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Kommunstyrelsen

2017-04-24

§
Svar på motion – Stoppa artiklar som innehåller mikroplaster (KS 2016/338)
Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie Andersson,
Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund, samtliga (C) föreslår i en
motion att Kungsörs kommun
-

snarast inför ett inköpsförbud av hygien- och rengöringsartiklar
som innehåller mikroplaster

-

på olika sätt ska medverka till ökad information till allmänheten om effekten av produkter som innehåller mikroplaster

Exempel på produkter som kan innehålla mikroplaster är duschgelé, peelingkrämer, tandkräm, raklödder, deodoranter och olika
rengöringsmedel.
Kommunfullmäktige överlämnade motionen till kommunstyrelsen
för beredning.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslog i december 2016 att motionens första förslag om inköpsförbud skulle avslås och andra
förslag om medverkan till ökad information ska bifallas. Förslaget
var att uppdrag skulle ges till upphandlingsansvariga att inventera
förekomsten av mikroplaster i de produkter som används i kommunens verksamheter och att via kommunens informationskanaler
informera om mikroplaster, dess påverkan och hur man kan undvika dem.
Kommunstyrelsen återremitterade dock ärendet till förvaltningen
för
-

en inventering/genomgång av förekomsten av mikroplaster i de
produkter som i dagsläget används i kommunens verksamheter
innan beslut kring motionen fattas

-

bedömning av om och hur det är möjligt att fasa ut förekomsten av mikroplaster.

Kommunstyrelsens förvaltning har……

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-04-24

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Madelene Ericsson, Petter Westlund, AnneMarie
Andersson, Gunnar Karlsson och Eleonor Westlund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-10-10, § 163
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2016-12-02
• Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-19, § 257 (Återremiss)
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-xx-xx

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige……

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-10-05

KS 2016/338

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (2)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Miljöstrateg Therés Andersson

Förslag till svar på motion – Stoppa artiklar som
innehåller mikroplaster
Inledning
Ärendet angående ett förbud mot mikroplaster har återremitterats till förvaltningen från kommunstyrelsen för:
•
•

En inventering/genomgång av förekomsten av mikroplaster i de produkter
som i dagläget används inom kommunens verksamheter
Bedömning av om och hur det är möjligt att fasa ut förekomsten av
mikroplaster

Allmänt om mikroplaster
Mikroplastpartiklar kan tas upp av djur som lever i vatten. Laboratorieförsök har
visat en rad negativa effekter på djuren, som minskat födointag, inflammationer,
samt negativ påverkan på djurens energilagring, nervsystem och reproduktion.
I december 2015 beslutade USA om en federal lag med förbud mot mikroplaster i
kosmetiska produkter. Flera stater i USA har redan infört förbud mot mikroplaster i kosmetika. Sverige har stöttat tidigare förslag om att reglera mikroplaster i
kosmetiska produkter på EU-nivå, som dock ännu inte har antagits.
Mikroplaster från kosmetiska produkter som kroppsskrubb och duschgel utgör
enligt osäkra uppskattningar cirka 0,1 procent av mikroplasterna i vattenmiljön.
Det finns i dag gott om tillgängliga alternativ till mikrokorn av plast i kosmetika,
och branschen har inlett en frivillig utfasning.1
Med kosmetiska produkter menas: Ämnen eller blandningar som är avsedda att
appliceras på människokroppens yttre delar (överhud, hår och hårbotten, naglar,
läppar och yttre könsorgan) eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem eller förändra deras utseende, skydda dem, bibehålla dem i gott skick eller korrigera kroppslukt.2

1
2

Kemikalieinspektionen 2017
Läkemedelsverket 2017-10-03

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (2)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

I takt med konsumenternas medvetenhet och efterfrågan på mikroplastfria produkter kan man se att många producenter frivilligt börjar fasa ut dessa ingredienser i sina produkter.
Kemikalieinspektionen har även föreslagit ett förbud enligt lag för användning av
dessa ämnen i just kosmetiska produkter.
Förvaltningens ställningstagande
Förvaltningen ställer sig positiv till att fasa ut mikroplaster från den kommunala
verksamheten.
En inventering av befintliga mikroplaster i kosmetiska produkter på varje enhet
är dock mycket resurskrävande och inte i proportion till den effekt det skulle ge.
Ur miljösynpunkt är det bättre att använda de produkter som redan köpts in i
verksamheterna än att kassera dem på grund av att de innehåller mikroplaster.
Däremot bör inga nya sådana produkter köpas in utan en kontroll görs av
huruvida det förekommer mikroplaster eller inte.
Vårt förslag är att i kommande kommunala upphandlingar rörande kosmetiska
produkter bör ett förbud mot mikroplaster alltid finnas med. Därför föreslås att
VMKF, för Kungsörs kommuns räkning, alltid ska upphandla mikroplastfria
kosmetiska produkter.

Förslag till beslut
1. Uppdrag ges till kommunstyrelseförvaltningen att utarbeta ett förslag till plan
för att fasa ut mikroplaster från kommunens verksamheter.
2. Uppdrag ges till upphandlingsenheten på VMKF att för Kungsörs kommuns
räkning alltid upphandla mikroplastfria kosmetiska produkter.

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

§
Svar på motion – Feriepraktik till alla gymnasieungdomar under 18 år (KS 2017/105)
Anna-Karin Tornemo (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att garantera alla gymnasieungdomar under 18 år
feriepraktik.
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som
ett led i beredning har socialnämnden lämnat ett yttrande. De
konstaterar att det idag finns för få antal feriearbetsplatser inom
kommunen och det saknas budget för en utökning enligt motionens
förslag. Socialnämnden föreslår att motionen ska avslås och att
nämnden ska få i uppdrag att utreda frågan vidare med innebörden
att antalet feriearbetesplatser ska utökas och att en organisation för
hantering av detta ska byggas upp. I övrigt noteras bl.a.
-

det krävs minst en fördubbling av antalet platser om motionen
ska kunna genomföras, vilket motsvarar en ökad kostnad för
socialnämnden med en halv miljon per år. I den summan är
inte medräknat en justering av timlönen.

-

enligt uppgift i media ligger Kungsör, med en lön på 65 kronor
per timme, lägst bland kommunerna i Västmanland

-

det är svårt att ordna fram platser och handledare till alla
ungdomar då den ordinarie personalen har semester

-

en jämnare fördelning av platserna inom kommunens alla
förvaltningar är nödvändig om förslaget ska vara genomförbart

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Anna-Karin Tornemo
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-03-13, § 48
• Socialnämndens protokoll 2017-09-26, § 112

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige avslår motionen men ger socialnämnden i
uppdrag att utreda frågan vidare med innebörden att
- antalet feriearbetsplatser ska utökas och
- en organisation för hantering av detta ska bygga upp

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

2017-03-09

Motion till kommunfullmäktige Kungsör

Alla gymnasieungdomar under 18 år som ansöker om feriepraktikplats bör beviljas en sådan!
I Kungsörs kommun har gymnasieungdomar sedan lång tid haft möjlighet att göra feriepraktik under
sommarlovet. Budgeten för feriepraktiken är dock konstant vilket medför att när årskullarna varierar i
storlek så kan kommunen hamna i en situation där antalet sökande blir större än vad som finns medel
avsatt för i budget. För att kunna garantera alla sökande en plats så bör kommunen fatta ett generellt
beslut om att alla som ansöker om feriepraktik också ska beviljas sådan.
I dagsläget kan feriepraktik ansökas för en årskull (detta år ungdomar födda år 2000). Vi från
Vänsterpartiet skulle vilja utöka möjligheten att ansöka om feriepraktik till att också omfatta de
ungdomar som är födda året innan och som inte hunnit fyllt 18 år. Detta då arbetsmarknaden för
minderåriga är mycket begränsad och möjligheten att få ett sommarjobb innan man fyllt 18 år är liten.

Vi yrkar
att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att garantera alla
gymnasieungdomar under 18 år feriepraktik.

_____________________
Anna Karin Tornemo (V)

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

§
Svar på motion – Genomförandeplan av
kommunens framtida omsorgsbehov
(KS 2017/342)
Jenny Andersson (KD), Madelene Fager (C) och Stellan Lund (M)
anser att en översyn av behoven av platser i äldreomsorgen bör
startas omgående. De föreslår i en motion att
- en genomförandeplan genomförs av kommunens framtida
behov av omsorg och
- kommunen ser över privata alternativ
Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Som
ett led i beredningen har socialförvaltningen lämnat ett yttrande.
Av det framgår att ett arbete i linje med detta redan startat. Den 18
september samlades politiker och tjänstemän för en genomgång av
nuläget samt med en avslutande gemensam diskussion om
planeringen för framtiden. Ett omfattande arbete ska göras för att
ta fram både kort- och långsiktig planering av kommunens
framtida omsorgsbehov.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Motion från Jenny Andersson, Madelene Fager och Stellan
Lund
• Kommunfullmäktiges protokoll 2017-09-11, § 137
• Socialförvaltningens yttrande 2017-09-20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad, då planering på
både kort- och långsiktig av kommunens framtida omsorgsbehov
inom äldreomsorgen redan har påbörjats.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

§
Skattesats 2018 (KS 2017/411)
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före november månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser.
Beslutsunderlag

Följande utgör underlag i ärendet:
• Kommunfullmäktiges protokoll 2016-11-07, § 176
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2017-10-09, § 8

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2018 till oförändrat 22:03 per skattekrona.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

§
Delårsbokslut per den 31 augusti 2017
(KS 2017/401)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till delårsbokslut per den 31 augusti 2017 mot bakgrund av nämndernas/förvaltningarnas och de kommunala bolagens redovisningar.
Sammantaget indikerar bokslutet ett positivt resultat för kommunen på årsbasis om 2 miljoner kronor (3 miljoner kronor sämre än
budgeterat).
Verksamheterna redovisar ett överskott på 6,3 miljoner kronor per
den 31 augusti. På årsbasis beräknas (i miljoner kronor) i
förhållande till budget;
-

-

Justerandes sign

Barn- och utbildningsnämnden +0,8

-

Den nyöppnade Förskoleavdelningen Smultrongården saknar budget, men behövs fortsatt under hösten. Merkostnaden beräknas kunna täckas inom egen ram.

-

Grundskolan beräknas gå med underskott på grund av flyttkostnader och behov av mer stödinsatser än beräknat.

-

På gymnasiet beräknas ett större överskott på grund av färre elever än budget. Stort avhopp från årskurs ett är ett
problem som ekonomiskt innebär dubbla kostnader om de
börjar om i årskurs ett.

-

Särskolan beräknas gå med underskott. Fler elever har skrivits in i särskolan än budgeterat och ytterligare en ökning
sker från hösten.

Socialnämnden +2,0

-

Nämnden har ett sparkrav på 2 0250 000 kronor, vilket ser
ut att nås till årets slut

-

Ett större överskott beräknas på individ- och familjeomsorgen som till största del beror på vakanta tjänster och att
verksamheten inte behövt anlita bemanningsföretag. Även
en statlig förstärkning till personal inom barn och ungdom
har bidragit till överskottet. Kostnaden för försörjningsstöd
har minskat.
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

-

-

HVB-hemmens resultat visar ett underskott trots besparingskrav. Orsaken är omställningskostnader och kostnad
för vikarier. Verksamheten har inte lyckats dra ner på
bemanningen i den takt som var önskvärt.

