sjukfrånvaro i procent av
arbetstiden totalt

4,8

4,5

3,37

-

varav män

3,9

3,3

3,66

-

varav kvinnor

9,7

11,8

1,42

-

varav < 29 år

2,7

1,7

1,12

-

varav 30-49 år

4,0

4

2,08

-

varav > 50 år

7,4

6,8

6,22

Långtidsfrånvaro, andel av total
sjukfrånvaro

16,0

1,5

1,5

Långtidsfrånvaro ≥ 60 dagar, dagar

315

201

335

*Endast MBR
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Internkontrollplan
Räddningstjänsten Mälardalen har två internkontrollpunkter i den internkontrollplan som antagits
för 2021. Kontroll av dessa två punkter kommer att rapporteras i november 2021.

Redovisningsprinciper
Syftet med den finansiella redovisningen är att ge en rättvisande bild av
kommunalförbundets finansiella ställning. Redovisningen följer den nya lagen om kommunal
bokföring och redovisning LKBR. Utöver lag styrs förbundets redovisning av praxis och
uttalanden från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) i egenskap av normgivande organ.
Samma beräkningsmetoder och uppskattningar har använts i delårsrapport som i
årsredovisning.
Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning sammanställs totalt för förbundet och per
verksamhet. Investeringsredovisning sammanställs per av direktionen beslutad
investeringsgrupp. Drift- och investeringsredovisningen innehåller inga förbundsinterna
poster.
Periodisering
Intäkter och kostnader av väsentlig storlek har periodiserats till rätt period. Lönerna för heloch 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. Övriga avskrivningstider, som ej är att hänföra till komponentavskrivning, följer i
huvudsak SKR:s rekommendationer och av direktionen antagen avskrivningsplan.
Höjdfordon
Släck- och räddningsbilar

20 år
15 år

Tyngre terrängfordon
Dyk- och kembuss
Personbilar

10 år
10 år
5 år

Kontorsmaskiner
Vitvaror och städmaskiner

5 år
5 år

Släpkärror
IT-utrustning

5 år
3 år

Avskrivningen påbörjas månaden efter att investeringen har tagits i bruk och eventuella
lånekostnader (räntor) bokförs direkt.
Inventarier
Inventarier redovisas som tillgång när anskaffningsvärdet är minst ett 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.
Tre personer har särskilda avtal dvs rätt till särskild avtalspension.
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Personalkostnader
Pålägget för 2021 beräknas med 51,05 % för brandpersonal med möjlighet till tidigare
pensionsålder, med 40,15 % för övriga anställda och 31,42 % för RiB-personal.

Förbundsdirektionen
Under tertial 2 har direktionen genomfört ett ordinarie möte. Totalt under året har tre ordinarie
möten samt två utbildningsdagar genomförts.
Direktionen består av följande ledamöter och ersättare
Ordinarie ledamöter

Kommun

Solveig Nilsson (S), ordförande

Västerås

Annika Duàn (S), 1:e vice ordförande

Köping

Catarina Pettersson (S), 2:e vice ordförande

Hallstahammar

Birgitta Åkerberg (L)

Västerås

Adam Pettersson (C)

Västerås

Jörgen Andersson (M)

Västerås

Terese Pransjö (M)

Västerås

Ola Saaw (M)

Köping

Stieg Andersson (M)

Hallstahammar

Sönke Rickertsen (C)

Surahammar

Göte Sandin (S)

Surahammar

Anders Röhfors (M)

Arboga

Mikael Peterson (S)

Kungsör

Ersättare

Kommun

Anna Grön (S)

Västerås

Per-Inge Ahlbäck (S)

Västerås

Henrik Östman (L)

Västerås

Enes Bilalovic (M)

Västerås

Samuel Stengård (KD)

Västerås

Börje Eriksson (S)

Köping

Andreas Trygg (V)

Köping

Kent R Pettersson (Sd)

Surahammar

Abdollah Abdi (S)

Surahammar
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Martin Gabrielsson (L)

Hallstahammar

Reijo Tarkka (V)

Hallstahammar

Per-Olov Lindqvist (S)

Arboga

Stellan Lund (M)

Kungsör

Beredningsutskottets sammansättning

Kommun

Solveig Nilsson (S), ordförande

Västerås

Annika Duàn (S), 1:e vice ordförande

Köping

Catarina Pettersson (S), 2:e vice ordförande

Hallstahammar

Jörgen Andersson (M)

Västerås
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Datum

Diarienummer

2021-10-05

KS 2021/443

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Delårsbokslut per 31 augusti 2021- Gemensam
hjälpmedelsnämnd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten
för den Gemensamma hjälpmedelsnämnden.

Sammanfattning
Den Gemensamma hjälpmedelsnämnden har inkommit med en
delårsrapport per den 31 augusti 2021. Utfallet är 9,2 miljoner kronor.
Prognostiserat helårsresultat är 5,4 miljoner kronor.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
2021-09-24 § Delårsrapport 2

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef

Skickas till
Gemensamma hjälpmedelsnämnden

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

Gemensam hjälpmedelsnämnd

Plats

Digitalt möte

Tidpunkt

Fredagen den 24 september 2021
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 59

Delårsrapport 2
Delårsrapport 2 till och med augusti för Hjälpmedelscentrum redovisas utifrån
perspektiven tillgänglighet, verksamhet/process, miljö, produktion, medarbetare och
ekonomi. Verksamhetens ackumulerade resultat till och med augusti månad är 9,2
miljoner kronor. Prognostiserat helårsresultat är 5,4 miljoner kronor.
Beslut
1.

Delårsrapport 2 fastställs och överlämnas till huvudmännen.

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

Eva Wilhelmsson, mötessekreterare

Justerat 2021-10-08

Örjan Andersson

Monica Israelsson

Ordförande

Justerare

Rätt utdraget intygas 2021-10-05

Eva Wilhelmsson
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Delårsrapport 2 Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedel är en förutsättning för vård hemma, i korttidsboende och särskilt boende.
På bilden kommer en hjälpmedelstekniker på hembesök.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman
AnneChristine Ahl
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SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING
Sammanfattning av åtgärder och resultat
Pandemin påverkar fortfarande produktion, intäkter och kostnader. Det beror dels på uppdämda behov
som nu hanteras, dels på att pandemin fortfarande medför leveranssvårigheter inom flera
produktsortiment.
Invånare-/patientperspektiv
Hjälpmedelscentrum har med hög tillgänglighet stöttat patienter och vårdgivare med säkra och flexibla
arbetssätt.
Verksamhets-/processperspektiv
Antalet beställningar har ökat under året, liksom behovet av avhjälpande underhåll. Skulden av
förebyggande underhåll, som är en följd av tidigare besöksförbud, har minskat efter riktade insatser.
Flera kommuner har gjort större inköp av sängar, patientlyftar och madrasser.
Hållbarhetsarbetet går framåt genom ökat cirkulärt flöde.
Hjälpmedelscentrums sortiment och tjänster utvecklas för att stödja utvecklingen. Arbete sker för att
effektivisera arbetssätten, utgå från invånarens behov, automatisera förutsägbara arbetsuppgifter och
utveckla digitala tjänster.
Medarbetarperspektiv
Sjukfrånvaron är låg.
Ekonomiperspektiv
Det ackumulerade resultatet är 9 214 tkr.
Helårsresultatet prognostiseras till 5 372 tkr med hänsyn till den osäkerhet som råder på grund av
pandemin.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman
AnneChristine Ahl
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Framtidsbedömning
Folkmängden ökar och befolkningen blir äldre, 56 % av befolkningsökningen beräknas ske i gruppen 80 år
och äldre under de kommande 10 åren. Befolkningen i arbetsför ålder ökar långsammare än tidigare
prognos, vilket leder till rekryteringssvårigheter (Ekonomirapporten SKR). Utvecklingen av Nära vård gör att
fler behov klaras med egenvård, hemsjukvård och avancerad hemsjukvård. För att det ska vara möjligt är
hjälpmedel nödvändiga för patient, för närstående, för arbetsmiljön och för att frigöra personal.
Den medicintekniska utvecklingen är snabb. Det finns cirka 800 000 unika medicintekniska produkter på
den svenska marknaden. Varje år satsar hälso- och sjukvården ca 27 miljarder kronor på medicintekniska
produkter. Det är rimligt att anta att de resurser som satsas på medicintekniska produkter kommer att öka
och det kan inte uteslutas att de kan komma att överstiga de resurser som läggs på läkemedel (TLV,
Delrapportering av regeringsuppdrag göra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter).
Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar 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. En lägre andel kvinnor med funktionsnedsättning arbetar jämfört med män med
funktionsnedsättning, medan motsvarande könsskillnad inte alls är lika uttalad bland personer utan
funktionsnedsättning. Det är vanligare att sakna kontantmarginal och ha ekonomisk kris bland de med
funktionsnedsättning jämfört med övriga, och det är vanligare bland kvinnor jämfört med män (Hälsa hos
personer med funktionsnedsättning, Folkhälsomyndigheten).
Risk finns att besparingar hos en huvudman påverkar hjälpmedelstillgången och huvudmännen bör ge akt
på att hjälpmedelskostnaderna ses i ett hälsoekonomiskt perspektiv, för att kostnadseffektivt säkra en god
vård. Samverkan mellan huvudmännen är nödvändig för god vård vilket är särskilt tydligt i hjälpmedelsområdet, då besparingar istället kan öka kostnaderna hos annan huvudman samt försämra situationen för
den som har en funktionsnedsättning och dess närstående.
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INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål
Indikator
Målvärde
Rapporteras
God patientnöjdhet och
delaktighet

Indikator respekt och bemötande i
nationell patientenkät

>90%

> 90 %
> 90 %

Utfall
93,3 (2020)

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Tillgänglighet
Andelen utprovningar som erbjudits inom 15 dagar är 80,1 % och når målnivån. Det är en minskning med
6,9 procentenheter jämfört med delår 2 2020 då pandemin minskade antalet utprovningar.
Andelen slutförda reparationer inom 5 dagar är 91,5 %, en marginell minskning jämfört med delår 2 2020.
Vårdskulden gällande förebyggande underhåll har prioriterats och skulden har minskat.
Den totala andelen besvarade telefonsamtal är 99,2 %. Ökningen beror på ny indikator för 2021 där
andelen samtal beräknas efter att samtal som tappats inom 2 minuter exkluderats. Enheten för
konsulent/kundtjänst har stort fokus på att besvara samtal och att bevaka digitala in-vägar, vilket var en
prioriterad arbetsuppgift under sommarperioden.
Andelen leveranser enligt planerad leveransdag är 94,3 %, en minskning med 1,9 procentenheter jämfört
med delår 2 2020. Det är en följd av viss underbemanning under del av perioden samt arbete med lageroptimering, vilket kan ha medfört lägre lagernivåer. Pandemin har till viss del påverkat då leveransförseningar från leverantörerna förekommit, vilket gjort det svårt att nå samma eller högre nivå.
Tillgänglighet delår 2, jmf samma period 2020

Delår 2 2020

Delår 2 2021

87 %

80,1

Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar

91,6 %

91,5 %

Andel besvarade telefonsamtal i kundtjänst

89,8 %

99,2 %

Andel leverans av lagervaror enligt planerad
leveransdag

96,1 %

94,3 %

Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar

Inkontinens
Förutsättningarna för en god inkontinensvård har ökat efter ett långsiktigt arbete för införande av
utbildning av inkontinensombud. 20 inkontinensombud har genomfört grundutbildningen och 8
inkontinensombud fortsättningsutbildningen. Utbildningen av förskrivare för inkontinenshjälpmedel har
också utvecklats och 70 förskrivare har genomfört grundutbildningen och 19 förskrivare
fortsättningsutbildningen.
Information
Information och dialog om hjälpmedel, hjälpmedelsverksamhetens utmaningar och möjligheter har
genomförts i berörda nämnder i följande kommuner: Arboga, Sala, Surahammar, Fagersta och Köping.
En uppföljning av användningen av äldre TENS-apparater har genomförts. 407 patienter som förskrivits en
TENS-apparat som nu är äldre än 20 år har via en enkät tillfrågats om användningen och uppmanats att

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman
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lämna tillbaka den om den inte används. Svarsfrekvensen var 74 %. 113 patienter svarade att de använder
TENS-apparaten och att den fungerar bra, 182 TENS-apparater återlämnades.
En informativ film om HMC har tagits fram. Filmen kan ersätta studiebesök och intresserade föreningar och
andra uppmanas att ta del av filmen. Den är publicerad på Youtube, med länk från Hjälpmedelscentrums
förskrivarsidor på vårdgivarwebben. Den kan även visas på väntrums-TV i regionen.
Åtgärder
Arbetet med lageroptimering fortgår för att uppnå målnivån gällande leveranssäkerhet.
Samlad bedömning
Hjälpmedelscentrum har förbättrat förutsättningarna för en god inkontinensvård genom utbildning av
förskrivare och inkontinensombud.
Målnivån för tillgänglighet nås i tre måltal. Det fjärde måltalet för leveranser är något under målnivån.
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål

Indikator

Verksamheten ska
bedrivas på rätt nivå
God tillgänglighet

Nyttjandet av e-tjänster

”
”
”
God hushållning av
resurserna
Löpande uppföljning

Mål
Öka

Utfall delår 2 2021
55 %

Andel patienter som erbjudits utprovning inom 15
arbetsdagar
Andel patienter som fått service/reparation slutförd inom 5
arbetsdagar

80 %

80,1 %

83 %

91,5 %

Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst
Andel leveranser enligt planerad leveransdag

95 %
95 %
Minska
(2020 = 0,53)

99,2 %
94,3 %
0,52

90 %

92,3 %

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)
Produktion enligt överenskommen specifikationsplan
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 invånare/patientperspektiv på sidan 3.
Antalet ärenden via 1177 Vårdguidens e-tjänster har ökat med 55 % jämfört med samma period 2020.
Produktion
Antalet beställningar har ökat 4,1 % jämfört med delår 2 2020 vilket visar att beställningarna har återgått
till nivåerna före pandemin.
Antal returer har minskat 0,6 % vilket förklaras av att flera särskilda boenden gjort större inköp istället för
att hyra hjälpmedel. Antalet arbetsordrar rekonditionering är i nivå med delår 2 2020.
Antalet remisser för utprovning har minskat marginellt jämfört med delår 2 2020. Enhetens mål är att aktivt
stödja förskrivarna så att utprovningar genomförs i patientens närmiljö utan besök på Hjälpmedelscentrum,
då så är lämpligt. Stödet sker i enskilda patientfall, med information i webSesam och på vårdgivarwebben.
Antalet arbetsordrar teknik har ökat med 37 %, varav avhjälpande underhåll med 14 % och förebyggande
underhåll med 128 %. 2020 minskade reparationerna på grund av pandemin. Nu sker en återhämtning av
det förebyggande underhållet med stöd av en extra tekniker.
Kundtjänstsamtalen har ökad 10,7 % jämfört med delår 2 2020. De digitala sätten att kontakta
Hjälpmedelscentrum, e-post till arbetsplatsbrevlåda och uppladdningstjänst, fortsätter att öka.
Delår 2 2019
29 599

Delår 2 2020
28 341

29 493

Antal returer

21 295

22 307

22 176

Antal arbetsordrar rekonditionering

12 131

12 277

12 240

Antal konsulentremisser (utprovning)

797

710

694

Antal arbetsordrar teknik (AU och FU)

8 190

7 103

9 720

Antal kundtjänstsamtal1

15 108

13 266

14 691

Produktion
Antal beställningar

1

Delår 2 2021

Talsvar med knappval infördes 2020, antalet telefonsamtal 2020, 2021 är inte jämförbart med 2019.
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Effektivisera arbetssätt med stöd av digital teknik
Arbetet med att förbättra arbetssätt med stöd av digital teknik pågår. Målet är 25 % effektiviseringar i
processer där GAP-analys visat stor förbättringspotential.
•
•
•
•
•

Arbete med att införa automatisk fakturakontroll pågår och förväntas blir klart under hösten.
Arbete med att införa digital utprovning pågår och förväntas bli klart under hösten.
Arbete med att förbättra regionintern fakturering via DUVA2 förväntas bli klart under hösten.
Arbete pågår också för att förbättra fakturering till kommunala och privata aktörer via DUVA.
Ett nytt och bättre digitalt avvikelserapporteringsverktyg för leverantörsavvikelser har utvecklats.

Ökad hållbarhet
Regionens rutin för inköp av fordon med klimat- och miljöhänsyn i upphandling följs. De nya bilarna drivs
med HVO (100 % förnybar och fossilfri diesel) vilket medfört att 6 av 17 bilar kan tanka HVO. Antalet körda
mil har minskat från 3,6 km/uppdrag till 2,7 km/uppdrag till följd av förbättrade arbetssätt efter införande
av utökat digitalt stöd och servicezoner.
I oktober 2020 startade ett pilotgenomförande av återanvändning av två stora hjälpmedelsprodukter, en
rullstolsdyna och en toalettförhöjning. Fortsatt utvärdering efter 11 månader (oktober – augusti) visar på
en 57 % återanvändning av rullstolsdynan (782 st) och en besparing på 358 tkr (kostnader för rekondresurs, reservdelar och försäljningsrabatt inräknat). Minskade inköp ger stor klimateffekt (utebliven
produktion), varje återanvänd rullstolsdyna minskar klimatpåverkan med 2,09 kg CO2 ekvivalenter. Dessa
782 återanvända rullstolsdynor har reducerat klimatpåverkan med 1 635 kg CO2 ekvivalenter under en 11månaders period. Från maj månad har toalettförhöjning Hi-Loo ersatts av duschstol Kulan och
toaförhöjning Stapla-Lätt som produkter att återanvända. Rekonditionering av de nya produkterna har inte
riktigt kommit igång under sommarperioden och kommer att utvärderas i kommande årsredovisning.
Hjälpmedelscentrums miljöarbete i allmänhet, och cirkulära flöden i synnerhet, bidrar till medarbetarnas
miljömedvetenhet och intresset och engagemanget i miljöfrågor ökar och ger möjligheter att minska
klimatavtrycket. I verksamhetens upphandlingsdirektiv ingår specifika miljöhänsyn anpassat till segmentet.
Den nya indikatorn för god hushållning ”körda mil i förhållande till uthyrd hjälpmedelsvolym”, visar att
antalet körda mil i förhållande till hjälpmedelsvolym är något lägre under delår 2 i jämförelse med helår
2020. Tekniker arbetar nu i geografiska indelningar (servicezoner) vilket bidrar till effekthemtagningen.
Jämförbarheten brister något då effekten av besöksförbud kraftigt minskade antalet körda mil 2020. Trots
mindre pandemi-effekt 2021 och en stor ökning i antalet teknisk service-ärenden är antalet körda mil hittills
mindre än under 2020. Efter augusti månad är antal körda mil på årsbasis 34 862 mot 66 400 uthyrda hjälpmedel.
Öka den goda samverkan mellan regioner och kommuner gällande Hjälpmedelscentrums verksamhet
Hjälpmedelscentrums ledningsgrupp har aktivt följt utvecklingen av nära vård.
Flera partsammansatta arbetsgrupper har arbetat med förslag till regelverksförändringar.
Verksamhetschefen är regionens representant i Sjukvårdsregion Mellansveriges samverkansgrupp för
Medicinsk teknik. Under året har fokus varit ordnat införande.
2

Datalager för uppföljning och verksamhetsanalys
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För att möjliggöra leveranser av hjälpmedel där leverantörerna aviserat leveransförseningar har både
konsulenter och logistik omprioriterat vissa hjälpmedel, i samverkan med förskrivare.
Volym uthyrda hjälpmedel
Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel inkl. MBH har ökat med 2,7 % och antalet huvudhjälpmedel har
ökat 2,45 % jämfört med delår 2 2020.
VOLYM UTHYRDA HJÄLPMEDEL DELÅR 2 INKL. MBH3 JÄMFÖRT MED
DELÅR 2 2020

DELÅR 2
2020

DELÅR 2
2021

DELÅR 2
2021

Volym individmärkta hjälpmedel

64 608

66 354

2,70%

Volym huvudhjälpmedel

80 856

82 838

2,45%

Varav totalt regionfinansierat (individmärkt)

54 430

56 368

3,56%

Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)

33 607

35 146

4,6%

Vårdval Västmanland (centralt konto)

8 685

8 415

-3,1%

Habiliteringscentrum

7 230

7 577

4,8%

Övriga enheter Region Västmanland

4 908

5 230

6,6%

9 868

9 787

-0,82%

Arboga kommun

528

584

10,6%

Fagersta kommun

419

499

19,1%

Hallstahammars kommun

649

667

2,8%

Kungsörs kommun

284

251

-11,6%

Köpings kommun

1 305

1 069

-18,1%

Norbergs kommun

201

237

17,9%

Sala kommun

686

720

5,0%

Skinnskattebergs kommun

94

129

37,2%

Surahammars kommun

406

381

-6,2%

5 296

5 250

-0,9%

Varav totalt kommuner (individmärkt)

Västerås stad

Uthyrningsgraden är 92,3 % vilket är 0,3 % högre än delår 2 2020. En följd av pågående lageroptimering
som också ses i att det totala lagervärdet har minskat.

3

Medicinska behandlingshjälpmedel som överfördes till Hjälpmedelscentrum 2018.
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Kvalitet/Patientsäkerhet
82 avvikelser har registrerats i Synergi, i jämförelse med 61 avvikelser under det andra tertialet 2021.
Ökningen är ett resultat av ökad rapportering av icke förskrivna antidecubitusmadrasser.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 patientrelaterade avvikelser varav 3 negativa händelser och 3 tillbud.
26 avvikelser till Västerås sjukhus om antidecubitusmadrasser som inte blivit förskrivna innan retur.
27 avvikelser till säbo p.g.a. sen anmälan av ändrad betalare, jämfört med 22 samma period 2020.
4 avvikelser till förskrivande enhet gällande elrullstolar (bl a förvaring och stöld).
10 avvikelser till annan enhet (8 inom regionen och 2 externt).
3 avvikelser gällande interna rutiner.
2 avvikelser gällande felleveranser.
2 avvikelser berör arbetsmiljö och redovisas under medarbetarperspektiv.
1 förslag från kund.
1 inspektion.

162 avvikelser har registrerats i webSesam, i jämförelse med 144 under det andra tertialet 2020.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

141 avvikelser rör felaktiga leveranser av hjälpmedel/tillbehör.
5 avvikelser gällande fel från leverantören i olika produktområden.
2 gäller förskrivning från kund.
1 avvikelse handhavandefel av patient.
1 avvikelse felaktigt registrerad artikel.
1 avvikelse teknisk service.
2 avvikelser gällande felaktigheter med Bilevel.
3 negativa händelser/tillbud med hjälpmedel som överförts till Synergi.
6 avvikelser till förskrivare gällande brister i underlag som kommer in till HMC.

Åtgärder vidtagna till följd av avvikelser i Synergi och webSesam under andra tertialet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomgång av avvikelser gällande andningshjälpmedel samt dialogmöte med lungmottagningen om
avvikelser och samarbete. Åtgärdsplan framtagen.
Möte med enhetschefer på Västerås sjukhus gällande förskrivningen av antidecubitusmadrasser samt
förenklad rutin för förskrivning av madrasserna. Åtgärderna har haft effekt.
Översyn av rutin vid beställning av förbrukningsmaterial som ska gå med post.
Märkt hyllor på lagret för att underlätta plock och påfyllnad.
Förtydligande av vad som ska lämnas/hämtas så att chaufförerna ska veta om det är fler hjälpmedel som ska
hämtas.
HMC-info om behov av information för att kunna följa avvikelse-ärendet bakåt.
3 anmälningar har skickats till Läkemedelsverket.
En specifik riskanalys har genomförts i samverkan gällande en nutritionspump.
Hantering och analys har påbörjats inom en månad med omedelbara åtgärder.

111 avvikelser har gjorts till leverantörer under januari – augusti 2021, orsaken är till stor del
produktavvikelser, jämfört med 84 under samma period 2020.
Åtgärder vidtagna till följd av leverantörsavvikelser
Dialog har genomförts med leverantör av patientlyftar, elrullstol och andningshjälpmedel.
27 103 kr har debiterats som vite vid leveransförsening fördelat på nio leverantörer.
Kompetensutveckling för att kunna ge service till en kommun som köpt in hjälpmedel från annan part.
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I samarbete med hjälpmedelsverksamheter i Sjukvårdsregion Mellansverige har ett verktyg för
avvikelsehantering till leverantörer utvecklats för att underlätta avvikelsehanteringen, öka
uppföljningsmöjligheterna och därmed följa MDR.
Beslut utanför sortiment och regelverk
17 ärenden utanför sortiment och regelverk har beviljats. 6 ärenden har avslagits.
Redovisning av beslut gällande hjälpmedel utanför sortiment och regelverk från 1 januari – 31 augusti
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, har beviljats 2020

Inköpt före 2021

Trehjulig cykel 24”

9 000

Racerunner

Inköpt före 2021

Dubbelförskrivning arbetsstol el

8 780

Rullstol Micro

15 500

Tumlevagn

Inköpt före 2021

Tyngdväst Balance

2 350

Ståstol Mercado
Tyngdkrage
Dubbelförskrivning elrullstol
Personlarm Ep
Enureslarm, 2 ärenden
Elrullstol Explorer mini

Inköpt före 2021, andra komponenter 1 750
700
41 219
11 300
2 x 475
28 000

Samlad bedömning
Under året har beställningar, returer och förskrivningar ökat liksom behovet av avhjälpande underhåll.
Produktionen närmar sig nivåer liknande tiden före pandemin.
Den skuld av förebyggande underhåll som besöksförbuden på särskilt boende och sjukhus medförde
minskar nu efter att extra insatser satts in med stöd av statliga bidrag. Pandemin påverkar dock fortfarande
produktionen, intäkterna och kostnaderna. Det är dels en följd av uppdämda behov som nu hanteras, dels
för att pandemin fortfarande medför leveranssvårigheter inom flera produktsortiment.
Hjälpmedelscentrums sortiment och tjänster utvecklas för att stödja utvecklingen. Arbete pågår för att
effektivisera arbetssätten genom att utmana traditionella arbetssätt, utgå från invånarens behov,
automatisera förutsägbara arbetsuppgifter och utveckla digitala tjänster.
Hållbarhetsarbetet går framåt och det cirkulära flödet ökar.
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MEDARBETARPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål

Indikator

Målvärde

Utfall delår 2

HMC ska vara en attraktiv
arbetsgivare
”

Hållbart medarbetarengagemang (HME)
Prestationsnivå
Sjukfrånvaro

Öka (85,5 år 2020)
77 % (77% år 2020)
<6 %

Mätning i
oktober
3,0

Personalrörlighet totalt

<8 %

År

”
Löpande uppföljning

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

5
7
0/0

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Sjukfrånvaro
Den totala sjukfrånvaron har minskat 3,2 % jämfört med delår 2 2020, en minskning av både långtids- och
kortsjukfrånvaro. Korttidsfrånvaron har minskat till följd av många åtgärder, bland annat distansarbete,
riskbedömning av arbetsmiljön och förhindrande av smittspridning samt tidig dialog mellan medarbetare
och chef för att förebygga sjukdom och ohälsa.
Fem rehabiliteringsärenden är registrerade, 58 % färre jämfört med delår 2 2020. Alla har avslutats.
Sjukfrånvaro % ack (1 månads släp)
Sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
-varav korttidssjukfrånvaro dag 1-24
-varav långtidssjukfrånvaro
Män
Kvinnor
Anställda -29 år
Anställda 30-49 år
Anställda 50 år -

Delår 2 2020
6,2
3,5
23,6
4,7
7,6
10,8
5,8
5,4

Delår 2 2021
3,0
2,5
16,3
2,6
3,4
4,6
2,2
3,1

Arbetsmiljöavvikelser ack (1 månads släp, inget vid årsbokslut)
Arbetsmiljöavvikelser
Antal händelser
Antal risker
Totalt antal
varav hot och våld
varav stickskada

Delår 2 2020
4
1
5
1
0

Delår 2 2021
5
2
7
0
0

Medarbetarundersökningen
Efter att det goda resultatet på medarbetarundersökningen presenterats har medarbetare och chefer
tillsammans arbetat fram enhetsvisa handlingsplaner. Dessa har sedan genomförts och följts upp.
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Kompetensutveckling
Leg. yrkesgrupper och nyckelpersoner har utbildats i att söka efter vetenskapliga artiklar och HTA-analyser4
för ökad kompetens om framförallt forskning och evidens.
För att öka den digitala grundkompetensen har medarbetare kompetensutvecklats i Word, Excel,
Powerpoint, Office 365/Teams samt vidareutbildats i verksamhetssystemet Sesam. Detta är en fortsättning
av 2020 års satsning, varför något färre medarbetare deltagit i år. (41 tillfällen, dock delvis samma
personer).
Kompetensförsörjningsplanen har uppdaterats.
Medarbetarna har informerats om nära vård och sett regionens film om utvecklingen av framtidens nära
vård.
Brandsäkerheten är god med utrymningsområden, utrymningsplaner och genomgång av brandskydd på
arbetsplatsträffar. En brandövning har genomförts som visade att medarbetarna är välorganiserade och har
god kännedom om åtgärder vid brand med efterföljande utrymning. Anticimex figurerade räddningstjänst
och fick en bra överlämning och tydliga svar på sina frågor, en väl genomförd övning med gott utfall.
Under tertialet har den fysiska arbetsmiljön förbättrats med en ny entré med glasruta för återlämning av
hjälpmedel från privatpersoner.
Insatser genomförs för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Samlad bedömning
Med hög säkerhetsmedvetenhet har chefer och medarbetare på ett flexibelt sätt upprätthållit en god
arbetsmiljö. Ett stort antal åtgärder har vidtagits för att förhindra smittspridning. Sjukfrånvaron är låg.
Smittskydd, brandsäkerhet och riskmedvetenhet har förbättrats.

4

Health Technology Assessment (HTA) är ett begrepp för utvärdering av metoder, vård- och teknikrelaterade processer, procedurer och
tillämpningar inom hälso- och sjukvården med syfte att säkra god kvalitet och kostnadseffektivitet. Utvärderingen görs i form av en HTA-process och
genererar ett vetenskapligt underbyggt underlag inför beslut om införande av ny teknologi eller avveckling av befintlig teknologi.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman
AnneChristine Ahl

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

Sida 176 (389)

RAPPORT

13 (19)

Giltigt fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

2021-09-24

Delårsrapport 2 2021
EKONOMIPERSPEKTIV
Processmål

Indikator

Målvärde

HMC ska bedrivas inom fastställd budet

Prognos/ekonomiskt resultat

0 mkr

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av genomförda aktiviteter
Periodens resultat och helårsprognos – översikt
Verksamhetens ackumulerade ekonomiska resultat till och med augusti månad är 9 214 tkr.
Helårsresultatet prognostiseras till 5 372 tkr (före återbetalning av överskott till kunder).

Bokslut 2020 tkr

Budget 2021 tkr

Prognos tkr

INTÄKTER
115 753

118 347

118 347

Återbetalning av resultat

-9 494

0

0

Försäljning

17 685

18 391

22 813

Hyra

336

340

340

Tekniska tjänster inkl. serviceavtal

2 347

2 671

3 115

Inkontinenssamordning

1 048

1 068

1 068

Egenavgifter

3 652

1 983

2 327

131 327

142 800

148 010

Personalkostnader

43 549

45 998

46 597

Tekniska hjälpmedel

29 955

36 501

37 920

Övriga verksamhetsintäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER

249

270

350

Lokaler

6 410

6 330

6 611

Frakt och transport

1 819

2 010

1 962

31 769

29 828

32 328

695

542

579

Övriga material, varor

Avskrivningar hjälpmedel
Avskrivningar övrigt
IT-kostnader

3 736

4 999

5 011

Övriga kostnader

9 396

15 136

10 093

Finansiella kostnader

1 375

1 186

1 187

SUMMA KOSTNADER

128 953

142 800

142 638

2 374

0

5 372

RESULTAT
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Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling
Intäkter
–
Total intäktsökning jämfört med delår 2 2020 är 7 581 tkr, en ökning med 8,2 %.
–
De totala intäkterna är 4 522 tkr högre än budgeterat.
–
Avvikelsen på 4 522 tkr beror framför allt på följande händelser:
• Försäljning av hjälpmedel, främst sängar, madrasser och taklyftar till kommunerna
medför högre försäljningsintäkter.
• Hyresintäkterna är lägre än budget vilket är en följd av att kunder aktivt arbetar för
att öka återlämning av ej använda hjälpmedel samt påverkan av pandemin.
• Erhållen kompensation för sjuklön första halvåret 2021 samt kompensation för
ökade kostnader för att minska vårdskulden p.g.a. pandemin.
Kostnader
–
Total bruttokostnadsökning jämfört med delår 2 2020 är 6 714 tkr, en ökning med 8,0 %.
–
De totala kostnaderna är 3 052 tkr lägre än budgeterat.
–
Avvikelsen på 3 052 tkr beror framför allt på följande händelser:
• Försäljning av sängar, madrasser och taklyftar till kommuner medför högre
inköpskostnader av hjälpmedel.
• Lägre utrangeringskostnader för hjälpmedel överväger högre avskrivningskostnader för hjälpmedel, vilket visar att hjälpmedel används längre.
• Lägre fastighetskostnader beror på att årets storstädning inte är genomförd än
samt att fastighetsägaren tar kostnaden för arbetet med utrymningsväg från
garaget.
• Lägre IT-kostnader, dels för att serverkapaciteten är minskad, dels lägre kostnader
för IT-konsulttjänster.
• Lägre bilkostnader till följd av färre reparationer och ännu ej genomförd årsservice
samt lägre leasingkostnader för att gamla servicebilar inte har ersatts till följd av att
regionens fordonsupphandling pågår.
• Pandemieffekt gör att alla planerade aktiviteter inte går att genomföra vilket
medför lägre övriga kostnader.
Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt
Prognosen baseras på följande förutsättningar:
•

Stor osäkerhet om hur pågående pandemi kommer att påverka helårsresultatet.

•

Prognosen baseras på att en återgång mot normal drift fortsätter under hösten/vintern.

•

Osäkerhet avseende kommuners fortsatta inköp av sängar, madrasser och taklyftar.

Det prognostiserade överskottet beror framförallt på följande händelser:
•

Ökade intäkter för försäljning av sängar, madrasser och taklyftar till kommuner samt ökade volymer
inom MBH. Försäljning av 200 drivhjul till rullstolar Cross 5 till Etac.

•

Ökade personalkostnader för vikarie som förstärker på Teknik och inköp, främst för att minska
vårdskulden för förebyggande underhåll. Kostnaden täcks delvis av statsbidrag. Även ökade
kostnader för extratjänst (person som står långt från arbetsmarknaden) hos rekonden, som till viss
del täcks av bidrag från Arbetsförmedlingen.

•

Ökade inköpskostnader för hjälpmedel till följd av ökad försäljning till kommunerna.
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•

Lägre kostnader för utrangering av hjälpmedel då hjälpmedel används längre.

•

Ökade kostnader för avskrivningar på hjälpmedel vilket är en följd av färre utrangeringar.

Hjälpmedel behålls längre vilket delvis beror på att leverantören av komfortrullstolar har leveransproblem
till följd av pandemin. Arbetet för att förbättra processerna med stöd av digital teknik och effektiva
arbetssätt fortsätter.
Genomförda och planerade åtgärder för en ekonomi i balans (EiB)
Av den totala planen på kostnadssänkningar på 3 700 tkr fram till år 2022 var utfallet 535 tkr år 2019, 1 287
tkr 2020 samt 1 434 tkr t.o.m. augusti 2021. Den totala kostnadssänkningen hittills är 3 256 tkr.
Plan ekonomisk
effekt 2021

Kategori EiB

Plan ekonomisk
effekt ack 202108

Utfall perioden
ack 202108

Prognos
helår 2021

0 tkr

0 tkr

0 tkr

0 tkr

Material och tjänster

1 238 tkr

796 tkr

1 402 tkr

1 850 tkr

Övriga verksamhetskostnader
Summa:

30 tkr
1 268 tkr

30 tkr
826 tkr

32 tkr
1 434 tkr

32 tkr
1 882 tkr

Personal

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. Införande är beräknat till november 2021.
•

Nytt regelverk från 2021 där vissa enklare hjälpmedel i hemmet har övergått till egenansvar.
Uppnådd kostnadssänkning 67 tkr t.o.m. andra tertialet och årsprognos 100 tkr.

•

Ett operativt lagerteam arbetar tillsammans med hjälpmedelsteamen för att optimera lagernivåer.
Översyn av nivån på säkerhetslager samt inköpskvantiteter medför en besparing på 355 tkr ack
andra tertialet. Vi har även sålt 200 däck till Etac för 130 tkr. Årsprognosen uppgår till 550 tkr.

•

Flera områden har upphandlats. Hittills i år har kostnaderna sänkts med 618 tkr vilket främst avser
batterier och madrasser. Flera upphandlingar pågår eller kommer att startas och årsprognosen är
800 tkr.

•

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. Hittills i år uppgår
besparingen till 232 tkr och prognosen till 400 tkr.

Övriga verksamhetskostnader
• Verksamhetsintern säkerhetssamordnare avslutad. 56 tkr av den totala besparingen på 88 tkr
genomfördes 2020.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman
AnneChristine Ahl
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Merkostnader covid-19
Ack
utfall

Kontogrupp

Personalkostnader

Material och tjänster
Summa:

Helårsprognos

Kommentarer

104 tkr

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

99 tkr
203 tkr

Handskar, visir och munskydd,
informationsmaterial, hostskydd
155 tkr (plexiglas), golvskärmar med mera
337 tkr

Till ovanstående externa merkostnader tillkommer regioninterna merkostnader inom IT för att möjliggöra
distansarbete och digitala möten.
Statsbidrag för tillgänglighet och vårdköer
En vikarie är heltidsanställd under perioden maj – december 2021 för att förstärka på Teknik. 60 % av tiden
avser arbete med förebyggande underhåll enligt avtal som inte har kunna utföras då boenden har haft
besöksförbud p.g.a. pandemin. 60 % av den totala lönekostnaden täcks av statsbidrag.
Arbetad tid
Personalkostnadsutveckling
Det arbetade tiden har ökat med 5,5 % vilket motsvarar 3,8 årsarbetare (åa). Förändringen beror på
minskad sjukfrånvaro (2,5 åa), tillfällig förstärkning på Teknik fr.o.m. maj 2021 (0,3 åa) samt en
utvecklingsanställning 0,75 % under perioden juni 2020 – maj 2021 (0,1 åa). P.g.a. projektarbete är en
vikarie visstidsanställd (0,5 åa). Förra året hade vi även tillfälliga vakanser samt att en specialistsjuksköterska var utlånad till covidvården under en del av året.
Inhyrd personal
HMC har inte haft någon inhyrd personal under året och ser inget kommande behov av det.
Investeringsredovisning
Investeringar - bokslut 2021-01-01 – 2021-08-31, belopp i tkr
Tekniska hjälpmedel
varav:
Förflyttning

7 339

10 939

13 695

Helår
Prognos inköp 2021
utifrån budget 2020/2021
11 509

Kommunikation/kognition

2 274

3 243

3 984

3 411

Behandling

5 421

9 095

11 454

8 131

Insulinpumpar

2 429

3 897

5 188

4 793

MBH

2 236

2 293

2 739

3 354

Övriga hjälpmedel

3 515

4 678

4 441

5 273

Utfärdad av:
Godkänd av:

Annika Nyman
AnneChristine Ahl
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ack inköp under perioden
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Övriga maskiner och
inventarier

0

84

1 800

0

Bilar och transportmedel

0

845

0

0

96

0

0

96

23 310

35 074

43 300

36 567

Datorutrustning
Summa

Resultat, analys
Från 2020 års investeringsbudget har outnyttjad del på 13 318 tkr överförts till 2021. Den kommer att
nyttjas 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. Därmed kommer 1 800 tkr av årets investeringsbudget att flyttas till 2022.
Hittills har inga investeringar relaterade till covid-19 gjorts i år och i nuläget finns inget kommande behov.
Arbetet med lageroptimering har medfört delvis lägre antal hjälpmedel i lager samt lägre inköpsvolymer
per inköp, vilket även påverkar investeringstakten.
Färre rullstolar, både manuella och eldrivna, har utrangerats vilket medfört minskat investeringsbehov.
Leverantören av komfortrullstolar har leveransproblem och det är ett frekvent förekommande hjälpmedel.
Vi ser en tillfällig minskning av investeringar i samtalsapparater på 206 tkr p.g.a. förskrivningsstopp till följd
av Europadomstolsbeslut i juni 2020 i den så kallade Schrems II-domen angående molntjänster och GDPR.
Bland behandlingshjälpmedel ses en ökning i kompressionsutrustning som har anskaffats till ett värde av
500 tkr under året. Förra året anskaffades ingen sådan under årets två första tertial. Samtidigt har
investeringar i tyngdtäcken minskat med 1 400 tkr i år jämfört med samma period förra året till följd av
ändrade förskrivningsrutiner till samråd med hjälpmedelskonsulent, vilket medför effektivare nyttjande av
befintligt lager.
Insulinpumpar är inne i ett generationsskifte och investeringarna beräknas öka jämfört med föregående år.
Av hänsyn till det är årets budget högre, men prognosen är osäker. En utredning om att förbättra
diabetesvården och ge förslag till en optimerad hantering av hjälpmedel till en kvalitetssäkrad, patientsäker
och kostnadseffektiv hantering av diabeteshjälpmedel är precis avslutad. Utöver det ser diabetessjuksköterskorna ett behov av att byta insulinpumpar i förtid till följd av kvalitetsproblem med en stor del
av uthyrt sortiment.
Patienter som behöver CPAP har fått vänta under pandemins första månader. Verksamheten har kommit
igång och investeringstakten ökar för alla andningshjälpmedel jämfört med samma period föregående år.
Under hösten kommer ett brevutskick att göras till patienter som har haft CPAP före år 2018 för att följa
upp behovet. Det är dock osäkert om det kommer att påverka investeringstakten.
Bland övriga hjälpmedel har investeringar gjorts i ståbarrar och tippbord för 700 tkr, vilket är en ökning
med ca 450 tkr jämfört med samma period föregående år. Dessa redovisades tidigare som
behandlingshjälpmedel men redovisas nu som övriga hjälpmedel p.g.a. ändrad ISO-kod.
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Åtgärd
Inom ramen för EiB fortsätter arbetet med lageroptimering enligt plan och förväntas ge fortsatt effekt på
framtida investeringsbehov. Även arbetet med att upphandla allt fler hjälpmedel fortsätter och förväntas
ge fortsatt ekonomisk effekt.
I samarbete med regionens dataskyddsombud har personuppgiftsbedömning genomförts gällande tre
applikationer avseende samtalsapparater vilket möjliggör att förskrivningar kommer att återupptas.
Utredning av hantering av insulinpumpar och deras tillbehör samt förbrukningsartiklar processas inom
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Arbetet att inkludera hälsoekonomiska analyser i beslut utanför sortiment och regelverk startar under
hösten.
Inför budgetarbetet har kundernas bedömning om hjälpmedelsbehov två år framåt efterfrågats. Svaren
bildar underlag till budget. Volymerna fluktuerar över månader och år vilket medför att Hjälpmedelscentrums kärnverksamhet är mycket svår att budgetera och prognosticera.
Ett omfattande arbete med prispressade upphandlingar, effektiv rekonditionering som leder till hög
återanvändningsgrad och ett bra förskrivningsstöd ger förutsättningar till att hålla så låg prisnivå som
möjligt.
INTERN KONTROLL
Sammanfattning av resultat och åtgärder på förvaltningsnivå.
Brandskydd
Kontrollen är genomförd utan anmärkning.
Bisyssla
Kontrollen är genomförd utan anmärkning.
Arvode
Kontrollen är genomförd utan anmärkning.
Kontroll av löneutbetalningar
Kontrollen är genomförd utan anmärkning.
Makulering av kundfakturor
Kontrollen är genomförd utan anmärkning.
Behörighetstilldelning i Cosmic.
Resultat finns endast på förvaltningsnivå.
Hjälpmedelshandbok
Två enkätundersökningar har genomförts för att undersöka kännedom om hjälpmedelshandbokens
regelverk samt användarbarhet. Den ena till förskrivare och chefer inom Hjälpmedelscentrums område och
den andra till förskrivare och chefer inom syn, hörsel och ortopedi. Svarsfrekvensen var endast ca 10 %
vilket medför att inga säkra slutsatser kan dras, användarnöjdheten motsvarar samma nivå som 2020.
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Planerad åtgärd
- Statistikutdrag ska tas fram för att undersöka användningen av handboken och jämföra denna med
föregående års statistik.
- Underlätta för förskrivare att hitta handboken, via länk, till handbokens regelverk.
En enkätundersökning har genomförts med slumpvist urval av tio chefer för förskrivare som förskrivit
elrullstol under tiden jan-juni. Resultatet visar att de som deltagit i enkäten följer hjälpmedelshandboken
vid förskrivning av elrullstol. Kontrollen genomförd utan anmärkning.
Skolöverenskommelse
En enkätundersökning har genomförts till verksamheter som förskriver hjälpmedel i skolan, rektorer och
elevhälsan via nätverket för skolsköterskor och skolläkare. Syftet var att utvärdera hur känd
skolöverenskommelsen är. 143 personer svarade varav 59 % angav att de inte kände till
överenskommelsen. Av de som kände till överenskommelsen svarar 48 % att den varit till hjälp.
Planerade åtgärder
- Utskick av skolöverenskommelsen till de som angett att de vill få mer information (69st).
- Planerat deltagande på länets nätverk för skolsköterskor och skolläkare under senhösten 2021.
- Information till länets skolchefsnätverk om utfallet av enkäten.
- Utskick av ny enkät 2022.

INTERN REFERENS
Denna rapport behandlas av Hjälpmedelsnämnden 2021-09-24.
Diarienummer: RV
Bilagor
1.
2.
3.
4.

Resultatrapport
Driftredovisning
Lönekostnader
Investeringsbilaga
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Förvaltning/verksamhet: HSF/Hjälpmedelscentrum
Investeringar
Bokslut 2021-01-01 - 2021-08-31
Belopp i tkr

2021-01-01 - 2021-08-31
Inköp
Inköp

Inköp

perioden
perioden
perioden
utifrån 2019
utifrån budget utifrån budget
2020
2021
(2 -års regeln)

Bokslut

2020

Budget

2021

Helår
Prognos

Prognos

Prognos

Prognos

perioden
perioden inköp perioden inköp inköp 2021
inköp 2022
2021 utifrån
2021 utifrån utifrån budget utifrån budget
budget 2019
budget 2020
2021
2021

Avvikelse
budget - utfall
2021

Investeringsutgifter
Tekniska hjälpmedel
Förflyttning
Kommunikation
Behandling
Insulinpumpar
Medicinska behandlingshjälpmedel
Övriga tekniska hjälpmedel
Summa Tekniska hjälpmedel
Datorutrustning
Bilar och transportmedel
Leasingavtal
Övriga maskiner och inventarier
Summa

0

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

2 976
1 005
1 772
776
1 363
2 100
9 992

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

0

96

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

7 146
2 142
4 482
3 140
2 481
3 858
23 249

6 549
1 842
6 972
2 047
258
582
18 251

23 249

1 800
20 051

96
845

0

13 318

9 992

84
35 074

1 800
43 300

0

13 318

Konst
Byggnader

0
(endast

Fastighet)

Totalsumma

6 549
1 842
6 972
2 047
258
582
18 251
0
0
0
0
1 800
20 051

0

13 318

9 992

35 074

43 300

0

13 318

23 249

20 051

0
20 051
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2-års regel Specifikaktion* (Gäller ej bygg och fastighetsinv)
Anläggning
Investerigsid

Saldo

0
* Här redovisas enskilt objekt fr 2019 enl 2-års regeln under förutsättning att outnyttjat
utrymme finns från år 2019-2020
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Resultatrapport

Sida:
År Månad:
Förvaltning:
Område:
Analys:

Periodbokslut
202001 202101 202008
202108
Regionersättning
Försäljning av tjänster
Övriga intäkter

Intäkter

Löner
Sociala avgifter
Övriga kostnader i kkl 4

ria

Personalkostnader
Ankomstregistrerade fakturor
Tekniska hjälpmedel
Sjukvårdsartiklar/medicinskt material
Övriga kostnader i kkl 5

a

Kostnader för material, varor och tjänster
Lokalkostnader

Bokslut 2020

Budget 2021

Prognos 2021

Avvikelse
2021

0

202

1 647

0

279

279

98 362

127 924

141 071

145 938

4 867

1 039

1 157

1 756

1 728

1 793

65

142 799

148 010

5 211

99 721

131 327

92 140

99 721

148 010

5 211

-18 742

-19 700

131 327
-29 292

142 799
-30 836

-31 230

-393

-8 674

-8 792

-13 571

-14 192

-14 373

-182

-359

-401

-686

-970

-994

-24

-46 597

-599

-27 775

-28 893

-43 549

-45 998

-381

-1 068

0

0

0

0
-1 419

-19 050

-24 379

-29 955

-36 501

-37 920

-34

-89

-103

-65

-145

-80

-107

-76

-146

-205

-205

0

-19 571

-25 612

-30 204

-36 771

-38 270

-1 499

-5 550

-5 635

-8 346

-9 023

-9 094

-71
47

Övriga kostnader i kkl 6

-2 820

-2 499

-4 369

-4 589

-4 542

Övriga kostnader i kkl 7-8

-6 337

-6 501

-10 021

-16 048

-11 228

4 820

Avskrivningar

-21 739

-21 368

-32 464

-30 370

-32 907

-2 537

Övriga verksamhetskostnader

-36 447

-36 002

-55 200

-60 030

-57 771

2 259

-142 638

161

Summa Kostnader
Resultat:

Helår

91 102
92 140
Summa Intäkter

al
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202108
17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
HS03
D1 HMC

Belopp i tkr

tä
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-83 793
8 347

-90 507
9 214

-128 953
2 374

-142 799
0

5 372

5 372

RapportID:
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Uppdaterad: 2021-09-16
Sida:
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År Månad: 202108
Förvaltning: 17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Område:
HS03
Analys:

D1 HMC
Period

Belopp i tkr

Bokslut
202001 - 202008

Helår

Bokslut
202101 - 202108

Budget
202101 - 202108

Bokslut 2020

Årsbudget 2021

Prognos 2021

250 HMC Gemensamt

36 088

36 289

30 434

45 107

45 651

50 700

251 HMC Hjmkonsulenter och
kundtjänst

-7 827

-8 116

-8 291

-12 263

-13 187

252 HMC Teknik och Inköp

-7 884

-7 212

-8 346

-11 975

-13 227

253 HMC Adm och ledning

-4 744

-4 674

-4 547

-7 285

254 HMC Logistik

Summa:

Prognos i % av
Prognos Intäkt

Avvikelse 2021

5 049

35,7%

-13 179

8

-871,6%

-12 967

260

-429,6%

-7 253

-7 443

-190

-664,6%

245

-2 828,8%

-7 287

-7 073

-7 609

-11 211

-11 984

-11 739

8 347

9 214

1 641

2 374

-0,14

5 372

5 372

3,6%
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Analys:
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202108
17 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
HS03
D1 HMC

Lönekostnader
Belopp i tkr

Bokslut
202001 - 202008

Period
Bokslut
Budget
202101 - 202108
202101 - 202108

Helår
Förändring i %

Bokslut 2020

Budget 2021

Prognos 2021

Förändring i %

10 Sjuksköterskor m fl

-639

-684

-351

7,1%

-995

-557

-557

-44,0%

11 Undersköterskor, skötare m fl

-276

-277

-271

0,1%

-414

-430

-430

3,9%

20 Paramedicinsk personal

-5 600

-5 820

-5 538

3,9%

-8 791

-8 790

-8 790

0,0%

50 Administrativ personal

-5 244

-5 558

-6 209

6,0%

-8 316

-9 845

-10 005

20,3%

60 Teknisk personal

-6 115

-6 462

-6 175

5,7%

-9 436

-9 800

-10 032

6,3%

-868

-900

-891

3,7%

-1 340

-1 414

-1 414

5,6%

-18 742

-19 700

-19 436

5,1%

-29 292

-30 836

-31 230

6,6%

90 Ekonomi- och transportpersonal
Summa lönkostnader:

Kostnader inhyrd personal

Period

Helår

Belopp i tkr

Förändring i %

Förändring i %

Inhyrd personal exkl resursenheten:
Resursenheten:
Summa inhyrd personal:

Total
Belopp i tkr
Summa anställda och inhyrd personal

Helår

Period
Bokslut
202001 - 202008
-18 742

Bokslut
202101 - 202108
-19 700

Budget
202101 - 202108
-19 436

Förändring i %
5,1%

Bokslut 2020
-29 292

Budget 2021
-30 836

Prognos 2021
-31 230

Förändring i %
6,6%
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§ 7 Delårsbokslut per 31 augusti 2021 Kungsörs kommun
Diarienummer KS 2021/430

Beslut
Kommunstyrelsens boksluts- och budgetberedning föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godkänna rapporten.

Sammanfattning
Kommunstyrelseförvaltningen har inkommit med delårsrapport per den 31
augusti 2021. Det prognostiserade resultatet för året är 6 161 tkr, vilket
motsvarar en positiv budgetavvikelse med +3 161 tkr.
I delårsrapporten framkommer även uppföljning av mål för verksamheterna.
Bedömningen är att flertalet av målen går åt rätt håll. Ett av målen har redan
uppnåtts vilket är målet om ranking av årets miljökommun. 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
Delårsrapport per den 31 augusti 2021

Skickas till
Kommundirektör
Ekonomichef
Kvalitetsstrateg
Förvaltningschef för Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialchef
VD KFAB
VD KKTAB och KVAB
HR-chef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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 företag AB och de tre bolagen i bolagskoncernen – Kungsörs
Fastighet 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 delårsrapporter rapporterat status för de mål och
aktiviteter som bedrivs för att uppfylla målen.
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Förvaltningsberättelse
Väsentliga händelser (förändringar) under året
Coronapandemins påverkan
Pandemin fortsätter att påverka kommunens verksamheter och bedömningen är att, trots
lättade restriktioner, kommer kommunen påverkas under resten av året men hur och i vilken
omfattning är i dagsläget svårt att förutse. 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 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 söker en ny VD och rekrytering
pågår.
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/äldreboende, dock har denna ännu inte vunnit
lagakraft. Pågående detaljplaner är Runnabäcken 2 och Borgvik som tillsammans ger cirka
120 bostäder.
Rivningen av silon vid hamnen har genomförts enligt plan, både tidsmässigt och ekonomiskt.
Strikt miljöövervakning har skett med hjälp av entreprenör. Nu genomförs första delen av
hamnprojektet med anläggning av gröna ytor, asfaltering som beräknas vara klar i början av
september.
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 kommunikation- och
utbildningsprojekt med syfte att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland
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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: Kommunstyrelsens har sedan årsskiftet en ny
serviceenhet för kost och lokalvård. Det lokala företagsklimatet visar sig i Svenskt
Näringslivsranking 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.
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 KASK
(Köping, Arboga, Surahammar och Kungsör) inom flera utvecklingsprojekt. Bland annat är
arbetar kommunstyrelsen aktivt med digitalisering och ett nytt beslutsstödsystem vilket
medför effektiviseringar och minskade kostnader på sikt.
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 kommer under hösten påbörja 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 stycken brukare. Automaterna kommer att minska
behovet av hemtjänst och hälso- och sjukvårdsinsatser (HSO) hos dessa fem individerna. Ett
ytterligare steg i digitaliseringen är implementationen av nyckelfrihemtjänst vilket ska leda till
mindre 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 planering- 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
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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
fokuserad 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 projektanställda 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 2021-02-26

Per halvårsskiftet den 30 juni 2021 hade Kungsörs kommun 8 805 invånare – en ökning med
60 personer sedan årsskiftet. Ökningen beror på ett födelseöverskott med 16 personer och en
nettoinflyttning med 40 personer, plus en statistisk justering med fyra. Det är redan 40 fler än
vad som ligger i budget 2022 och fler än vad som antogs i Statisticons februariprognos enligt
diagrammet ovan. En invånare genererar ca. 57 tkr i intäkter.
Kommunen har som målsättning att ha 9 000 invånare år 2025. Målet kommer att uppnås om
det byggs nya bostäder och om nya invånare flyttar till kommunen, tack vare att det finns
lediga lägenheter, alternativt lediga småhus som äldre personer har valt att flytta ifrån när det
finns nybyggda lägenheter. 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 2021-02-26

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 ifrån 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 2021-02-26

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 bostadsrätter, men dessa utgör en liten andel av bostäderna i
kommunen.
Förra året 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.
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 första delen av 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.
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Sökande i

Riket
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Total
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5
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Surahammar
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-56
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-129
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Västmanlands
län
Skinnskatteberg

Västerås

Kungsör
141
-71
281
1
422
-70 10,50%
-1,80%
Tabell: Månadsstatistik augusti 2021, Arbetsförmedlingen (Sala är med i Arbetsförmedlingens statistik
för länet.)

Kungsörs kommun har en relativt riket och övriga kommuner i länet hög arbetslöshet, men
arbetslösheten i länet har sjunkit som mest i Kungsör och Arboga det senaste året. 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
över lag redovisade ovanligt höga resultatnivåer. Förutsatt att vaccinationsprogrammen
fortgår enligt plan och får önskvärda effekter förväntas en återhämtning av den svenska
konjunkturen redan 2021. I så fall kommer rekylen i tillväxten tidigare än vad som befarades i
våras och det verkar troligt sett till att den svenska BNP-utvecklingen är mycket positiv det
första halvåret 2021. 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 30 april 2021 och genererar högre skatteintäkter. För 2022 är
prognoserna ungefär desamma, innebärande att förväntningarna för budget- och planperioden
är de samma som tidigare, men att rekylen i svensk ekonomi kommer tidigare än vad som
prognostiserades i våras. 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.
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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 nu antas ekonomin återhämta 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 är viktigt att ha i åtanke att prognososäkerheten fortfarande är väsentlig.
Det politiska landskapet på regeringsnivå skapar osäkerhet om förutsättningarna för
regeringen att få igenom sina budgetförslag i Riksdagen i höst. 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.
Det troliga är att de omfattande stimulanserna av svensk ekonomi fortsätter, men det kan vara
vanskligt att förutsätta statsbidrag av olika slag innan beslut är klubbat i Riksdagen.
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. Därefter har portföljens värde stigit med 0,18 procent på ca. två månader. 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

Kommunen har inga egna lån men låneportföljen i koncernen uppgår till sammanlagt
792 896 tkr (inklusive 30 000 tkr i interna lån mellan kommunen och KKTAB). Nationella
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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. På den nivån förväntas den ligga resten av året och nästa år. Enligt
Riksbankens egna prognoser förblir den oförändrad ända till 2024.
Gäldenär
Kungsörs kommun

Kommuninvest

Kungsörs
kommun

0

KFAB

155 750 000

KKTAB

435 080 000

KVAB

169 000 000

VMKF (andel 17%)

3 066 290

Totalt låneportfölj

762 896 290

Total
låneskuld

Snittränta

Kapitalbindning Räntebindning

0
30 000 000

30 000 000

155 750 000

0,07%

1,79 år

0,46 år

465 080 000

0,44%

1,85 år

1,17 år

169 000 000

0,17%

1,52 år

0,68 år

3 066 290

0,49%

2,20 år

2,20 år

792 896 290

0,31%

1,77 år

0,94 år

Förslag om ny riskskatt för kreditinstitut
Regeringen föreslår 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 till den 18 juni 2021 och lagen
föreslås träda i kraft från och med beskattningsår 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. Riskskatten
skulle nämligen få till följd att Kommuninvests driftskostnader skulle mer än fördubblas.
För Kungsörs kommun skulle en sådan riskskatt få stora konsekvenser för förutsättningarna
att finansiera välfärden framöver. Att undvika ökade lånekostnader genom att skapa egna
marknadsprogram är inte realistiskt annat än i stora kommuner och att låna från vanliga
affärsbanker kommer troligen även fortsättningsvis att vara väsentligt dyrare än att låna från
Kommuninvest.
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 ca 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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Sjukfrånvaro
Diagrammet visar sjukfrånvaron i
procent i kommunens förvaltningar och
det tekniska bolaget hittills i år.
Långtidssjukfrånvaron ser hittills i år
ut något högre än 2019 och 2020.
Korttidssjukfrånvaron är något högre i
år än 2019 men betydligt lägre än
under 2020. Sjukfrånvaron för hela
kommunen i procent av arbetad tid är
7,6 i år.

10,0
8,0

7,4

8,4

5,9

Ks-förv

6,0

3.3

Soc-förv

4,0

Bou-förv

2,0

KKTAB

0,0
2021
Figur 4 Tabell för sjukfrånvaro per förvaltning i procent av
arbetad tid, uttaget per 31 augusti 2021.

God ekonomisk
hushållning och ekonomisk ställning
Måluppföljning mål för verksamheterna
Kommunfullmäktiges mål
2021
Kommunen ska ha minst 9000
invånare år 2025.
Kommunens resultat ska
utgöra minst en procent av
skatteintäkter och stadsbidrag
varje år med undantag för
2021 på 0,5 procent på grund
av synnerliga skäl.
Kommunen ska i samverkan
med arbetsförmedlingen och
näringslivet, arbeta för att
minska arbetslösheten och
vara lägre än genomsnittet för
jämförbara kommuner 2025.
Andel elever i åk. 9 som är
behöriga till program på
gymnasiet ska öka och vara
högre än genomsnittet för
jämförbara kommuner 2025.

Kommentar
Befolkningsökningen ligger över prognos. 8 805 invånare den
sista juni.
Prognosen för helår vid delårsrapport 2 2021, 1 %
Resultatet bärs upp av flertalet rättelser av historisk bokföring.
Om dessa inte gjorts hade det varit ett budgetunderskott för
kommunen i år, dock är dessa rättelser inte
likviditetspåverkade.
Utfallet är 10,5% den sista augusti för inskrivna arbetslösa.

Utfallet är 77% för kommunala skolor.
Utfallet kan under hösten kan komma att variera beroende på
hur det beräknas med meritvärden och sett till kommunal
skola eller hemkommun.
Resultatet är en ökning från 2020 med 5,9 procentenheter. De
extrainsatser som genomförts under vårterminen har gett
resultat och dessa kommer fortsätta under kommande läsår.
Efter genomförd lovskola kan vi också konstatera att andelen
behöriga till yrkesprogram gymnasiet höjdes från 77% till
80%. Hur Kungsör ligger i jämförelse med genomsnittet för
jämförbara kommuner kan vi se under hösten men prognosen
är att vi inte ökat markant under året.
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Kungsör ska förbättra sitt
Plats 77.
resultat i rankingen årets
miljökommun. Vi ska vara
bland de 90 bästa 2025.
Utgångsläge är 119 år 2020.
Den sammanvägda bedömningen är att flertalet av kommunfullmäktiges mål går åt rätt håll.
Ett av målen har redan uppnåtts vilket är rankingen av årets miljökommun. Kommunen gjort
större satsningar inom områden som avfallsplan, livsmedelsplan och arbetet med strategi för
Agenda 2030 vilket påverkar resultatet. Målet om att kommunen ska ha 9000 invånare år
2025 ser positivt ut och går före i utvecklingen. Prognosen visar att målet är uppnått redan
innan 2025.
Måluppfyllelsen om arbetslöshetsstatistiken är svår att dra några större växlar om. Statistik
visar att Kungsörs kommuns arbetslöshet ligger högre än riket och övriga kommuner i länet,
men arbetslösheten har sjunkit som mest i Kungsör och Arboga det senaste året, se tabell för
månadsstatistik juli 2021. Resultatet ligger just nu ungefär på samma nivå som innan
Coronapandemin. Genom kontinuerlig dialog med lokala näringslivet kan
kompetensefterfrågan fångas upp och utbildningsinsatser kan göras med hjälp av
vuxenutbildningen i Kungsörs kommun. Dialogen med näringslivet har under perioden
resulterat i fem nystartsjobb.
För måluppfyllelsen för andelen elever i åk 9 behörighet ska öka finns ännu ingen nationell
statistik att tillgå. Interna siffror från barn- och utbildningsnämnden visar att andelen behöriga
har ökat med 5,9 procentenheter och är nu högre än de senaste tre åren. Resultatet är dock inte
högre än basåret 2017, men närmar sig.
Det prognostiserade ekonomiska resultatet för året är däremot att kommunen kommer klara
budget på grund av rättelser i bokföring. Prognosen för helår är att målet kommer vara
uppfyllt men inte av egen kraft att Kungsörs kommun klarar budgeten.
Eftersom kommunens verksamheter expanderar till följd av den demografiska utvecklingen
behöver resultatnivåerna öka om kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning.
Skatteintäkter och generella statsbidrag ska över tid täcka både verksamhetens nettokostnader
och skapa ett tillräckligt högt resultat 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 prognostiserar 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 i dagsläget 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 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
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stimulanspaketen successivt avvecklas. Det ställer ännu högre krav på den egna kommunen
att styra nettokostnadsutvecklingen och verksamheternas kvalitet i rätt riktning.

Måluppföljning finansiella mål
För 2021 har Kungsör endast ett resultatmål. Uppföljningen av målet framgår av ovanstående
tabell.

Resultat och ekonomisk ställning
Årets resultat

Verksamhetens resultat
Finansnetto
Årets resultat

2016

2017

2018

2019

2020

prognos
2021

7 400

16 952

8 754

5 836

-34

3 389

4 549

4 686

4 499

2 319

7 661

2 772

11 949

21 638

13 252

8 155

7 627

6 161

Årets resultat prognostiseras till
6 161 tkr, vilket innebär en
positiv budgetavvikelse med
3 161 tkr. Det är dock viktigt att
inte dra för stora växlar av
resultatet i år eftersom det
påverkas i så hög grad 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
15 000
10 000

13 252

11 949

8 155

7 627

6 161

5 000
0

Trenden för årens
-5 000
verksamhetsresultat är sjunkande
i takt med att
nettokostnadsutvecklingen är
högre än utvecklingen av
skatteintäkter och generella statsbidrag.