-

Vård och omsorg visar ett överskott på cirka en miljon
vilket delvis beror på en förstärkning genom statsbidrag
och vakanta tjänster.

Kommunstyrelsen +1,2
-

De politiska kostnaderna beräknas bli lägre än budget p.g.a.
färre möten än beräknat.

-

De gemensamma kostnaderna beräknas bli ca 800 tkr lägre
än budget i huvudsak beroende på tillfällig vakans inom
sekretariatet, lägre kostnader för fortbildning och
rehabilitering på personalområdet och sänkt bemanning
inom ekonomienheten i samband med föräldraledighet

Prognosen för finansen är 2 miljoner kronor lägre än budgeterat.
Skatteintäkterna försämras på grund av att skattekraften minskar.
Den kommunalekonomiska utjämningen är inte heller positiv.
Både kostnads- och inkomstutjämningen var kraftigt negativa i
SKL:s höstprognos. Pensionskostnaderna ökar jämfört med budget
vilket beror på att skulden ökar p.g.a. nya livslängdsprognoser.
Kommunen har återsökt momsbidrag för 2014-2016 på totalt tre
miljoner kronor för hyreskostnader. Återsökningarna var inte
budgeterade.
Balanskrav och god ekonomisk hushållning beräknas kunna uppfyllas, men det finansiella målet om en procent av skatter och
bidrag beräknas inte kunna uppfyllas utan beräknas bli 0,4 procent.
För kommunens helägda bolag beräknas resultat på årsbasis för
enligt följande (miljoner kronor):
- Kungsörs Kommunföretag AB
+0,1
- Kungsörs Fastighets AB
+6,5
- Kungsörs KommunTeknik AB
+1,5
- Kungsörs Vatten AB
+1,5
För förbunden beräknas följande på helår (miljoner kronor):
- Västra Mälardalens Myndighetsförbund
+ 0,7
- Västra Mälardalens Kommunalförbund (varav renhållningen -2,5)
- 2,2
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

Revisorerna har fått delårsbokslutet för granskning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förslag till delårsbokslut
• Delårsrapport augusti 2017 för Kungsörs Fastighets AB
• Delårsrapport augusti 2017 Kungsörs KommunTeknik AB
• Delårsrapport augusti 2017 Kungsörs Vatten AB
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 Västra Mälardalens
Kommunalförbund
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
• Delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Kungsörs Grus AB
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll
2017-10-09, § 7

KS BB beslutsförslag

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger delårsbokslutet per den 31 augusti
2017 med godkännande till handlingarna.

Godkänd delårsrapport redovisas som KS-handling nr xx/2017.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Förslag till
Delårsbokslut
Kungsörs kommun
Augusti
2017
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Viktiga händelser
Styrande dokument som ändrats/antagits 2017:
- Grönstrukturplan för Kungsörs kommun
- Ägardirektiv för år 2017 i bolagskoncernen
- Biblioteksplan 2016-2018
- Regler och taxa för uthyrning av husvagnsplatser vid Oxgatan i Kungsör
- Arbetsordning för kommunfullmäktige
- Arbetsordning för styrelse och nämnder
- Kriskommunikationsplan för Kungsörs kommun
- Regler för färdtjänst
- Nya bastaxor för tomter och mark i Kungsörs kommun
- Kompetensförsörjningsplan för Kungsörs kommun och bolagskoncernen 2017-2021
- Tillämpningsanvisningar till Reglemente för intern kontroll
Kommunfullmäktige har beslutat tillföra ett femte kommunmål för 2017 och resterande mandatperiod.
Målet är ”Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska
arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med december 2016 som bas”.
De ekonomiska ramarna för 2017 har minskats för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden.
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner arbetar för utökad samverkan. Ett antal prioriterade områden
har tagits fram. Kommunerna ansöker om att få vara försöksområde och få dispens från viss
lagstiftning för att underlätta samverkan.
Kommunfullmäktige har ändrat ett tidigare beslut kring det fortsatta planeringsarbetet för F-3
skolornas och förskolans organisation. Haga- och Västerskolorna ska vara F-3 skolor utan
förskoleavdelningar. Inriktningen för förskolan ska vara att nuvarande Västergårdarnas och
Kungsladugårdens förskolor ersätts med annat alternativ.
Verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp i Kungs-Barkaröområdet har utökats norrut till
Överby.
Kommunens borgensåtande till Västra Mälardalens Kommunalförbund har utökats och är nu 9 792 000
kronor.
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunen ska köpa fastigheten Skillinge 2:289. Avsikten är att
ett antal industritomter ska styckas av när en reviderad detaljplan för området är klar.
Nyföretagarrådgivning har startats upp tillsammans med Köping och Arboga.
Två företagsfrukostar är genomförda i samverkan med Företagarna i Kungsör.
Kommunen har ingått en samverkansöverenskommelse med Polisen och förlängt medborgarlöften
efter genomförd medborgardialog.
Det byggs en ny skola som beräknas vara klar till årsskiftet och äldreboendet på Södergården byggs ut.
Södergården beräknas vara färdigutbyggd i etapp I strax efter årsskiftet. Centrumutvecklingen etapp I
är påbörjad med start i Valskog, hela etappen ska vara genomförd till årsskiftet 2018/2019.
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Resultat per 31 augusti
Kommunen redovisar ett resultat på + 22 974 tkr per den 31 augusti, att jämföras med en budget på
+ 3 174 tkr. Semesterlöneskuld ingår med + 8 040 tkr. Per förvaltning ser resultatet ut som följer:
Ansvarsområde

2017
Avvik

Prognos
2017
helår

Avvikelse
2017
helår

(redov i tkr)

Utfall

Kommunstyrelsen
Barn- o utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma nämnder

44 953
129 259
148 348
322 561

47 333
138 741
150 816
336 891

2 380
9 482
2 468
14 329

71 000
207 751
226 344
505 095

69 800
206 951
224 319
501 070

1 200
800
2 025
4 025

Finansiering

345 535

340 064

5 471

510 096

508 096

-2 000

22 974

3 174

19 800

5 001

7 026

2 025

Resultat

Budget

Budget
2017
helår

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar per augusti ett överskott på 2 380 tkr. Semesterlöneskulden
bidrar med 319 tkr av överskottet. Resterande överskott är i huvudsak beroende på vakanta tjänster och
andra periodiseringar och säsongsbetonade kostnader som uppstår senare under året samt en
återbetalning från Västra Mälardalens Myndighetsförbund på 400 tkr.
Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde redovisar per augusti ett positivt resultat på +9 482 tkr.
Exkluderas semesterlöneskulden är resultatet i stället +4 396 tkr där den enskilt största avvikelsen finns
inom gymnasiet och beror på färre gymnasieungdomar än budgeterat.
Socialnämndens ansvarsområde redovisar per augusti ett positivt resultat på +2 468 tkr, inklusive
semesterlöneskuld. Exkluderas semesterlöneskulden är resultatet i stället -153 tkr. Det är första gången
på länge som hela socialförvaltningen är inom räckhåll för att klara sin budget och starkt bidragande är
att det nu verkar vara ordning inom Individ- och familjeomsorgen igen.
Balanskravet
Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta om en budget där kostnader överstiger intäkter. Det
budgeterade resultatet för 2017 är fem miljoner kronor plus och lever upp till balanskravet. Prognosen
för helåret är ett positivt resultat på sju miljoner kronor och överträffar balanskravet.
God ekonomisk hushållning
Kommunen har liksom de kommunala bolagen gjort överskott i många år och det måste betraktas som
en god ekonomisk hushållning. Prognosen för 2017 är än en gång ett överskott och god ekonomisk
hushållning gäller fortfarande i både kommunen och dess bolag.
Finansiellt mål
Kommunfullmäktige sänkte 2017 det finansiella målet till en procent av skatter och bidrag med
anledning av en kraftigt försämrad prognos från SKL hösten 2016. Prognosen visar på ett resultat på
plus 7 mkr vilket motsvarar 1,4 % av skatter och bidrag vilket överträffar det tillfälligt sänkta målet.
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Prognos per 31 december
Det prognostiserade resultatet per helåret uppgår till plus 7,0 mkr.
Kommunstyrelsens förvaltning räknar med att redovisa ett överskott på 1,2 mkr beroende på vakanta
tjänster, lägre utbildningskostnader och en återbetalning från Västra Mälardalens Myndighetsförbund.
Barn- och utbildningsnämnden väntas redovisa ett överskott på 0,8 mkr främst beroende på färre
gymnasieelever.
Socialnämnden beräknas göra ett överskott på 2,0 mkr fördelar sig i huvudsak på sänkta kostnader
inom Individ- och familjeomsorgen samt Vård- och omsorg.
Finansverksamheten förväntas ge ett minus på 2,0 mkr där den största posten är de minskande
skatteintäkterna i förhållande till förväntat.
Investeringar
Den enskilt största investeringen är det pågående arbetet med att bygga ut Södergårdens äldreboende.
Per augusti redovisas en upparbetad kostnad på drygt 30 mkr, ytterligare ca 25 mkr beräknas bygget
kosta. Övriga något större investeringar är utförda i mark i Skillingeområdet.

Projekt

Utfall augusti Årsbudget 2017

Återstår

30 215

55 000

24 785

Exploatering Skillinge

2 614

0

-2 614

Mark Skillinge 2:289

2 574

1 667

-907

Ombyggnad Södergården

606

0

-606

Ombyggnad centrum etapp 1

295

0

-295

Gymnastikredskap Sporthallen

159

100

-59

Mark Hammaren 15

81

0

-81

Inköp nytt ekonomisystem

41

0

-41

0

0

0

-13

0

13

36 572

56 767

-4 590

Nybyggnad Södergården

Mark Torpa Prästgård
Medfinansiering Citybanan

Summa investeringar

Lån- och borgensåtaganden
Det finns ingen låneskuld i kommunen. Kommunen borgar för totalt 509 mkr för lån upptagna av
VaFab Miljö (9 mkr), Kungsörs Fastighets AB (134,7), Kungsörs KommunTeknik AB (290,5),
Kungsörs Vatten AB (75,0 mkr) samt till egnahem (0,3).
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Personal
Årets viktigaste händelser
Hittills under året har fokus varit på kompetensförsörjning, ledarutveckling, fortsatta
aktiviteter för att sänka och förebygga sjukfrånvaro, medarbetarenkät, omstart av
schemahanteringssystemet Timecare och nytt lokalt kollektivavtal för flexibel arbetstid,
samt löneöversyn.
Arbete med arbetsgivarvarumärket
Med en påtaglig personalrörlighet som medför stora konsekvenser i verksamheterna blir
arbetet med att rekrytera och behålla medarbetare en prioritet.
I det som benämns arbetsgivarvarumärket ingår både arbete med marknadsföring av
kommunen som arbetsgivare och interna insatser som syftar till att vara en bra arbetsgivare
där medarbetare trivs. Olika aktiviteter i det arbetet har varit:
•
•

•

•

Workshop i januari för politiker och chefer, i syfte att utbyta tankar och idéer om
hur vi kan stärka arbetsgivarvarumärket.
Deltagande på Campusmässan i Örebro i februari. Campusmässan är en stor
arbetsmarknadsmässa som vänder sig till studerande och potentiella arbetsgivare.
Kungsörs kommuns monter tilldrog sig många intresserade och vi fick mycket
positiv respons på det sätt vi mötte intresserade.
HR-avdelningen och kommunikationsavdelningen genomför ett arbete med fokus
på hur vi ska nå och behålla svårrekryterade grupper. Nuvarande medarbetare
involveras för att ta reda på hur målgruppen upplever sin arbetsgivare, vad man
uppskattar som kan marknadsföras och för att identifiera interna utvecklingsbehov.
Målgruppsstyrd annonsering via sociala medier.