2016

2017

2018

Verksamhetens resultat

2019

2020

2021

Finansnetto

Årets resultat

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. Ytterligare
beräknas räntor på pensionsavsättning och löneskatt samt årets bankkostnader bli -648 tkr i
budgetunderskott. Den totala budgetavvikelsen för finansnettot är negativ med -438 tkr.
Den positiva prognosen bygger på historiska rättelser och utan dessa skulle Kungsörs
kommun prognostisera en negativ avvikelse vid årets slut. De historiska korrigeringarna är
inte likviditetspåverkande och därför behövs fortsatt arbete med investeringsprocessen. Det
finns 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. Därför är det angeläget att
komplettera befolkningsprognoserna med investeringsbehov. Därtill bör läggas behovet av
ökade driftskostnader. Ett nytt äldreboende skulle till exempel innebära ca. 40 000 tkr i ökade
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personalkostnader, vilket är svårt att klara av annat än genom att arbeta upp ett tillräckligt
budgetutrymme under flera år i förväg. Det är också viktigt att inte glömma bort att bolaget
KKTAB:s verksamhet och investeringar är skattefinansierade och delar på samma resurser
som kommunen.
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Den nya skatteprognosen från SKR den 26 augusti 2021 ger kommunen 1 009 tkr i högre
intäkter än deras aprilprognos, som låg till grund för delårsrapport 1 per den 30 april 2021.
Orsaken är en tidigare återhämtning av konjunkturuppgången.
Rev. budget

Prognos
2021

KF 2021-06-14
§ 107

SKR cirkulär
21:31

Bild 1

Budget
2021

Summa intäkter
(inkl. avräkning) o
fastighetsskatt

595 966

602 966

604 219

1 253

Skatteintäkter

383 677

390 677

391 899

1 222

Gen statsb o utj

212 289

212 289

212 320

31

Avvikelse

Ekonomisk ställning
Kommunen har en stadig
Nettokostnadsandel av skatteintäkt
befolkningstillväxt på grund av
inflyttning. Befolknings101,0%
100,0%
prognoserna baseras på hur
99,4%
100,0%
många bostäder som planers
98,9%
98,4%
99,0%
98,3%
färdigställas framöver. Det är en
styrka för kommunen att kunna
98,0%
räkna med en befolknings96,5%
97,0%
tillväxt. Det gör att skattebasen
96,0%
växer. Vad som däremot är
95,0%
viktigt framåt är att även
2016
2017
2018
2019
2020
2021
strategiskt planera för hur de
ökade kostnaderna till följd av befolkningsökningen ska hanteras i budgeten. En god
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 ca. 80 procent av de totala
nettokostnaderna. Förutsatt att de 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
18

Sida 207 (389)

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)
- 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

6161

-156
6005

6005
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Förväntad utveckling
Välfärdsuppdraget kommer att bli dyrare
Under pandemin har det varit oavbruten fokus på smittspridningen och dess påverkan på
kommunens ekonomi och verksamhet. I grunden finns dock kommunsektorns långsiktigt
största utmaningar kvar, avseende demografin och kompetensförsörjningen. I avsnittet om
Befolkning i denna delårsrapport 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.
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
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
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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 5 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 och en långsiktig lokalförsörjningsplan kommer att bli
underlag till den långsiktiga investeringsplanen.
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Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar
Resultaträkning
(Tkr)

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
varav jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Generella statsbidrag,
skatteutjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
varav jämförelsestörande poster
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

1
2
3
4
5

Utfall
Utfall
Budget
2020-08-31 2021-08-31 2021-08-31 Avvikelse
81 958
93 726
77 524
16 202
-449 971
-469 692
-471 728
2 036
0
6 681
0
6 681
-4 854
-1 722
-4 771
3 049
-372 867
-377 688
-398 975
21 287
252 890
261 833
258 118
3 715

Budget
2021
116 286
-712 266
0
-7 196
-603 176
390 677

Prognos
2021

Avvik
prognos

-595 337

643

-4 484
-599 821
390 890

2 712
3 355
213

6

142 164

141 482

141 526

-44

212 289

212 320

31

7
8
9

22 187
5 282
-3 098
0
24 371

25 627
6 066
-5 402
-2 279
26 291

669
3 476
-2 145
0
2 000

24 958
2 590
-3 257
-2 279
24 291

-210
4 215
-1 005
0
3 000

3 389
7 575
-4 803

3 599
3 360
-3 798

6 161

3 161

24 371

26 291

2 000

24 291

3 000

6 161

3 161

Kassaflödesanalys
Den löpande verksamheten:

Not

210831

200831

26 291

24 371

Realisationsvinster

0

0

Reaförluster

0

0

8 360

7 827

34 651

32 198

-399
-4 757
-25 660
-21 126

0
11 906
69 922

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten:
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Bidrag statlig infrastruktur
Utrangering av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

-17 291

114 026

-25 775
-1 746
236
3 441
3 150

-4 027
0
237
0
5 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-20 694

1 210

Finansieringsverksamheten:
Nyupptagna lån
Minskning av långfristiga skulder
Ökning av långfristiga fordringar

0
0
0

0
0
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

-37 985
196 890
158 904

115 236
59 771
175 007

Årets resultat

Rörelsekapitalförändring avs löpande verksamheten
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
rörelsekapitalförändring
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet:
Ökning (-) minskning (+) av förråd/exploateringsutg.
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) minskning (-) av kortfristiga skulder
Ökning (-) minskning (+) av kortfristiga placeringar

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

10
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Balansräkning
(Tkr)

Delårs
rapport

Delårs
rapport

Bokslut

Budget
helår

31/8-2021

31/8-2020

31/12-2020

2021

11
11
12
12
13

135 230
19 131
18 403
78
108 068
280 910

127 493
4 034
17 562
744
109 472
259 305

128 992
2 737
20 313
188
109 473
261 703

150 000

Bidrag statlig infrastruktur

14

6 696

7 051

6 932

6 600

Omsättningstillgångar
Förråd, lager, exploatering
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

15
16
17
18

1 078
44 290
113 126
158 903
317 397

679
34 585
122 000
175 008
332 272

679
39 532
92 000
196 890
329 101

700
140 000

605 003

598 628

597 736

618 700

326 387

318 281

318 761

326 388

26 291
352 678

24 371
342 652

7 627
326 388

3 000
329 388

20

74 720
0
74 720

67 689
0
67 689

68 083
0
68 083

70 000
0
70 000

21

177 605
177 605

188 287
188 287

203 265
203 265

219 312
219 312

605 003

598 628

597 736

618 700

860 344

856 351

855 849

855 849

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn.anläggn.
Pågående investeringar mark, byggnad
Maskiner och inventarier
Pågående investeringar maskiner, invent.
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Not

SUMMA TILLGÅNGAR

27 000
104 400
281 400

190 000
330 700

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital

19

Årets resultat
Summa Eget Kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner samt löneskatt
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Ansvarsförbindelser

22
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Notförteckning kommunen:
(Tkr)

Verksamhetens intäkter

Not

2021

2020

1

Taxor och avgifter

4 994

Bidrag och ersättningar

2021

2020

2 816

2 782

2 347

2 072

-3 441

0

1 722

4 854

255 738

256 871

6 095

-3 981

261 833

252 890

Inkomstutjämningsbidrag

81 255

75 459

17 301

5 894

6 099

5 810

Utjämningsavgift LSS

23 465

24 800

Generella bidrag från
staten

0

18 494

13 362

11 707

141 482

142 164

Avskrivningar
13 277

Hyror och arrenden

Not

30 013

11 547

4

Mark, byggnader,
tekniska anläggningar

5 102 Maskiner och inventarier
33 194 Nedskrivningar
Summa avskrivningar

Entreprenad, försäljning
verksamhet mm

45 442

32 115

SUMMA

93 726

81 958

Bidrag och transfereringar

14 473

14 105

Entreprenader och köp av
verksamhet

94 440

90 139

285 891

276 029

Hyror, arrenden och
leasing

41 848

39 787

Material, avgifter, tjänster
mm

33 040

29 911 Skatteintäkter

Verksamhetens
kostnader

2

Lön och sociala avgifter

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

varav

SUMMA

469 692

449 971

5

Prel. Kommunalskatt och
inkomstskatt
Prognos avräkning för
innevarande år

Jämförelsestörande
poster

Summa skatteintäkter

3

Exploateringsintäkt

3 441

Återbäring Kommuninvest

7 249

Generella statsbidrag
och utjämning

Rivning silon

-3 009

Regleringsbidrag

Sanering skolgård Björskog

-1 000

Kostnadsutjämning

SUMMA

6 681

Kommunal
fastighetsavgift
Summa generella
statsbidrag och
utjämning

6

24

Sida 213 (389)

(Tkr)

Finansiella intäkter

Not

2021

2020

2021

2020

179 999

178 039

8 884

0

0

0

Summa utgående
värden

188 883

178 039

5 282 Årets avskrivningar

-2 819

-2 782

Ackumulerade
avskrivningar

-50 834

-47 764

Totala avskrivningar

-53 653

-50 546

19 131

4 034

154 361

131 527

51 929

47 951

608

603

0

0

Summa utgående
värden

52 537

48 554

Årets avskrivningar

-2 344

-2 072

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

7

Räntor avs medelsplacering

2 277

Borgensavgifter

789

Ränteintäkter på
kundfordringar

17

Kapitalkostnad/internränta

713 Inköp
11 Försäljningar
1 460

Utdelning aktier

524

2 953

Värdeökning placeringar

963

Finansiella kostnader

6 066

8

Räntekostnader

2

1

Ränta på pensionsskuld

650

Bankkostnader

104

227

Kapitalkostnad/internränta

1 496

1 460

Värderegleringar
placeringar

3 150

0

Summa finansiella
kostnader

5 402

1410 Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde
Maskiner och
inventarier

3 098 Ingående värden
Inköp

Jämförelsestörande post

9

Justering för
rörelsekapitalförändring

Försäljning
2 279

Kommuninvest

11

145 Ingående värden

1 496

Summa finansiella
intäkter

Not

10

12

Förändring av avsättning

6 638

3 453

Ackumulerade
avskrivningar

-31 790

-28 920

Av- och nedskrivningar

1 722

4 854 Totala avskrivningar

-34 134

-30 992

78

744

18 481

18 306

Direktbokning eget kapital
Summa

-480
8 360

7 827 Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde

Kungsörs kommun har i juni1995 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 2021‐06‐30 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.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungsörs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per
2021‐06‐30 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 532 634 758 387 kronor och totala tillgångar till 547 144 627 093
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kronor. Kungsörs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 762 799 879 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick
till 781 512 294 kronor.

(Tkr)
Finansiella
anläggningstillgångar

Not

2021

2020

2021

2020

70

35

158 833

174 973

158 903

175 008

326 388

318 761

26 290

24 371

0

-480

352 678

342 652

68 083

64 236

1 Årets nyintjänande

3846

1 458

Löneskatt på årets
nyintjänande

933

354

Finansiell kostnad på
skuld

653

1 135

Löneskatt på finansiell
kostnad

158

275

13

Kassa och bank

Aktier och andelar, tkr

18

Handkassor

Kungsörs Grus AB

30

Kommunaktiebolaget

1

VAFAB Miljö AB

1 777

Kungsörs Kommunföretag
AB

68 148

Inera

42

Mälarskog Insatskonto

7

Västmanlands Tolkservice

13

Kommuninvest,
ekonomisk förening

4 292

Kooperativ utveckling
Västmanland

1

Energikontoret i Mälard.

9

Mälardalens Brand o
räddning

30 Bank
1 Summa kassa och bank
1 777
68 148 Eget kapital

10

Insatskonton

1

Summa aktier och
andelar

76 068

7 Årets resultat
Direktbokning mot eget
13
kapital
7 442 Summa
1

Avsättningar
(pensionsskuld)
10

77 472

13

KKAB

19

42 Ingående eget kapital

1 737

Nätverk för byggnadsvård

Långfristiga fordringar

Not

Ingående skuld
kommunen

20

800

800

1 200

1 200

Avsättning
förtroendevalda

621

49

Revers KKTAB

30 000

30 000

Löneskatt
förtroendevalda

151

12

Summa långfristiga
fordringar

32 000

32 000 Fåp brandmän

-236

67

-57

16

74 152

67 602

2 125

2 346

-1830

70

515

569

Förlagslån Kommuninvest

Statlig infrastruktur
bidrag

14

Exploatering

15

Kortfristiga fordringar

16

6 696
1 078

7 051 Löneskatt Fåp brandmän
679

Utgående avsättning
kommunen

Ingående skuld VMKF
3 752 Årets förändring

Upplupen skatteintäkt

13 559

Övriga kortfristiga
fordringar

30 731

30 832 Löneskatt VMKF IB

Summa kortfristiga
fordringar

44 290

34 584 Årets löneskatt VMKF

-444

17

Utgående avsättning
VMKF

366

3 002
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Kortfristiga placeringar

17

Placeringar i obligationer
Räntefonder
(Tkr)
Handelsbanken
SEB
Simplicity företagsoblig.

122 000

Årets förändring

Not

2021
18 038

Öhman Företagsobligation

0

2021

2020

0

0

486

0

2 847

2 487

0

Ingående skuld Övriga
FÅP

0

0

286

0

0

0

16 405

Öhman FRN

Löneskatt MBR Sap IB

2001

Utgående avsättning
MBR Sap

SPP FRN

Swedbank Robur Ethica

Not

0

Årets löneskatt MBR Sap

18 672

SPP Korträntefond

2020

0

7 342

Simplicity likviditet

SPP Global

Ingående skuld MBR Sap

5 131
20 333

Årets förändring
Löneskatt Övriga Fåp IB

5 132

Årets löneskatt Övriga
Fåp

69

0

16 391

Utgående avsättning
Övriga Fåp

355

0

122 000 Summa avsättningar

74 720

67 689

2 835
113 126
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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

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld

Ingående balans

128 603

131 269

Ränteuppräkning

618

626

Basbeloppsuppräkning

1 346

3 002

Gamla utbetalningar

-5 193

-5 075

Ändrat
livslängdsantagande

3 987

Övrig post

224

702

129 585

130 524

1 179

600

31 437

31 665

286

145

162 487

162 934

95%

95%

697 853

693 408

4

9

Summa
borgensförbindelser

697 857

693 417

Summa panter och
ansvarsförbindelser

860 344

856 351

Pensionsförpliktelser
exkl löneskatt
Förtroendevalda
Löneskatt
Löneskatt
förtroendevalda
Totalt
pensionsförpliktelser

21
21 023

11 069

Personalens källskatt,
avgifter mm

6 177

6 330 Aktualiseringsgrad

Upplupen pension
individuell del

9 085

9 011

Upplupna sociala avgifter

7 353

Borgensförbindelser
7 816 och därmed jämförliga
säkerheter

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

8 191

9 200

Semesterlöneskuld
Övriga kortfristiga skulder
Interimsskulder
Summa kortfristiga
skulder

10 083

22

Borgensförbindelser
kommunägda företag

11 256 Förlustansvar egna hem

106 696

115 807

8 997

17 798

177 605

188 287
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Driftredovisning
2021
Förvaltning
(tkr)

2021

jan-aug
Utfall

Budget

Helår
Avvik

Budget

Prognos

Avvik

Barn och utbildning
Politisk verksamhet
Musikskola/kulturskola

496

505

8

757

757

0

604

678

74

1 018

1 018

0

1 424

1 615

190

2 425

2 305

120

32 543

33 803

1 261

50 768

50 268

500

555

620

65

930

930

0

Grundskola

61 625

65 806

4 181

98 809

97 809

1 000

Gymnasieutbildning

28 601

30 353

1 753

45 531

44 031

1 500

Särskola

13 484

11 621

-1 862

17 391

21 141

-3 750

4 620

4 950

330

7 424

6 924

500

712

1 012

300

1 517

1 517

0

Fritidsverksamhet
Förskola
Pedagogisk omsorg

Vuxenutbildning
Flyktingmottagande
Förvaltningsledning

4 288

429

-3 859

2 659

10 159

-7 500

148 951

151 393

2 442

229 229

236 859

-7 630

451

446

-5

669

669

0

Vård och omsorg om äldre

67 085

65 829

-1 256

98 939

101 640

-2 701

Insatser LSS/LASS

50 531

49 783

-748

74 836

76 875

-2 039

3 928

3 891

-37

5 848

5 904

-56

442

1 213

771

1 820

1 046

774

Totalt Barn- och utbildning
Socialförvaltningen
Politisk verksamhet

Insatser ej LSS/LASS
Färdtjänst
Individ och familjevård

20 191

19 405

-786

30 135

30 019

116

Ekonomiskt bistånd

8 603

6 946

-1 657

10 924

13 414

-2 490

Flyktingmottagande

1 237

2 011

774

3 022

2 114

908

Arbetsmarknadsåtgärder

4 309

4 665

356

7 005

6 541

464

Förvaltningsledning

15 988

19 149

3 161

28 889

24 892

3 997

Covid-19

-1 564

-1 178

386

-1 767

-2 794

1 027

171 201

172 160

959

260 320

260 320

0

3 892

4 344

452

6 516

6 136

380

Infrastruktur o skydd

18 363

19 303

940

28 956

30 493

-1 537

Kultur- och fritid

13 334

14 209

875

21 313

21 313

0

Kommunikationer

1 152

1 152

0

1 728

1 728

0

Gemensam verksamhet

4 269

11 944

7 675

17 985

12 447

5 538

14 268

14 746

478

22 168

22 168

0

55 278

65 698

10 420

98 666

94 285

4 381

2 258

8 013

5 755

7 765

3 873

3 892

377 688

397 264

19 575

595 980

595 337

643

Totalt Socialförvaltningen
Kommunstyrelsen
Politisk verksamhet

Serviceenheten
Totalt Kommunstyrelsen
Totalt intern finans
Total driftsredovisning
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Barn- och utbildningsnämnden
Totalt prognostiseras ett budgetunderskott med -7 630 tkr för Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har under året tagit beslut om sparåtgärder motsvarande
7 000 tkr, som i sin helhet kommer att verkställas under innevarande år. 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 förväntas generera ett
budgetöverskott. Grundskolan har haft färre elever än tidigare prognostiserat och förväntas
redovisa ett överskott vid årets slut. Även vuxenutbildningen kan genom insatta åtgärder
generera ett överskott. Dessutom kan nämnas att fritidsgårdarna bör redovisa 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 prognoserna under året har förbättrats, främst gällande
gymnasieskolan, är en liten del av sparkravet inhämtat och motsvarar nu -7 500 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.
Utöver sparkraven har kostnaderna för särskolan ökat med 4 300 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 750 tkr. Det
beror på att fler elever då får möjlighet att gå i skolan på hemmaplan och kommunen inte
behöver köpa tjänsterna från andra kommuner. Totalt prognostiseras ett budgetunderskott med
-3 750 tkr för särskolan.
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.

Socialnämnden
Socialnämnden prognosisterar ett sammanlagt resultat på 0 tkr vid åretsslut. Individ- och
familjeomsorg prognosisterar en negativ budgetavvikelse på -951 tkr (-2 077 tkr exklusive
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stimulansmedel för familjehemsplaceringar). Den negativa budgetavvikelsen kan hänföras till
försörjningsstöd samt ökade kostnader för placeringar – främst till barnfamiljer.
Äldreomsorgen prognosisterar ett underskott på -1 086 tkr. Den anledningen till den negativa
avvikelsen beror på ökad bemanning under året främst inom hemtjänsten som har den största
negativa budgetavvikelsen. Enheterna inom hemtjänsten har under året haft fler vikarier inne
och behovet av dubbelbemanning har ökat lite under året jämfört med tidigare år.
Området för funktionsvariationer prognosisterar ett underskott på -427 tkr. Avvikelsen kan
hänföras till gruppbostäder som haft extra bemanning på grund av bristande brandskydd och
det faktum att fler brukare stannar hemma från daglig verksamhet med anledning av Covid-19
och därigenom bidrar till förändrat omsorgsbehov med vaken natt.
Förvaltningsledningen prognossiterat ett överskott vid åretsslut med 3 210 tkr. Orsaken till
den positiva prognosen på övergripande nivå hänförs till ersättning från Försäkringskassan för
sjuklönekostnader till följd av Covid-19, 1027 tkr, samt vakanshållning av administratör och
övergripande potter som inte förväntas förbrukas under året, 2 183 tkr.
Nämnden har som målsättning att uppnå en budget i balans under året genom flertalet
åtgärder. En förändrad ledningsorganisation är på plats inom socialförvaltningen och en ny
ledningsorganisation på verksamhetsnivå ska implementeras under hösten.
Socialförvaltningen kommer att minska på arbetsledningen inom socialförvaltningen för att
effektivisera och kunna samplanera för flera verksamheter inom äldreomsorgen.

Kommunstyrelsen
Ekonomin i Kommunstyrelsens egen förvaltning påverkas i mycket hög grad av flertalet
jämförelsestörande poster i år, som genererar både intäkter och kostnader av engångskaraktär.
Det totala budgetöverskottet prognostiseras till 4 381 tkr för året.
Under året har 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 -1 569 tkr på
administrationen i år.
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En annan mycket större post som påverkar årets resultat är rivningen av silon nära hamnen.
Den är ännu inte slutfakturerad vid tidpunkten för denna prognos, men beräknas kosta
-3 250 tkr. Rivning klassas inte som en investering, så vida inte marken ska säljas vidare, och
därför bokförs den som en driftskostnad. 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 året har upphandling av nytt beslutsstödsystem pågått och hösten 2021 ska
implementeringen av Hypergene påbörjas. 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 antas påverka årets resultat i sin helhet, men tidplanen är
fortfarande lite oviss. Dessutom har Kungsörs kommun inte spikat fördelningen av
kostnaderna inom koncernen ännu. I prognosen uppskattas en kostnad för i år utöver budget
med 490 tkr för systeminstallationen.
Förstudien om ett nytt e-handelssystem kan komma att skjutas upp men skulle enligt VMKF:s
prognos pågå under hösten, vilket skulle innebära en kostnad för Kungsör på ca. 108 tkr. Det
görs gemensamt med Arboga, Köping, Surahammar och Västra Mälardalens
kommunalförbund. Uppskattningsvis innebär ett nytt system en årlig kostnad på ca. 300 tkr
för Kungsörs kommun och syftet är att förebygga inköp utanför avtal.
Överskottet på 380 tkr för nämnd- och styrelseverksamheten antas vara en effekt av
Coronapandemin. Underskottet för gator och vägar på -161 tkr är hänförligt till åtgärder på en
gång- och cykelled som blev dyrare än beräknat. 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).

Intern finans
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.
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 antagandet har
presumerat – framför allt 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 ca -3 000 tkr. Budgetavvikelsen för pensioner täcks dock av det höjda
interna personalomkostnadspålägget och det förhållandevis låga utfallet jämfört med budget i
lönerevisionen. Totalt för intern finans prognostiseras en positiv budgetavvikelse med
3 892 tkr.
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Ekonomisk uppföljning av kommunens bolag
KFAB

För att möjliggöra förväntad befolkningsökning i kommunen behöver KFAB bygga fler
bostäder de närmaste åren. Hur många bostäder som krävs måste efterfrågan utvisa och ett sätt
att mäta efterfrågan är att följa upp uthyrningsgraden av de 23 nyproducerade lägenheter som
färdigställs under 2022 på Kaplanen 7, förklaras i bolagets egen delårsrapport. Bolaget gör en
prognos på 4 500 tkr i överskott. Bolaget ska utdela ett extra koncernbidrag i år motsvarande
3 500 tkr. Per den 31 december 2020 uppskattades bolagets fastigheter ha ett marknadsvärde
på 522 459 tkr, att jämföra med det då bokförda värdet på 341 581 tkr.
KKTAB

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 94,8 procent den 31 augusti 2021. Ingen budgetavvikelse förväntas dock för året, vilket
innebär ett noll-resultat för 2021. 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 8 827 tkr. Skulle uppskrivningsfonden tas bort skulle det egna kapitalet vara -10 595 tkr.
KVAB

KVAB är ett taxefinansierat bolag och resultatet per den 31 augusti 2021 uppgår till -979 tkr.
Intäkter förväntas senare under året. För helåret förväntas ett underskott som kommer att
balanseras mot tidigare överavskrivningar, så att resultatet totalt blir noll. Det egna kapitalet
uppgår till 6 349 tkr per den 31 augusti 2021.
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Investeringsredovisning
Utgift
jan-aug
2021

Konferenssystem sammanträdesrum
10
Utbyte bilar en bil per år
Bil kost/ städ
Nytt beslutstödsystem
Hamnprojektet
Folkets park
Busshållsplats Kungsgatan
1 044
Renovering av Skillingepaviljongen
1 537
Belysning Kungsör
Flytt av lekpark kraftledning
Passage Kungsgatan (vid Bagarn)
Ny Gc Storgatan
Entré Kungsör anslutning Granlidsvägen
266
Gbl utbyte av högtrycksnatrium
Gbl utbyte av mätare till egna skåp
Reinvestering asfalt
Trafikåtgärder tätort
Grönytestruktur/ träd
Nya lekplatser
Siktvägen VA
1 112
Vägrenovering i samb med VA förnyelse
Nya vindskydd
Spår och leder (ej Kungsörsleden)
Byggnation Granlidsvägen
2 002
Belysning Gc Söders gärde
642
Gc Skillingeudd
1 824
Gc-väg Ulvesund/ Torsgatan
1 001
Blåmesvägen
366
Skäggdoppingvägen
Torgbyggnaden
412
Björskogsskolans skolgård sanering
Nybyggnad Kinnekulle förskola
11 521
Totalt Kommunstyrelsen
21 737
Inventarier förskolan
IKT infrastruktur förskolor
Skolgårdsutrustning förskolor
IKT infrastruktur skolor
Skolgårdsutrustning skolor
Klassrumsinventarier
Ny förskola Kinnekulle
Totalt Barn- och utbildningsnämnden
0
IT-infrastruktur
Digitala hjälpmedel för trygghet
Digitala hjälpmedel
Arbetstekniska hjälpmedel
Verksamhestsystem utbyte VIVA
Inventarier ny boendeenhet Södergården
Inventarier Lärken
410
Inventarier IFO (Turisten 6)
78
Inventarier AOF (Slöjdsalen Ulvesund)
Totalt Socialnämnden
488
Total Kommunen
22 225

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
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
300
400
380

13 793
400
70
500
100
600
500
3 500
5 670

4 961

Totalt
budget
2021

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

1000

20 584
400
70
500
100
600
500
-3 500
0
-3 500
2 170
350
300
150
100
1 000
1 000

300
250
1 800
21 263

300
250
3 450
26 204

0
350
300

150
100
1000

1 650
6 611

1 830

0
-1 670

Prognos Budget2021
avvikelse

10
280
300
0
580
26
522
1 537
400
350
31
0
1 400
800
481
2 000
0
400
500
2 000
3 750
50
112
2 000
321
925
501
300
460
383
0
0
20 419
400
70
500
100
600
500
0
2 170
350
300
150
100
0
1 600
410
300
250
3 460
26 049

-10
0
0
400
-580
-26
-304
-137
15
0
244
0
44
0
0
0
0
0
300
0
0
0
1
0
33
148
100
0
-60
-3
0
0
165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 000
-600
-410
0
0
-10
155
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Investeringsuppföljning

Investeringsnivån är hög i kommunen. Den budgeterade självfinansieringsgraden 2021 uppgår
endast till 39 procent. Det är betydligt lägre än den genomsnittliga självfinansieringsgraden
under åren 2016-2020, som uppgår till knappt 78 procent (källa: kolada.se). Eftersom
kommunen inte lånefinansierar sina investeringar innebär en lägre självfinansieringsgrad än
100 procent ett utflöde av likvida medel. 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.
Den totala budgetavvikelsen för året prognostiseras till 155 tkr i överskott. Bland
Kommunstyrelsens investeringsprojekt är merparten sådana som beställts av KKTAB under
året. Renoveringen av Skillingepaviljongen, Torgkiosken, Busshållplats Kungsgatan och
gång-/cykelväg Torsgatan är färdigfakturerade. Passage Kungsgatan är lagd på is och någon
investering i annan lekpark än Pinnparkens kommer inte att hinnas med under året, varför det
blir ett budgetöverskott för nya lekplatser. För flertalet projekt finns statlig medfinansiering
med 50 procent – till exempel Granlidsvägen, Söders gärde och Skillingeudd. Beslutad
investeringsutgift för 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.
Prognosen för projektet Nybyggnad Kinnekulle förskola (Paletten) är noll eftersom förskolan
förväntas överlåtas till KKTAB under året. Det finns dock inget fullmäktigebeslut fattat om
detta vid tiden för delårsrapportens upprättande. Budgeten för förskolan är 41 500 tkr och
hittills har kommunen fakturerats 11 521 tkr.
Socialnämnden förväntas överskrida investeringsbudgeten för inventarier till Södergården
med 600 tkr. Inventarier till Lärken har köpts in för 410 tkr under året utanför budget.
Underskotten utjämnas genom att utbytet av verksamhetssystem inte kommer att ske i år.
Barn- och utbildningsnämnden förväntas förbruka hela sin investeringsbudget uppgående till
totalt 2 170 tkr. Per den 31 augusti hade nämnden ännu inte förbrukat något av sin budget.
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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.

37

Sida 229 (389)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum

Diarienummer

2021-10-04

KS 2021/427

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Taxa 2022 - Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds verksamhet att gälla från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tagit fram förslag på taxor från
och med den 1 januari 2022. De kompletta föreslagna taxorna finns
beskrivna i sina respektive bilagor med tillhörande tjänsteskrivelse och
protokollsutdrag från förbundsdirektionen. Det gäller taxor för:
- Bygglov (höjning av timtaxans justeringsfaktor från 1,1 till 1,11 per år,
höjd timavgift från 995 kronor till 1015 kronor.)
- Livsmedels- och foderlagstiftning (höjning av timavgift från 1130 till 1160
kronor samt tillägg med avgift för handläggning av sanktionsavgifter och
delgivning)
- Prövning och tillsyn enligt miljöbalken (höjning av avgift från 1060 till
1080 kr/timme, samt tillägg med avgift för handläggning och delgivning
med mera.)
- Tobakslagstiftning (höjning av avgift från 1060 till 1080 kr/tim, samt
tillägg med avgift för handläggning av delgivning.)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Taxa 2022 - Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef
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0227-60 01 89

212000-2056
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Dnr 55/2019-041

Taxa för bygglov
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för bygglov
att gälla från och med 1 januari 2022.

2

Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för bygglov den 6 september 2021
• Förbundskontoret tjänsteskrivelse den 6 september 2021

Sammanfattning
Bygglovtaxan är knuten till fastställt prisbasbelopp varför indexjustering
sker automatiskt. För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0
% som förbundet har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska
ekonomiska planen 2022-2024 behöver bygglovtaxans justeringsfaktor (N)
höjas från 1,1 till 1,11 och timavgiften höjas från 995 kronor till 1 015 kronor.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten

s:

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad4
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1

Bygglovtaxa

1.1
Inledande bestämmelser
Enligt denna taxa erläggs avgift för
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ärenden angående lov och förhandsbesked
ärenden föranledda av anmälningsplikt
godkännande av sakkunnig
ärenden enligt miljöbalken (strandskyddsdispens)
ärenden rörande hissar och andra motordrivna anordningar
annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag

Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller.
1.2
Allmänna bestämmelser
1.2.1 Beräkning av avgift
Avgiften för en viss åtgärd tas ut enligt de tabeller som hör till taxan.
Flertalet av avgifterna för en viss åtgärd beräknas som en funktion av ett
värde som utgör en tusendel av gällande prisbasbelopp enligt lagen (SFS
2010:111) om allmän försäkring samt ärendeberoende faktorer som
grundar sig på den tidsåtgång och komplexitet som handläggningen av
respektive ärendetyp kräver.
För att anpassa avgifterna till förhållandena inom kommunerna finns
möjlighet att an-vända en justeringsfaktor (N).
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för ärendets
diarieföring eller, om särskilt beslut inte fattas i ärendet, då den åtgärd
som avgiften avser är utförd.
Finner Västra Mälardalens Myndighetsförbund att det finns skäl som
motiverar en höjning eller minskning av avgiften, äger förbundet för visst
slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan.
Om åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar
Västra Mälardalens Myndighetsförbund om skälig avgift grundad på
tidsersättning.
1.2.2 Ändring av belopp i taxan
Som framgår av 12 kap. 10 § plan- och bygglagen beslutar
kommunfullmäktige om grunderna hur avgifterna ska beräknas.
Kommunfullmäktige kan inte delegera beslutet om taxan till förbundet.
Kommunfullmäktige kan med beaktande av självkostnadsprincipen
utifrån andra faktorer besluta att faktorn N ska vara lägre eller högre.
1.2.3 Avgiftens erläggande
Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning
3
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när denne tillställts Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslut eller,
om särskilt beslut inte fattats i ärendet, när beställd handling levererats
eller utförd åtgärd vidtagits. Vid anmälningspliktig åtgärd uttages
avgiften vid beslut om startbesked.
Avgift får även uttagas i förskott. Uttagen avgift för avslagsbeslut
återbetalas om be-slutet upphävs och ersätts av lovavgift.
1.2.4 Överklagande
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslut om taxa får överklagas i
den ordning som föreskrivs för laglighetsprövning enligt kapitel 10 i
kommunallagen (PBL13:3)
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslut om debitering kan
överklagas genom förvaltningsbesvär. Den som vill överklaga ska enligt
plan- och bygglagen 13 kap 3 § lämna in handlingarna till Länsstyrelsen
inom tre veckor från den dag klaganden fått del av beslutet.
1.3
Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m.
1.3.1 Beräkning av avgift
Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som Västra
Mälardalens Myndighetsförbund vidtar i samband med lov- och
anmälningsärenden.
1.3.2 Avräkning
För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i
förskott er-lagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under
förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom
föreskriven tid.
Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.
Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker
ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked
överlämnas.
Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för
tid innan betalningen ska ske.
Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.
1.3.3 Dröjsmålsränta
Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta
enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker.
Justeringsfaktorn (N) år 2021 2022 = 1,1 1,11
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021 2022.
4
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2

Övrigt

Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter
HF

Handläggningsfaktor

KOM

Faktor för kommunicering

mPBB

”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp

N

Justeringsfaktor

OF

Objektfaktor

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N
Avgift för bygglov/start besked beräknas efter bruttoarean (BTA) +
öppenarean (OPA).
Nybyggnad

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en
tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av
byggnadens volym.