Ledarutveckling
Arbetet med ledarutveckling vilket också är en viktig del av arbetsgivarvarumärket,
fortsätter. Alla ledningsgrupper är nu igång med eget utvecklingsarbete vilket varvas med
utvecklingsinsatser för alla chefer i samband med de återkommande chefsdagarna. Under
våren har två chefsdagar genomförts.
Medarbetarskap och arbetsmiljö
Flera enheter har arbetat med medarbetarskap d v s medarbetares delaktighet, engagemang,
ansvarstagande och samspel. Medarbetarskap kan förklaras som en del av ledarskapet.
Bemötande
Under maj månad genomfördes en telefon- och e-postundersökning i Kungsörs kommun
som visar att vi förbättrat vårt kundbemötande per telefon och servicen via e-post på
samtliga områden. Undersökningen mäter hur personer som kontaktar oss upplever
svarstider, bemötande, tillgänglighet, servicegrad med mera. Resultatet är mycket
glädjande och kan ha påverkats av att vi under 2016 och början på 2017 aktivt arbetat med
att förbättra bemötandet i organisationen.
Medarbetarenkät
Under våren genomfördes den återkommande medarbetarenkäten. Medarbetarenkäten
innehåller frågor som rör arbetets värde, mål och resultat, arbetsmiljö, kunskap och
utveckling, inflytande och delaktighet, ledarskap, hälsa och aktivitet samt bemötande och
kommunikation. Bemötande och kommunikation var ett nytt frågeområde sedan tidigare
enkäter. Resultatet var generellt något bättre än förra medarbetarenkätens resultat (2015).
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Alla chefer ska tillsammans med sina arbetsgrupper vidare analysera resultaten för att
sedan arbeta vidare med förbättringar.
Omstart av gemensamt schemaverktyg
Arbetet med omstart av gemensamt schemaverktyg i KAK har fortsatt under våren. De har
varit ett omfattande arbete som inte varit helt problemfritt. Syftet är att få en effektivare
användning av det gemensamma schemaverktyget som idag främst används inom vård- och
omsorgsverksamheterna.
Lokalt kollektivavtal för schemahantering
Under våren pågick även ett arbete med att sluta ett lokalt kollektivavtal med Kommunal
knutet till schemahanteringen och som medger en flexibel arbetstidsmodell. Avtalet
innebär i korthet att medarbetare kan lägga sina egna scheman och för att det ska fungera
praktiskt över tid så finns möjlighet att ha ett plus- och minussaldo av timmar.
Löneöversyn
Löneöversyn har genomförts för samtliga avtalsområden under april, maj och juni.
Arbete med att sänka och förebygga sjukfrånvaro
Arbetet med att sänka och förbygga sjukfrånvaro inom vård och omsorg har fortsatt. Det har handlat
om snabbare uppföljning av enskilda medarbetares korttidsfrånvaro och olika individuella insatser för
att få tillbaka långtidssjuka eller avsluta anställningar då arbetsförmåga saknas. När det gäller långa
sjukskrivningar ser vi nu en tydlig nedgång i hela kommunen. Flera medarbetare är tillbaka i tjänst helt
eller på deltid. Ett antal medarbetare har via samarbetet med försärkringskassan och
arbetsförmedlingen fått stöd att gå vidare med annan sysselsättning utanför kommunen.
Sett till hela kommunen var i januari 51 personer frånvarande i längre sjukfrånvaro och i augusti 36
personer. I augusti 2016 var motsvarande antal 45 personer.
Korttidsfrånvaron har oroande nog inte minskat. I början av året var korttidsfrånvaron högre än
motsvarande tid 2016 med drygt 70 personer frånvarande per dag för att sedan sjunka under senare
delen av våren och sommaren. Frånvaron har sedan ökat till ca 60 personer frånvarande per dag i slutet
av augusti. Trenden följer ett årstidsbundet mönster delvis beroende på infektioner. Utöver det är det
inte bara arbetssituationen som är orsaken. I många fall handlar det om hela livssituationen och många
upplever idag en allmän stress i tillvaron. Under våren har ett antal medarbetare i kommunen deltagit i
ett forskningsprojekt om att förebygga stress och utbrändhet. Forskningsprojektet som drivs av
Linnéuniversitetet samt SKL handlar om att personer som är i riskzonen för utmattning och utbrändhet
med hjälp av kollegiala samtalsgrupper ska hitta strategier för att förebygga stress och
utmattningssyndrom. Utvärdering av projektet kommer att ske vid årsskiftet. Planen är att kommunen
ska använda metoden för fler medarbetare.
Personalrörlighet
Påverkan av personalrörlighet märks alltmer i verksamheterna. Under januari t o m augusti
har 82 medarbetare slutat i kommunen. Av dessa var 18 pensionsavgångar. Alla dessa
avgångar har inte kunnat ersättas på grund av att sökande med rätt kompetens saknas. Idag
finns ca 20 tjänster som saknar behöriga personer. Under perioden har vi annonserat drygt
100 tjänster men samma tjänster har då utannonserats flera gånger. Till tjänster som kräver
utbildning och viss kompetens har ca 30 % av de sökande haft den efterfrågade
kompetensen. Här syns en tydlig skillnad och minskning mot tidigare år.
Det är många arbetsgivare som konkurrerar om sökande och mycket handlar om att hitta
rätt kanaler för att nå sökande. Ett tidsbegränsat avtal slöts som kommer att utvärderas
under hösten för att om möjligt sedan kunna omförhandlas till att gälla tillsvidare.
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Framtidsperspektiv
Arbetet med insatser som ryms inom begreppet arbetsgivarvarumärket fortsätter.
Kompetensförsörjningen är ett högprioriterat område både utifrån att pensionsavgångarna blir fler och
att personalrörligheten ökat.
Arbetet med att minska och förebygga sjukfrånvaro måste fortsätta och utvecklas med tydligare
insatser.
Sjukfrånvaro
Nedan redovisas den totala sjukfrånvaron enligt den obligatoriska
sjukfrånvaroredovisningen (sjukfrånvaro i % av total arbetad tid) till och med augusti 2017.
Den totala sjukfrånvaron har ökat i jämförelse med motsvarande tid, januari till och med
augusti 2016 och 2015.
Åldersgrupp
0 - 29
30 - 49
50 år och äldre
Totalt
Kvinnor
Män

2015

2016

2017

5,5
4,6
8,7
6,3
5,3
3,8

8,0
7,0
9,8
7,2
7,0
4,1

5,1
9,3
11,2
7,4
7,7
4,8
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Målsammanfattning
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Kommunen ska ha minst 8500 invånare år
2018 och 9000 invånare år 2025

DELÅR -tom augusti
Befolkningsutveckling
tom juni 8 558 invånare

PROGNOS- helår
målet 8 500 invånare är
uppnått

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

Kommunens resultat tom
augusti: 22 974 tkr

Prognos: 7 026 tkr,
vi överträffar målet på 1,0
%

Andelen elever som är
behöriga till
gymnasieskolan har ökat
med 5,5 %
Det genomsnittliga
meritvärdet har minskat
med 3,2 %. Mätningar av
trivsel och trygghet sker
under hösten
Torget i Valskog,
Centrumutvecklingens första etapp och
torget i Valskog ska vara klara under 2018 byggnation pågår
Centrum i Kungsörs tätort
enligt plan
Startbesked antaget
Upphandling under hösten
-17
Kommunövergripande
Kommunen ska i samverkan med
plan för samarbete kring
Arbetsförmedlingen och näringslivet,
arbetsmarknads-åtgärder
arbeta för att minska arbetslösheten de
närmaste två åren med två procent årligen är framtagen.
Arbetslöshet tom augusti
med december 2016 som bas
11,4 %
Arbetslöshet dec -16
6,8 % i åtgärd
11, 4 %
4,6 % öppet arbetslösa
Arbetslöshetsmål dec -19
7,4 %
I skolan ska kunskapsresultatens nivå,
trivsel och trygghet öka varje år med 2015
som basår

En mer utförlig
redovisning kommer att
ske till årsbokslut

Byggnation våren -18
Klart under -18

Trenden är att fler, sedan
dec -16 kommit i åtgärd
och att den öppna
arbetslösheten något
börjat sjunka, om än
knappt märkbart

Kommentar till resultatredovisning av kommunfullmäktiges mål
Verksamheterna har under året arbetat fokuserat med flertalet aktiviteter för att nå fullmäktiges mål.
Till delårsbokslut till och med augusti har arbetet lett oss en bra bit på väg.
Prognosen på helår visar att delmål för befolkningsutvecklingen, 8500 invånare, kommer att vara
uppnådd och centrumutvecklingen, etapp ett, genomförd 2018.
Utifrån fullmäktiges mål har samtliga styrelser och nämnder formulerat egna mål och
resultatredovisningen till och med augusti för dessa bifogas delårsbokslutet som en bilaga.
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Nyckeltal

Perspektiv

Kvartalsrapport nyckeltal
Q1
Q2
Mål/Budget Kommentar

Medborgare
Befolkningsutveckling, antal
Kö till särskilt boende, antal
Kö till LSS-bostad, antal vuxna
Kö till seniorboende
(utan beslut), antal
Kö till förskolan, antal
Besök biblioteket, antal
Försörjningsstöd, kr
Öppna insatser vuxna, kr
Instutionsvård barn och unga,
kr
Medarbetare
Sjukfrånvaro, totalt %
Kvinnor, %
Män, %
Miljö
Energiförbrukning KKTAB
fastigheter, kWh/m2
Kostnad drift och underhåll per
m2, gata kr/m2
Kostnad drift och underhåll per
m2, park kr/m2
Inköp av ekologiska livsmedel,
andel %
Bilpoolen- andel förnybart
bränsle %
Tjänsteresor med egen bil, kr

8 505
1,7
4

8 558
2
3

17,5
18 782
(247/dag)
1 378 823
798 344

18
14 878
(236/dag)
2 838 006
1 172 982

6 000 000
1 000 000

1 330 624

2 248 101

5 546 000

8,79 %
9,47 %
5,83 %

7,03 %
7,61 %
4,66 %

< 7,89 %

-

46,27*

99,86

-

7,25*

11,99

-

4,41*

4,94

26,7

29,4

30

BUF+SF

97
-

93
91 008

100
Minskning

100 år 2030
varje år

7,1*

1,0

av resultatet

Ekonomi
Resultat, % av skatter och
bidrag
________________________________
– ingen uppgift
*uppgiften redovisas tom augusti