Ombyggnad

Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden
eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden
påtagligt förnyas.

Ändring

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads
konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller
kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk
Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean
bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.
Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall
beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen
tillämpas.
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa.
Vid tidersättning tas kostnad för varje halv timme nedlagt
handläggningstid.
Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.

5
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3

Tabeller

3.1
Tabell 1 Objektsfaktorer
Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt, byggnader och
anläggningar beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig
åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.
Area (m2) – BTA + OPA

OF

Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga
komplementbyggnader
0-49

4

50-129

6

130-199

8

200-299

10

300-499

14

500-799

20

800-1199

26

1 200-1 999

36

2 000-2 999

46

3 000-3 999

56

4 000-4 999

64

5 000-5 999

72

6 000-7 999

88

8 000 – 10 000

100

Härutöver

+ 1/100m2

Mycket enkla byggnader < 50 m2*

2

*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 4-6 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus.
I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den
sammanlagda BTA + OPA.
I de fall ärendet har flera byggnader av samma typ beräknas areafaktorn
efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

6
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3.2

Tabell 2 Tidersättning
Timpris
995 1 015

Timkostnad för handläggning

3.3
Tabell 3 Underrättelse och expediering
Denna taxa används när kommunicering krävs. Taxan tillämpas även vid
kommunicering av avslagsbeslut och vid tillsyn.
Avgift = KOM x mPBB x N
Antal

Kommentarer

KOM

Sakägare 1-10

40

Sakägare 10-

80

Kungörelse

+ faktisk annonskostnad

80

Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning

+ faktisk annonskostnad

5

3.4
Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1
Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1)
Åtgärd

HF1

Administration inkl arkivering

7

Planprövning
Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet
förhandsbesked

3

Byggnaden

7

Placering, yttre utformning och färgsättning
Användbarhet och tillgänglighet
Tomten

7

Tomts ordnande inkl utfart och parkering, enkel kontroll av
handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning, fyllning
och schaktning (då marklov ej erfordras), skyddsåtgärder mot
skred och högvatten , utrymnings- och räddningsvägar,
måttgranskning, besiktning (platsbesök)
Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter
7
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3.5
Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2
Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x mPBB x N
(OF enligt tabell 1 alternativt tabell 2)
Åtgärd

HF2

Administration inkl arkivering och registrering av kontrollansvarig

7

Startbesked
-Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan eller

10

-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller

5

Startbesked (gäller även rivning)

3

Arbetsplatsbesök

5

Extra arbetsplatsbesök/per styck

5

Slutsamråd inkl slutbesked

6

Slutbesked

3

3.6
Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter
Bygglovavgift avser lovprövning utom HF
Åtgärd

Avgift

Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan

20 mPBB

Prövning av liten avvikelse, utan platsbesök

10 mPBB

Prövning av liten avvikelse, med platsbesök

20 mPBB

Varsamhet

15 mPBB

Tillbyggnad

Ingen justering

Ombyggnad

Ingen justering

Ändring

Tidersättning

Tidsbegränsat bygglov

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, förlängning

0,5 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong

0,75 bygglovavgift

Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning

0,5 bygglovavgift

Förnyelse av lov = ny prövning

0,8 bygglovavgift

8
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3.7

Tabell 7 Avgift för besked
Typ av besked

Avgift

Förhandsbesked

100 mPBB - utanför planlagt område 1 (x N)

Ingripandebesked

Tidersättning

Ingripandebesked

Tidersättning (dock minst 50 mPBB)

Strandskyddsdispens

Tidersättning 4 tim

Interimistiskt slutbesked

15 mPBB

Interimistiskt slutbesked
inkl nytt slutsamråd

25 mPBB

Avgift för kommunicering tillkommer enligt tabell 3.
Tidersättning debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan t ex
där intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov
som kan mätas enligt standard för BTA eller OPA.

3.8
Tabell 8 Beslut om ny kontrollansvarig
Avgift = HF x mPBB x N
Åtgärd
Ny sakkunnig

HF
25

3.9
Tabell 9 Hissar och andra motordrivna anordningar
Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter
förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).
Åtgärd

Tidersättning

Medgivande eller förbud att använda
hiss

1

Justeringsfaktor N kan användas

9

Antal timmar
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3.10 Tabell 10 Nybyggnad – Bygglovavgift
Gäller för ”standardärende” inom detaljplan, utan avvikelse och
kommunicering. Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder
som byggnadsnämnden vidtar i samband med bygglov respektive
startbesked. Avgift för att upprätta eller ändra detaljplan,
områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer enligt särskild taxa
eller genom upprättat planavtal. Se tabell 4 och 5 angående tillämpliga
HF. Avgiften inkluderar ett arbetsplatsbesök (utom vid mycket enkla
byggnader).
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 2 x N
Area (m2) – BTA + OPA

OF

HF1

HF2

Byggnader, anläggningar inkl.
bygglovpliktiga
komplementbyggnader
Mycket enkla byggnader < 49 m2*

2

20

20

0-49

4

24

28

50-129

6

24

28

130-199

8

24

28

200-299

10

24

28

300-499

14

24

28

500-799

20

24

28

800-1199

26

24

28

1 200-1 999

36

24

28

2 000-2 999

46

24

28

3 000-3 999

56

24

28

4 000-4 999

64

24

28

5 000-5 999

72

24

28

6 000-7 999

88

24

28

100

24

28

8 000 – 10 000
Enkel byggnad (oisolerad –
lagerhall)
Vindsinredning ≤ 199 m2
2

0,4x OF
(intervall
enl.ovan)

Bygglov inklusive startbesked

10

24
8

17

28
28
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3.10.1 Komplementbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 3 x N
Objekt

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd
(eget ärende)

<50 m2

2

17

15

Komplementbyggnad, garage, carport, förråd
(eget ärende)

>50 m2

4

17

15

4

14

15

Källsorteringsbehållare/grupp Sopskåp, sophus

3.11 Tabell 11 Tillbyggnad
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 4 x N
Huvudbyggnad
Yta BTA

OF

HF1

HF2

Tillkommande yta BTA

0- 15 m2

3

14

10

Tillkommande yta BTA

16-49 m2

4

17

15

Tillkommande yta BTA

50-129 m2

6

17

28

Tillkommande yta BTA

130-199 m2

8

17

28

Tillkommande yta BTA

200-299 m2

10

17

28

Tillkommande yta BTA

300-499 m2

14

17

28

Ytterligare intervall se tabell 10
Komplementbyggnad

OF

HF1

HF2

Typ: garage, carport, förråd

Oavsett storlek men
≤ 50 % av ursprunglig
byggnads BTA

2

14

13

Tillbyggnad fritidshus

0-15 m2

3

14

10

Tillbyggnad fritidshus

16-49 m2

4

14

13

Tillbyggnad fritidshus

50-80 m2

4

21

28

Tillbyggnad växthus, lusthus m.m.
oisolerat
≤ 50 m2

2

14

13

Burspråk

2

14

13

Takkupa

2

14

15

3
4

Bygglov inklusive startbesked
Bygglov inklusive startbesked

11
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3.12 Tabell 12 Enkla byggnader
Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 5 x N
Typ

Yta BTA

OF

HF1

HF2

Fritidshus

40-80 m2

4

21

28

Kolonistuga

< 40 m2

2

17

15

Nätstation/pumpstation

Oavsett storlek

3

14

13

Växthus, lusthus och likn.
oisolerat

≤ 50 m2

2

14

13

Rullstolsgarage förråd m.m.

Oavsett storlek

2

14

13

Kiosk, manskapsbod m.m.

Oavsett storlek

4

17

15

Sommarveranda, restaurang

Oavsett storlek

4

17

23

Kommentar: Fritidshus ska enligt 8 kap. 6 § PBL inte granskas med
hänsyn till tillgänglighet och energikrav. Större fritidshus än 80 m2 är dock
ofta lika tekniskt komplicerade som permanentbostäder, därför föreslås
lika avgift som för permanenthus.
3.13 Tabell 13 Övriga åtgärder
Bygglovavgift = mPBB x HF x N
Yta BTA

HF

Balkong 1-5 st

65

Balkong >5 st

130

Inglasning av balkong 1-5 st

45

Inglasning av balkong >5 st

130

Inglasning av uteplats

oavsett storlek

45

Skärmtak

0-50 m2

50

Skärmtak

≥ 50 m2

100

Uterum /tak och samtidig inglasning

0-20 m2

60

Uterum /tak och samtidig inglasning

21-50 m2

80

Väsentligt ändrad användning (inklusive inre
ändringar)

< 100 m2

150

5

Bygglov inklusive startbesked

12
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Yta BTA

HF

Väsentligt ändrad användning (inklusive inre
ändringar)

100-500 m2

250

Väsentligt ändrad användning (inklusive inre
ändringar)

500-2000 m2

650

Väsentligt ändrad användning (inklusive inre
ändringar)

>2000 m2

850

Bygglovavgift = mPBB x OF x (HF1 + HF2) 6 x N
Övrigt – utan konstr.

Yta BTA

OF

HF1

Fasadändring, mindre

2

11

10

Fasadändring, större

4

11

10

Mur och eller plank vid enbostadshus

2

17

15

Mur och/eller plank – bullerplank/stabilitet – oavsett material

4

17

15

Solfångare – ej på en- och tvåbostadshus

2

14

13

Frivilligt bygglov

HF2

Avgift
enl.
normalt
bygglov

3.14 Tabell 14 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)
Avgift = HF2 x mPBB x N
HF2
Eldstad/st

30

Grundförstärkning enbostadshus

90

Grundförstärkning

200

Installation eller ändring ventilation, mindre, enbostadshus
Installation eller ändring ventilation, större
Installation eller ändring av VVS, mindre, enbostadshus

6

Bygglov inklusive startbesked

13

30
140
50
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HF2
Installation eller ändring av VVS, större

90

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre

30

Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större

140

Sopsug

90

Fettavskiljare

30

Rivning, bostadshus utanför planlagt område

30

Rivning, övriga byggnader utanför planlagt område

100

Installation eller ändring av hiss

90

Installation av trapphiss i en- och tvåbostadshus

30

Nybyggnad Attefallshus utan tekniskt samråd

60

Nybyggnad av Attefallshus med tekniskt samråd

140

Attefallstillbyggnad utan tekniskt samråd

60

Attefallstillbyggnad med tekniskt samråd

140

Nybyggnad av takkupor

30

Inreda ytterligare en bostad

140

3.15 Tabell 15 Rivningslov inklusive startbesked
Avgift = HF x mPBB x N
Rivning

HF

0 – 50 m2 BTA

40

51 - 100 m2 BTA

60

101- 250 m2 BTA

100

251-999 m2 BTA

200

>1000 m2 BTA

400

14
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3.16 Tabell 16 Bygglov för skyltar
Prövning ska ske som för byggnader. Avgift tas ut med hänsyn till
åtgärderna och omgivningspåverkan. Avgift = HF x mPBB x N
Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.
Åtgärd

HF om liten
påverkan på
stads- eller
landskapsbilden

Vepa

≤ 20 m2

Stor vepa

≥ 20 m2

Skyltprogramgranskning

≥ 20 m2

HF om stor
påverkan på
stads- eller
landskapsbilden

80
200
100

200

Prövning mot
skyltprogram

20

20

Därutöver per skylt

10

10

25

45

15

25

Prövning utan gällande
skyltprogram

Placering,
utformning, miljöoch omgivningspåverkan

Därutöver per skylt
Skyltpelare, stadspelare

≤ 10 m2

60

Skyltpelare,
stadspelare,

≥ 10 m2

-

150

Ljusramp

Ny/ny front

-

100

Ljusramp

utöver den första

20

-

Ljusanordning vid
idrottsplats eller likn.

> 5 st

Förbesiktning

Per gång

10

20

Remiss

Trafikverket m.fl.

15

15

100

15
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Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma
arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny
skylt eller ljusanordning. Skylt i samband med bygge placerad på samma
fastighet, max 15 m2 är avgiftsfri. Är skylten större än 15 m2 tas avgift ut
enligt tabell. Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan
fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret. Det består av
dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar ska placeras och kan
även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om
skyltprogrammet följs.

3.17 Tabell 17 Marklov inklusive startbesked
Avgiften tas enbart ut som tidersättning
Åtgärd

Tidersättning

Marklov såväl schakt som fyllning

Antal timmar (minst 25 mPBB)

3.18 Tabell 18 Master, torn, vindkraftverk
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Master, torn,
vindkraftverk

Beskrivning

HF 1

HF 2

alt
tidsersättning

Tidersättning

Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod

ett torn

300

Antal timmar

Radio- och telemast eller
torn + en teknikbod

fler än ett

550

Antal timmar

Vindkraftverk

ett verk

550

Antal timmar

Vindkraftverk

upp till 4 st

1 200

Antal timmar

2 500

Antal timmar

Vindkraftpark (>5 verk)

16
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3.19 Tabell 19 Bygglov för anläggningar
Anläggning på land
Avgift = (HF1 + HF2) x mPBB x N
Objekt

Beskrivning

Anläggningens yta

OF

HF1

HF2

2 000-4 999 m2

60

24

28

-”-

5 000-10 000 m2

80

24

28

-”-

≥ 10 000 m2

100

24

28

Mindre anläggningar t.ex.
parkeringsplats

Antal timmar

Upplag/ materialgård

Antal timmar

Tunnel/ bergrum

Antal timmar

Fasta cisterner

Antal timmar

3.20 Tabell 20 Övriga ärenden
Avgift = HF x mPBB x N
Ärendetyp

Beskrivning

Anstånd

ingen avgift

Avslag såväl bygglov, marklov
rivningslov som förhandsbesked

50 % av normal bygglovavgift
alternativt tidersättning

Avvisa

HF

20

Återkallad ansökan (avskrivet ärende)

17

Tidersättning se tabell 2
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2021-09-06

Dnr 55/2019-041

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Förbundsdirektionen

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
för bygglov
Förslag till beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för bygglov
att gälla från och med 1 januari 2022.
2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.
Handlingar som ingår i beslutet
• Förslag till taxa för bygglov den 6 september 2021.
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen ska förslag på förändrade taxor lämnas till
medlemskommunerna senast 30 september. Bygglovtaxans justeringsfaktor (N) ska beslutas av Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. Förbundskontoret har upprättat ett förslag till reviderad taxa för
bygglov.
Förändringarna är gulmarkerade och har angetts med kursiv text. Text
som ska tas bort har strukits över.

VMMF1000, v1.0, 2011-03-30

Bedömning
Bygglovtaxan är knuten till fastställt prisbasbelopp varför indexjustering
sker automatiskt. För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0
% som förbundet har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska
ekonomiska planen 2022-2024 behöver bygglovtaxans justeringsfaktor (N)
höjas från 1,1 till 1,11 och timavgiften höjas från 995 kronor till 1 015 kronor.

Eva Carlstedt Ståhl
Förbundschef

Postadress

Box 19
732 21 Arboga

Besöksadress

Gunnarsrovägen 2

Salar Ali
Enhetssamordnare
bygglovenheten
Telefon

0589-67 02 00
0227-67 02 00

Internet

www.arboga.se
www.kungsor.se
miljo.bygg@vmmf.se

Bankgiro

703-3707

Org.nr

222000-2881
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VÄSTRA MÄLARDALENS
MYNDIGHETSFÖRBUND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~~~~

Datum
2021-09-22

Förbundsdirektion
Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset kl.14.00-15:15

Ledamöter

Gunilla A.Aurusell (S) ordförande Kungsör
Digital närvaro: Dan Avdic Karlsson (V) vice ordförande Arboga, Joakim Rönnberg (S) Arboga, Karl-Bertil Eklund (S) Arboga

Tjänstgörande ersättare

Digital närvaro: Hans Carlsson (M) Kungsör
Eva Carlstedt Ståhl förbundschef, Lotta Alm samordnare central adm,
Maria Bohrlund Assistent

Övriga deltagare

Digital närvaro: Mostafa Saleh Energikontoret§§ 73-74, Linda Engelmark §§ 84-85, Salar Ali §§ 85-87

Utses att justera

Joakim Rönnberg

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 27 september 2021

Underskrifter

Sekreterare

······~·~·························· ;o;;o~e~o;fattar
Lotta Alm

Ordförande

~..~

~?.

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~

4-.!..:..:,:_:~ •··

Bevis / Anslag

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Datum för anslagets uppsättande

...~.bl.:.0.9.::.?.f.L........

Underskrift

············~···~······································
Utdragsbestyrkande

~=~~:!~~:nslagets

·--~

i l-l()- ..l Cj

.
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VÄSTRA MÄLARDALENS
MYNDIGHETSFÖRBUND

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

~~~~

Datum

2021-09-22

Förbundsdirektion

§ 76

Dnr 56/2019-041

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för offentlig
kontroll inom livsmedel- och foder lagstiftningen att gälla från och med
1 januari 2022.

2

Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen den
13 september 2021
• Förbundskontoret tjänsteskrivelse den 13 september 2021

Sammanfattning
Mot bakgrund av att EU:s kontrollförordning 2017 / 625 började gälla i december 2019 och i april 2021 gjordes anpassningar av svenska lagar och
förordningar har SKR uppdaterat underlagen för kommunernas taxesättning inom livsmedelskontrollen.
Nya lagar gällande skyddade beteckningar och ekologisk produktion har
införts. Andra nyheter är möjlighet till en ökad avgiftsfinansiering för utredningar av klagomål och RASFF (Systemet för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa).
Andra kontrollinsatser som införts är möjlighet att avgiftsfinansiera inköp
under dold identitet.
Ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen har införts där obligatorisk efterhandsdebitering gäller från tidigast år 2022. Det innebär att
livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för i början av varje kalenderår. På detta sätt blir det en
tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar till att kontrollen upplevs som mer likvärdig. Samma ändring gäller för kontrollen av animaliska biprodukter.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

VÄSTRA MÄLARDALENS
MYNDIGHETSFÖRBUND

~"-'~~

Datum

För bundsdirektion

§

2021-09-22

76 forts

Ny taxa är anpassad till de förändringar som har gjorts och SKR:s nya underlag med mindre lokala avvikelser. Övergång till efterhandsdebitering
införs 2022.
För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0 % som förbundet
har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska ekonomiska planen
2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från 1130 kronor till 1160 kronor.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
i:d(örandes sign

(~~

Sekreterarens sig n.

Utdragsbestyrkande

Blad 6
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2021-09-13

Dnr 56/2019-041

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Förbundsdirektionen

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa för
offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen
Förslag till beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för offentlig
kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen att gälla från och med
1 januari 2022.
2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen ska förslag på förändrade taxor lämnas till medlemskommunerna senast 30 september.
Under 2021 har regeringen beslutat om ändringar i nio svenska lagar för att
anpassa dem till EU:s nya kontrollförordning. Förändringarna är anpassning av nya bestämmelserna om kontrollen i livsmedelskedjan och omfattar
även införande av obligatorisk efterhandsdebitering, tidigast från år 2022,
med möjlighet att flytta fram övergången till 2024.
Mot bakgrund av förändringarna har Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) tagit fram en ny vägledning och ett underlag för taxa inom livsmedelskontroll, kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och
livsmedel samt kontroll inom ekologisk produktion. I underlaget har anpassningar gjorts för övergång till efterhandsdebitering.

VMMF1000, v1.0, 2011-03-30

Förbundskontoret har upprättat ett nytt förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen (animaliska biprodukter) som
helt ersätter den tidigare. Förslaget innebär att efterhandsdebitering införs
2022. Förslaget följer i stort SKR:s underlag med mindre lokala anpassningar.
Handlingar som ingår i beslutet
• Förslag till taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och foderlagstiftningen den 13 september 2021.
Postadress

Box 19
732 21 Arboga

Besöksadress

Gunnarsrovägen 2

Telefon

0589-67 02 00
0227-67 02 00

Internet

www.arboga.se
www.kungsor.se
miljo.bygg@vmmf.se

Bankgiro

703-3707

Org.nr

222000-2881
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Bedömning
Mot bakgrund av att EU:s kontrollförordning 2017/625 började gälla i december 2019 och att det i april 2021 gjordes anpassningar av svenska lagar
och förordningar har SKR uppdaterat underlagen för kommunernas taxesättning inom livsmedelskontrollen.
Bland annat har nya lagar gällande skyddade beteckningar och ekologisk
produktion införts. Andra nyheter är möjlighet till en ökad avgiftsfinansiering för utredningar av klagomål och RASFF (Systemet för snabb varning
om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors
hälsa). Andra kontrollinsatser som det införts möjlighet att avgiftsfinansiera
är för inköp under dold identitet. En kontrollmetod särskilt effektiv när det
gäller Internethandel.
Ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen har införts där obligatorisk efterhandsdebitering gäller från tidigast år 2022. Det innebär att
livsmedelsföretagen får betala sin kontrollavgift efter genomförda kontrollbesök istället för som nu, i början av varje kalenderår. På detta sätt blir det
en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar till att kontrollen upplevs som mer likvärdig. Samma ändring gäller för kontrollen av animaliska biprodukter.
Bedömning görs att ny taxa behöver tas fram som är anpassad till de förändringar som har gjorts och att SKR:s nya underlag med mindre lokala avvikelser kan användas. Vidare görs bedömningen att en övergång till efterhandsdebitering ska införas 2022.
Utifrån kostnadsökningar på 2,0 % i den strategiska ekonomiska planen
2022-2024 och för att bibehålla täckningen av kostnaderna för nuvarande
debiterbara kontrollverksamhet bedöms att taxans timavgift behöver höjas
från 1 130 kronor till 1 160 kronor.

Eva Carlstedt Ståhl
Förbundschef

Maria Frejhed
Enhetssamordnare miljöoch hälsoskyddsenheten
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Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedel- och foderlagstiftningen

VMMF5000, v2.0, 2011-12-10

Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den xx xx 2021, § xx
Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den xx xx 2021, § xx

2021-09-13
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1

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel- och
foderlagstiftningen

1.1
Inledande bestämmelser
Denna taxa gäller för avgifter för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
(nedan kallat förbundet) kostnader för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och
animaliska biprodukter (2006:805), lagen (2009:1424) om kontroll av
skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som
har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll och vissa jordbruksprodukter,
och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.
Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st.
livsmedelslagen jämställs med livsmedel;
1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den
punkt där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv
98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten,
ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1882/2003, och
2. snus och tuggtobak.
1.2
Allmänna bestämmelser om avgift
Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål
för förbundets offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som
hänger samman med kontrollen enligt punkt 1.1, om inte annat följer av
denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, foderföretagare,
annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som
åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i punkt 1.1.
1.2.1 Ej avgiftsgrundande
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att
beslut enligt livsmedelslagstiftningen, foderlagstiftningen eller enligt
lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.
1.2.2 Nedsättning av avgift
Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av
förbundet efter handläggning.
1.3
Särskilda bestämmelser om avgifter
För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de
bestämmelser som avses i punkt 1.1 ska en avgift betalas för förbundets
nedlagda kontrolltid enligt punkt 1.4.

5
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I punkterna 1.7– 1.14 finns särskilda bestämmelser om avgift för;
1. Registrering av anläggningar och verksamheter (punkt 1.7)
2. Uppföljande kontroll (punkt 1.8)
3. Utredning av klagomål (punkt 1.9)
4. Kostnader för korrigerande åtgärder (punkt 1.10)
5. Exportkontroll och utfärdande av exportintyg (punkt 1.11)
6. Importkontroll (punkt 1.12)
7. Avgift för inköp under dold identitet (punkt 1.13)
8. Avgift för tillsyn i övrigt (punkt 1.14)
1.4
Timavgift
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 160 kronor per timme
kontrolltid.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid
förbundet har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet
som hänger samman med kontrollen så som inläsning av ärendet,
handläggning, beslut, kontakter med parter, samråd med experter och
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan
offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.
1.5
Avgift för planerad kontroll
Förbundet får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll.
Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen utförts, om
inte annat följer av denna taxa.
Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av
anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av förbundet
1.6
Indexuppräkning
Förbundet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja timavgiften
med den procentsats som anges i den ekonomiska flerårsplanen för det
innevarande kalenderåret. Procentsatsen motsvarar ett genomsnitt av
personalkostnadsökningar och konsumentprisindex. Utgångspunkt för
indexuppräkningen är januari månad 2022.
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1.7
Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter
Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala
avgift för 1,5 timmes kontrolltid enligt punkt 1.4. Detsamma gäller för den
som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt
regelverket för material i kontakt med livsmedel. I punkt 1.1 i taxan
framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras
som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den
som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den
övergått till en ny aktör.
1.8
Avgift för uppföljande kontroll
För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift
för förbundets nedlagda kontrolltid enligt punkt 1.4 betalas om kontrollen
blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en
offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att
korrigerande åtgärder har vidtagits.
1.9
Avgift för utredning av klagomål
För utredning av klagomål ska en avgift för förbundets nedlagda
kontrolltid enligt punkt 1.4 betalas för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där
bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.
För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb
varning (RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådet
förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna
principer och krav för livsmedelslagstiftningen, om inrättande av
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i
frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för förbundets
nedlagda kontrolltid enligt punkt 1.4, om det efter det att aktören erhöll
meddelandet blivit nödvändigt för förbundet att vidta åtgärder för att
spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat,
producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas
av meddelandet.
1.10 Avgift för korrigerande åtgärder
För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande
efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning
av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande
förbundets faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.
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1.11 Avgift exportkontroll
För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska
en avgift för förbundets nedlagda kontrolltid enligt punkt 1.4 betalas för
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade
anläggningen.
1.12 Avgift för importkontroll
För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift
enligt punkt 1.4 betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med
ett belopp som motsvarar förbundets nedlagda kontrolltid för offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med
kontrollen.
För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt
punkt 1.4 betalas med ett belopp som motsvarar förbundets nedlagda
kontrolltid samt förbundets övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas
av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för
livsmedlen.
1.13 Avgift för inköp under dold identitet
För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att
ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift
motsvarande förbundets faktiska utgifter för köpet betalas.
Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en
klagomålskontroll enligt punkt 1.9 tas avgift enligt första stycket ut endast
om bristande efterlevnad kan bekräftas.
1.14 Avgift för tillsyn i övrigt
För handläggning av ärenden om sanktionsavgifter och expediering med
delgivningsman debiteras fast avgift:
1. Handläggning av expediering med delgivningsman

1xh

2. Handläggning av sanktionsavgift

2xh

1.15 Justering av avgift i enskilt fall
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art,
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får förbundet i ett
enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.
Första stycket gäller dock inte en avgift enligt punkt 1.8. En sådan avgift
får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3
förordning (EU) 2017/625.
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Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett
och samma kalenderår får förbundet besluta att ingen timavgift ska tas ut
av aktören under det kalenderåret.
Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om
beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat
att ta ut avgiften.
1.16 Avgiftens erläggande
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Arboga och Kungsörs
kommun genom förbundet. Betalning ska ske inom den tid som anges i
beslutet om avgift eller i faktura.
1.17 Överklaganden
Förbundets beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.
1.18 Ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.
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VÄSTRA MÄLARDALENS
MYNDIGHETSFÖRBUND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~~~~

Datum
2021-09-22

Förbundsdirektion
Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset kl.14.00-15:15

Ledamöter

Gunilla A.Aurusell (S) ordförande Kungsör
Digital närvaro: Dan Avdic Karlsson (V) vice ordförande Arboga, Joakim Rönnberg (S) Arboga, Karl-Bertil Eklund (S) Arboga

Tjänstgörande ersättare

Digital närvaro: Hans Carlsson (M) Kungsör
Eva Carlstedt Ståhl förbundschef, Lotta Alm samordnare central adm,
Maria Bohrlund Assistent

Övriga deltagare

Digital närvaro: Mostafa Saleh Energikontoret§§ 73-74, Linda Engelmark §§ 84-85, Salar Ali §§ 85-87

Utses att justera

Joakim Rönnberg

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 27 september 2021

Underskrifter

Sekreterare

······~·~·························· ;o;;o~e~o;fattar
Lotta Alm

Ordförande

~..~

~?.

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~

4-.!..:..:,:_:~ •··

Bevis / Anslag

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Datum för anslagets uppsättande

...~.bl.:.0.9.::.?.f.L........

Underskrift

············~···~······································
Utdragsbestyrkande

~=~~:!~~:nslagets

·--~

i l-l()- ..l Cj
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

VÄSTRA MÄLARDALENS
MYNDIGHETSFÖRBUND
~~~~

Datum

2021-09-22

Förbundsdirektion

§

77

Dnr 57 /2019-041

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2022.

2

Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för miljöbalkens område den 13 september 2021
• Förbundskontoret tjänsteskrivelse den 6 september 2021

Sammanfattning
Taxebilaga 1 (allmänna hänsynsregler m.m. enligt miljöbalken 2 kap)

Under avsnittet Prövning- Avlopp har avgiften höjts med en timme för
punkt 2, 6, 7 och 8. Ändringen görs för att bättre motsvara den faktiska
handläggnings tiden.
Under avsnittet Tillsyn - Enskilt avlopp, har tillsyn för Avloppsanordning
Gul tagits bort då det ej är aktuellt längre. Avloppsanordning med platsbesök och Avloppsanordning utan platsbesök har lagts till då förenklat
och förändrat arbetssätt kunnat införas genom nye-tjänst. Handläggningstid för förbud och förbud med vite har ändrats till fast handläggningstid. Ändringen görs för att förenkla handläggningsprocessen.
Under avsnittet Anmälan - Värmepumpar har den fasta handläggningstiden för berg- eller ytjordvärmepump samt övriga anläggningar ändrats
från tre till två timmar. Ändringen görs för att bättre motsvara den faktiska handläggningstiden.
Under avsnittet Hälsoskydd enligt miljöbalken 9 kap, anmälan, har 38 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ändrats från att
omfatta anmälan vid "hygienisk behandling som innebär risk för bladsmitta" till "hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller
annan smitta".

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7
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VÄSTRA MÄLARDALENS
MYNDIGHETSFÖRBUND

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

~~~~

Datum

2021-09-22

F örbundsdirektion

§

77 forts

För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0 % som förbundet
har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska ekonomiska planen
2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från 1 060 kronor till 1 080 kronor

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Justerandes sign.

Sekreterarens sig n.

Utdragsbestyrkande

Blad 8
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2021-09-06

Dnr 57/2019-041

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Förbundsdirektionen

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
för miljöbalkens område
Förslag till beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2022.
2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.
Handlingar som ingår i beslutet
• Förslag till taxa för miljöbalkens område inklusive bilaga 1
den 13 september 2021.
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen ska förslag på förändrade taxor lämnas till
medlemskommunerna senast 30 september.
Förbundskontoret har upprättat ett förslag till reviderad taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område.
Förändringarna är gulmarkerade och har angetts med kursiv text. Text
som ska tas bort har strukits över.
Bedömning
Nedan följer en kort redogörelse för förändringarna.
Taxebilaga 1 (allmänna hänsynsregler m.m. enligt miljöbalken 2 kap)

VMMF1000, v1.0, 2011-03-30

Under avsnittet Prövning - Avlopp har avgiften höjts med en timme för
punkt 2, 6, 7 och 8. Ändringen görs för att bättre motsvara den faktiska
handläggningstiden.

Postadress

Box 19
732 21 Arboga

Besöksadress

Gunnarsrovägen 2

Telefon

0589-67 02 00
0227-67 02 00

Internet

www.arboga.se
www.kungsor.se
miljo.bygg@vmmf.se

Bankgiro

703-3707

Org.nr

222000-2881
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Under avsnittet Tillsyn - Enskilt avlopp, har tillsyn för Avloppsanordning
Gul tagits bort då det ej är aktuellt längre. Avloppsanordning med platsbesök och Avloppsanordning utan platsbesök har lagts till då förenklat
och förändrat arbetssätt kunnat införas genom ny e-tjänst. Handläggningstid för förbud och förbud med vite har ändrats till fast handläggningstid. Ändringen görs för att förenkla handläggningsprocessen.
Under avsnittet Anmälan – Värmepumpar har den fasta handläggningstiden för berg- eller ytjordvärmepump samt övriga anläggningar ändrats
från tre till två timmar. Ändringen görs för att bättre motsvara den faktiska handläggningstiden.
Under avsnittet Hälsoskydd enligt miljöbalken 9 kap, anmälan, har 38 §
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ändrats från att
omfatta anmälan vid ”hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta” till ”hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller
annan smitta”.
För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0 % som förbundet
har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska ekonomiska planen
2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från 1 060 kronor till 1 080 kronor

Eva Carlstedt Ståhl
Förbundschef

Maria Frejhed
Enhetssamordnare miljöoch hälsoskyddsenheten
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VÄSTRA MÄLARDALENS
MYNDIGHETSFÖRBUND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~~~~

Datum
2021-09-22

Förbundsdirektion
Plats och tid

Kommunstyrelsesalen, Rådhuset kl.14.00-15:15

Ledamöter

Gunilla A.Aurusell (S) ordförande Kungsör
Digital närvaro: Dan Avdic Karlsson (V) vice ordförande Arboga, Joakim Rönnberg (S) Arboga, Karl-Bertil Eklund (S) Arboga

Tjänstgörande ersättare

Digital närvaro: Hans Carlsson (M) Kungsör
Eva Carlstedt Ståhl förbundschef, Lotta Alm samordnare central adm,
Maria Bohrlund Assistent

Övriga deltagare

Digital närvaro: Mostafa Saleh Energikontoret§§ 73-74, Linda Engelmark §§ 84-85, Salar Ali §§ 85-87

Utses att justera

Joakim Rönnberg

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 27 september 2021

Underskrifter

Sekreterare

······~·~·························· ;o;;o~e~o;fattar
Lotta Alm

Ordförande

~..~

~?.

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~

4-.!..:..:,:_:~ •··

Bevis / Anslag

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2021-09-22

Datum för anslagets uppsättande

...~.bl.:.0.9.::.?.f.L........

Underskrift

············~···~······································
Utdragsbestyrkande

~=~~:!~~:nslagets

·--~
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SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

VÄSTRA MÄLARDALENS
MYNDIGHETSFÖRBUND
~~~~

Datum

2021-09-22

Förbundsdirektion

Dnr 66/2019-041

§ 78

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter
Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter att gälla från och med 1
januari 2022.

2

Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Handlingar som ingår i beslutet
• Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter den
13 september 2021
• Förbundskontoret tjänsteskrivelse den 9 september 2021

Sammanfattning
Under avsnittet Avgiftens erläggande har texten förtydligats med att avgift för prövning ska betalas i förskott av sökande.
För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0 % som förbundet
har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska ekonomiska planen
2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från 1 060 kronor till 1 080 kronor

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Akten
Ordförandes sign.

~

Justerandes sign.

~

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9
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Dnr 57/2019-041

Taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 26 november 2020, § 168
Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den 30 november 2020, § 199

2021-09-13
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1

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område

1.1

Inledande bestämmelser

Denna taxa gäller avgifter för Västra Mälardalens Myndighetsförbunds
(nedan kallat förbundet) kostnader för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller
med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens
tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar
miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska
produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå
bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och
enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.
Förbundet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats som
anges i den ekonomiska flerårsplanen för det innevarande kalenderåret.
Procentsatsen motsvarar ett genomsnitt av personalkostnadsökningar och
konsumentprisindex. Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari
månad 2020 2021.
1.2

Avgift enligt denna taxa ska betalas för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar
om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av
verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
4. Provtagning och laboratoriekostnader vid tillsyn i övrigt.
1.3

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat
och där verksamhetsutövaren har uppfyllt kravet på
egenkontroll.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av förbundet enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av
miljöbalken överklagas.
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift
beslutas av förbundet.
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Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift
enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna
de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska
kunna bestämmas.
1.4

Avgiftsuttag sker

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts i
ärendet (fast avgift).
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen
eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift).
3. I förhållande till den faktiska nedlagda handläggningstiden i det
enskilda ärendet (timavgift).
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.
1.5
Timtaxa
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 080 1 060 kronor per hel
timme handläggningstid.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd
handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som
varje tjänsteman vid förbundet har använt för inläsning av ärendet,
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i
övrigt i ärendet samt föredragning och beslut. Sådan avgift tas ut för varje
halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen avgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut
med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
1.6
Avgifter för prövning
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag
ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som
anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet
multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i
taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
ansökningen avser eller erläggas innan handläggningen påbörjas.
Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk
förrän den har besiktigats och godkänts av förbundet, ingår kostnaden för
en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte
godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas
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timavgift ut för förbundets kostnader med anledning av den
tillkommande handläggningstiden.
Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. Avgift tas inte ut för en
ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats.
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas
av förbundet är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta
förbundets kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga
som har tillkallats av förbundet och för kungörelser i ärendet. Sökanden är
även skyldig att ersätta förbundets kostnader för kungörelser i ärenden
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i
denna taxa.
1.7
Avgifter med anledning av anmälan
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska
betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga
2 ska full avgift betalas ut för den punkt som medför den högsta avgiften
med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för de
övriga verksamheterna.
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt
ärende som anmälan avser.
Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om
anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 2-32 kap
miljöprövningsförordningen (2013:251) är denne i förekommande fall
också skyldig att ersätta förbundets kostnader för kungörelser i ärendet.
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallats innan handläggningen
har påbörjats.
Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan
avser enligt vad som anges i denna taxa.
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1.8
Avgift för tillsyn i övrigt
För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller
hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 ska
betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som förbundet
tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom
en riskbedömning av anläggningens huvudsakliga verksamhet bestående
av en avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3 samt en
riskklassificering (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 4. Den årliga
tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i
taxebilaga 4. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad
tillsynstid multipliceras med timtaxan.
Ytterligare tillsynsavgift grundad på erfarenhetsbedömning efter
ordinarie tillsynsbesök kan tillkomma i enlighet med vad som framgår av
taxebilaga 4. Anläggning eller verksamhetens huvudsakliga verksamhet
kan även premieras enligt tabell i taxebilaga 4.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden
eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i
den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att
den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i
taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att
verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer bestämmelserna i
lagstiftningen eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som
föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften.
För sådana åtgärder tas timavgift ut.
För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med
utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten
produktionsvolym eller motsvarande.
Om en anläggning eller verksamhet omfattar flera miljöfarliga
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som
medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de
belopp som anges för de övriga verksamheterna.
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan
avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att
beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för
prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig
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avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår
som verksamheten bedrivs.
Vid ändring av fast årlig avgift (premiering eller annan ändring) gäller
den nya fasta årliga avgiften från och med det kalenderår som följer efter
det att beslut om ändring har meddelats.
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den
som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.
För handläggning av ärenden om miljösanktionsavgifter och expediering
med delgivningsman debiteras fast avgift ut enligt taxebilaga 1.
1.9
Nedsättning av avgift
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och
omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga
omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller
efterskänkas.
1.10 Avgiftens erläggande
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till förbundet. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
1.11 Verkställighetsfrågor m.m.
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att förbundets beslut om
avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att förbundet får förordna
att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas förbundets beslut om avgift hos
länsstyrelsen.
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021 2022.
I ärenden som rör tillstånd och anmälningar tillämpas taxan på ärenden
som kommer in efter denna dag.
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Taxebilagor 1 - 4
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Taxebilaga 1
Allmänna hänsynsregler m.m. enligt miljöbalken 2 kap
Tillsyn
Tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5 §§)
efterlevs

Avgift
Timavgift i
de fall tillsynen inte
ingår i den
årliga tillsynsavgiften enligt
taxebilaga
2 eller 3

Skydd av naturen enligt miljöbalken 7 kap
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna. Omfattas åtgärden av bygglov tas avgift
enligt bygglovtaxan.

4xh

Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd
som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för naturoch kulturreservat eller vattenskyddsområde

3xh

Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- och kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde och vattenskyddsområde fastställda av kommunen.
3xh
Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd
inom natur- och kulturreservat eller vattenskyddsområde som
kräver anmälan enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat
eller vattenskyddsområde
2xh
Tillsyn
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten
timavgift
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Miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap
Prövning – Avlopp
Prövning av ansökan/anmälan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd avseende:
1. Inrättande av sluten tank
dimensionerad för 1-5 personekvivalenter

3xh

2. Inrättande av avloppsanordning med utsläpp till
mark eller vatten dimensionerad för 1-5
personekvivalenter

76xh

3. Inrättande av BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) och sluten tank
för vattentoalett på samma fastighet och vid samma
tillfälle dimensionerad för 1-5 personekvivalenter

8xh

4. Inrättande av enklare BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) dimensionerad för 1-5 personekvivalenter

3xh

5. Anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning dimensionerad för 1-5
personekvivalenter (där vattentoalett inte har varit anslutet
tidigare)

3xh

6. Inrättande av gemensam avloppsanordning
dimensionerad för 6-25 personekvivalenter

98xh

7. Inrättande av gemensam avloppsanordning
dimensionerad för 26-100 personekvivalenter

13 12 x h

8. Inrättande av gemensam avloppsanordning
dimensionerad för 101-200 personekvivalenter

16 15 x h

Prövning – Värmepump
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten:
1. Berg- eller ytjordvärmepump (inom vissa
vattenskyddsområden)

4xh

2. Övriga anläggningar (inom vissa vattenskyddsområden)

4xh
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Anmälan – Avlopp
Handläggning av anmälan om ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning)

4xh

Anmälan – Annan toalett än vattentoalett
Handläggning av anmälan att inrätta annat slags toalett än vattentoalett enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1. Förmultningstoalett , separationstoalett

1,5 x h

2. Eltoalett

1,5 x h

3. Torrtoalett med latrinkompost

1,5 x h

4. Handläggning av information om befintlig anläggning av
annan toalett än vattentoalett enligt punkterna 1, 2 eller 3
ovan

Timavgift

Tillsyn – Enskilt avlopp
1. Enklare avloppsanordning t.ex. filterbox, stenkista mfl.

2xh

2. Avloppsanordning med platsbesök

3xh

3. Avloppsanordning utan platsbesök

1,5 x h

4. Förbud avloppsanordning

2xh

5. Förbud med vite avloppsanordning

3xh

3

3xh

Avloppsanordning Gul

Anmälan – Miljöfarlig verksamhet
1. Anmälningspliktig verksamhet enligt 2-32 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251)

2. Större förändring av anmälningspliktig verksamhet enligt
2-32 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251)
3

Belopp som
motsvarar
den årliga
tillsynsavgiften som utgår
för verksamhet enligt
taxebilaga 2
och 4 enligt
riskkolumn 0.
timavgift
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Anmälan – Värmepumpar
Handläggning av anmälan avseende inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark,
ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
1. Berg- eller ytjordvärmepump

23xh

2. Bergvärme >2 borrhål

timavgift

3. Övriga anläggningar

23xh

Tillsyn i övrigt
Återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2 och 4

Årlig tillsynsavgift
enligt taxebilaga 2
och 4

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

timavgift

Provtagning vid tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt.
timavgift
Dessutom tas ersättning ut för att täcka eventuella kostnader för
analyser, transporter och frakt.

Miljöskador enligt miljöbalken 10 kap
Anmälan
Handläggning av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde,
grundvatten eller byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

timavgift

Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara
för allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått

timavgift

Tillsyn i övrigt
Tillsyn i övrigt av mark- och vattenområden, grundvatten,
byggnader och anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt
10 kap. miljöbalken

4

timavgift
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Vattenverksamhet enligt miljöbalken 11 kap
Tillsyn i övrigt
Tillsyn i övrigt av vattenverksamhet

timavgift

Jordbruk och annan verksamhet enligt miljöbalken 12 kap
Anmälan
Handläggning av anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

timavgift

Tillsyn
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

timavgift

Kemiska produkter och biotekniska organismer enligt miljöbalken 14 kap
Förordning (2014:425) om bekämpningsmedel samt naturvårdsverkets
föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt (NFS 2015:3) om spridning av vissa biocidprodukter

Växtskyddsmedel - Prövning
Prövning av ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel
enligt 2 kap. 40 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel och
7 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2) om spridning
och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (yrkesmässig användning av växtskyddsmedel).

2,5 x h

Växtskyddsmedel - Anmälan
Handläggning av anmälan om spridning av kemiska bekämpningsmedel enligt 2 kap. 41 § förordning (2014:425) om bekämpningsmedel och 7 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:2)
om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (yrkesmässig användning av växtskyddsmedel)
1,5 x h
Växtskyddsmedel – Ansökan
Prövning av ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel
inom vattenskyddsområden enligt 6 kap. 1 § Naturvårdsverkets
föreskrift (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel

5

2,5 x h
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Biocidprodukter - Underrättelse
Handläggning av underrättelse om spridning av
biocidprodukter enligt 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) och 4 kap. 2
Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2015:3) om spridning av vissa
biocidprodukter
1,5 x h
Information
Handläggning av information enligt 14 § förordning (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser (installation av vissa köldmedieanläggningar).

1xh

Handläggning av information om att installera cistern enligt 3 kap.
Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot markoch vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och
spilloljor:
1. Förvaring av mer än 1 m3 brandfarlig vätska eller spillolja
i cistern ovan eller i mark
1-3 cisterner på samma fastighet
>3 cisterner på samma fastighet
2. Rör- och slangledningar som är anslutna till cisterner ovan eller i
mark, avsedda för förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja
1-3 cisterner på samma fastighet
>3 cisterner på samma fastighet
3. Hantering och förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska
eller spillolja inom vattenskyddsområde.

1,5 x h
timavgift

1,5 x h
timavgift
3xh

Tillsyn
Återkommande tillsyn över anläggningar som innehåller CFC,
HCFC, halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 15 § förordning
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser.

1 x h/år

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter och biotekniska
organismer

timavgift
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Avfall och producentansvar enligt miljöbalken 15 kap
Prövning
Prövning av ansökan om dispens enligt vad som föreskrivs i
kommunens föreskrifter om avfallshantering
1. Förlängt hämtningsintervall för slamtömning
2. Befrielse från hämtning av hushållsavfall

1xh

3. Förlängt hämtningsintervall eller eget omhändertagande av
fosforfiltermaterial

1xh

1xh

Anmälan – annan hantering av avfall
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om annan hantering av avfall, kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 45 § avfallsförordningen
Timavgift
(2011:927)
Tillsyn i övrigt
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

timavgift

Hälsoskydd enligt miljöbalken 9 kap
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
inom Arboga och Kungsör kommun enligt miljöbalken (fastställda av kommunfullmäktige i Arboga och Kungsör.
Prövning – Djurhållning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin

timavgift

2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

timavgift

3. Orm som ej avses i 4

timavgift

4. Giftig orm

timavgift

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser enligt lokala
föreskrifter för människors hälsa

timavgift
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Anmälan – spridning av gödsel
Handläggning av anmälan om spridning av naturligt gödsel,
slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser eller intill sådant område enligt vad
kommunen föreskrivit med stöd av 40 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2,5 x h

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2,5 x h/ upplagsplats

Tillsyn – lokala föreskrifter
Tillsyn av verksamhet som berörs av föreskrifter som
meddelats enligt 40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

timavgift

Anmälan
Handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd om att driva eller arrangera
1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som
innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av genom användning av
skalpeller, akupunkturnålar, piercingsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
Nivå 1, påtaglig hälsorisk: tatuering, piercing, skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner

3xh

Nivå 2, måttlig hälsorisk; fotvård, öronhåltagning, akupunktur

2xh

2. Anläggning som är avsedd för
vattenaktiviteter (t ex bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar,
kar).
timavgift
3. Skol- och fritidsverksamhet
- Skola med mer än 100 elever

3xh

- Skola med högst 100 elever

2xh

- Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter

2xh

Handläggning av anmälan om ändring enligt förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva verksamhet
enligt punkt 1, 2 eller 3 ovan.

timavgift
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Tillsyn
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet

Årlig
tillsynsavgift
enligt taxebilaga
3 och 4

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och
45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd:
1. Värdkommunen

Årlig tillsynsavgift enligt
taxebilaga 3 och
4

2. Gästkommunen

timavgift

Prövning och tillsyn enligt förordning (2007:19) om PCB
m.m.

timavgift

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd

timavgift

Avgift för tillsyn i övrigt och som gäller för miljöbalkens 7, 910,11,12,14-15 kap
För handläggning av ärenden om miljösanktionsavgifter och expediering med
delgivningsman debiteras fast avgift:
1. Handläggning av expediering med delgivningsman
2. Handläggning av miljösanktionsavgift

9

1xh
2xh
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Taxebilaga 2
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet

Följande förkortningar används i tabellen:
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod
AK= Avgiftsklass
PN= Prövningsnivå
B= tillståndsplikt C= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt

1
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Lagrum VK/
i MPF
KK

AK PN

Beskrivning
JORDBRUK

2 kap 1 §

1.10-i

7

B

2 kap 2 §

1.11

6

B

Djurhållning
Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för växande grisar som är
tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion, eller
3. mer än 750 platser för suggor.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av
nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400
djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till
en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp
till åtta månaders ålder och avelshannar.
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2 kap 3 §

1.20

C

Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till
en månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar,
tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders
ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp
till åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar,
sexton veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors
ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas
ålder,
13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu
eller nandu, inklusive kycklingar upp till en
veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som
har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i
färsk träck eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första
stycket 16 ska det alternativ av kväve eller fosfor
väljas som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1
eller 2 §.

-

1.20-1
1.20-2
1.2001

4
3
2

U

-

1.2002

1

U

2 kap 4 §

1.30

4

C

- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter under året) men högst 100 djurenheter,
dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Anläggning med stadigvarande djurhållning med
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta
antalet djurenheter under året), dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark
för jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Odling
3
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-

1.3001

3

U

-

1.3002

2

U

-

1.3003

2

U

-

1.3004

2

U

-

1.3005

1

U

-

1.3006

2

U

3 kap 1 §

5.10

7

B

3 kap 2 §

5.20

3

C

-

5.2001

1

U

4 kap 1 §

10.10

14

B

-

10.1001

1

U

4 kap 2 §

10.11

22

B

4 kap 3 §

10.20

B

10.20-1

20

10.20-2

18

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en
odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.
Växthus eller kemikalieintensiv odling med en
odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000
kvadratmeter.
Anläggning för torkning av gödsel.
Odling av jordbruksmark som är större än 100
hektar för produktion av foder, livsmedel eller
annan liknande jordbruksproduktion.
Odling av jordbruksmark som är större än 10
hektar men högst 100 hektar för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1
hektar.
FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än
40 ton foder förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst
1,5 ton foder förbrukas per kalenderår.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL,
MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS
OCH ANNAT
Berg, naturgrus och andra jordarter
Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är
större än 150 hektar, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling
av redan utbrutet och bearbetat material efter det
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material (torv) efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.
Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är
större än 25 hektar, om verksamheten inte endast
innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten
är avslutad.
Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av
berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,
3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling
av redan utbrutet och bearbetat material efter det
att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att
täkten är avslutad.
- Mer än 5 000 000 ton tillståndsgiven mängd
berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
berg.
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10.20-3
10.20-4
10.20-5
10.20-6

16
14
12
10

10.20-7

9

10.20-8

8

10.20-9

7

10.20-10

6

-

10.2001

5

U

-

10.2002

1

U

-

10.2003

2

U

4 kap 4 §

10.30

5

C

-

10.3001

3

U

4 kap 5 §

10.40

3

C

10.4001

1

U

4 kap 6 §

10.50

1

C

-

10.5001

1

U

4 kap 7 §

10.60

4

C

- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd berg.
- Mer än 1 000 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 500 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 200 000 ton tillståndsgiven mängd
naturgrus eller andra jordarter.
- Mer än 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
- Högst 50 000 ton tillståndsgiven mängd naturgrus eller andra jordarter.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom
bearbetning av block ur bruten sten, där den
totalt bearbetade stenytan är större än 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av stenvaror genom
bearbetning av block ur bruten sten, där den
totalt bearbetade stenytan är högst 1 000
kvadratmeter per kalenderår eller den totalt hanterade mängden är högst 800 ton per kalenderår.
Uppläggning och bortforsling av redan utbrutet
och bearbetat material (berg, naturgrus eller
andra jordarter) efter det att tillsynsmyndigheten
meddelat beslut om att täkten är avslutad.
Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än
10 000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5
hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen
mängd torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt
lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5
hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen
mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan
eller områdesbestämmelser, om verksamheten
bedrivs på samma plats under en längre tid än
trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter utanför område
som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma
plats under högst trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
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baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
-

10.6001

1

U

4 kap 9 §

11.20

7

B

4 kap 10 §

11.30

5

C

4 kap 13 §

13.30

14

B

4 kap 15 §

13.50

15

B

4 kap 16 §

13.60

9

B

4 kap 17 §

13.70

3

C

Anläggning för framställning, bearbetning eller
omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som
baseras på högst 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra
områden än de som avses i 8 §.
Industriell tillverkning av briketter av kol eller
brunkol.
Malm och mineral
Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
Provbrytning inklusive annan bearbetning eller
anrikning av malm, mineral eller kol än rostning
och sintring.
Anläggning för utvinning av asbest.
Annan utvinningsindustri
Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt
8 eller 9 §.
LIVSMEDEL OCH FODER

5 kap 1 §

15.10-i

B

15.10-i1
15.10-i2

19
11

5 kap 2 §

15.20

8

B

5 kap 3 §

15.30

4

C

-

15.3001

1

U

Slakterier
Slakteri med en produktion baserad på en slaktvikt av mer än 50 ton per dygn eller mer än
12 500 ton slaktvikt per kalenderår
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt
per kalenderår.
Slakteri med en produktion baserad på mer än
7 500 ton men högst 12 500 ton slaktvikt per
kalenderår
Slakteri med en produktion baserad på mer än 50
ton men högst 7 500 ton slaktvikt per kalenderår
Slakteri för en produktion baserad på högst 50
ton slaktvikt per kalenderår
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Livsmedel av animaliska råvaror

5 kap 4 §

15.40-i

20

B

5 kap 5 §

15.45

10

B

5 kap 6 §

15.50

C

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 75 ton per
dygn eller mer än 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller endast innebär
paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller glass eller
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 50 ton men
högst 2 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölkprodukter eller glass eller
endast innebär paketering.
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15.50-1

8

15.50-2

5

-

15.5001

1

5 kap 7 §

15.80

-

U

C

15.80-1

5

15.80-2

3

15.8001

2

U

-Beredning och behandling med en produktion
av mer än 500 ton men högst 2000 ton per kalenderår.
- Beredning och behandling med en produktion
av mer än 50 ton men högst 500 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av högst 50 ton per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Rökeri
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men
högst 18 750 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 750 ton rökta
produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta
produkter per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

5 kap 8 §

15.90-i

17

B

5 kap 9 §

15.95

17

B

5 kap 10 §

15.101

9

C

-

15.9001

4

U

Livsmedel av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår,
eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 10 000 ton
men högst 75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck,
jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 2 000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 8 §, eller
2. endast avser kvarnprodukter, glass, råsprit,
alkoholhaltig dryck, malt, maltdryck, läskedryck,
jäst eller kafferostning eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror för en produktion av högst 2 000 ton
produkter per kalenderår.
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Punkten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering. Punkten gäller inte heller
restauranger, butiker, caféer och liknande med
huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
5 kap 11 §

-

15.125

C

15.125-1
15.125-2

9
5

15.12501

1

U

-

15.12502

1

U

5 kap 12 §

15.131-i

18

B

5 kap 13 §

15.141

15

B

5 kap 14 §

15.151

8

C

Kvarnprodukter
Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling
av kvarnprodukter, med en produktion av mer än
1 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 § eller endast innebär
paketering.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.
Framställning av livsmedel med tillverkning av
kvarnprodukter samt beredning och behandling
av kvarnprodukter, med en produktion av högst 1
000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av
mer än 10 000 ton.
Livsmedel av kombinerade råvaror
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av en
slutprodukt vars innehåll av animaliskt ursprung
uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår
till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet
250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5
med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
innebär endast paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av mer än
5 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av mer än
8
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400 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 12 §, eller
2. endast avser glass eller endast innebär paketering.
15.13101

3

U

5 kap 15 §

15.170-i

12

B

5 kap 16 §

15.180

-

C

15.180-1
15.180-2

9
8

15.180-3

5

15.18001

1

U

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av både animaliska
och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller
separata produkter, med en produktion av högst
400 ton per kalenderår.
Mjölkprodukter
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
mer än 500 ton per kalenderår men högst 200 ton
per dygn som kalenderårsmedelvärde.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser glass.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter
med en produktion baserad på en invägning av
högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

5 kap 17 §

15.185-i

17

B

5 kap 18 §

15.190

11

B

5 kap 19 §

15.200

5

C

Oljor och fetter
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av
1. mer än 18 750 ton per kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 75 000 ton per kalenderår, om produktionen baseras på enbart vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13 eller 15 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av
1. mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 5 000 ton men högst 75 000 ton per
kalenderår, om produktionen baseras på vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15 eller
17 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter med en
produktion av mer än 100 ton men högst 5 000
9
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-

15.20001

1

U

5 kap 20 §

15.210

11

B

5 kap 21 §

15.220

3

C

-

15.22001

1

U

5 kap 22 §

15.230

19

B

5 kap 23 §

15.240

C

15.240-1

9

15.240-2

7

15.240-3

5

-

15.24001

1

U

-

15.24002

1

U

ton kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 4, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eller om verksamheten
endast avser mjölkprodukter.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
eller produkter av sådana oljor eller fetter för en
produktion av högst 100 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass med en
produktion av
1. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår om produktionen baseras på animaliska råvaror, eller
2. mer än 15 000 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår om produktionen baseras på endast
vegetabiliska råvaror.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass med en
produktion av mer än 10 ton men högst 15 000
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 4, 8, 9, 12 eller 15 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Råsprit och alkoholhaltiga drycker
Anläggning för framställning av råsprit eller
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation med en produktion av mer än 5 000 ton men
högst 75 000 ton ren etanol per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för framställning av råsprit eller
alkoholhaltig dryck genom jäsning eller destillation motsvarande en årlig produktion av mer än
10 ton men högst 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton ren etanol
per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol
per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per
kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider
10
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eller andra fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
5 kap 24 §

15.250

11

B

5 kap 25 §

15.260

8

C

-

15.26001

4

U

Malt, maltdrycker och läskedrycker
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än 10 000 ton men högst
75 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av mer än 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt, maltdryck eller läskedryck med en
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.

5 kap 26 §

15.270

17

B

-

15.27001

1

U

5 kap 27 §

15.280

C

15.280-5

9

15.280-6

5

-

15.28001

1

U

5 kap 28 §

15.310

3

C

5 kap 29 §

15.330-i

11

B

Jäst
Tillverkning av jäst med en produktion av mer än
100 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
eller för framställning av startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk,
om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 §.
Tillverkning av jäst med en produktion av högst
100 ton per kalenderår eller för framställning av
startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
Kafferostning
Anläggning för rostning av mer än 100 ton men
högst 75 000 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000
ton kaffe per kalenderår.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe
per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer
och liknande med huvudsaklig servering eller
försäljning till allmänheten.
Paketering av livsmedel
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon av 1–27 §§.
Foder av animaliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska
11
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5 kap 30 §

15.340

C

15.340-1

9

15.340-2

5

-

15.34001

1

U

5 kap 31 §

15.350-i

9

B

5 kap 32 §

15.360

5

C

-

15.36001

1

U

råvaror med en produktion av mer än 75 ton
foder per dygn eller mer än 18 750 ton foder per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av mer än 500 ton
men högst 18 750 ton foder per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 29 §, eller
2. endast avser mjölk eller endast innebär paketering.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 750 ton produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 ton produkter
per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart animaliska
råvaror med en produktion av högst 500 ton
produkter per kalenderår.
Punkten avser inte produktion av endast mjölk
eller endast innebär paketering.
Foder av vegetabiliska råvaror
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av
1. mer än 75 000 ton per kalenderår, eller
2. mer än
a) 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår, eller
b) 300 ton per dygn i övriga fall
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av mer än 5 000 ton
men högst 75 000 ton produkter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 31 §
2. endast avser oljekakor från vegetabiliska oljor
eller fetter eller endast innebär paketering
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av enbart vegetabiliska
råvaror med en produktion av högst 5 000 ton
per kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast
innebär paketering.
Foder av kombinerade råvaror
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5 kap 33 §

15.370-i

10

B

5 kap 34 §

15.380

?