8 500 år 2018
0
0

9 000 år 2025

ökning 13 %
Q1-Q2
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Kommunkoncernen
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering förutsatt
att kommunen har en ägarandel om minst 20%.
Förutom kommunen ingår Kungsörs Kommunföretag AB, Kungsörs KommunTeknik AB, Kungsörs
Vatten AB och Kungsörs Fastighets AB till 100 %, Kungsörs Grus AB till 25% och Västra
Mälardalens MyndighetsFörbund till 40 % i koncernredovisningen. Procentantalen anger kommunens
ägarandel.
Koncernens resultat för årets första åtta månader uppgick till +38 970 tkr (+24 585 år 2016) tkr. Det
extrema överskottet efter 8 månader beror till stor del på redovisning av semesterlöneskuld och att det
under sommaren varit lågsäsong i driftskostnader av olika slag, tex har anläggningar varit stängda och
olika underhållskostnader i bolagen har legat nere under semesterperioder. Prognosen för koncernen är
att helåret slutar på ca +10 mkr.
Västra Mälardalens Kommunalförbund, Vafab Miljö AB och Kommuninvest redovisas inte då
kommunens ägarandel understiger 20 %.
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Förvaltningsberättelse
Organisation Kungsörs kommun 2017

Kommunstyrelsens
förvaltning

Valnämnd
Kommunrevision

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelse
Barn- o
utbildningsnämnden

Barn- o
utbildningsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Ordförande
Kommunrevision
Kommunfullmäktige
Valnämnd
Kommunstyrelse
Barn- o utbildningsnämnd
Socialnämnd

Håkan Sundström
Gunilla Aurusell
Dan Stigenberg
Per Strengbom
Mikael Peterson
Marie Junttila

Förvaltningschefer
Kommunstyrelsens förvaltning
Barn- o utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Claes-Urban Boström
Fredrik Bergh
Paméla Strömberg-Ambros
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Kommunstyrelsens verksamhet
Viktiga händelser
Kommunstyrelsen har antagit en handlingsplan för arbetet med våldsbejakande extremism i Kungsörs
kommun under 2017.
Kommunstyrelsen har gett Kungsör KommunTeknik AB i uppdrag att bygga om torget i Valskog inom
ramen för centrumutvecklingen, etapp 1.
Kommunledningen har fått mandat att arbeta vidare med frågan om hundlekgård. Inriktningen är att
detta ordnas i anslutning till Kungsörs hundklubbs nya lokaler.
Kommunstyrelsen har antagit Regional digital agenda – där målsättningen är ”Ett Västmanland där
tillgängliga digitala tjänster möjliggör ett enklare liv för alla på lika villkor”. Nästa steg är att ta fram
en regional handlingsplan.
Kommunstyrelsen har genomfört en världsmiljövecka och kommunen har beviljats statsbidrag för två
nya LONA-projekt.
Ett flertal aktivitetsgruppsmöten (mellan föreningar, ABF, Svenska kyrkan och kommunen) med fokus
på årets evenemang har hållits.
Den 8 april arrangerades UKM-festival (Ung Kultur Möts) i Arboga. 6 st. grupper/artister på scen
varav 5 av dem var från Kungsör d.v.s. 27 ungdomar. Ca 100 i publiken
Skillinge badplats har fått nya badbryggor och en ramp för rörelsehindrade till badsäsongen 2017.
Den 20-21 maj hölls Kungsörs konst- och hantverkssafari, kommunens största kulturevenemang under
våren. Safarin föregicks av planering, träffar och marknadsföring. Ca: 50 utställare på 25 platser runt
om i kommunen. Besökarantalet var ca: 3000.
Allsång på Kungsörstorp var i år ett närproducerat evenemang med lokala förmågor.
LED-belysning har installerats vid elljusspåren i Kungsör och Valskog. Ett utegym har anlagts i
Valskog, direkt i anslutning till motionsspåret.
Kungsörs kommun mottog 178 tkr från Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällefrågor (MUCF)
för att genomföra sommarlovsaktiviteter under sommarlovet 2017. Bidraget har nått barn i alla åldrar
från 6 år upp till 15 år. Sommarlovsbidraget har genererat 67 stycken olika aktivitetstillfällen och nått
totalt 1 110 besök/deltagande barn och ungdomar i kommunen. Bidraget har medfört hjälp till
barnläger på ridskolan, fotbollsturneringar, trolleriföreställningar, en Gröna Lundsresa, och framför allt
flera öppna mötesplatser för kommunens ungdomar,
Under perioden januari tom augusti 2017 har biblioteket haft 75 aktiviteter. Av dessa har 51 riktat sig
mot barn, ungdom och unga vuxna. Det har exempelvis erbjudits, teater, musik, sago- och
berättarstunder, bokcirklar, bokprat, filmvisningar, pyssel och slöjd, hur man gör film på
mobiltelefoner och olika tävlingar. 7 aktiviteter har riktats mot de äldre.
Besöksantalet på biblioteket har ökat med 13 % till 44 944 besökare, 242 besökare/dag.
Under hösten börjar arbetet med att utrusta medierna med RFID-taggar. Arbetet kommer att pågå fram
till årsskiftet. Biblioteket får självutlåning och hanteringen av medier underlättas.
Konsumentrådgivningen har haft 29 registrerade ärenden och 71 ggr har konsumenter varit i kontakt
med konsumentrådgivaren (telefon, e-post, besök, brev) .
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Framtid
För att göra Kungsör mer attraktivt att bo och verka i arbetar kommunen med att ta fram detaljplaner
för nya lägenheter i hamnområdet. En vision har tagits fram som pekar ut fem områden som ska
detaljplaneläggas. Läget är centralt nära Mälaren, centrum och järnvägsstationen.
Järnvägsstationen ska också bli resecentrum och stomlinjebussarna kommer under 2018 att sluta
trafikera busstationen och istället trafikera resecentrum. Området behöver anpassas för den nya
trafikeringen. Kungsör kommer att få ett modernt resecentrum med en bytespunkt för alla busslinjer
tillsammans med tågtrafiken.
För att möjliggöra expansion och nyetableringar av näringsverksamhet har kommunen köpt in 55 tusen
kvadratmeter mark vid Fabriksgatan där det finns en detaljplan som medger industri och verksamhet.
Marken skall sedan avstyckas i 8-10 industritomter, och ska vara helt klar med infrastruktur, VA och
detaljplan så att köparen bara behöver lämna in bygglov till myndighetsförbundet.
Planer finns även på att genom markbyte få tillgång till två områden som identifierats i
översiktsplanen. Dels ett område vid Kungsgatan invid Ekebyholm och dels ett område söder om E20
vid korsningen E20/Kungsgatan. Därefter ska detaljplaner tas fram och industritomter styckas av.
Under 2016 har kommunen och Företagarna diskuterat vilka som är de viktigaste områdena för att
stärka och utveckla samarbetet. Detta har sammanfattats i ett fempunktsprogram enligt följande:
• Bevara det som tagit oss hit och utveckla det ytterligare
• Göra företagsviktig information ännu mer tillgänglig och lätt att förstå
• Gemensamt marknadsföra kommunen för att locka fler företag(are) hit
• Gemensamt arbeta för fortsatt god tillväxt
• Gemensamma aktiviteter
Under 2018 fortsätter båda parter att arbeta med dessa fem punkter.
Socialförvaltningen byter verksamhetssystem under hösten som innebär nya rutiner för debitering av
avgifter. Bytet av system görs i september och innebär nya rutiner för debitering av avgifter bl a.
Under hösten fortsätter förberedelserna för byte av ekonomisystem. Bytet ska genomföras i januari i
Kungsör, Arboga, Köping, Surahammar samt alla bolag och förbund, totalt 18 organisationer.
Hösten 2017 ska ett nytt kultur- och fritidspolitiskt program tas fram. Fritidsbanken ska också startas
upp under hösten.
Kultur och fritid ska se över blanketter och regler för föreningsbidrag.
Våren 2018 börjar arbetet med att göra biblioteket till ett ”Meröppet bibliotek” dvs att biblioteket
utrustas med teknik som gör att biblioteket kan nyttjas även när det inte finns personal i biblioteket.
Kommunstyrelsens förvaltning har fått i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen titta på skolbiblioteksfrågan avseende den nya skolan. Uppdraget redovisas till
kommunstyrelsen senast i november 2017.
Kvalitet, miljö, jämställdhet
Biblioteket har som mål att erbjuda en hög kvalité bland annat i form av hög kompetens och gott
bemötande vilket ska visa sig i brukarenkäter. Under hösten kommer biblioteket att göra en
brukarenkät. Detta gäller även fritidsenheten som gör liknande enkäter vartannat år.
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Biblioteket arbetar ständigt med återvinning av returpapper, lampor, tonerkassetter och övrig
elektronik. I elljusspåren har belysningen bytts ut till LED-belysning under 2017.
Biblioteket är en garant för en levande demokrati och det märks tydligt på alla som kommer till
biblioteket för att få hjälp att hantera och orientera sig i det digitala samhället. Dagligen får
bibliotekspersonalen hjälpa till med att ansluta besökarna till Internet eller visa på olika digitala
samhällstjänster.
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Ekonomi
Verksamhet
(redov i tkr)

Utfall

2017
Budget

Avvik

Budget
helår

Prognos Avvikelse
helår
helår

Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska partier
Revision
Övrig politisk verksamhet
Delsumma politisk verksamhet

2 223
273
205
489
3 190

2 510
273
379
661
3 823

287
1
174
171
633

3 765
410
569
991
5 735

3 565
410
569
991
5 535

200
0
0
0
200

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

1 047
2 287
6 127
1 493
1 972
3 870

1 491
2 581
6 167
1 454
2 108
3 880

444
294
39
-39
136
10

2 236
3 872
9 250
2 181
3 162
5 820

2 036
3 872
9 250
2 181
3 162
5 820

200
0
0
0
0
0

16 798

17 681

883

26 521

26 321

200

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

1 138
300
584
3 046
7 519
12 586

1 048
200
617
3 074
7 674
12 613

-90
-100
33
28
156
27

1 572
300
925
4 611
11 511
18 919

1 572
300
925
4 611
11 511
18 919

0
0
0
0
0
0

1 109

1 203

93

1 804

1 804

0

Gemensam verksamhet

11 268

12 014

746

18 021

17 221

800

Kommunstyrelsens förvaltning

44 950

47 333

2 383

71 000

69 800

1 200

Kommunikationer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar per augusti ett överskott på 2 383 tkr. Semesterlöneskulden
bidrar med 311 tkr av överskottet. Politiska kostnader redovisas med stort överskott. Ett visst överskott
beräknas men en stor del av överskottet är tillfälligt och beror på att kostnader under sommaren inte
har samma takt som höst och vår. Infrastruktur och skydd redovisar också ett stort överskott beroende
på vakans inom näringsliv och stiltje under sommaren, nya kostnader kan förväntas i höst i samband
med att man påbörjar etapp I av Centrumutvecklingen.
Kultur o fritid redovisar i stor sett budget med smärre avvikelser på grund av lågsäsong.
Gemensamma verksamheter redovisar 746 tkr i överskott som till stor del beror på vakanta tjänster
men också viss periodisering.
Prognosen för de politiska kostnaderna beräknas bli 200 tkr lägre än budget pga färre möten än
beräknat. De gemensamma kostnaderna beräknas bli ca 800 tkr lägre än budget i huvudsak beroende
på tillfällig vakans inom sekretariatet, lägre kostnader för fortbildning och rehabilitering på
personalområdet och sänkt bemanning inom ekonomienheten i samband med föräldraledighet.
16

Personal
Inom kommunstyrelsens förvaltning är 32 personer anställda, två stycken arbetar deltid och övriga
heltid och tillsvidare. Medelåldern är 49,0 år och könsfördelningen är 69 % kvinnor mot 31 % män.
Sjukfrånvaron är traditionellt låg och ligger 2017 under de senaste årens sjukfrånvaro. Snittet efter åtta
månader 2017 är 1,7 % (2,7 % 2016). Ingen är långtidssjukskriven.