C

Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade eller separata
produkter, med en produktion av en slutprodukt
vars innehåll av animaliskt material uppgår till
1. mer än 10 viktprocent och produktionen uppgår till mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår, eller
2. högst 10 viktprocent och produktionen uppgår
till en mängd
a) per dygn som i antal ton överstiger animalievärdet,
b) per kalenderår som i antal ton överstiger talet
250 multiplicerat med animalievärdet.
Med animalievärdet avses talet 300 minskat med
det tal som bestäms genom att multiplicera 22,5
med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
endast innebär paketering.
Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.380
gäller för anläggning för framställning av foder
med beredning och behandling av både animaliska och vegetabiliska råvaror, i kombinerade
eller separata produkter, med en produktion av
mer än 500 ton men högst 18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 33 § eller endast innebär paketering. [2018:1460]

6 kap 1 §

17.10-i
17.10-i1
17.10-i2

6 kap 2 §

B

24
22

17.20

B

17.20-1

14

17.20-2

13

17.20-3

11

TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling eller färgning av
mer än10 ton textilfibrer eller textilier per dygn
eller mer än 2 500 ton textilfibrer eller textilier
per kalenderår.
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av
mer än 200 ton men högst 2 500 ton textilfibrer
eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. inte medför utsläpp av avloppsvatten eller
utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
- Annan beredning än förbehandling eller färg-

ning av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000
ton men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier
per kalenderår eller för annan beredning av mer
än 1000 ton men högst 2500 ton textilmaterial
per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än
200 ton men högst 1 000 ton textilmaterial per
kalenderår.
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Sida 300 (389)
6 kap 3 §

17.30

5

C

-

17.3001

1

U

7 kap 1 §

18.10-i

18

B

7 kap 2 §

18.20

18

B

7 kap 3 §

18.30

5

C

-

18.3001

1

U

Anläggning för förbehandling, färgning eller
annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för förbehandling, färgning eller
annan beredning av högst 10 ton textilmaterial
per kalenderår.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
Anläggning för garvning av mer än 12 ton hudar
eller skinn per dygn eller mer än 3 000 ton hudar
eller skinn per kalenderår.
Anläggning för garvning av mer än 100 ton men
högst 3 000 ton hudar eller skinn per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 100 ton
hudar eller skinn.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning
av mer än 2 ton men högst 100 ton hudar eller
skinn per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning
av högst 2 ton hudar eller skinn per kalenderår.
TRÄVAROR

8 kap 1 §

20.05-i

10

B

8 kap 2 §

20.10

8

C

-

20.1001

3

U

8 kap 3 §

20.20

8 kap 4 §

B

20.20-1
20.20-2

17
14

20.20-3

11

20.30

C

Kemikaliebehandling av trä och träprodukter
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av
mer än 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller mer än 18 750 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Tillståndsplikt gäller inte om verksamheten endast avser behandling mot blånadssvamp.
Anläggning för behandling av trä eller träprodukter med kemikalier med en produktion av
högst 75 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per dygn eller högst 18 750 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
endast avser behandling mot blånadssvamp.
Anläggning för yrkesmässig behandling av högst
500 kubikmeter trä med träskyddsmedel genom
tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning.
Sågning, hyvling och svarvning av trä
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000
kubikmeter per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
14
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-

8 kap 5 §

20.30-1

9

20.30-2

7

20.3001

3

U

20.3002

1

U

20.40

- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000

C

20.40-1

8

20.40-2

7

20.40-3

4

20.40-4

8

20.40-5

7

20.40-6

4

20.40-7

5

-

20.4001

1

U

-

20.4002

1

U

-

20.4003

1

U

kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000
kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 500 kubikmeter men högst 6 000 kubikmeter per kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning
av träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
Träbaserade bränslen och bränslen av jordbruksprodukter
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår,
eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 100 000 kubikmeter
fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 10 000 kubikmeter
men högst 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter men
högst 10 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 150 000 kubikmeter
löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 20 000 kubikmeter
men högst 150 000 kubikmeter löst mått råvara
per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 3 000 kubikmeter men
högst 20 000 kubikmeter löst mått råvara per
kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer
än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 1 000 kubikmeter fast
mått per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på högst 3 000 kubikmeter löst
mått råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning
av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
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som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av pellets eller briketter, baserad på
högst 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
8 kap 6 §

20.50-i

8 kap 7 §

20.60

8 kap 8 §

8 kap 9 §

18

B

C

20.60-1
20.60-2

9
9

20.60-3

7

20.70

-fanér eller plywood
- mer än 500 kubikmeter men högst 150 000
kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av
spån.
- högst 500 kubikmeter per kalenderår av OSBskivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån.
B

20.70-1

9

20.70-2

8

20.70-3

7

20.80

7

20.80-2

5

20.80-3

3

20.80-4

7

Lagring av timmer
Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med

C

20.80-1

Träbaserade skivor, fanér, plywood och spån
Anläggning med en produktion av mer än 600
kubikmeter per dygn eller mer än 150 000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor.
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. högst 600 kubikmeter per dygn eller högst 150
000 kubikmeter per kalenderår av OSB-skivor,
träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter
av spån.

begjutning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-1. Mer än 80 000 kubikmeter men högst
200 000 kubikmeter på land med begjutning av
vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
- 1. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000
kubikmeter med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m³ fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub), om lagringen sker på land med
vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig
enligt 8 §, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000
kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000
16
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20.80-5

5

-

20.8001

3

U

-

20.8002

1

U

8 kap 10 §

20.90

3

C

-

20.9001

1

U

8 kap 11 §

20.91

6

C

-

21.1001

4

U

9 kap 3 §

21.40

9

B

-

21.4001

3

U

10 kap 1 §

22.10

9

C

10 kap 2 §

22.20

5

C

10 kap 3 §

22.30

8

B

10 kap 4 §

22.40

C

kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått
under bark (m3 fub), om lagringen sker på land
utan vattenbegjutning.
Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av storm
eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer
än sex veckor, behövs med anledning av storm
eller orkan och omfattar
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) på land med begjutning av
vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått
under bark (m3 fub) i vatten.
Behandling av blånadssvamp
Anläggning för behandling av trä och träprodukter mot blånadssvamp.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller
2 §.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
Anläggning för framställning av pappersmassa
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
1§
Anläggning för framställning i industriell skala
av högst 20 ton per dygn eller högst 7 300 ton
per kalenderår av papper, papp eller kartong.
Anläggning för framställning av papper, papp
eller kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2§.
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION

Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 2, 3 eller 4 §.
Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i
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form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
22.40-1

3

22.40-2

6

22.40-3

4

-

22.4001

2

U

-

22.4002

1

U

-

22.4003

1

U

-

22.4004

2

U

-

22.4005

1

U

11 kap 6 §

23.20

19

B

- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 15 000 kvadratmeter men högst 50 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer
än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
eller papperskopior framkallas per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
22.30.
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där högst 1 000 kvadratmeter fotografiskt
material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
Anläggning för tillverkning av produkter ur kol,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
2, 3, 4 eller 5 § eller 17 kap. 4 §.
KEMISKA PRODUKTER
Organiska kemikalier

12 kap 2 §

24.02-i

21

B

12 kap 4 §

24.04-i

21

B

12 kap 6 §

24.06-i

21

B

12 kap 8 §

24.08-i

21

B

12 kap 10 §

24.10-i

21

B

12 kap 12 §

24.12-i

21

B

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton enkla kolväten per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syreinnehållande organiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton svavelinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton kväveinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton fosforinnehållande organiska föreningar per
kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
18
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ton halogenerade kolväten per kalenderår
12 kap 14 §

24.14-i

21

B

12 kap 16 §

24.16-i

21

B

12 kap 18 §

24.18-i

21

B

12 kap 20 §

24.20-i

21

B

12 kap 22 §

24.22-i

21

B

12 kap 24 §

24.24-i

21

B

12 kap 26 §

24.26-i

21

B

12 kap 28 §

24.28-i

21

B

12 kap 30 §

24.30-i

21

B

12 kap 32 §

24.32-i

21

B

12 kap 34 §

24.34-i

21

B

12 kap 36 §

24.36-i

21

B

12 kap 37 §

24.37

26

B

12 kap 39 §

24.39-i

12 kap 40 §

24.40

12 kap 41 §

21

B
C

24.40-1
24.40-2

11
8

24.40-3

6

24.40-4
24.41

3
8

C

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton metallorganiska föreningar per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton plaster per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syntetgummi per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton färgämnen eller pigment per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton ytaktiva ämnen eller tensider per kalenderår
Oorganiska kemikalier
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton gaser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton syror per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton baser per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton salter per kalenderår
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 20 000
ton icke-metaller, metalloxider eller andra oorganiska föreningar per kalenderår
Gödselmedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala per kalenderår tillverka
högst 20 000 ton enkla eller sammansatta gödselmedel baserade på fosfor, kväve eller kalium
Växtskyddsmedel och biocider
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
växtskyddsmedel eller biocider per kalenderår
Anläggning för tillverkning i industriell skala av
biotekniska organismer för bekämpningsändamål
Läkemedel
Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000 ton
läkemedel, även mellanprodukter, per kalenderår

Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte apotek eller sjukhus eller om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 19 kap 3 §.

- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.
Anläggning för behandling av mellanprodukter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
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av 1-40 eller 42-47 §§.
12 kap 43 §

24.43-i

12 kap 44 §

24.44

12 kap 45 §

24.45

21

8

B

C

B

Sprängämnen

Anläggning för att genom kemisk eller biologisk
reaktion i industriell skala tillverka högst 1 000
ton sprängämnen per kalenderår
Annan kemisk tillverkning

Anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller
laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur
biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller
tillverkas någon kemisk produkt som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande på huden
kategori 1A”, ”frätande på huden kategori 1B”,
”frätande på huden kategori 1C”, ”cancerogenitet
kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet”,
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om
tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter
genom destillation, eller
5. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
20
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kap.
24.45-1

10

24.45-2
24.45-3
24.45-4
24.45-5
24.46

16
10
10
6

24.46-1

9

24.46-2

8

24.46-3

6

24.46-4

5

-

24.4601

4

U

-

24.4602

2

U

-

24.4603

4

U

12 kap 47 §

24.47

8

C

-

24.4701

1

U

12 kap 46 §

C

-verksamheten avser gas- eller vätskeformiga
kemiska produkter
-verksamheten avser läkemedelssubstanser
-verksamheten avser sprängämnen
-verksamheten avser pyrotekniska artiklar
-verksamheten avser ammunition
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
45 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 45 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen sker genom
destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 45 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
eller mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår genom destillation, eller
tillverkning av andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg
eller lack per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller
hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton
gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om
tillverkningen sker genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska
processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt
tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller
annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
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2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår

13 kap 1 §

13 kap 2 §

25.10

B

25.10-1

16

25.10-2

12

25.11

C

25.11-1

10

25.11-2

8

25.11-3

6

25.11-4

4

-

25.1101

1

13 kap 3 §

25.20

U
B

25.20-1

9

25.20-2

10

25.20-3

8

13 kap 4 §

25.30

6

C

-

25.3001

1

U

GUMMI OCH PLASTVAROR
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §.
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 §
eller 19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka
gummivaror, om produktionen baseras på högst
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer
än 20 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton
plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 500 ton
plastråvara per kalenderår, eller annan plast om
produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton
men högst 500 ton plastråvara per kalenderår,
eller annan plast om produktionen baseras på mer
än 20 men högst 500 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om produkt22
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13 kap 5 §

25.40

13 kap 6 §

25.50

8

B
C

25.50-1
25.50-2

7
4

25.50-3

3

25.50-4

9

25.50-5

7

25.50-6

5

25.50-7

4

25.50-8

3

-

25.5001

1

U

-

25.5002

1

U

ionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.
Anläggning för flamlaminering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på mer än
1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom
endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt
19 kap. 3 eller 4 §.
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara
per kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för
beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för tillverkning av
produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för beläggning eller
kalandrering med plast.
MINERALISKA PRODUKTER

14 kap 1 §

26.05-i

14

B

14 kap 2 §

26.10-i

14

B

-

26.1001

1

U

Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för tillverkning av glas inklusive
glasfiber med smältning av mer än 20 ton per
dygn eller mer än 5 000 ton per kalenderår.
Anläggning för smältning av mineraler, inklusive
tillverkning av mineralull, med smältning av mer
än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
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14 kap 3 §

26.20

B

26.20-1

11

26.20-2

8

26.20-3

11

26.20-4

8

14 kap 4 §

26.30

5

C

-

26.3001

1

U

14 kap 5 §

26.40

8

C

14 kap 6 §

26.50-i

11

B

14 kap 7 §

26.51

11

B

-

26.5101

1

U

14 kap 8 §

26.60

9

C

Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra
glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats
av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1, 2 eller 3 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas,
om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för att tillverka keramiska produkter
genom bränning, särskilt takpannor, tegel, eldfast
sten, kakel, stengods eller porslin, med en
1. produktion av mer än 75 ton per dygn eller
mer än 18 750 ton per kalenderår, eller
2. ugnskapacitet på mer än fyra kubikmeter och
med en satsningsdensitet på mer än 300 kilogram
per kubikmeter.
Anläggning för att genom bränning tillverka mer
än 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för att genom bränning tillverka
högst 50 ton keramiska produkter per kalenderår,
om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton
keramiska produkter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 6 eller 7 §.
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26.6001

1

U

-

26.7001

4

U

14 kap 10 §

26.80

27

B

14 kap 11 §

26.90-i

10

B

14 kap 12 §

26.100

8

C

-

26.10001

1

U

14 kap 13 §

26.110

6

C

-

26.11001

1

U

14 kap 14 §

26.120

9

C

-

26.12001

1

U

14 kap 15 §

26.130-i

15

B

14 kap 16 §

26.140

15

B

14 kap 17 §

26.150

C

26.150-1

8

26.150-2

7

-

26.15001

1

U

14 kap 18 §

26.160

5

C

14 kap 19 §

26.170-i

10

B

26.17001

5

U

Anläggning för tillverkning av högst 100 ton
keramiska produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips
Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement
per kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av cement.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 9 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50
ton kalk per dygn eller mer än 12 500 ton kalk
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk,
krita eller kalkprodukter per kalenderår
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller 11 §.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller
kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
varor av gips per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
varor av gips per kalenderår.
Andra mineraliska produkter
Anläggning för tillverkning av asbest eller av
asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av
asbest.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 § eller 4 kap. 16 §.
Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under
en tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 50
ton per dygn eller mer än 12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst
12 500 ton magnesiumoxid per kalenderår.
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Anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfiber.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
annan bestämmelse i denna förordning
STÅL OCH METALL
Anläggning för att behandla järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål
per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn eller stål, om produktion är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5
000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn
eller stål per kalenderår där form- eller gjutsand
används.
- Mer än 10 000 ton järn eller stål per kalenderår
där inte form- eller gjutsand används.
- Mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton järn
eller stål per kalenderår där inte form- eller gjutsand används.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är mer
än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8 eller 14 §.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 1000 ton men högst 5 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
- 1. mer än 500 ton men högst 1 000 ton järn
eller stål per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton men högst 1 000 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är mer
än 10 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 14 §.
Anläggning för att gjuta järn, stål, aluminium,
zink eller magnesium, om produktionen är högst
10 ton per kalenderår.
Anläggning för att av malm, koncentrat eller
sekundärt råmaterial producera högst 1 000 ton
icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen
sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller le26

Sida 313 (389)

15 kap 14 §

27.101-i

27.101-i1
27.101-i2
15 kap 15 §

15 kap 16 §

27.110

B

21
19

27.110-1

11

27.110-2

9

27.120

B

B

27.120-1
27.120-2

26
21

27.120-3

13

27.120-4
27.130

9

27.130-1
27.130-2

22
14

27.130-3

11

27.130-4

9

27.130-5

8

27.130-6

7

15 kap 18 §

27.140

4

C

-

27.14001

1

U

15 kap 17 §

B

gera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte, om produktion
av bly eller kadmium är högst 1 000 ton per
kalenderår.
I gjuteri eller annan anläggning smälta eller legera icke-järnmetaller, oavsett om metallerna är
återvinningsprodukter eller inte, om produktion
är mer än 20 ton per dygn eller mer än 5 000 ton
per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton metaller per kalenderår.
- Mer än 5000 ton men högst 20 000 metaller per
kalenderår.
Anläggning för att smälta eller legera ickejärnmetaller, oavsett om metallerna är återvinningsprodukter eller inte.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 § eller endast
avser gjuterier.
- Mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton ickejärnmetall eller återvinningsprodukter.
- Högst 1 000 ton icke-järnmetall eller återvinningsprodukter.
Anläggning för att yrkesmässig smälta eller raffinera icke-järnmetall ur annan råvara
och genom andra processer än de som anges i
11–15 §§.
Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.
- Mer än 80 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
- Högst 3 000 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 3 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.
- Mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är mer än 1 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
Anläggning för att gjuta andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, om produktionen är högst 1 ton per kalenderår.

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
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Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym av mer än 30
kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym
av mer än 1 kubikmeter men högst 30 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte betning med betpasta
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000
kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast.
Anmälningsplikten gäller inte betning med betpasta eller om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 §.
-om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
-om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium
eller stål, om verksamheten ger upphov till mer
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med
metall som sker med vakuummetod.
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
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Anläggning för annan beläggning med metall än
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte beläggning med
metall som sker med vakuummetod eller om
verksamheten är tillståndspliktig enligt
4 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium
eller stål, om verksamheten ger upphov till högst
10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för termisk ytbehandling i form av
varmdoppning eller termisk sprutning med en
metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per
kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton per kalenderår utan uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst
100 ton per kalenderår utan uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per
kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 1 000 ton men
högst 10 000 ton per kalenderår med uppsamling
och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst
1 000 ton per kalenderår med uppsamling och
filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst
100 ton per kalenderår med uppsamling och
filter.
Blästra mer än 500 kvadratmeter yta.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 10 §.
Blästra högst 500 kvadratmeter yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från
mer än 50 ton metallgods per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
Anläggning för att med kemiska eller termiska
metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 8 § eller 19 kap. 2 eller
3 §.
Anläggning för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är en fordonstvätt
eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 2, 3, 4 eller 6
§,
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2. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
3. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
4. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per
kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per
kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod med en
metallförbrukning av mer än 500 kilogram per
kalenderår.
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- Anläggning för produktion som omfattas av
mer än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av
högst två punkter ovan.
Anläggning, som omfattas av någon eller några
av följande punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller
tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna
i 39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till
avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per
kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av högst 50 kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om
metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per kalenderår.

ELEKTRISKA ARTIKLAR

Anläggning för att tillverka batterier eller ackumulatorer som inte innehåller kadmium, bly eller
kvicksilver.
Anläggning för att tillverka eller reparera ljuskällor som innehåller kvicksilver.
Anläggning för att tillverka elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING
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Motorer, turbiner och reaktorer
Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Motorfordon
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 200 000 motorfordon med en totalvikt
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per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 100 000 motorfordon men högst
200 000 motorfordon med en totalvikt per fordon
som uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 50 000 motorfordon men högst 100 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 25 000 motorfordon men högst 50 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton.
- Fler än 20 000 motorfordon med en totalvikt
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 5 000 motorfordon men högst 20 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
- Fler än 1 000 motorfordon men högst 5 000
motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 3 §.
Anläggning för tillverkning och sammansättning
per kalenderår av
1. högst 100 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
2. högst 10 motorfordon med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Järnvägsutrustning och flygplan
Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av motordrivna luftfartyg, eller
3. reparation av motordrivna luftfartyg.
Maskinell metallbearbetning
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller
6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast
centralt system för vätskor som volymen i lösa
behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som
används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor

och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 eller
10§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
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andra stycket.
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- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 5 kubikmeter men högst 10 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor
och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna
är större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.
Gas- och oljeplattformar
Plattform för verkstad på vattnet när fråga är om
förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller
liknande åtgärd.
Skeppsvarv
Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Med förbrukning avses i detta kapitel lösningsmedelstillförseln minskad med den mängd som i
tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för
återanvändning där även återanvändning av lösningsmedel som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
Anläggning för att appretera, trycka, bestryka,
avfetta, vattenskyddsimpregnera, limma, måla,
rengöra, impregnera eller på annat sätt ytbehandla material, föremål eller produkter, om
förbrukningen av organiska lösningsmedel är
mer än 150 kilogram per timme eller mer än 200
ton per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel,
3. mer än 50 ton organiska lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska produkter, eller
4. mer än 100 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.
Vid tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska lösningsmedel medräknas som
omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen
eller av föreskrifter som har meddelats med stöd
av den förordningen.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller
inte sjukhus.
- 2. mer än totalt 200 ton organiska lösningsmedel
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39.15-2

15

- 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel,
- 2. mer än totalt 50 ton men högst 200 ton organiska lösningsmedel

39.15-3

14

- 2. mer än totalt 25 ton men högst 50 ton organiska lösningsmedel,

39.15-4

17

- 3. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av farmaceutiska produkter

39.15-5

15

- 3. mer än 50 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av farmaceutiska
produkter

39.15-6

17

- 4. mer än 200 ton organiska lösningsmedel i
tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra
beläggningspreparat.

39.15-7

15

19 kap 4 §

39.30

5

C

19 kap 5 §

39.35

5

C

- 4. mer än 100 ton men högst 200 ton organiska
lösningsmedel i tillverkning av lack, tryckfärg,
lim eller andra beläggningspreparat.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
1. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med riskfraserna ”misstänks kunna ge cancer” (R40), kan
ge cancer” (R45), ”kan ge ärftliga genetiska
skador” (R46), ”kan ge cancer vid inandning”
(R49), ”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga”
(R60) eller ”kan ge fosterskador” (R61), eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”cancerogenitet kategori 1A”,
”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet
kategori 2”, ”mutagenitet i könsceller kategori
1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, eller ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
2. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
3. mer än 500 kilogram i fordonslackering, eller
4. mer än 1 kilogram i kemtvätt.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med mer än 500 kilogram i
lackering av vägfordon till följd av reparation,
underhåll eller dekoration som sker utanför tillverkningsanläggningar.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 2 eller 3 §.
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19 kap 6 §

39.50

C

39.50-1

8

39.50-2

8

39.50-3

6

-

39.5001

4

U

-

39.5002

4

U

-

39.5003

3

U

39.5004

1

U

20 kap 1 §

39.60

B

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 2, 3
eller 4 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton
organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer
än 2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer
än 500 kg men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
högst 500 kg organiska lösningsmedel.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring
av mer än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle
eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter, om lagringen eller
hanteringen omfattar mer än 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller mer än 50 000 ton per kalenderår och produkterna
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”,
34
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”reproduktionstoxicitet kategori 1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för vattenmiljön
kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori
kronisk 4” eller ”farligt för ozonskiktet, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 200 000
ton vid ett och samma tillfälle.

20 kap 2 §

39.60-1

16

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 500 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 5 000 000 ton
per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller
hanteras mer än 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

39.60-2

12

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 250 000 ton men högst 500
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering
av mer än 2 500 000 ton men högst 5 000 000
ton per kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton
men högst 500 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 1 000 000 ton men högst 2 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.

39.60-3

8

39.70

6

- Anläggning för lagring eller annan hantering
enligt punkt 1 om anläggningen har kapacitet för
lagring av mer än 50 000 ton men högst 250 000
ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
mer än 500 000 ton men högst 2 500 000 ton per
kalenderår,
enligt punkt 2 om det i anläggningen lagras mer
än 5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och
samma tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton
men högst 250 000 ton per kalenderår, eller
enligt punkt 3 om det i anläggningen lagras mer
än 200 000 ton men högst 1 000 000 ton vid ett
och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om det i anläggningen lagras mer än 5 000
ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet
för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma
tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr

C
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272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras mer än 50 000
ton vid ett och samma tillfälle.
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-

39.7001

1

U

20 kap 3 §

39.80

7

B

-

39.8001

1

U

20 kap 4 §

39.90

3

C

-

39.9001

1

U

40.01

11

B

21 kap 1 §

21 kap 2 §

Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara
gaser, om det i anläggningen lagras högst 5 000
ton vid ett och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
anläggningen avser verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och har kapacitet
för lagring av högst 1 ton vid ett och samma
tillfälle och
a) någon produkt enligt föreskrifter som har
meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) någon produkt enligt förordning (EG) nr
272/2008 uppfyller kriterierna för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”,
”akut toxicitet kategori 2”, ”akut toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden
kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”,
”frätande för huden kategori 1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”,
”cancerogenitet kategori 2”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 1A”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori 1B”,
”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och
2, om det i anläggningen lagras högst 50 000 ton
vid ett och samma tillfälle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner
normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol,
torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA
Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel
detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen (2011:927).
Anaerob biologisk behandling
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar mer än 3 000 megawattimmar biogas per kalenderår.
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21 kap 3 §

40.02

7

C

21 kap 4 §

40.05-i

15

B

21 kap 5 §

40.15

11

B

21 kap 6 §

40.20

7

C

Tillståndsplikten gäller även om stallgödseln är
avfall och även om det material som inte är stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt avfall
per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 §.
Anläggning som genom anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor eller annat biologiskt material producerar biogas.
Anmälningsplikten gäller även om stallgödseln
är avfall och även om det material som inte är
stallgödsel består av högst 500 ton icke-farligt
avfall per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 2 §.
Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen
Anläggning för förgasning eller förvätskning av
andra bränslen än kol där anläggningen har en
kapacitet att överföra 20 megawatt tillförd bränsleeffekt eller mer.
Anläggning för att uppgradera eller för att på
annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka mer än 1 500 megawattimmar gas
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 4 § eller 12 kap. 1 eller 2
§.
Anläggning för att uppgradera eller för att på
annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka högst 1 500 megawattimmar gas
eller vätskeformigt bränsle per kalenderår.
Kärnkraft

21 kap 9 §

40.50-i

B

40.50-i1

17

40.50-i2

12

21 kap 10 §

40.51

11

21 kap 11 §

40.60

B
C

40.60-1

5

40.60-2

3

Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av minst 50 megawatt men
högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100
megawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50
megawatt men högst 100 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt men
mindre än 50 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt men högst 20 megawatt,
om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt,
om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är anmälningspliktig enligt 12 § eller avser en
stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5
megawatt men högst 20 megawatt, om annat
bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500
kilowatt men högst 5 megawatt, om annat
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40.60-3

5

-

40.6001

2

U

21 kap 12 §

40.70

9

C

21 kap 13 §

40.90

4

B

21 kap 14 §

40.95

3

B

21 kap 15 §

40.100

2

C

-

40.10001

1

U

21 kap 16 §

40.110

7

C

bränsle används än enbart fossil eldningsolja
eller biogen eller fossil bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10
megawatt men högst 20 megawatt, om inget
annat bränsle än fossil eldningsolja eller biogen
eller fossil bränslegas.
Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
1. högst 500 kilowatt, om annat bränsle används
än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas, eller
2. högst 10 megawatt, om inget annat bränsle
används än fossil eldningsolja eller biogen eller
fossil bränslegas.
Gasturbinanläggning med en total installerad
tillförd effekt av högst 20 megawatt.
Vindkraft
Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150
meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 150 meter och står tillsammans med ett
annat sådant vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter att verksamheten med det andra
vindkraftverket påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 120
meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 120 meter och står tillsammans med en
sådan gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett
inklusive rotorblad är högre än 120 meter och
står tillsammans med så många andra sådana
vindkraftverk att gruppstationen sammanlagt
består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att verksamheten eller
verksamheterna med de andra vindkraftverken
påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är
högre än 50 meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter det att verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive
rotorblad är lägre än 50 meter.
Värme- och kylanläggningar
Värmepump eller kylanläggning för uttag eller
tillförsel av värmeenergi från mark, vattenom39

Sida 326 (389)

21 kap 17 §

40.120

3

C

-

40.12001

1

U

-

41.9001

6

U

-

41.9002

4

U

-

41.9003

2

U

23 kap 1 §

50.10

C

50.10-1

8

50.10-2

7

-

50.1001

4

U

-

50.1002

2

U

-

50.1003

1

U

23 kap 2 §

50.20

råde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av högst 3 000 megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING
Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.
Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer men högst 25 000 personer, eller utan
kemsteg för mer än 5 000 personer men högst
50 000 personer.
Vattenverk för högst 5 000 personer.
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
Anläggning för tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per
kalenderår..

C

Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan
per kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok
per kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 250 personbilar per kalenderår,
2. fler än 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
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2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20
kap. 1, 2 eller 3 §.
50.20-1

7

50.20-2

5

50.20-3

4

50.20-4

5

-

50.2001

1

U

-

50.2002

1

U

-

50.2003

2

U

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 10 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer
än 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som
motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle för
försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst
1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försäljning.
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

-

50.2004

1

U

Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

-

50.2005

1

U

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än
400 platser för motorfordon.
HAMNAR OCH FLYGPLATSER

24 kap 1 §

63.10

B

63.10-1
63.10-2
63.10-3
63.10-4
63.10-5
63.10-6
63.1001

29
24
18
12
8
7
4

U

24 kap 2 §

63.20

7

C

-

63.2001

4

U

-

63.2002

3

U

63.2003

2

U

63.2004

1

U

63.2005

1

U

24 kap 4 §

63.40

13

B

Hamnar
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med
en bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp
per kalenderår.
- Hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 2 000 – 5 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 300 – 2 000 anlöp per kalenderår
- Hamn med 50 – 300 anlöp per kalenderår
- Hamn med 10 – 50 anlöp per kalenderår
- Hamn med högst 10 anlöp per kalenderår
Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med
en bruttodräktighet på högst 1 350.
Punkten gäller inte hamn för Försvarsmakten.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Fritidsbåtshamn, för mer än 600 båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn, för mer än 200 men högst 600
båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn, för mer än 50 men högst 200
båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn, för högst 50 båtar, med uppläggning eller upptag
Fritidsbåtshamn utan uppläggning eller upptag
Flygplatser
Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är längre än 1 200 meter.
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-

63.4001

4

U

24 kap 5 §

63.50

4

C

-

63.5001

1

U

-

63.10001

26

U

-

63.10002

19

U

-

63.10003

16

U

-

63.10004

1

U

-

63.10101

19

U

-

63.10102

13

U

-

63.10103

8

U

25 kap 1 §

73.10

7

C

-

73.1001

7

U

-

73.1002

2

U

73.1003

1

U

26 kap 1 §

74.10

B

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila
flygplatsen är kortare än 1 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst
500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Annan trafikinfrastruktur
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 1 000
miljoner 1 fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner 2 fordonskilometer per kalenderår.
Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner 3 fordonskilometer per kalenderår.
Parkering
Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik
med en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.
Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik
eller nationell person och/eller godstrafik med en
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.
Övriga spåranläggningar.
LABORATORIER
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13
kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000
kvadratmeter
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är större än 20 kvadratmeter
men högst 5 000 kvadratmeter.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en
total golvyta som är högst 20 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar
eller fat som i annan verksamhet än den egna
används för förvaring eller transport av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt,
a) enligt föreskrifter som har meddelats av Kemikalieinspektionen har klassificerats med de
riskfraser som ingår i faroklasserna ”mycket
giftig”, ”giftig”,

1

Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn
Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn
3
Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn
2
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”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, eller
b) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december
2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven 67/548/EEG och
1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 uppfyller kriterierna
för att klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet
kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”, ”akut
toxicitet kategori 3”, ”specifik organtoxicitet
enstaka exponering kategori 1”, ”specifik organtoxicitet upprepad exponering kategori 1”, ”frätande för huden kategori 1A”, ”frätande för huden kategori 1B”, ”frätande för huden kategori
1C”, ”cancerogenitet kategori 1A”, ”cancerogenitet kategori 1B”, ”cancerogenitet kategori 2”,
”mutagenitet i könsceller kategori 1A”, ”mutagenitet i könsceller kategori 1B”, ”mutagenitet i
könsceller kategori 2”, ”reproduktionstoxicitet
kategori 1A”, ”reproduktionstoxicitet kategori
1B”, ”reproduktionstoxicitet kategori 2”, ”farligt
för vattenmiljön kategori akut 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 1”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 2”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 3”, ”farligt för
vattenmiljön kategori kronisk 4” eller ”farligt för
ozonskiktet”.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av mer än 500 kubikmeter
per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av högst 500 kubikmeter
per kalenderår.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar
eller fat som används för förvaring eller för
transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
är tillståndspliktig enligt 1 §.

74.10-1

9

74.10-2

7

26 kap 2 §

74.20

6

C

27 kap 1 §

85.10

9

C

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

-

85.1001

6

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.

27 kap 2 §

85.20

5

C

-

85.3001

1

U

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar,
om etylenoxid används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.

85.4001

1

U

Djursjukhus och liknande

28 kap 1 §

90.10

B

90.10-1

20

90.10-2

16

90.10-3

12

RENING AV AVLOPPSVATTEN
Avloppsreningsanläggning som omfattas av
lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster och
som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar 2 000 personekvivalenter
eller mer.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men
högst 100 000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som mots43
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28 kap 2 §

90.11

B

90.11-1
90.11-2

20
16

90.11-3

12

28 kap 3 §

90.15-i

16

28 kap 4 §

90.16

B

C

90.16-1
90.16-2

8
7

-

90.2001

6

U

-

90.2002

5

U

90.2003

1

U

varar mer än 2 000 personekvivalenter men högst
20 000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning med en anslutning av
2 000 personer eller fler.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
- Anslutning av fler än 100 000.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men
högst 100 000 personer.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst
20 000 personer.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses i 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250).
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men mindre än 2 000 personekvivalenter.
-mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 personekvivalenter men högst
2000 personekvivalenter.
- mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 personekvivalenter men högst
500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 200 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 100 personekvivalenter.
Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer
mm
AVFALL
Med avfall, återvinna avfall, förbereda avfall för
återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, samla in avfall och uttjänt bil avses
i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken.
Med farligt avfall och deponering avses i detta
kapitel detsamma som i avfallsförordningen
(2011:927).
Med inert avfall avses i detta kapitel detsamma
som i 3 a § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.
Med avfallsförbränningsanläggning och samförbränningsanläggning avses i detta kapitel detsamma som i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Förbränning

29 kap 1 §

29 kap 2 §
29 kap 3 §
29 kap 4 §

29 kap 7 §

90.190

10

B

29 kap 8 §

90.191

10

B

Samförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn men högst 2 500 ton per
kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall
förbränns, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.
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90.210-i

20

B

90.211-i

20

B

29 kap 13 §

90.212-i

13

B

29 kap 14 §

90.213-i

13

B

29 kap 15 §

90.220

29 kap 11 §

29 kap 12 §

29 kap 16 §

29 kap 17 §

B

90.220-1

10

90.220-2

8

90.220-3

7

90.221

- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
B

90.221-1

10

90.221-2

8

90.221-3

7

90.230

3

Samförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 3 ton per timme, eller
2. mer än 18 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
Samförbränningsanläggning där animaliskt avfall
förbränns om den tillförda mängden avfall är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning där animaliskt
avfall förbränns om den tillförda mängden avfall
är
1. mer än 10 ton per dygn, eller
2. mer än 2 500 ton men högst 18 000 ton per
kalenderår.
Samförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

Avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt
avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall
är
1. högst 3 ton per timme, eller
2. mer än 50 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte rent träavfall eller avfall som anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.