Inget tillbud eller arbetsskada har rapporterats under 2017 inom kommunstyrelsens förvaltning. Inte
heller under 2016 rapporterades några incidenter kopplade till arbetet.
Intern kontroll
Revisionen gjorde 2016 en granskning inom PA-området och de hade en del synpunkter. För att
underlätta för cheferna att hålla kontroll på PA-uppgifter har ett nytt rapportpaket tagits fram i ett
Business Intelligence system, Qlikview. Här kan personalansvariga se administrativa uppgifter om sin
personal, se vilken semester som är uttagen och sparad, se sjukfrånvaro och vård av barn, se
löneutbetalningar jämfört med förväntad löneutbetalning och se arbetade timmar, mertid samt övertid.
Allt framgår sammanfattat på en enda sida. Rapportpaketet används förutom av kommunen också av
KKTAB och KVAB, kommunalförbundet och Arboga och Köpings kommuner.
Kungsör har under året också skaffat en programvara som känner av om betalningar går till svartlistade
leverantörer, misstänkta bluffakturor, företag som ligger i farozonen för konkurs och stora
utbetalningar i största allmänhet. Kungsör med bolag skaffade programvaran först i KAK som ett test
på vad programvaran, Inyett, kan prestera. Övriga kommuner och förbund kommer att skaffa samma
programvara om den håller vad den lovar.
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Barn och utbildningsnämndens verksamhet
Viktiga händelser
En ny kökschef har rekryterats i samband med pensionering av annan måltidspersonal. Kökschefens
uppdrag innehåller att se över recepturen för att se över kostnader och jobba med hållbara måltider.
En nyrekrytering av skolsköterska har genomförts och tjänsten tillträddes i slutet på februari. En ny
kurator tillträder den 1 oktober. En rekrytering av skolsköterska och skolläkare till enheten VIVA har
också gjorts som en del av deras uppbyggnad av sitt elevhälsoteam.
Genom ett samarbete med biblioteket uppräder musikskolans elever regelbundet där.
Tyvärr är verksamheten uppsagd från fritidsgården i valskog från och med årsskiftet och Den framtida
lokalfrågan för fritidsgården i Valskog utreds just nu med anledning av att verksamheten är uppsagd
från nuvarande lokaler.
En ny förskola öppnades i januari 2017, Smultrongården. För att minska antalet barn i grupperna inom
förskolan har specialriktade statsbidrag erhållits.
Läsåret 2016/17 instiftades en ny utmaning för alla åk 4 och 5 i Sveriges skolor. Den heter
”Skolklassikern” och innebär att samtliga elever i en klass tillsammans skall avverka distanserna för de
fyra klassiker-motionsloppen i Sverige dvs. Vasaloppet 9 mil, Vätternrundan 30 mil,
Vansbrosimningen 3 km och Lidingöloppet 3 mil.
Björskogs årskurs två har under vårterminen varit med i Mattematchen, som är en lekfull mattetävling
för alla grundskoleelever i årskurserna 1-4 och som anordnas av ett finskt företag som utvecklar spel
för inlärning. Eleverna löser uppgifter som de får via en licensnyckel på nätet och de använder sina
iPads när de tävlar. Klassen kom på 4:e plats av 1 236 tävlande klasser i Sverige. Flera av eleverna har
tack vare tävlingen tränat på moment som man vanligtvis lär sig i årskurs 4. I Björskog ordnade skolan
i början av höstterminen en trafikdag. Alla skolans elever fick då i åldersblandade grupper
undervisning i trafikregler och trafikvett. Dagen blev mycket bra och givande, eleverna visade på goda
kunskaper om trafik och även goda kunskaper om hur man tar hand om nya elever.
Lärare från åk 1-3 på Hagskolan och Västerskolan gick igenom de nationella proven. En lyckad
kompetensutveckling. Kommunens alla grundskolor deltog i aktiviteten Mattecirkus där alla klasser
fick två pass var med Gycklargruppen Trix och vi på så sätt fick skapa en gemensam referensram och
dela en erfarenhet. Mattecirkusen var väl anpassad efter varje åldersgrupp. Hagaskolan har anställt en
musikpedagog för musik i de lägre åldrarna. Man satsar på mer musik (60 min istället för 40 min) och
ser med spänning fram mot vad det kan ge i form av olika framträdanden och shower men framförallt
hur det kan stimulera annan inlärning och ökat arbetsminne mm som enligt forskning får hjälp av att
utöva musik.
Hagaskolan provar ett tvålärarsystem en lektion i veckan i matematik. Målet är att öka resultaten i
matematik samt att ge lärarna möjlighet att diskutera bedömningar och även utveckla sin undervisning.
Västerskolan går ännu ett steg och har infört ett ”tre-lärarsystem” och ny ledning. Västerskolan har
även skapat ett trygghetsteam på skolan. Pedagogerna upplever en stor trygghet i att det finns ett team
att ta hjälp av men de är ännu inte färdigorganiserade.
Omorganisationen av Kung Karls skola från en 6-9 skola till en 7-9 skola har medfört ett stort
engagemang från framför allt berörd personals sida och flytten till nya skolan om möjligt ett ännu
större engagemang. Skolan är inne i en rekryteringsfas av ny rektor och under höstterminen är tjänsten
besatt av en tillförordnad rektor.
Det är fler ungdomar som hoppar av sin gymnasieutbildning redan i år 1. Viva kontaktar ungdomarna
och har ett inledande samtal med dem men sen finns det inte så mycket mer att erbjuda i kommunen.
Under den första delen av året har 14 nya elever börjat på introduktionsprogrammet, IM, och det totala
elevantalet är nu 61 stycken.
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Inom vård och omsorgscollege (VoC) har det under året genomförts handledarutbildning för att
säkerställa att det finns utbildade handledare när eleverna kommer ut i sitt arbetsplatsförlagda lärande,
APL. Inom VoC Västmanland pågår arbetet med att ta fram en gemensam planering för
handledarutbildning steg 2. Arbete med att utveckla samarbetet med verksamheterna inom vård- och
omsorg i Kungsör pågår, bland annat genom träffar med enhetscheferna där vi tittar på önskad
kompetensbeskrivning/arbetsbeskrivning för undersköterskor inom Kungsörs kommun.

Framtidsperspektiv
Lokaler och organisation
I och med starten av innevarande läsår ändrades grundskolans organisation till indelningen
förskoleklass - årskurs3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9. Just nu pågår ett intensivt arbete med att
förbereda flytten till den nya skolan som kommer att ske kring årsskiftet 2017/2018.
Planerna för vuxenutbildningen och gymnasiets framtid på Ulvesundsområdet börjar också
ta form. Det som återstår är en långsiktigt hållbar lösning för förskolans lokalförsörjning.
Personal
Kungsörs skolor och förskolor har en mycket hög andel komptent och utbildad personal,
men det är tydligt att det blir allt svårare att rekrytera behörig personal och med flera
pensionsavgångar på väg så kan det bli svårigheter att hitta ersättare. Förutom lön kommer
arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter att vara viktiga argument vid rekryteringarna.
Migration och integration.
Det har under våren 2017 inte varit samma ökning av antalet nyanlända som under de
senaste två åren. Det krävs dock fortfarande stora insatser inom både grundskola och
gymnasiet, det behovet kommer att finnas kvar under flera år framåt. Det
kommunövergripande arbetet med att ta fram en gemensam integrationsplan pågår
tillsammans med övriga verksamheter inom Kungsörs kommun.
Trivsel, trygghet och kunskaper.
Det övergripande målet från kommunfullmäktige handlar om trivsel, trygghet och
kunskaper. Det är de mest centrala delarna i skolans uppdrag. När de fysiska
förutsättningarna nu förbättras och flyttprocessen är avklarad kommer allt fokus att läggas
på detta.

Personal
Inom de närmaste fem åren beräknas 28 personer gå i pension. De personalgrupper som
främst berörs är lärare, förskollärare, barnskötare och måltidspersonal.
Sjukfrånvaron 2016 var 5,9 %. För västmanslands kommuner som helhet var motvarande
siffra 7,2 %. Hittills under innevarande år är sjukfrånvaron drygt 5,4%.
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Diagram över sjukfrånvaro inom barn- och utbildnings verksamheter
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Jämställdhetsarbete
Jämställdhetsarbetet inom förskolan ingår i utvecklingsområdet ”Normer, värden och inflytande”.
Förskolornas gemensamma resultat i Skolverkets skattningsverktyg BRUK (Bedömning, Reflektion,
Utveckling, Kvalitet) visar att måluppfyllelsen generellt har ökat under första halvåret med 21 % när
det gäller detta utvecklingsområde.
Totalt är nu områdets 80 målkriterier helt uppfyllda till 84 %.
I förskolornas bokanalyser har det framkommit att kommunens förskolor har ett utbud av böcker som
motverkar traditionella könsmönster.
Jämställdhetsarbetet inom grundskolan är integrerat i skolornas verksamheter och ingår som en viktig
och naturlig del i de olika ämnena liksom i likabehandlingsarbetet.
Pojkar och flickors resultat analyseras bland annat utifrån könstillhörighet och måluppfyllelse och
betyg i samtliga ämnen i åk 9 redovisas både totalt och könsuppdelat.
Vid de årligen genomförda elev- och föräldraenkäterna som redovisas i årsbokslutet särredovisas
pojkarnas och flickornas upplevelser.

Miljöarbete
Förskolornas gemensamma resultat har ökat under första halvåret. De viktigaste åtgärderna som
förskolan gjort för att nå målen är att utforma en stimulerande och mångsidig inne- och utemiljö, där
barnen fått möjlighet att pröva och träna sin motorik, koordinations-förmåga och kroppsuppfattning.
Barnen får också lära sig uppmärksamma hur faktorer som ljud, ljus och luft påverkar verksamheten.
Personalen har varit uppmärksammade på hur många barn och vuxna varje barn möter och samspelar
med under en dag, och hur det påverkar barnens trygghet, trivsel och lärande.
Miljöarbetet inom grundskolan är integrerat i skolans verksamheter och ingår som en viktig och
naturlig del i grundskolans olika ämnen.