C

Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns yrkes45
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-

90.23001

29 kap 18 §

90.271

2

U

B

90.271-1

10

90.271-2

7

29 kap 19 §

90.281

3

C

-

90.28001

1

U

29 kap 21 §

90.300-i

90.300-i1
90.300-i2
90.300-i3
29 kap 22 §
90.310

29 kap 24 §

B

15
10
8
B

90.310-1

12

90.310-2

9

90.310-3

7

90.330-i

18

B

mässigt, om den tillförda mängden är högst 50
ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning som
endast förbränner rent träavfall eller avfall som
anges i 17 § 1-3 och 5 i förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall
Samförbrännings- eller avfallsförbränningsanläggning där icke-farligt avfall förbränns om den
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Punken gäller inte anläggning som endast förbränner rent träavfall eller avfall som anges i 17
§ 1-3 och 5 i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
Deponering
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte
endast är ringa, eller
2. i större mängd än 1 000 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
i större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
i större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.
Deponering av icke-farliga muddermassor på
land längs små sund, kanaler eller vattenvägar
som massorna har muddrats från, om
1. mängden massor är högst 1 000 ton, och
2. föroreningsrisken endast är ringa.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.
Deponering av icke-farligt avfall som inte är
inert, om
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton
men högst 100 000 ton avfall per kalenderår,
eller
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25
000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 20 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
Deponering av icke-farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 18, 19,
20 eller 21 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 2 500
ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton
per kalenderår.
Deponering av farligt avfall, om
1. den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2
500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår,
eller
2. mängden farligt avfall som deponeras är mer
än 25 000 ton.
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29 kap 25 §

90.340

B

90.340-1

12

90.340-2

7

90.341

3

C

90.34101

1

U

29 kap 27 §

90.381

6

B

29 kap 28 §

90.383

6

B

29 kap 29 §

90.391

4

C

29 kap 30 §

90.161

7

B

29 kap 31 §

90.171

29 kap 26 §

90.171-1

C

5

Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är
tillståndspliktig enligt 23 §.
Deponering av farligt avfall, om deponeringen
inte är tillståndspliktig enligt 23 eller 24 §.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är högst 1 000 ton
per kalenderår.
Sluttäckt deponi där sluttäckningen har godkänts
enligt 32 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre
behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26 §.
Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet
1. Återvinning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall
är mer än 500 ton men högst 2 500 ton per kalenderår, eller
2. Bortskaffning av farligt avfall som har uppkommit i egen verksamhet, om mängden avfall
är högst 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är
anmälningspliktig enligt 38 §.
Behandling av farligt avfall som har uppkommit
i egen verksamhet, om mängden avfall är mer än
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandling är
anmälningspliktig enligt 67 §.
Återvinning av farligt avfall som har uppkommit
i egen verksamhet, om
1. mängden avfall är högst 500 ton per kalenderår, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning
Biologisk behandling
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling om avfallet inte är park- och
trädgårdsavfall och
1. den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 18 750 ton per kalenderår, eller
2. om behandlingen enbart sker genom anaerob
biologisk nedbrytning och den tillförda mängden
avfall är mer än 500 ton men högst 25 000 ton
per kalenderår
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen
1. är tillståndspliktig enligt 66 §, eller
2. är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21
kap. 2 eller 3 §
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är mer än 10 ton men
högst 500 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är mer än 50 ton men högst
18 750 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen
är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 21
kap. 2 eller 3 §
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är mer än 100 ton men högst 500
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90.171-2
90.171-3

-

90.17001

29 kap 32 §

90.241-i

4
3
1

U

B

ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är mer än 10 ton men högst 100
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är mer än 50 ton men högst 18 750 ton per
kalenderår.
Behandling av icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och
den tillförda mängden är högst 10 ton per kalenderår, eller
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den
tillförda mängden är högst 50 ton per kalenderår.
Animaliskt avfall
Behandling av animaliskt avfall på annat sätt än
genom biologisk behandling eller förbränning,
om den tillförda mängden avfall är mer än 10 ton
per dygn eller mer än 2 500 ton per kalenderår.

90.241-i1

16

- behandla mer än 10 000 ton animaliskt avfall.

90.241-i2

10

29 kap 33 §

90.251

10

- behandla mer än 2 500 ton men högst
10 000 ton animaliskt avfall.
Yrkesmässig behandling av animaliskt avfall på
annat sätt än genom biologisk behandling eller
förbränning, om den tillförda mängden avfall är
högst 10 ton per dygn eller högst 2 500 ton per
kalenderår.
Återvinning för anläggningsändamål

29 kap 34 §

90.131

C

B

Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa.
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt
upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt
upplagda massor på en och samma sammanhängande plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.

90.131-1

11

90.131-2

10

90.131-3

9

90.131-4

8

90.131-5

7

29 kap 35 §

90.141

1

C

29 kap 36 §

90.361

8

B

29 kap 37 §

90.370

1

C

Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark,
vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
Uppgrävda massor
Behandling av farligt avfall som utgörs av uppgrävda massor, om mängden avfall är högst
2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25 eller
37 §.
Behandling av avfall som utgörs av uppgrävda
förorenade massor från den plats där behandlingen sker, om behandlingen pågår under högst en
tolvmånadersperiod och inte är tillståndspliktig
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enligt 21, 22, 23, 24 eller 25 §.
29 kap 38 §

90.382

1

C

29 kap 39 §

90.375

7

C

29 kap 40 §

90.100

29 kap 41 §

29 kap 42 §

B

90.100-1

20

90.100-2

12

90.110

C

90.110-1

8

90.110-2

7

90.110-3

1

90.70

B

90.70-1

11

90.70-2

10

29 kap 43 §

90.80

6

C

-

90.8001

1

U

29 kap 44 §

90.90

6

C

Konvertering av smittförande avfall
Konvertera smittförande avfall på ett sjukhus
Avvattning
Avvattning av icke-farligt eller farligt avfall, om
mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton
per kalenderår.
Mekanisk bearbetning och sortering
Återvinning av mer än 10 000 ton icke-farligt
avfall per kalenderår genom mekanisk bearbetning.
Tillståndsplikten gäller inte
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning återvinna avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65
§.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
1. Yrkesmässigt återvinna icke-farligt avfall
genom mekanisk bearbetning, om den tillförda
mängden avfall är högst 10 000 ton per kalenderår, eller
2. genom krossning, siktning eller motsvarande
mekanisk bearbetning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000
ton avfall per kalenderår.
- Tillfällig krossning/återvinning för byggnadseller anläggningsandamål
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är mer än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte för att sortera avfall
för byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är mer än
10 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är
1. mer än 1 000 ton per kalenderår och avfallet
ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per
kalenderår i andra fall.
Sortering av icke-farligt avfall, om mängden
avfall är högst 1 000 ton per kalenderår.
Elavfall
Yrkesmässigt sortera, demontera eller på annat
sätt behandla avfall som utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter innan ytterligare behandling.
Anmälningsplikten gäller inte behandling av
komponenter eller utrustning som innehåller
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isolerolja.
29 kap 45 §

90.119

B

90.119-1

14

90.119-2

8

29 kap 46 §

90.120

6

C

29 kap 47 §

90.29

1

C

29 kap 48 §

90.30

B

Uttjänta fordon
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna sådana uttjänta motordrivna fordon
som inte omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).
Tillståndsplikten gäller inte om återvinningen är
anmälningspliktig enligt 46 § 2.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000
ton per kalenderår.
Tömma, demontera eller på annat sätt yrkesmässigt återvinna
1. uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186), eller
2. andra uttjänta motordrivna fordon vars totalvikt inte överstiger 3 500 kilogram, om fordonen
återvinns av en bilskrotare som är auktoriserad
enligt bilskrotningsförordningen.
Förberedelse för återanvändning
Yrkesmässigt förbereda avfall för återanvändning.
Lagring som en del av att samla in avfall
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 30 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton annat icke-farligt avfall i
andra fall.

90.30-1

11

-1. mer än 300 000 ton och avfallet ska användas
för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 100 000 ton i andra fall.

90.30-2

9

-1. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton
och avfallet ska användas för byggnads- eller
anläggningsändamål, eller
2. mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton i
andra fall.

90.30-3

8

-1. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton och
avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton i
andra fall.

29 kap 49 §

90.40

6

C

-

90.4001

2

U

90.4002

2

U

Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat
icke-farligt avfall i andra fall.
Lagring av icke-farligt avfall som en del av att
samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är högst 10 ton.
Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten
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29 kap 50 §

29 kap 51 §

90.50

B

Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 5 ton och utgörs av olja,
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier,
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 1 ton i andra fall.

90.50-1

12

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle är
mer än 50 ton

90.50-2

11

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
6. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt
avfall.

90.50-3

9

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 25 ton men högst 50 ton olja, eller
6. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt
avfall.

90.50-4

8

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 15 ton men högst 25 ton olja, eller
6. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt
avfall.

90.50-5

6

- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle
uppgår till
1. mer än 5 ton men högst 15 ton olja,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat
trä, eller
6. mer än 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt
avfall.

90.60

3

C

Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och
utgörs av olja,
2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av blybatterier,
3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av
elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och
utgörs av impregnerat trä,
5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra
fall.

90.6001

1

U

Lagring av farligt avfall som en del av att samla
in det, om mängden avfall vid något tillfälle är
1. högst 200 kilogram och utgörs av olja,
2. högst 1 500 kilogram och utgörs av blybatterier,
3. högst 1 ton och utgörs av elektriska eller
elektroniska produkter,
4. högst 200 kilogram och utgörs av impregnerat
trä,
5. högst 200 kilogram i andra fall.
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29 kap 55 §

90.458

20

B

29 kap 56 §

90.408-i

12

B

29 kap 61 §

90.485

27

B

29 kap 62 §

90.500-i

27

B

29 kap 63 §

90.510

27

B

29 kap 64 §

90.520

6

C

29 kap 65 §

90.406-i

14

B

29 kap 66 §

90.405-i

12

B

29 kap 69 §

90.420

B

90.420-1

20

90.420-2

14

90.420-3

10

90.420-4

8

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar
Underjordsförvara icke-farligt avfall
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande
Lagring av farligt avfall i avvaktan på sådan
behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8
eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle
är mer än 50 ton.
Fartygsåtervinning
Anläggning för geologisk lagring av koldioxid,
om mängden koldioxid som är planerad att lagras
är högst 100 000 ton
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk
lagring av koldioxid från industriutsläppsverksamheter som beskrivs i 1 kap 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250)
Avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk
lagring av koldioxid från anläggningar som inte
är tillståndspliktiga enligt 62 §
Borrning i syfte att bedöma om en plats är lämplig för geologisk lagring av koldioxid
Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande
Återvinna eller både återvinna och bortskaffa
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är mer än 75 ton per dygn eller mer än 18
750 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. behandling innan förbränning eller samförbränning
3. behandling i anläggning för fragmentering av
metallavfall, eller
4. behandling av slagg eller aska.
Om behandlingen enbart avser anaerob biologisk
nedbrytning gäller tillståndsplikten endast om
den tillförda mängden avfall är mer än 100 ton
per dygn eller mer än 25 000 ton per kalenderår.
Bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är mer än 50 ton per dygn eller
mer än 12 500 ton per kalenderår och verksamheten avser
1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. behandling innan förbränning eller samförbränning
4. behandling i anläggning för fragmentering av
metallavfall, eller
5. behandling av slagg eller aska.
Behandling av icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton men
högst 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
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90.420-5

7

29 kap 70 §

90.430

3

29 kap 72 §

90.450

C

B

ton men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är mer än 500 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
Yrkesmässig behandling av icke-farligt avfall,
om den tillförda mängden avfall är högst 500 ton
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen
är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt någon
annan bestämmelse i detta kapitel.
Yrkesmässig behandling av farligt avfall, om den
tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om behandlingen är
tillståndspliktig enligt någon annan bestämmelse
i detta kapitel.

90.450-1

15

- den tillförda mängden avfall är mer än 1 000
ton men högst 2 500 ton per kalenderår

90.450-2

12

- den tillförda mängden avfall är mer än 50 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår

90.450-3

8

30 kap 1 §

92.10

7

30 kap 2 §

92.20

- den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per
kalenderår
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen
(kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

B

C

92.20-1
92.20-2

5
4

92.20-3

2

-

92.2001

1

U

30 kap 3§

92.30

4

C

-

92.10001

6

U

-

92.10002

4

U

-

92.10003

2

U

31 kap 1 §

93.10

5

C

-

93.1001

4

U

-

93.1002

1

U

- Mer än 100 000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott
per kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för
skjutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber högst 20 millimeter)
för högst 5 000 skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.
Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.
Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.
Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.
TEXTILTVÄTTERIER
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till
ett avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 eller 2 §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 4 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till
ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.
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32 kap 1 §

93.20

7

B

-

100.1001

6

U

-

100.1002

3

U

-

101.1001

6

U

-

101.1002

3

U

-

101.1003

1

U

-

101.1004

7

U

-

101.1005

3

U

-

101.1006

1

U

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
Krematorium.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering m.m.
Förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller
mer än 10 ton pulver per kalenderår.
Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton färg
eller lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver
per kalenderår.
Hantering av brom- eller fluorkarboner
Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton
fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton
ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
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Taxebilaga 3
Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet
Avgiftsklass

Prövningsnivå

200.10-2

3

C

Gymnasieskola

200.10-4

4

C

Internationell skola (Riksinternatskola, folkhögskola)

200.10-5

3

C

Grundskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående

Klassningskod

Beskrivning
Utbildningsverksamhet och liknande

skola
200.10-6

3

C

Förskola och öppen förskola (familjedaghem)

200.10-7

1

C

Förskoleklass

Samlingslokaler och liknande
200.20-1

1

U

Samlingslokaler, universitet och högskolor

200.20-2

2

C

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Skönhetsvård och liknande
200.30-1

2

U
Anmälningsplikt enligt
strålskyddslagen

Solarium

200.30-2

1

U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.

200.30-3

1

U

Frisersalong

Vård och hälsa
200.40-1

3

U

Boende i vård och omsorg och lokaler för daglig verksamhet, HVB-hem (Hem för vård eller boende) och liknande

200.40-2

3

C

Fotvård

200.40-3

3

C

Tatuering, akupunktur, piercing

200.40-4

2

U

Massage, kroppsvård, kiropraktik, naprapati, sjukgymnastik, zonterapi etc.

200.40-5

1

U

Övriga alternativa behandlingar, vårdcentraler och tandläkare

Idrott och liknande
200.50-1

2

U

Idrottsanläggning gym eller motsvarande.

200.50-2

3

C

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som
annars används av många människor

200.50-3

3

U

Strandbad

1
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Boende
200.60-5

3

U

Hotell

200.60-6

3

U

Camping/stuganläggning

200.60-8

3

U

Pensionat, flyktingförläggning och liknande

Förvaring av djur
200.70-1

1

U

Lokaler för förvaring av djur

2
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Taxebilaga 4
Inplacering i riskkolumn och årlig tillsynstid
Årlig tillsynstid
Verksamheten inplaceras först i en avgiftsklass enligt taxebilaga 2 och 3. Verksamheten inplaceras därefter i en riskkolumn med tillämpning av en riskbedömning enligt denna taxebilaga. Den årliga tillsynstiden för varje avgiftsklass och
riskkolumn framgår riskbedömningstabellen. En erfarenhetsbedömning sker
fortlöpande i samband med den ordinarie tillsynen för att fastställa ev. tillkommande tillsynsavgifter eller förflyttningar i riskkolumnerna.
Riskbedömning
Den huvudsakliga verksamheten och eventuella övriga verksamheter placeras
inledningsvis i riskkolumn 0 i sin avgiftsklass. Riskbedömningen görs endast för
den huvudsakliga verksamheten. Varje fråga i riskbedömningen genererar ett
antal poäng. Det finns 6 riskkolumner, men den maximala poängsumma som en
verksamhet erhåller kan bli högre. Om en verksamhet skulle få fler än 6 poäng,
placeras den i kolumn 6. Summan av poängen ligger till grund för inplacering i
rätt riskkolumn inom den aktuella avgiftsklassen enligt riskbedömningstabellen.
Verksamheten placeras in i rätt kolumn genom att det antal poäng som verksamheten erhåller i riskbedömningen motsvarar antalet kolumnsteg åt höger i
tabellen med utgångspunkt från kolumn 0. För ett företag som omfattas av två
eller flera miljöfarliga verksamheter (klassningskoder) tas full avgift ut för huvudverksamheten. För övriga verksamheter reduceras avgiften med den procentsats som anges i kommunalförbundets taxa. För hälsoskyddsverksamheter
sker reducering på så sätt att det bara är huvudverksamheten som riskbedöms,
men den tillförs extrapoäng för ev. övriga verksamheter som förekommer inom
företaget.
Erfarenhetsbedömning
Erfarenhetsbedömning görs på verksamheter med årlig tillsynsavgift och de som
har premierats från årlig tillsynsavgift till timavgift. Erfarenhetsbedömningen
ger underlag för ställningstagande till ev. tillkommande avgifter utöver den fasta
årliga avgiften för tillsynen. Den ger även underlag för en eventuell premierad
kolumnförflyttning åt vänster i tabellen. För att en sådan kolumnförflyttning ska
kunna ske även för verksamheter som i riskbedömningen placerats i kolumn 0,
har två extra kolumner skapats – A och B – som används enbart för detta ändamål. En erfarenhetsbedömning kan tidigast göras efter första tillsynsbesöket och
sker alltså i de flesta fall inte i samband med riskbedömningen. Uppgifterna i
erfarenhetsbedömningen uppdateras efter varje genomfört tillsynsbesök, då man
vunnit ny erfarenhet av verksamheten.

1

Sida 344 (389)

Riskbedömningstabell
Avgifts-

Riskkolumner

klass

A

B

0

1

2

3

4

5

6

1

T

T

T

T

2

3

4

5

6

2

T

T

2

3

4

5

6

7

8

3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

6

7

8

9

10

12

13

14

16

18

7

9

10

12

14

15

16

17

20

25

8

12

13

16

18

20

21

23

26

30

9

15

17

20

23

25

26

29

33

40

10

18

20

24

27

30

32

35

39

45

11

21

23

28

32

35

37

40

46

55

12

24

26

32

36

40

42

46

52

60

13

27

30

36

41

45

47

52

59

70

14

30

33

40

45

50

53

58

65

75

15

33

36

44

50

55

58

63

72

85

16

36

40

48

54

60

63

69

78

90

17

39

43

52

59

65

69

75

85

100

18

42

46

56

63

70

74

81

91

105

19

45

50

60

68

75

79

86

98

115

20

48

53

64

72

80

84

92

104

120

21

51

56

68

77

85

90

98

111

130

22

54

59

72

81

90

95

104

117

135

23

57

63

76

86

95

100

109

124

145

24

60

66

80

90

100

106

115

130

150

25

66

73

88

99

110

116

127

143

165

26

72

79

96

108

120

127

138

156

180

27

78

86

104

117

130

137

150

169

195

2
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Avgifts-

Riskkolumner

klass

A

B

0

1

2

3

4

5

6

28

84

92

112

126

140

148

161

182

210

29

96

106

128

144

160

169

184

208

240

30

108

119

144

162

180

190

207

234

270

31

120

132

160

180

200

211

230

260

300

32

135

149

180

203

225

237

259

293

340

33

150

165

200

225

250

264

288

325

375

T= Timavgift
Kolumnerna A och B =se förklaring taxebilaga 4

Riskbedömning
Följande faktorer, bedömningsgrunder och riskpoäng används:
Faktor och bedömningsgrund

Poäng

1. Markförhållanden, lokalisering m.m.
a) Verksamhet som kan bidra med störningar och ligger nära bostäder,
skola, förskola, sjukhus, vårdlokaler eller inom vattenskyddsområde
b) Påverkar miljökvalitetsnorm till vatten

1
1

2. Kemiska produkter
Särskilt farliga kemikalier, utfasningsämnen eller prioriterade risk-

1

minskningsämnen
3. Tilläggspoäng
a) Använder ej förnybar energi

1

b) Särskilt transportintensiv verksamhet (>50 transportrörelser till och
från anläggningen per dygn av egna eller andras fordon för verksamhetens behov)
d) Ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som
medför ökade risker eller ökat tillsynsbehov

1

3

1-6
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Tabell över de ytterligare delar i en hälsoskyddsverksamhet som medför ökade
risker eller ökat tillsynsbehov utöver övriga bedömningsfaktorer
Verksamhetsdel eller liknande

Kriterier

Poäng

Skolor, förskolor, undervisningslokaler

Fler än 400 elever

1

Skolor, förskolor, undervisningslokaler

Kemi- och/eller fysiksal

1

Skolor, förskolor, undervisningslokaler

Slöjdsal

1

Skolor, förskolor, undervisningslokaler

Gymnastiksal

1

Skolor, förskolor, undervisningslokaler

Kvällsuthyrning

1

Alla typer av verksamheter

Extra lokal som utgör del av verksamheten

1

Skolor, förskolor, undervisningslokaler

Sal för yrkesinriktad utbildning (t ex verk-

1

stad)
Alla typer av verksamheter

Bassäng, bubbelpool, floating, spa eller lik-

1

nande i annan verksamhet än badverksamhet
Badvatten

Bad med högtempererad bassäng, t ex för

1

babysim
Badvatten

Bad med äventyrskaraktär

1

Alla typer av verksamheter

Användning av torrtoalett

1

Skolor, förskolor, undervisningslokaler

Förskola eller fritids med fler än 5 avdelning-

1

ar
Skolor, förskolor, undervisningslokaler

Fritids i skol- eller förskolelokaler

1

Tillfälligt boende

Fler än 50 campingenheter eller stugor

1

Tillfälligt boende

Hotell etc. fler än 50 bäddar

1

Idrottsanläggning

Idrottsanläggning fler än 4 omklädningsrum

1

med dusch
Alla typer av verksamheter

Hög musik, över 85 dB(A)

1

Samlingslokaler

Samlingslokal för fler än 200 personer

1

Solarium

Fler än 5 solariebäddar

1

Solarium

Obemannat

1

Badvatten

Strandbad som är EU-bad

1

Badvatten

Närhet till utsläpp av dagvatten eller av-

1

loppsvatten
Vårdboende

Fler än 5 avdelningar

1

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Mer än 4 utövare av hygienisk verksamhet

1

Verksamhetsdel eller liknande

Kriterier
4

Poäng
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Alla typer av verksamheter

Verksamhet som bedrivs i bostad eller ut-

1

nyttjar vatten, WC etc. i bostad
Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Nagelvård, nagelskulptering och liknande

1

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Injicering av receptfria preparat

1

Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Diatermi

1

Alla typer av verksamheter

Försäljning av hygieniska och kosmetiska

1

produkter
Alla typer av verksamheter

Användning av kemikalier som kan tas upp

1

genom inandning eller hudkontakt och som
är skadliga för människors hälsa
Yrkesmässig hygienisk verksamhet

Återanvändning av stickande och skärande

1

verktyg
Alla typer av verksamheter

Verksamhet som ingår i den huvudsakliga

1 per del

verksamheten men har en annan klassningskod

Checklista för erfarenhetsbedömning – miljöfarlig verksamhet
Följande faktorer, bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning:
Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande
frågor.
Frågor med alternativa svar – miljöfarlig verksamhet

Poäng

1. Har verksamheten rutiner för egenkontroll?
a) Rutiner för egenkontroll finns och följs

0

b) Rutiner för egenkontroll finns och följs, men anmärkningar på

1

verksamheten som kan härledas till brister i egenkontrollen
finns
c) Rutiner för egenkontroll finns, men används inte eller endast i

2

obetydlig omfattning
d) Rutiner för egenkontroll saknas

3

2. Erfarenheter sedan senaste tillsynsbesöket
a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot tidigare avvikelser

0

b) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare

2

avvikelser
c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot några tidigare

3

avvikelser

Frågor med alternativa svar – miljöfarlig verksamhet
5

Poäng
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3. Värdering av aktuell inspektion
a) Inga brister upptäcks vid inspektionen

0

b) Brister upptäcks, men endast smärre, ej allvarliga brister men som kan kräva extra

1

tillsynstid
c) Brister upptäcks, måttliga som kan kräva extra tillsynstid

2

d) En eller flera allvarliga brister som upptäcks vid inspektionen

7

av sådan art att de kräver extra tillsyn vid miljöfarliga
verksamheter

Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och avgift
Utifrån ovanstående bedömning
Poäng

Resultat – miljöfarlig verksamhet

1

Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift.

2

Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid
kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Timavgift påförs för
den extra tillsynstiden det tar.

3

Avgift för två timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart.

4

Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart.

5

Avgift för åtta timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart.

6

Avgift för tolv timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart.

Minst 7
Premiering
0

Timavgift påförs för den extra tillsynstiden det tar
Om ett företag med årlig tillsynstid på 4 timmar eller mer uppnått
0 poäng vid två på varandra följande ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget ett kolumnsteg åt vänster. Fyra på varandra följande ordinarie tillsynsbesök 0 poäng ger
ytterligare en kolumnstegsförflyttning åt vänster.
Om ett företag med årlig tillsynstid på 3 timmar eller mindre uppnått 0 poäng vid
första ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget ett kolumnsteg åt vänster. Två på
varandra följande ordinarie tillsynsbesök med 0 poäng ger ytterligare en kolumnstegsförflyttning åt vänster.
Företaget förlorar dock ett ”premierat” kolumnsteg så snart som det vid någon av de
påföljande inspektionerna erhåller 2 – 6 poäng.

6
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Checklista för erfarenhetsbedömning – hälsoskyddsverksamhet
Följande faktorer, bedömningsgrunder används vid erfarenhetsbedömning:
Efter varje ordinarie tillsynsbesök görs en erfarenhetsbedömning med ledning av följande
frågor.
Frågor med alternativa svar – hälsoskyddsverksamhet
Poäng
1. Bedömning av verksamhetens egenkontrollrutiner
a) Inga brister noterades i egenkontrollrutinerna

0

b) Rutinerna för egenkontroll behöver förbättras

1

c) Dokumentation av egenkontrollrutiner behöver kompletteras

1

d) Dokumenterade rutiner för egenkontroll saknas trots krav enligt

2

förordning (1998:901)
2. Bedömning av åtgärder sedan senaste tillsynsbesöket
a) Ändamålsenliga åtgärder har vidtagits mot tidigare avvikelser,

0

alt. Tidigare avvikelser har ej noterats.
b) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot samtliga tidigare

1

avvikelser
c) Ändamålsenliga åtgärder har inte vidtagits mot några tidigare

2

avvikelser
3. Bedömning i övrigt från aktuell inspektion
a) Inga brister upptäcks vid inspektionen

0

b) Mindre brister noterades, vilka vanligen inte kräver extra tillsynstid.
c) Större brister noterades som kan kräva extra tillsynstid

1
2

7
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Erfarenhetsbedömningens påverkan på tillsynstid och avgift
Utifrån ovanstående bedömning
Poäng

Resultat – hälsoskyddsverksamhet

1

Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift.

2

Ingen omedelbar påverkan på tillsynstid eller avgift.

3

Verksamhetsutövaren får en varning i inspektionsrapporten om att extra tillsynstid
kan påföras om bristerna inte har åtgärdats inom meddelad tid. Timavgift påförs för
den extra tillsynstiden det tar.

4

Avgift för tre timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart.

5

Avgift för fyra timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart.

6

Avgift för sex timmars extra tillsynstid faktureras omedelbart.

Premiering
0

Om ett företags huvudsakliga verksamhet med årlig tillsynstid på 4 timmar eller mer
uppnått 0 poäng vid två på varandra följande ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget
ett kolumnsteg åt vänster. Fyra på varandra följande ordinarie tillsynsbesök 0 poäng
ger ytterligare en kolumnstegsförflyttning åt vänster.
Om ett företags huvudsakliga verksamhet med årlig tillsynstid på 3 timmar eller
mindre uppnått 0 poäng vid första ordinarie tillsynsbesök flyttas företaget ett kolumnsteg åt vänster. Två på varandra följande ordinarie tillsynsbesök med 0 poäng
ger ytterligare en kolumnstegsförflyttning åt vänster.
Företaget förlorar dock ett ”premierat” kolumnsteg så snart som det vid någon av de
påföljande inspektionerna erhåller 2 – 6 poäng.
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2021-09-09

Dnr 66/2019-041

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Förbundsdirektionen

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter
Förslag till beslut
1. Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter att gälla från och med 1
januari 2022.
2. Taxan överlämnas till förbundsmedlemmarna för fastställande.
Handlingar som ingår i beslutet
• Förslag till taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande
produkter den 13 september 2021.
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen ska förslag på förändrade taxor lämnas till
medlemskommunerna senast 30 september.
Förbundskontoret har upprättat ett förslag till reviderad taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande produkter
Förändringarna är gulmarkerade och har angetts med kursiv text. Text
som ska tas bort har strukits över.

VMMF1000, v1.0, 2011-03-30

Bedömning
Under avsnittet Avgiftens erläggande har texten förtydligats med att avgift för prövning ska betalas i förskott av sökande.

Postadress

Box 19
732 21 Arboga

Besöksadress

Gunnarsrovägen 2

Telefon

0589-67 02 00
0227-67 02 00

Internet

www.arboga.se
www.kungsor.se
miljo.bygg@vmmf.se

Bankgiro

703-3707

Org.nr

222000-2881
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2 (2)

För att taxan ska motsvara de kostnadsökningar på 2,0 % som förbundet
har för sin verksamhet i enlighet med den strategiska ekonomiska planen
2022-2024 behöver taxans timavgift höjas från 1 060 kronor till 1 080 kronor

Eva Carlstedt Ståhl
Förbundschef

Maria Frejhed
Enhetssamordnare miljöoch hälsoskyddsenheten
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Dnr 66/2019-041

Taxa för verksamhet enligt lag om
tobak och liknande produkter

VMMF5000, v2.0, 2011-12-10

Fastställd av kommunfullmäktige i Arboga den 26 november 2020, § 163
Fastställd av kommunfullmäktige i Kungsör den 30 november 2020, § 199

2021-09-13
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3

Sida 355 (389)

1

Taxa för verksamhet enligt lag om tobak och liknande
produkter

1.1
Inledande bestämmelser
Avgifter enligt denna taxa erläggs för Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds (nedan kallat förbundet) verksamhet enligt lag om
tobak och liknande produkter.
Förbundet får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats som
anges i den ekonomiska flerårsplanen för det innevarande kalenderåret.
Procentsatsen motsvarar ett genomsnitt av personalkostnadsökningar och
konsumentprisindex. Utgångspunkt för indexuppräkningen är januari
månad 2020 2021.
1.2
Avgiftsskyldig
Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig eller
tillståndspliktig näringsverksamhet med tobak och liknande produkter.
1.3
Timavgift
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan (timavgiften) 1 080 1 060
kronor per timme kontrolltid. För inspektioner, mätningar och andra
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar,
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.
1.4
Prövning
Avgift för handläggning av ansökan om
tillstånd enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och
liknande produkter tas avgift ut med
följande belopp
Avgift för handläggning av anmälan enligt
5 kap. 15 § lag om tobak och liknande
produkter tas avgift ut med följande belopp

5

8x1

1xh
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1.5
Avgift för tillsyn i övrigt
För förbundets tillsyn i övrigt tas avgift
ut enligt följande
Årsavgift (tillstånd)

5xh

Årsavgift (anmälan)

2xh

Inspektioner och andra tillsynsinsatser med
anledning av att verksamhetsutövaren
bryter mot villkor, eller inte åtlyder
förelägganden eller förbud eller som
föranleds av extraordinära händelser, ingår
inte i den fasta årsavgiften.

timavgift

Årsavgiften betalas i förskott och avser kalenderår. Timavgift debiteras i
efterhand efter utfört tillsynsbesök.
För handläggning och expediering med delgivningsman debiteras
fast avgift:

1xh

1.6
Nedsättning av avgift
Om samma verksamhet även är avgiftsskyldig till förbundet för kontroll
av vissa receptfria läkemedel och/eller folköl tas hel avgift ut enligt lag
om tobak och liknande produkter. Avgiften enligt de övriga taxorna sätts
då ned till hälften.
Om det finns särskilda skäl får förbundet med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller
efterskänka avgiften.
1.7
Avgiftens erläggande
Avgift för prövning ska erläggas i förskott av sökanden. Avgift tas inte ut
för en ansökan som återkallats innan handläggningen har påbörjats. En
halv avgift tas ut för en ansökan som återkallas där handläggningen har
påbörjats. Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås.
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till förbundet. Betalning ska
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.
1.8
Verkställighetsfrågor m.m.
Västra Mälardalens myndighetsförbunds beslut om avgift kan överklagas
till Länsstyrelsen.

6
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Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021 2022.
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Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-10-04

KS 2021/425

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot
olyckor samt tillsyn och tillståndsgivning enligt
Lagen om brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsten Mälardalen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige antar föreslagna taxor för
Räddningstjänsten Mälardalen att gälla från och med den 1 januari 2022.

Sammanfattning
Räddningstjänsten Mälardalen har tagit fram förslag på taxor från och med
den 1 januari 2022. De kompletta föreslagna taxorna finns beskrivna i sina
respektive bilagor med tillhörande tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
RTMD 2021-09-21 § 60 Tillsynstaxor

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef

Skickas till
Räddningstjänsten Mälardalen

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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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2021-09-21

Sammanträde med

Förbundsdirektionen för RTMD

Sekreterare

Gisela Stockhaus

Ärende
Tillsynstaxor
V Medlemskommunerna

§60

RTMD § 60
Dnr 2021/160-RTMD-132
Förebyggande chefen Sabine Hedlund redogjorde för taxornas uppbyggnad och
hur differentieringen är tänkt att fungera. Ekonomichefen Katrin Mellberg
förklarade modellen för taxornas uppräkning.
BESLUT
Direktionen beslutar att lämna förslaget vidare för beslut i samtliga
medlemskommuner kommunfullmäktige med införandet av nya taxor och
avgifter från den 1 januari 2022
------

Vid anteckningarna

Gisela Stockhaus
Sekreterare
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Datum: 2021-08-30
Dnr: 2021/160-RTMD-132

Räddningstjänsten Mälardalens taxa för tillsyn enligt Lagen om skydd mot
olyckor samt tillsyn och tillståndsgivning enligt Lagen om brandfarliga och
explosiva varor
Timtaxa uppgår till 1100kr/h för 2022 enligt prislista med diarienummer 2021/675-RTMD-132.