Internkontrollplan
Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan har följts upp. Resultaten visar att
• Styrdokument fattade av BUN. Ingen avvikelse finns att rapportera.
• Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem och
Vuxenutbildning/Gymnasium. Kontroll av att inkomna anmälningar av kränkande
behandling har rapporterats skyndsamt har genomförts. Av de anmälningar som har
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•

rapporterats under vårterminen 2017 har 39 % rapporterats till huvudmannen samma
dag som händelsen har inträffat, 20 % har rapporterats dagen efter, 10 % efter två
dagar och 5 % efter tre dagar. 4 % efter fyra dagar och 2 % efter fem arbetsdagar och
19 % efter 6 eller fler dagar.
Rätt nivå på interkommunala ersättningar till externa enheter. Ingen
avvikelse finns att rapportera.

Ekonomi
Verksamhet
(redov i tkr)

Utfall

Politisk verksamhet
Musikskola/kulturskola
Fritidsgårdar
Förskola
Familjedaghem
Grundskola
Gymnasieutbildning
Särskola
Vuxenutbildning
Mistelns kök (f äldre)
Flyktingmottagande
Gemensam verksamhet
Barn- och utbildning

495
616
1 376
29 144
478
59 476
22 173
5 978
3 736
2 060
27
3 700
129 259

2017
Budget
613
679
1 505
30 156
695
63 715
26 987
4 442
3 784
1 908
-108
4 366
138 741

Avvik
117
63
129
1 012
216
4 239
4 815
-1 536
48
-152
-135
666
9 482

Budget
helår
919
1 018
2 257
44 760
1 042
95 697
40 469
6 663
5 677
2 862
-162
6 549
207 751

Prognos
helår
859
1 018
2 157
44 760
792
96 597
37 769
8 963
5 677
2 862
-162
5 649
206 941

Avvikelse
helår
60
0
100
0
250
-900
2 700
-2 300
0
0
0
900
810

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat per augusti på 9 482 tkr, varav en mycket stor del
beror på uppbokad semesterlöneskuld som minskats. Räknas semesterlöneskulden bort blir resultatet
istället plus 4 396 tkr.
Förskolan redovisar ett överskott på 1 012 tkr som i huvudsak är semesterlöneskuld. Det finns ingen
budget för den nyöppnade förskoleavdelningen Smultrongården för andra halvåret, avdelningen
öppnades för att vara tillfällig men är fortsatt öppen. Merkostnaden på drygt en miljon kronor beräknas
kunna täckas inom egen ram.
Grundskolan redovisar ett överskott på 4 239 tkr och 643 tkr exklusive semesterlöneskuld. Överskottet
beror till stor del på vakanser under våren. Exempelvis kuratorstjänsten är nu tillsatt och istället
beräknas ett underskott på grund av flyttkostnader och behov av mer stödinsatser än beräknat.
Gymnasieutbildningen redovisar ett överskott på 4 815 tkr beroende på färre elever än budget.
Prognosen för helåret är ändå en större elevkull från hösten igen vilket minskar överskottet till plus
2 700 tkr. Ett orosmoln är att antalet avhopp från årskurs ett är stort. Ekonomiskt innebär det att
eleverna drar dubbla kostnader om de börjar om i årskurs ett. Socialt kan problemet vara betydligt
allvarligare.
Särskolan redovisas med -1 536 tkr. Fler elever har skrivits in i Särskolan än budgeterat och ytterligare
en ökning sker från hösten. Prognosen slutar på -2 300 tkr.
Övergripande finns ett överskott på 666 tkr som väntas växa till 900 tkr innan årsskiftet, beroende på
att investeringar i inredning till nya skolan inte drar kapitaltjänstkostnader ännu.

21

Socialnämndens verksamhet

Viktiga händelser
Socialförvaltningen har deltagit i Kostnad Per Brukare tillsammans med ca 120 kommuner.
Under perioden påbörjades byte av verksamhetssystem från Magna Cura till VIVA. Det har varit ett
tidskrävande arbete för chefer och nyckelpersoner. Förvaltningen har också påbörjat arbetet med ett
systematiskt kvalitetsledningssystem, IT verktyget ”Kvalibas” .
Bygget av ”Nya Södergården” pågår. Det byggs 20 platser och planeras vara klart vecka sex 2018.
Ett tillfälligt lokalt kollektivavtal (TimeCare) är tecknas från och med 15 maj till och med 30
november 2017.
I mars lades korttidsvistelse utanför egna hemmet, i egen regi, för barn och ungdomar inom LSS ned.
Efter åtta månaders vakans har en ny enhetschef inom personlig assistans börjat.
IFO-barn och ungdom har slutfört deltagandet i Innovationsguiden, barns delaktighet i
utredningsarbetet med fokus på utredningsplanen. Bemanningsproblemen inom barn, ungdom och
vuxenhandläggning har upphört. Inflödet av ensamkommande barn har minskat.

Framtidsperspektiv
Personalförsörjningen är viktig. Redan nu märker verksamheterna att tillgången på personal är
begränsad och redan nästa år ses ett ökat rekryteringsbehov på grund av flera pensionsavgångar.
Förvaltningen fortsätter att kvalitetssäkra sina verksamheter ur ett brukarperspektiv med god service
och ett gott bemötande. Socialförvaltningens nya verksamhetssystem VIVA tillsammans med IBICIndividens Behov I Centrum kommer att säkra ärendeuppföljningar och öka antalet rättsäkra beslut.
Individ- och familjeomsorgen kommer att öka servicen genom att erbjuda en kunddator i receptionen
där man kan skriva ut nödvändiga handlingar som bifogas till sin ansökan om ekonomiskt bistånd.
Resursteamet utvecklar arbetet med brukaren i centrum genom att öka samverkan med brukarens
nätverk och anhöriga och samverka kring psykisk ohälsa och förbyggande arbete. Teamet fortsätter att
utveckla missbruksvården i öppenvården
HVB verksamheterna kan i framtiden komma att planeras om utifrån rådande behov, ändra
verksamheterna genom att utöka stödboendeplatser och minska HVB platser. Fördjupad samverkan
gällande ensamkommande barn, med grannkommunerna Köping och Arboga är en viktig
framtidsfråga.
Inom vård och omsorg arbetar cirka 60 procent av alla tillsvidareanställda deltid. En viktig
framtidfråga för avdelningen är ”Rätt till heltid” för att det ska gå att genomföra” krävs ett permanent
lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstidsmodell med timbank. För att klara de framtida behoven
behöver vård och omsorg minska vikarieanvändandet, både utifrån kostnader (prioriterat mål: kostnad
kring sjukfrånvaro kommunstyrelsen) och timvikariebrist. Vård och omsorg behöver förbereda sig för
50 pensionsavgångar de kommande fem åren.
Gruppen äldre ökar i befolkningen och det kommer med stor sannorlikhet att innebära framtida
utmaningar för vård och omsorg. Gruppen 80-100 år står för den största ökningen med 218 personer
till år 2026. Personer över 80 år löper en ökad risk att utveckla en demenssjukdom. Kommunen har
idag 16 platser för denna kategori och 25 personer utöver detta med demensproblematik i övriga
boenden.
Vård och omsorg har i framtiden ett ökat behov av:
- fler servicebostäder inom LSS (ex. ordinärt boende i trappuppgång)
- att det i Kungsör skapas flera seniorbostäder
- Fler äldreomsorgsplatser eller utökad hemtjänst.
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fler äldreboende- och växelvårdsplatser med inriktning mot demens
fler och anpassade aktiviteter till de boende, både inom äldreomsorg och LSS
Kompetensutveckling i och med mer avancerad vård i ordinärt boende. Det berör både hemtjänst
och hälso- och sjukvårdsorganisationen
fler män anställda inom vård och omsorg (idag är 8 % män)

Ekonomi
Verksamhet
(redov i tkr)
Politisk verksamhet

Utfall

2017
Budget

Avvik

Budget
helår

Prognos
helår

Avvikelse
helår

249

400

151

600

600

0

Vård och omsorg om äldre
Insatser LSS/LASS
Insatser ej LSS/LASS
Färdtjänst

60 631
38 819
2 747
921

59 776
38 634
3 136
933

-855
-185
389
13

89 663
57 895
4 704
1 400

89 363
57 595
4 304
1 400

300
300
400
0

Individ och familjevård
Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder

20 645
4 850
10 892
2 652

23 750
5 281
9 807
2 501

3 106
431
-1 086
-150

35 626
7 922
14 710
3 752

34 626
7 922
14 885
3 552

1 000
0
-175
200

Förvaltningsledning

5 944

6 598

654

10 072

10 072

0

Socialförvaltningen

148 348

150 816

2 468

226 344

224 319

2 025

Resultat
Förvaltningen har ett sparkrav på 2 025 000 kronor vilket ser ut att kunna uppnås till årets slut. Den
prognos som presenteras visar ett större överskott på IFO som till största delen beror på vakanta
tjänster och att verksamheten inte behövt anlita bemanningsföretag. Även en statlig förstärkning till
personal inom barn och ungdom har bidragit till överskottet. Kostnaden för försörjningsstöd har
minskat. HVB hemmens resultat visar ett underskott trots besparingskrav. Orsaken är
omställningskostnader och kostnad för vikarier. Verksamheten har inte lyckats dra ner på bemanningen
i den takt som var önskvärt. En genomlysning pågår för att se vilken bemanningsnivå som är rimlig.
Vård och omsorg visar ett överskott på cirka en miljon vilket delvis beror på en förstärkning genom
statsbidrag och vakanta tjänster.

Personalredovisning
Förvaltningen hade 331 personal tillsvidareanställd den sista augusti. Av dessa arbetar hälften heltid
och hälften deltid, framför allt kvinnor arbetar deltid. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden är 90
procent och medelåldern är 45,3 år.
Den totala sjukfrånvaron har varit hög, 9,1 procent tom augusti. Kvinnor har något högre sjukfrånvaro
än män. Fördelningen har varit 9,5 procent för kvinnor och 7,5 procent för män.
Det är 35 tillbud och arbetsskador som rapporterats tom augusti. Anmälningarna har rapporterats som
tillbud vid 18 tillfällen och som arbetsskada vid 17 tillfällen.
Av arbetsskadorna anmäldes tre vidare till försäkringskassan och ingen till arbetsmiljöverket.
Anmälningarna har inte inneburit några sjukdagar.
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Jämställdhetsarbete
Socialförvaltningen är en kvinnodominerad arbetsplats, enbart tio procent av de anställda är män. Det
är därför viktigt att få in fler män i verksamheten. Vid nyrekrytering uppmanas alltid det underrepresenterade könet att söka vakanta tjänster.
Det är framförallt kvinnor som arbetar deltid. Inom förvaltningen är det 56 procent av medarbetarna
som arbetar deltid. På Södergården har deltidsanställda som önskat mer tid fått arbeta 100 procent. Ett
tiotal personer har valt att gå upp i tid.
Tillsammans med personalavdelningen pågår ett arbete med att ta bort eller minimera antalet delade
turer för personal inom vård och omsorg.
Socialtjänsten och hälso-och sjukvården är mycket viktiga aktörer i arbetet för jämställdhet. Inom
hälso- och sjukvårdsenheten är inriktningen att män och kvinnor ska ha samma rätt att få vård och
omsorg utifrån sina behov. Det har konstaterats att det ännu är långt kvar innan det råder jämställdhet.
Andra områden att uppmärksamma ur ett jämställdhetsperspektiv är att
•
•
•
•

•

arbetsförhållandena ska passa alla anställda oavsett kön, etnisk bakgrund eller trosuppfattning
anställda ska kunna förena föräldraskap och arbete
motverka trakasserier, repressalier och sexuella trakasserier
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika och likvärdiga
arbeten
genom redovisning av könsuppdelad statistik kunna uppmärksamma osakliga skillnader

Miljö- och hälsoarbete
Alla verksamheter handlar ekologiskt och närodlat i så stor omfattning som möjligt. Arbetsplatserna
källsorterar avfall. Det forslas sedan bort av en grupp brukare från daglig verksamhet, LSS. Gruppen
samlar också in och forslar bort deponi, avfall och kartong från andra verksamheter inom kommunen
men och hos några privata företag.
De flesta av personalen på Misteln använder cykel till jobbet för att minska på miljöpåverkan samt för
att få motion. Lyset släcks i rum där ingen befinner sig i.
Hälsoinspiratörer finns i de flesta verksamheter. De ansvarar för hälsofrågor och genomför olika
hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatserna. Hälsoskyddstillsyner enligt Miljöbalken genomförs
årligen i verksamheterna.
För att bevara och utveckla de äldre kommuninnevånarnas hälsa, livskvalitet och trygghet har
förvaltningen en frivilligsamordnare anställd. Verksamheten utgår från ”Mötesplats Tallåsgården” där
frivilliga seniorer varje dag bemannar receptionen under ett par timmar för att matcha beställt uppdrag
med frivilligarbetare. De planerar och genomför olika aktiviteter varje månad.
Antal brukare med larm är 168, 49 män och 119 kvinnor (171, 52 män och 119 kvinnor)
Brukare som har dagligt besök allt från ett besök till sex besök per dygn är 66, 26 män och 40 kvinnor.
(63, 22 män och 41 kvinnor)
Antal körda mil med hemtjänstens tre bilar tom augusti: Bil 1, 2200 mil, Bil 2, 2100 mil och Bil 3,
1000 mil. Den sistnämnda är ny och har inte använts hela året.
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Finansförvaltningen
Finansiella poster
(redov i tkr)

Utfall

2017
Budget

Skatteintäkter
Kommunalekonomisk
utjämning
Utdelning aktier, andelar
Personalförsäkringar
Pensionskostnader
Avskrivning
Räntekostnader
Ränteintäkter
Momsbidrag
Borgensavgifter
Reavinst fastighetsförsäljning
Interna kapitalinkomster
Prestationersättning äldre
Övriga finansiella poster

-241 711

-245 743

-4 032

-368 614

-363 964

-4 650

-84 062

-85 297

-1 235

-127 945

-126 145

-1 800

-1 905
-13 061
19 660
35
590
-42
-3 849
-1 134
-320
-788
-18 948

-1 666
-10 559
17 706
760
1 510
-13
-1 333
-667
0
-3 133
400
-12 029

239
2 502
-1 954
725
920
29
2 516
467
320
-2 345
400
6 919

-2 500
-15 838
26 559
1 140
2 265
-20
-2 000
-1 000
0
-4 700
600
-18 043

-2 800
-16 938
29 459
1 140
865
-50
-4 500
-1 700
-320
-4 700
600
-19 043

300
1 100
-2 900
0
1 400
30
2 500
700
320
0
0
1 000

Finansförvaltning

-345 535

-340 064

5 471

-510 096

-508 096

-2 000

Avvik

Budget
2017

Prognos
2017

Avvikelse
2017

Kommentar
Skatteintäkterna försämras på grund av att skattekraften minskar. SKL menar att vi kan förvänta oss att
skattekraften kommer att fortsätta att minska de kommande åren och skatteintäkterna kommer inte att
öka i relation till en ökande befolkning.
Den kommunalekonomiska utjämningen är inte heller positiv just nu. I SKL´s höstprognos fick vi veta
att både kostnads- och inkomstutjämningen var kraftigt negativa i förhållande till den budget som
fördelats, totalt -9 mkr. Prognosen är ändå en förbättring gentemot SKL´s prognos, ca 7 mkr.
Pensionskostnaderna ökar med 2,9 miljoner kronor jämfört med budget vilket beror på att skulden ökar
pga nya livslängdsprognoser.
Räntekostnaderna är lägre eftersom budgeten innehöll en fortsatt placering av pengar, vilket kostar i
olika avgifter. Inga nya placeringar har gjorts under året.
Kommunen har återsökt momsbidrag för 2014-2016 på totalt tre miljoner kronor för hyreskostnader.
Återsökningarna var inte budgeterade.
Övriga finansiella poster består av flera delar som går åt olika håll. Ersättning för flyktingar är lägre
eftersom antalet ensamkommande ungdomar minskat i våra boenden under året. Här finns också en
förväntad kostnad för sanering av Tegeludden på drygt två miljoner kronor. På plussidan finns statliga
pengar för att det i kommunen byggts nya bostäder bl a.
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Kommunala bolag och förbund
Koncernorganisation Kungsörs kommun 2017

Kungsörs Fastighets
AB
(100 %)

Kungsörs kommun

Kungsörs
Kommunföretag AB
(100 %)

Kungsörs
KommunTeknik AB
(100 %)

Kungsörs Grus AB
(25 %)

Kungsörs Vatten AB
(100 %)

Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
(40 %)

Västra Mälardalens
Kommunalförbund
(17 %)

Vafab Miljö
(2,8 %)
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Kungsörs Kommunföretag AB
Kungsörs Kommunföretag AB (KFAB) redovisar per sista augusti ett resultat på 75 tkr. Bolaget är
förvaltande och har egentligen ingen egen verksamhet. Kostnaderna utgörs av styrelsearvoden (13 tkr)
och revisionskostnader (62 tkr)
Kungsörs Fastighets AB
Kungsörs Fastighets AB (KFAB) redovisar per sista augusti ett resultat på 9 566 tkr (8 047 tkr år
2016).
Under tredje tertialet ökar underhållsinsatserna igen efter att under sommaren ha legat på en lägre nivå
i samband med semesterperioder. KFAB kommer att redovisa ett överskott 2017 som till stor del beror
på det extremt låga ränteläget. Prognosen lyder på +6 500 tkr.
Efterfrågan på lägenheter är också stor och antalet tomma lägenheter har varierat mellan fem och sju
stycken under året. Kön till bostäder uppgår till drygt 900 stycken idag.
Årets viktigaste händelser
Inflyttning har skett i den nya hyresfastigheten på Skolgatan 3, Kaplanen 7. Nio villor frigjordes för
försäljning i Kungsör när 25 personer flyttade in i de 16 lägenheterna.
Sofiaparkens bevattningssystem har installerats och parken är nu färdigställd.
På Kungsgatan 6 har tre lägenheter skapats av sex stycken tidigare förråd.
Framtidsperspektiv
Arbetet med att fortsätta öka byggandet i kommunen har största prioritet för bolaget. Bolagets uppgift
blir att fatta beslut om var och vad som ska produceras.
Måluppfyllelse
Ett mål är att tillskapa ytterligare 16 lägenheter på Kaplanen 7 men där avvaktar KFAB en
detaljplaneändring eftersom fastigheten kommer att hamna i s k prickmark.
En marknadsundersökning ska göras för att ta reda på om det finns en marknad för fler markbostäder i
Kungsör.
Personal
Under 2017 går två medarbetare i pension varav en tjänst återbesätts.
Miljöarbete
Trapp och källarbelysning byts ut i vissa kvarter för att minska energiåtgången men även öka
tryggheten för hyresgästerna.
Undercentraler har bytts i två fastigheter för att spara värme- och varmvattenförbrukning.
Styr- och reglerutrustning byts i flera fastigheter för att spara energi.
Kungsörs KommunTeknik AB
Årets viktigaste händelser
• Bygge av nya skolan i Kungsör
• Bygge av infrastruktur för villatomter vid Skillingeudd, etapp I och II är färdigställd
• Projektering av Centrumutveckling etapp I pågår. Torget i Valskog kan börja byggas om
• Bygge av utökat äldreboende vid Södergården pågår för fullt och beräknas bli klart 2018
• Detaljplanearbeten bostäder och industri / verksamhet pågår.
Internkontroll
En ny internkontrollplan är framtagen, resultat redovisas i årsbokslutet.
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Framtidsperspektiv
Även det resterande året och kommande år kommer att vara fyllda av aktiviteter, driftåtaganden av
större och mindre projekt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beställningarna utarbetas mot mängdförteckning så att kostnader tydliggörs och att nyckeltal kan
redovisas.
Utarbeta underhållsplaner på lång och kort sikt för våra fastigheter.
Energiuppföljning i våra fastigheter och optimera förbrukningarna.
Minska beställarens kostnader genom att använda det utrymme som uppkommer genom det låga
ränteläget. Räntebanan förutspås hålla på en mycket låg nivå tom 2017.
Färdigställa byggnationen av den Nya Skolan.
Genomföra byggnation av äldreboendet vid Södergården samt projektera, upphandla och bygga om
befintlig del på Södergården.
Genomföra ombyggnation av Valskogs torg
Genomföra projektering, upphandling och byggnation av Centrumutvecklingen etapp 1 och vidare
genomföra resterande etapper.
Kundundersökningar för interna kunder och för medborgare i kommunen kommer att genomföras.
Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren.
Framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden.
Analys av angörning till skolor/förskolor ska genomföras.