Tillsyn
1

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)
Ärendetyp tillsyn

Grundtaxa
LSO

Timtaxa
kr/h

Kommentarer

1.1

Nivå 1 - Mindre omfattning1

5 775 kr

1 100 kr

Industrihotell med <3
verksamheter, tillkommande
verksamheter till 0,5
tim/verksamhet. En
fastighetsägare med flera
verksamhetsutövare

1.2

Nivå 2 - Normal omfattning2

7 425 kr

1 100 kr

1.3

Nivå 3 - Omfattande tillsyn3

9 075 kr

1 100 kr

1.4

Nivå 4 - Mycket omfattande4

13 475 kr

1 100 kr

1.5

Organisationstillsyn

6 875 kr

1 100 kr

1.6

Tillsyn i samband med remiss

3 025 kr

1 100 kr

1.7

Tillsyn av enskilda förhållanden

3 025 kr

1 100 kr

Enbart tillsynsbesökstid kan
vara aktuellt att använda i
enstaka fall, då används rakt
timkostnad för faktisk
besökstid.
På förekommen anledning dvs
uppdagade brister samt
räddningsvägar, garage,
bostad, vind, sophus etc.
Enbart tillsynsbesökstid kan
vara aktuellt att använda i
enstaka fall, då används rakt

1

Ex. Mindre industri, mindre butiker, mindre restauranger, mindre samlingslokaler utan alkohol, mindre
förskolor, flerbostadshus
2 Ex. Vårdboenden, hotell, skolor, gemensamhetsboenden, samlingslokaler
3 Ex. Kulturhistoriska byggnader, nattklubbar, större samlingslokaler, höga byggnader, större industri
4 Ex. Farlig verksamhet, sjukhus, anstalter
Räddningstjänsten Mälardalen
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BESÖKSADRESS Vallbyleden 9



TELEFON VXL 021-39 82 00



E-POST info@rtmd.se



www.rtmd.se

Sida 361 (389)

timkostnad för faktisk
besökstid.

2

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ärendetyp tillsyn

Grundtaxa

2.1

Nivå 1 Brandfarlig vara - Mindre hantering5

4 675 kr

Timtaxa
kr/h
1 100 kr

2.2

Nivå 2 Brandfarlig vara – Normal hantering6

6 325 kr

1 100 kr

2.3

Nivå 3 Brandfarlig vara – Omfattande hantering7

7 425 kr

1 100 kr

2.4

Nivå 4 Brandfarlig vara – Mycket omfattande
hantering8

11 275 kr

1 100 kr

2.5

Nivå 1 Explosiv vara - Liten hantering9

4 675 kr

1 100 kr

2.6

Nivå 2 Explosiv vara – Mindre hantering10

6 325 kr

1 100 kr

2.7

Nivå 3 Explosiv vara - normal omfattning11

7 425 kr

1 100 kr

2.8

Nivå 4 Explosiv vara – omfattande hantering12

11 275 kr

1 100 kr

Kommentar

5

Ex. Restaurang eller skola
Ex. Automatstation drivmedel, handel, mindre industri/verkstad med mindre hantering av brandfarlig vara.
Verksamhet med enstaka lösa behållare eller cistern.
7 Ex. Bensinstation bemannad, fordonsgasstation, lager, industri eller motsvarande. Hantering av flera lösa
behållare och cisterner.
8 Ex. Större sjukhus/processindustri eller liknande verksamhet med omfattande och/eller komplex hantering av
brandfarlig vara.
9 Ex. Stenspräckare, PU max 1000st etc.
10 Ex. Fyrverkeriförsäljning, ammunitionsförsäljning etc.
11 Ex. Enstaka förråd.
12 Ex. Flera förråd med hantering klass 1.1 eller omfattande och/eller komplex hantering av explosiv vara.
6
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3

Taxor enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE), vid samordnad tillsyn.
Ärendetyp, Tillsyn
LSO13
Nivå 1 - Mindre
omfattning

Grundtaxa
LSO
5 088 kr

Timtaxa
Kr/h
1 100 kr

3.2

Nivå 2 - Normal
omfattning

6 738 kr

1 100 kr

3.3

Nivå 3 - Omfattande
tillsyn

8 250 kr

1 100 kr

3.4

Nivå 4 - Mycket
omfattande

12 375 kr

1 100 kr

3.5

Organisationstillsyn

6 188 kr

1 100 kr

3.6

Tillsyn i samband med
remiss

2 613 kr

1 100 kr

3.7

Tillsyn av enskilda
förhållanden

2 475 kr

1 100 kr

Ärendetyp, Tillsyn LBE

Grundtaxa
LBE
3 025 kr

Timtaxa
Kr/h
1100

3.1

3.8

Nivå 1 Brandfarlig vara Mindre hantering

3.9

Nivå 2 Brandfarlig vara –
Normal hantering

3 988 kr

1100

3.10

Nivå 3 Brandfarlig vara –
Omfattande hantering

4 675 kr

1100

3.11

Nivå 4 Brandfarlig vara –
Mycket omfattande
hantering
Nivå 1 Explosiv vara Liten hantering

6 875 kr

1100

3 025 kr

1100

Nivå 2 Explosiv vara –
Mindre hantering

4 125 kr

1100

3.12

3.13

13

Kommentarer
Industrihotell med <3 verksamheter,
tillkommande verksamheter till 0,5
tim/verksamhet. En fastighetsägare med
flera verksamhetsutövare

Enbart tillsynsbesökstid kan vara aktuellt,
då används rak timkostnad per påbörjad
15 minuter
På förekommen anledning dvs
uppdagade brister samt räddningsvägar,
garage, bostad, vind, sophus etc. Enbart
tillsynsbesökstid kan vara aktuellt att
använda i enstaka fall, då används rak
timkostnad per påbörjad 15 minuter
Kommentarer

Se Tillsyns taxa LSO och LBE för exempel på verksamheter inom varje nivå
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3.14

Nivå 3 Explosiv vara normal omfattning

4 675 kr

1100

3.15

Nivå 4 Explosiv vara –
omfattande hantering

6 875

1100

Tillägg
Tillsynsavgiften utgörs av en grundtaxa som innefattar uppstart av ärende, förberedelsetid, restid, besök
på plats och efterarbete med upprättande av tjänsteanteckning efter besöket. Timtaxa utgår för efterarbete
utöver det som ingår i grundavgiften, debitering på påbörjad 15 minutersperiod.
Vid samplanerad tillsyn utgörs tillsynstaxan av en grundtaxa för LSO och en grundtaxa för LBE. Vid efter
arbete sker timdebitering per påbörjad 15-minutersperiod.
För komplicerade tillsynsärenden eller för ärende som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan eller
för särskilt tidskrävande ärenden ska individuell tidsberäkning tillämpas. I tidsberäkningen ska den faktiska
tiden användas som debiteringsunderlag, dock ska schablontiden på 0,5 timme restid användas. Särskilt
tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats.
För platsbesök där motparten inte dyker upp så debiteras 2 timmar a timtaxan.
Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer/startar.

4
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Tillstånd
Ärendetyp, Tillstånd LBE14
Brandfarlig vara
4.1
Nivå 1 - Mindre hantering

Grundtaxa

Komplettering av
tillståndsansökan15

5500,00

2200,00

4.2

Nivå 2 – Normal hantering

6600,00

2200,00

4.3

Nivå 3 – Omfattande
hantering

9900,00

2200,00

4.4

Nivå 4 – Mycket omfattande
hantering

13750,00

3300,00

Kommentarer

Explosiv vara
4.5

Nivå 1 - Liten hantering

3850,00

2200,00

4.6

Nivå 2 – Mindre hantering

6050,00

2200,00

4.7

Nivå 3 - normal omfattning

7150,00

2200,00

4.8

Nivå 4 – omfattande
hantering

8250,00

3300,00

4.9

Godkännande av
föreståndare/deltagare m.m.
för explosiv vara

2200,00

4.10

Mindre komplettering av
befintligt tillstånd (ej utökning
av tid), kortare tillfälligt
tillstånd för brandfarlig/
explosiv vara

2750,00

4.11

Avslag av tillståndsansökan

3300,00

Övrigt
Gäller för upp till 5
personer. Vid fler sker
timdebitering per påbörjad
15-minutersperiod.
1100,00

14

Se Tillstynstaxa LBE för exempel på verksamheter inom varje nivå
Vid åtgärd som kräver upprättat dokument med kompletteringsbegäran och förlängd handläggningstid för
räddningstjänsten.
15
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Tillägg
Rörlig timtaxa kan tillämpas vid särskilt komplicerad handläggning eller vid stora brister vid platsbesök som
kräver omfattande uppföljning, timdebitering sker per påbörjad 15-minutersperiod.
Vid ofullständiga ansökningar debiteras en taxa för komplettering av ansökan utöver grundtaxan.
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Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (1)

Datum

Diarienummer

2021-10-08

KS 2021/424

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Revisionsreglemente - Räddningstjänsten
Mälardalen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag: Kommunfullmäktige beslutar att anta det
föreslagna revisionsreglementet för Räddningstjänsten Mälardalen under
förutsättning att det antas av övriga medlemskommuner.

Sammanfattning
Räddningstjänsten Mälardalen har inkommit med ett förslag till
revisionsreglemente framarbetat av sina revisorer, vilket enligt
förbundsordningen ska antas av respektive medlemskommuns
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08
Revisionsreglemente och förbundsordning

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Josephine Härdin
Kanslichef

Skickas till
Räddningstjänsten Mälardalen
Samtliga medlemskommuner

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: 24 september 2021
Diarienr: 2021/770-RTMD-132

Räddningstjänsten Mälardalen - revisionsreglemente
Revisionens formella reglering
§1
För revisionsverksamhet gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, förbundsordning samt detta
reglemente.

Revisorernas antal och organisation
§2
Samtliga medlemmar i Räddningstjänsten Mälardalen (nedan förbundet) utser en revisor.
Fullmäktige i medlemskommunerna väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när
revisorerna efter femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och
avlämnat revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.
§3
Revisorerna utser självständigt en ordförande och en vice ordförande för mandatperioden.

Revisorernas uppgifter
§4
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Revisorernas ekonomi och förvaltning
§5
Förslag till revisorernas budget upprättas gemensamt med BU.
§6
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de regler som
gäller för kommunal nämnd.

Revisorernas sakkunniga biträden
§7
Revisorerna anlitar själva, inom ramen för fastställd budget, sakkunniga till sin granskning i den omfattning
som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Revisorerna beslutar själva om
upphandling.
§8
Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de sakkunniga som
biträder revisorerna.
Revisorernas arbetsformer
§9
Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till sammanträden i ärenden
om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även sakkunniga och andra experter samt
förtroendevalda till dessa sammankomster.

Räddningstjänsten Mälardalen
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§ 10
Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. Revisor som
önskar delta på distans anmäler detta till ordförande som avgör om så är möjligt, deltagande på distans
kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att alla närvarande kan
se och höra varandra på lika villkor.
§ 11
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. Ordförande
ansvarar för att anteckningar upprättas.
§ 12
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. Ordförande ansvarar
för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordförande och annan revisor. Revisorerna kan besluta att en paragraf i protokollet
ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.
§ 13
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är eniga
om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av ordföranden och av ytterligare en person revisorerna utser.

Revisorernas rapportering
§ 14
Revisionsberättelsen lämnas till direktionen och samtliga medlemmars fullmäktige senast vid den tidpunkt
som medlemskommunernas fullmäktige bestämmer.
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas granskning.
§ 15
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen och samtliga medlemmars fullmäktige.
§ 16
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sina granskningar till direktionen. De sakkunnigas rapporter
samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs kommunstyrelsen och fullmäktiges presidium i
samtliga medlemskommuner så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svarar för vidare
spridning till fullmäktiges ledamöter.
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas revisionsberättelsen. I
revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt hör till
revisionsberättelsen.
Rapporterna bör även läggas in på förbundets och samtliga kommuners hemsidor.
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Revisorerna och direktionen
§ 17
Revisorerna och företrädare för direktionen (BU) har regelbundna överläggningar, minst två gånger per år.

Revisorernas arkiv
§ 18
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av direktionen fastställt
arkivreglemente.
§ 19
Revisorerna är personuppgiftsansvariga och skall utse dataskyddsombud.

Reglementets giltighet
§ 20
Reglementet gäller från 2022-01-01 tills dess respektive medlemskommuns fullmäktige fattar annat beslut.
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Datum

Diarienummer

2021-10-04

KS 2021/430

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

marko.ravlic@kungsor.se
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Delårsbokslut per 31 augusti 2021 - Kungsörs
kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att tilläggsanslag beviljas med totalt 7 048 tkr
enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag
Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen sker ur kommunstyrelsens
utrymme för löneökningar.

Sammanfattning
I Kommunstyrelsens budget återfinns utrymme för den årliga
lönerevisionen. Totalt uppgår kostnadsökningen för samtliga nämnder och
Kommunstyrelseförvaltningen till 7 048 tkr. Av den totala
kostnadsökningen avser 529 tkr ett engångsbelopp till lärarna inom Barnoch utbildningsnämnden. Engångsbeloppet kommer att återföras till
Kommunstyrelsens utrymme för löneökningar inför 2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
KF 2020-11-30 § 196 Budget 2021 med plan 2022 - 2023 för Kungsörs
kommun

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Marko Ravlic
Tf. Ekonomichef

Skickas till
Ekonomichef
Ekonomiavdelningen

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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Datum

Diarienummer

2021-10-04

KS 2021/430

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Nämnderna och kommunstyrelsen har till följd av den årliga löneöversynen
fått ökade kostnader motsvarande 7 015 tkr och fördelas enligt nedan:
Nämnd

Kostnadsökning Varav
engångsbelopp

Barn- och utbildningsnämnden

2 829 tkr

Socialnämnden

3 480 tkr

Kommunstyrelsen
Totalt

496 tkr

706 tkr
7 015 tkr

496 tkr

I Kommunstyrelsens budget återfinns utrymme för den årliga
lönerevisionen. Kostnadsökning som tillkommer nämnderna och
Kommunstyrelseförvaltingen kommer finansieras ur utrymmet för
löneökningar. Av den totala kostnadsökningen på 7 015 tkr avser 496 tkr ett
engångsbelopp till lärarna inom Barn- och utbildningsnämnden.
Engångsbeloppet kommer att återföras till Kommunstyrelsens utrymme för
löneökningar inför 2022. Tilläggsanslaget för nämnderna och
Kommunstyrelsen beviljas från 1 maj 2021.
På grund av en miss av lönekontoret tillkommer det ytterligare en kostnad
på 33 tkr till Barn- och utbildningsnämnden då engångsbeloppet är
pensionsgrundande. Kommunstyrelsen avser därmed att även finansiera den
kostnadsökningen från 1 september 2021. Även denna kostnadsökning
kommer att återföras till Kommunstyrelsens utrymme för löneökningar inför
2022.
Per den 1 maj 2021:
Barn- och utbildningsnämnden: +2 829 tkr
Socialnämnden: +3 480 tkr
Kommunstyrelsen: +706 tkr
Kommunstyrelsens utrymme för löneökningar: -7 015 tkr
Per den 1 september 2021:
Barn- och utbildningsnämnden: +33 tkr
Kommunstyrelsens utrymme för löneökningar: -33 tkr
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Datum

Diarienummer

2021-10-04

KS 2021/430

Ert datum

Er beteckning

Inför 2022:
Barn- och utbildningsnämnden: -529 tkr
Kommunstyrelsens utrymme för löneökningar: +529 tkr
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Datum

Diarienummer

2021-09-28

KS 2021/205

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

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

Kommunstyrelsen

Arrangemangsbidrag - Berättarfestivalen 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att begära en kompletterande ekonomisk rapport,
efter att arrangemanget har genomförts för att ta beslut om bidragets storlek.
Rapporten lämnas till och slutgiltligt beslut fattas av kultur- och fritidschef
Mikael Nilsson på delegation.

Sammanfattning
Kungsörs film och teaterförening ansöker om bidrag 40 000 kr till
kulturarrangemanget berättarfestival.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
Arrangemangsbidrag - Berättarfestivalen 2021

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Mikael Nilsson
Kultur- och fritidschef

Skickas till
gunilla@aurusell.se

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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ANSÖKNINGSBLANKETT
ARRANGEMANGSBIDRAG

Föreningsuppgifter
Föreningens namn

Kontaktperson

Kungsör Film och teaterförening

Gunilla A.Aurusell

Postadress

Postnummer och ort

c/o Aurusell Åsgatan 22

736 31 Kungsör

Telefonnr

Postgiro/Bankgiro

0707913981

5131-8921 Bankgiro

Tillhör riksorganisation

E-post/hemsida

Riksteatern

gunilla@aurusell.se

Arrangemang
Kortfattad beskrivning av föreningens arrangemang

Kp622 v 1.0 041012

Bifogar beskrivning och budget i mail till Lina Ekdal

OVANSTÅENDE UPPGIFTER DATAREGISTRERAS
Postadress

Telefon

Internet

736 85 Kungsör

0227-600 000

www.kungsor.se

Bankgiro
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ANSÖKNINGSBLANKETT
ARRANGEMANGSBIDRAG

Budget för arrangemanget (kostnader och utfall)
Sammanställning över festivalens kostnader

Vad/När Antal Kostnad Summa kostnad
Kursdagar i sept 2 st 4 500 9 000
Fredagen 8 okt 4 professionella berättare Barn 20 000
Lördagen 9 okt 4 professionella
berättare 20 000
Hyra TMT Lördagen 5 000
Gage och milersättning till amatörberättare 6 stycken 1500
9 000
Lunch och kaffe 8-9 nov
Egen insats 50 5 000
Grafisk formgivning och tryck av folder o affischer 12 000 12 000 12 000
Del summa 80 000
Intäkter Lördagskväll TMT 90 bilj. x 100 sek -9 000
Erhållit från
Region Västmanland
-30 000
Summa kostnad för festivalen 41 000
Arrangemangsbidrag söks
Hos Kungsörs Kommun 40 000

Underskrift
Ort

Underskrift av arrangemangsansvarig

210407

Kungsör

Gunilla A.Aurusell

Kp622 v 1.0 041012

Datum (år-mån-dag)

OVANSTÅENDE UPPGIFTER DATAREGISTRERAS
Postadress

Telefon

Internet

736 85 Kungsör

0227-600 000

www.kungsor.se

Bankgiro
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arrangerar i samarbete med kommunen ett tiotal offentliga film- och teaterföreställningar varje år.
Verksamheten finansieras med hjälp av biljettintäkter och kommunala anslag

Kungsör 2021 04 07
Ansökan om projektmedel till ett kulturarrangemang i Kungsör för 2 dagars
BERÄTTTARFESTIVAL på under Kungsörs KULTURVECKA v 40.
Berättarkonsten bygger på samspel. För det är först i mötet med lyssnaren som
berättelsen får liv. Det är då varje lyssnare gör sin egen tolkning av det som
berättas. Så är det fler än en lyssnare i rummet finns det fler än en tolkning av
berättelsen. Det märks tydligt då en berättelse berättas vidare till nästa lyssnare.
Den muntliga berättelsen lever sitt eget liv då den fortsätts att berättas.
Det har berättats mycket i hemmen och mycket mer för 1900 talet då både radion
och TV tog över berättandet. Den naturliga samlingen kring den värmande elden
försvann succesivt.
Men berättandet har/ är alltid varit ett viktigt kulturellt kitt. Det är inte underligt
att för 3500 år före Kristus berättades det i Kina en variant av Askungesagan.
För det är samma berättartrådar oavsett var i världen människorna befinner sig,
Så som att ” Övervinna monstret”, resan från ”misär till rikedom”, ” sökandet”
”resan och hemkomsten”. ”Återfödelsen” har vi i vår kristendom.
Komedin och tragedin.
Den grekiske dramatikern Euripides skrev tragedin MEDEA, den skildrar myten om
hur Medea genomför en blodig hämnd mot sin otrogne man Jason. Pjäsen hade
premiär vid Dionysos festivalen 431 f.Kr. och spelas än i dag, det är den har
premiär på Göteborgs stadsteater den 25 mars 2021 men blev inställd p g a
pandemin.
Kungsörs film och teaterförening vill under 2 dagar i oktober få berättandet att dyka
upp på olika plaster på orten. Berättarna är både professionella och amatörer.
Det konstnärliga innehållet garanteras då projektet kommer att lägga workshops
under lördag/söndag, tidig höst, för amatörberättarna. Maria Arnadottir är
utbildare under dessa två dagar.
Redan nu är arbete igång att skapa en grafisk profil för festivalen.
Uppdrag lämnats till A.R.V. bild och form.
När den profilen är skapad kommer en Facebook sida för festivalen att läggas upp.
Den samlade informationen om festivalen kommer att läggas upp på Facebook men
även IRL på biblioteket som blir knutpunkten för festivalen.
Publiken kommer att engageras då vi på sista kvällen kommer att ha ”Öppen mick”
och vem som får där den som vill kan få sina 7 minuter till sin egen berättelse.
På de platser vi kommer att ha berättelser kommer det alltid att finnas tillgång till
kaffe och en bulle. D v s tid för reflekterande samtal.
Vi vill skapa BUZZ tidigt dvs. redan i vår kommer vi att ge ut information och att
alla arrangörer är trygga och gladeligen berättar om sitt kommande evenemang.
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Planeringen med att samla intresserade arrangörer startade redan under januari
2020.
Den 5 februari 2020 på utbudsdagen i VÄSTERÅS, knöts kontakter med Maria
Arnadottir. Bollplank för mig blev Maria Arnadottir som har utbildat berättare och
stött berättarfestivalers start.
Maria har jag varit i kontakt med vid flertal tillfällen och under de samtalen har vi
byggt upp en grundstruktur för en berättarfestival på liten ort.
Det första var att koncentrera sig till max två dagar och utnyttja alla scener som
orten har. Natur, torg, caféer, pubar, skolor och traditionella scener.
Så den 17 april 2021 ska vi samlas, alla intresserade arrangörer för en planering av
dagarna.
Festivalen går av stapeln i kommunens kulturvecka.
De som vill vara med och arrangera samlas den 17 april på TEAMS.
Sarah Vegna, författare som har ett stort kontaktnät bland våra västmanländska
författare.
Cornelia Wingarhed, har café Wingarhed och vill arrangera berättar aktiviteter hos
sig.
Släktforskarna, genom Gunilla Göransson som spårar bakåt i tiden och där finns
det händelser värda att lyftas upp för publik.
Annika Gustavsson ABF, sökte sig till att vara med om festivalen efter att det
hintas om den på Facebook.
ABF bjuder in Ingegerd Svednell amatörteaterkonsult i Region Västmanland.
Kungsörs Bibliotek, Ulf Hölke och de har en liten peng öronmärkt för
berättarfestivalen.
Helena Öberg Carlsson som arbetar med litteratur på Region Västmanland.
Helenas uppdrag är att få igång berättarfestivaler i Västmanland och därför vill hon
deltaga och stödja vår idé om att starta Kungsörs berättarfestival
Film och teaterföreningens styrelse kommer att aktivt deltaga i festivalen.
Maria Gage – teaterkonsulent på Västmanlandsteatern.
Kristian Bircanin / kommer att delta om kulturjournalist.
Maria Arnadottir, skådespelare, berättare och regissör, med stor erfarenhet av
berättande och berättarfestivaler.
Jag, Gunilla A.Aurusell är producent och festivalchef, för festivalen från början till
slut, och med mig är föreningens kompetenta styrelse.
Så inalles är det 17 personer som kommer att lägga planen för berättarfestivalen.
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Festivalen är en blandning av
Berättarrazzior
- På kommunens skolor under fredagen den 8 okt. Razzia är ett oväntat (för
eleverna) besök av en berättare
Bokade berättarbesök
- På kommunens vårdboenden-runt gamla bilder (finns 200 000 inskannade bilder
från Kungsör från glas plåtar till färgbilder att samtala kring)
Berättelse för småbarn – Förskolan
- Samling på biblioteket och delta i sagoberättande.
Berättelser på historisk plats
- Kungsudden, vår historiska plats med många tidsåldrars berättelse. Kring
Modellen som visar Kungsgårdens alla byggnader anno 1600.
Berättelser i några av våra kyrkor
Tre berättarföreställningar
- med professionella berättare.
Nå ut i länet innan och efter festivalen.
Utnyttja Facebook och våra lokala filmare.
Detaljerna kommer att spikas efter att arrangörerna berättar om sina planer den 17
april.
Ekonomi för festivalen
Av Kungsörs kommun har projektet redan erhållit 9,500 sek som stöd till det
förberedande arbetet. (KS beslut 2021 01 11).
Vad/När

Antal

Kostnad

Summa kostnad

Konsultsamtal
Inspiratör 17 april
Övernattning
Kungsörs torp
Reseersättning

5 timmar
Heldag
2 nätter

450/ timme
4 500
2 000

2 250
4 500
2 000

Skåne/Västmanland 1 000
ToR

Maria Arnadottir

1 000
Del summa

Beslut i KS
11 jan 2021

Ges av
kommunen

-

9 500
+ 9 500

Berättarfestivalens två dagar behöver ekonomiskt stöd för att kunna genomföras Då
alla evenemang är tänkta att vara gratis utom lördagens arrangemang på Thor
Modéen teatern
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Sammanställning över festivalens kostnader
Vad/När
Kursdagar i sept
Fredagen 8 okt
Lördagen 9 okt
Hyra TMT
Gage och milersättning till
amatörberättare
Lunch och kaffe 8-9 nov
Egen insats
Grafisk formgivning och
tryck av folder o affischer
Intäkter

Summa kostnad
Arrangemangsbidrag söks
Hos Kungsörs Kommun

Antal
2 st
4 professionella berättare
4 professionella
berättare
Lördagen
6 stycken

12 000

Lördagskväll TMT

Kostnad
4 500
Barn

Summa kostnad
9 000
20 000
20 000

1500

5 000
9 000

50

5 000

12 000

12 000

Del
summa
90 bilj. x
100 sek

80 000

Erhållit från
Region Västmanland
för festivalen

-9 000
-30 000
41 000
40 000

Återrapportering
Efter avslutad festival sker en beskrivning av festivalen samt ekonomisk
redogörelse.
Lite guldkant som vi skulle kunna be att få hjälp med är
Vi skulle kunna ha en högtidlig start på Västmanlands första berättarfestival.
Vem kan klippa band och hålla tal? Någon känd person i Västmanland?
Få berättafestivalen att få fäste i Västmanland genom att ge en budkavle o sända
den vidare till en annan kommun för året 2022.
Bjuda in kommunen och överlämna budkavlen vid evenemang på lördagen.
Fria funderingar för att få till det lilla extra utöver berättandet.
För Film och teaterföreningen och våra medarrangörer till Berättarfestivalen 8-9 okt
i år
Vänligen
Gunilla A.Aurusell
Ordf i Kungsörs Film och teaterförening//Mobil 070 791 39 81
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Datum

Diarienummer

2021-10-15

KS 2021/398

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

rune.larsen@kungsor.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förvaltning

Försäljning av fastighet - Domaren 6
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ger Kungsörs KommunTeknik AB i uppdrag att säljea
fastigheten Domaren 6 enligt taxan för tomtmark samt
förrättningskostnaden.

Sammanfattning
Samordnande chef på KKTAB Lisa Asu Ahlin visade förslag på en
möjlig tomt för bostadsbyggande vid Hornsgatan. Kommunen äger
fastigheten, Domaren 6. Detaljplanen tillåter byggnation av lägenheter. Idag
finns den enda centralt placerade återvinningsstationen på den tomten. FTI,
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som ansvarar för
återvinningsstationen, vill flytta stationen till en annan plats i kommunen.
Teknisk chef har dialog med FTI och den sk. Sveatomten (korsningen
Hornsgatan /Runnavägen) är förslagen till FTI. FTI håller på att titta på
förutsättningarna för detta.
Plankommittén är positiva till försäljning av fastigheten.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse
KS PLAN 2021-09-07 § 13 Detaljplan Domaren 6, Fastighet vid
Hornsgatan

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Rune Larsen
Teknisk chef

Skickas till
Claes-Urban Boström

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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Protokollsutdrag
Beslutande organ

Kungsör Kommunstyrelsens plankommitté
Sammanträdesdatum

2021-09-07

§ 13 Detaljplan Domaren 6,Fastighet vid
Hornsgatan
Diarienummer KS 2021/398

Beslut
Plankommittén är positiva till försäljning av fastigheten på Hornsgatan, dp
Domaren 6. Teknisk chef får i uppdrag att föreslå FTI en ny plats till
återvinningsstation i centrum.

Sammanfattning
Samordnande chef på KKTAB Lisa Asu Ahlin visade förslag på en
möjlig tomt för bostadsbyggande vid Hornsgatan. Kommunen äger
fastigheten, dp Domaren 6. Detaljplanen tillåter byggnation av
lägenheter. Idag finns den enda centralt placerade återvinningsstationen på
den tomten. FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som ansvarar för
återvinningsstationen, vill flytta stationen till en annan plats i kommunen.
Plankommittén är positiva till försäljning av fastigheten.
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Datum

Diarienummer

2021-10-08

KS 2019/396

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

josephine.hardin@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Lägesrapport gällande tidigare revision Uppföljning av samverkan mellan skola och
individ- och familjeomsorg avseende barn och
unga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tackar för rapporten.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen önskar regelbundna rapporter för hur samverkan
utvecklas medan skolan och individ- och familjeomsorgen kring barn och
unga. En lägesrapport har nu inkommit från socialnämnden som beskriver
bland annat regelbundna samverkansmöten, gemensamt studiebesök i
Kolsva och en gemensam halvdag på temat Tidiga och samordnade insatser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08
SN 2021-09-28 § 93 Rapport - samverkan mellan skola och individ- och
familjeomsorg kring barn och unga

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

Sida 386 (389)
Dokumenttyp

Sida

Tjänsteskrivelse

1 (2)

Datum

Diarienummer

2021-09-20

SN 2019/103

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

Christer.zegarra-eriksson@kungsor.se
Individ- och familjeomsorgen
Socialförvaltningen

Socialnämnden

Lägesrapport kring samverkan mellan socialoch barn och utbildningsförvaltningen
Förslag till beslut
Socialnämnden tackar för rapporten och överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen önskar regelbundna rapporter för hur samverkan
utvecklas medan skolan och individ- och familjeomsorgen kring barn och
unga.
En lägesrapport har tagits fram av vilken framgår vad som gjorts, bl.a.
regelbundna samverkansmöten, gemensamt studiebesök i Kolsva och en
gemensam halvdag på temat Tidiga och samordnade insatser.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-20

Christer Zegarra Eriksson
Områdeschef

Skickas till
Kommunstyrelsen, inkl tjänsteskrivelse

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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Datum

Diarienummer

2021-09-20

SN 2019/103

Ert datum

Er beteckning

Ärendebeskrivning
Det genomförs sedan våren regelbundna samverkansmöten var 4:e vecka
mellan rektorerna i åk 4-9 och enhetscheferna från myndighet och öppenvård kring barn, unga och familj. Detta för att underlätta samverkan i de
ärenden och insatser vi tillsammans genomför.
Ett gemensamt studiebesök till Malmaskolan i Kolsva gjordes i september
med rektorer Kung Karl och enhetschefer IFO Barn, unga och familj. Syftet
var att tillsammans lära av ett där omtalat framgångsrikt elevhälsoarbete. Ett
uppföljningsmöte är inbokat under kommande vecka för att sammanfatta
delar som eventuellt skulle kunna vara intressanta för Kungsör att tillämpa.
En gemensam halvdag för fysisk träff/workshop planerad på temat Tidiga
och samordnade insatser, utförs under v.45. Här närvarar elevhälsoteam,
myndighet och öppenvård barn, unga och familj. Syftet är att professionerna
möts och lär känna varandras roller, mandat och arbetsuppgifter som ett led
i arbetet med det tidigare beslutade samverkans- och rutindokumentet.
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Datum

Diarienummer

2021-10-04

KS 2020/467

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

anne.pettersson@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Meddelanden - Avtal 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelanden till handlingarna.

Sammanfattning
Avtal som undertecknats efter föregående sammanträde i kommunstyrelsen



Förlängning av avtal – Företagshälsovård. Dnr KS 2021/440
Avtal gällande möblering och service i och kring
kommunfullmäktigesammanträden i Kungsör. Dnr KS 2021/454

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Anne Pettersson
Registrator/Administrativ assistent

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227- 60 02 17

212000-2056
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Datum

Diarienummer

2021-10-10

KS 2020/459

Ert datum

Er beteckning

Vår handläggare

Adressat

anne.pettersson@kungsor.se
Kansliet
Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsen

Meddelanden - Sveriges Kommuners och
Regioners cirkulär 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga meddelandena till handlingarna.

Sammanfattning
Sveriges Kommuners och regioners redovisade cirkulär som kommit in efter
föregående sammanträde till kommunstyrelsen.
21:35 Budgetförutsättningar för åren 2021-2024
21:36 Premie för TGL-KL 2022

Claes-Urban Boström
Kommundirektör

Anne Pettersson
Registrator/Administrativ assistent

Postadress

Besöksadress

Webb

Telefon, växel

Telefon, direkt

Organisationsnr

736 85 Kungsör

Drottninggatan 34

www.kungsor.se

0227-60 00 00

0227- 60 02 17

212000-2056