Sammanfattande kommentar till periodens ekonomiska resultat
Resultatet för perioden januari – augusti är 3 174 tkr (3 665 tkr) som är 654 tkr bättre än budget.
Orsaken är lågt ränteläge och lägre underhållskostnader än planerat. Underhållstakten ökas under
hösten.
Prognos helår
Prognosen för helåret är ett överskott mot budget med 1 500 tkr. Prognosen innehåller en
hyressänkning på 3 500 tkr till förmån för kommunens verksamhet. Bolaget är räntekänsligt på grund
av stora lån men inga ränterörelser förväntas under 2017.
Personalredovisning
Bolaget har egna personalresurser. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen redovisas.
Arvoden till ledamöterna i styrelsen följer kommunens arvodesreglemente. Ekonomiredovisning utförs
i egen regi samt av KFAB och löneredovisning av VMKF.
Kungsörs KommunTeknik AB har under året haft 28 heltidsanställda och ett fåtal visstidsanställda.
Könsfördelningen har varit 21 män och 7 kvinnor.
Personalkostnaderna har för delåret uppgått till 12 339 tkr. Budgeterad personalkostnad för delåret är 12
889 t kr.
Bolaget har genomfört nyrekryteringar under 2017 beroende på pensionsavgångar.
Jämställdhetsarbetet
Ordinarie styrelse i bolaget består av 3 kvinnor och 2 män vilket är mycket tillfredställande då teknisk
verksamhet ofta tenderar att vara mansdominerad. Andelen kvinnor/män på kontoret är jämt fördelad.
Fördelningen kvinnor/män för chefstjänstemän är ojämn, fyra män och en kvinna.
Miljöarbete
Arbete med att genomlysa fastighetsbeståndet med avseende på el- och vattenförbrukning pågår.
Minskad förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser.
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Modernisering av gatubelysningsanläggningen och utbyte av kvicksilverarmaturer medför mindre
energiförbrukning.
Anskaffning av el-bilar till driftavdelningen och fastighetsavdelningen medför att fossila bränslen kan
undvikas och att utsläpp av föroreningar ej uppkommer.
Bra drift- och underhåll av gång- och cykelvägar främjar cykelanvändandet och minskar behovet av
biltransporter i närkommunikation.
Kungsörs Vatten AB
Årets viktigaste händelser
Året har präglats av en mängd aktiviteter/projekt. Här följer en redovisning av de viktigaste
händelserna:
•
•
•
•
•

VA-utbyggnad till Jägaråsen och Kungs Barkarö.
Bygge av VA-anläggning för villatomter vid Skillingeudd, etapp I och II är färdig
Bygge av VA-anläggningen för Centrumutvecklingen etapp I är klar
Detaljplanearbete för hamnområdet samt vid Kungsudden pågår, även VA-verksamheten
måste införlivas.
En mängdförteckning för VA- anläggningen har tagits fram så att kostnader tydliggörs och
att nyckeltal kan redovisas

Internkontroll
En ny internkontrollplan är framtagen och antagen av bolagsstyrelsen. Internkontroll kommer
att genomföras under hösten och redovisas i årsbokslut.
Framtidsperspektiv
Även resten av året och kommande år kommer att vara fyllda av aktiviteter, driftåtaganden
samt av större och mindre projekt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Underhållsplaner på lång- och kort sikt för vattenverk, reningsverk, ledningsnät och
pumpstationer kommer att tas fram samt genomföras.
Energiuppföljning för drift av VA- anläggningarna kommer att tas fram. Optimering av
förbrukningarna kommer att genomföras.
Återinvestera i VA-anläggningarna med det ekonomiska utrymmet som uppkommer
genom det låga ränteläget.
Färdigställa VA-byggnationen Jägaråsen och Kungs Barkarö.
Genomföra VA-projektering, upphandling och byggnation av Centrumutvecklingen etapp 1
och vidare genomföra resterande etapper.
Projektera och bygga VA-anslutning för vatten och avloppsförsörjning av Valskog
Genomföra kundundersökningar för kommunens abonnenter.
Arbeta i nära dialog och samsyn med beställaren.
Framtagande av nya detaljplaner för boende och verksamhetsområden och därmed utveckla
våra VA-system.

Sammanfattande kommentarer till periodens ekonomiska resultat
Resultatet för perioden januari – augusti är ett överskott på 1 607 tkr som motsvarar ett
överskott på 1 642 tkr mot budget. Det positiva utfallet beror på låga räntor, utökade
brukningsavgifter beroende på utvidgade verksamhetsområden och fler abonnenter samt låg
kostnad för redovisat underhåll.
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Prognos helår
Prognosen för helåret kommer att bli ett överskott mot budget med 1 500 tkr. Detta beror på
extremt lågt ränteläge. Det låga ränteläget väntas fortsätta till åtminstone slutet på 2017.
Intäkter för brukningsavgifter förväntas bli högre än budgeterat beroende på utvidgade
verksamhetsområden och därmed fler abonnenter.
Det ekonomiska utfallet för övriga budgetposter ser ut att hamna på budgeterade nivåer.
Överskottet för Kungsörs Vatten AB kan användas för att bekosta återinvesteringar i VAanläggningarna.
Personalredovisning
Bolaget har egna personalresurser. Personalgruppen består av sex personer, fem män och en
kvinna. VD har sin anställning i Kungsörs kommun där lönen redovisas. Arvoden till
ledamöterna i styrelsen följer kommunens arvodesreglemente.
Ekonomiredovisning utförs i egen regi samt av KFAB och löneredovisning av VMKF.
Miljöarbete
VA- verksamheten är tillståndspliktig verksamhet. Verksamheten är satt under rigorös kontroll.
Utsläppsvärden från avloppsreningsverk analyseras noggrant och processer justeras för att
alltid uppnå så liten miljöpåverkan som möjligt.
Kemikalieanvändningen i processerna minimeras.
Dricksvatten är satt under livsmedelskontroll. Ett säkert vatten skall alltid levereras.
Arbete med att genomlysa VA-anläggningen med avseende på elförbrukning pågår. Minskad
förbrukning medför minskat utsläpp av växthusgaser. Översyn av beståndet av pumpar pågår.
Kungsörs Grus AB
Kungsörs Grus AB redovisar ett positivt resultat på 3 147 per augusti (4 090 tkr).
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Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Viktiga händelser
Ett dialogmöte genomfördes med medlemskommunerna i mars. Vid mötet diskuterades ekonomi, etjänster, ovårdade tomter och kajor
Miljö och hälsoskyddsenheten
Under perioden påbörjades 822 (956 år 2016) nya ärenden. Antalet ärenden har minskats sedan 2015.
År 2015 cirka 250 ärenden inom område hälsoskydd gällande radon i flerbostadshus.
Under perioden har fem anmälningar gällande misstanke om brott gjorts. Vidare har tre beslut om
miljösanktionsavgift tagits. Totalt har 234 (421) delegationsbeslut tagits.
Totalt har 22(10) vitesbeslut tagits, främst gällande enskilda avlopp.
Under perioden har det inkommit och handlagts 45(49) klagomålsärenden.
Livsmedel
Kontroll pågår enligt fastställd kontrollplan och totalt har 56 (58) % av årets livsmedelskontroll
genomförts. Totalt har 23 (27) registreringar av nya verksamheter handlagts.
Ett ”Marknadsprojekt” pågår och två marknader har besökts. Livsmedelshanteringen har kontrollerats
på totalt 23 (33) livsmedelsföretag på Kungsörs vårmarknad och Arboga Medeltidsmarknad. Det
konstateras att de senaste årens återkommande kontroller av marknader ger resultat med färre brister
som följd.
Hälsoskydd
Inom hälsoskydd har 54 (56) % av den planerade tillsynen genomförts. Tillsynen har under perioden
omfattat bland annat förskolor, vårdboenden, idrottsanläggningar, massörer, frisörer och strandbad.
Kommunernas strandbad har besökts under sommaren.
Under perioden har två (fyra) anmälningar av nya lokaler för hygienisk behandling och
skolor/förskolor handlagts. 19 (14) klagomålsärenden har kommit in och handlagts. Det har främst
varit bostadsklagomål.
För att uppnå Sveriges miljömål ”God bebyggd miljö” om radon i inomhusluften har radonmätningar
begärts in från 248 flerbostadshus. Cirka 65 % har genomfört radonmätning och lämnat in resultat till
förbundet.
Tobak, folköl och receptfria läkemedel
100 % av den planerade tillsynen inom området har utförts. En anmälan om försäljning av folköl har
handlagts.
Enskilda avlopp
Det övergripande målet med förbundets arbete med enskilda avlopp är att de som inte uppfyller
miljöbalkens krav ska förbättras. Totalt sedan projektet startades år 2010 har 3 061 (2 951) enskilda
avlopp inventerats och bedömts.
Totalt har 17 (31) beslut om förbud och 22 (10) förbud med vite meddelats under perioden. Under
perioden har 68 (102) tillståndsansökningar inkommit om att få anlägga nya avloppsanläggningar.
Merparten av ansökningarna gäller anläggningar som ska ersätta tidigare bristfälliga
avloppsanläggningar. Som stöd till fastighetsägare har också 20 rådgivningsbesök genomförts.
En energi- och avloppsmässa anordnades under våren i Arboga där fastighetsägare med bristfälliga
avloppsanläggningar bjöds in.
En entreprenörsträff för entreprenörer som anlägger avloppsanläggningar har anordnades under våren.
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Miljöfarlig verksamhet
Inom området miljöfarlig verksamhet pågår tillsyn enligt tillsynsplanen. De branscher, utöver
tillståndspliktiga verksamheter, som varit aktuella för tillsyn under 2016 har bland annat omfattat
täktverksamhet, metallbearbetning, värmeverk, plastindustri, elektronikåtervinning,
skrotningsanläggning, fordonstvättar och lackerare.
Tillsyn pågår också enligt tillsynsplanen inom lantbruket. Under perioden har främst mindre
djurhållare och växtodlare varit aktuella för tillsyn.
Av årets planerade tillsyn har 46 (48) % genomförts.
Ett projekt med tillsyn på U-anläggningar (miljöfarlig verksamhet som inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig) pågår under året. Prioriterade branscher är bland annat gummiverkstäder,
skjutbanor, byggföretag och entreprenörer / åkerier. Under perioden har tillsyn genomförts på 10 (14)
U-anläggningar. Tillsynen är inriktad på kemikalieförvaring, farligt avfall, utsläpp till vatten, luft och
mark.
Förorenade områden
Arbete med målet att klarlägga föroreningssituationen på fem fastigheter där misstanke om förorening
finns pågår. Målet har nåtts till 20 (40) % och en fastighet i Kungsör har kunnat klarläggas.
Naturvård/strandskydd
Under perioden har fem (12) ansökningar om strandskyddsdispens och tio nedskräpningsärenden
handlagts.
Bygglovenheten
Lovhandläggning
Under perioden har 255 (183) nya byggärenden registrerats. Totalt antal inkomna ärenden är 280 (204)
stycken.
Tillsyn
Enheten har också arbetat med tillsynsärenden. Under perioden har 10 (13) anmälningar avseende
ovårdade tomter och olovliga byggnationer inkommit.
Energi-och klimatrådgivning
Under perioden har 31 (66) rådgivningar utförts.
En mässa om solel för villaägare lockade ett 30-tal besökare.
Ekonomisk analys
Den övergripande prognosen är att förbundet gör ett positivt resultat gällande driftbudget med 680 tkr
varav 80 tkr är budgeterat resultat motsvarande 1 % av kommunbidragen.
Bygglovenheten bedöms göra ett överskott på 750 tkr med anledning av ökade bygglovintäkter.
Likviditet
Kassa och bank uppgår den 31 augusti 2016 till 6 219 tkr. Någon kredit har inte nyttjats under 2016.
Balanskravet
Vid delåret uppvisar förbundet ett prognostiserat positivt resultat uppgående till 680 tkr. Prognosen är
att balanskravet kommer att uppnås.
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Sammanställd redovisning
Ekonomi
Koncernens ekonomi är god totalt sett. Bolagen har stor fördel av det låga ränteläget och
levererar alla ett positivt resultat som överstiger alla budgetar. Kommunen beräknas lämna
överskott inom samtliga huvudverksamheter och mycket glädjande så har även trenden för
individ- och familjeomsorgen vänt. Särskolan tycks vara nästa tunga område, kostnaderna har
ökat med ett par miljoner kronor detta år.
Verksamhetens utveckling
Välfärdsektorn står inför stora utmaningar under de kommande åren bl. a utifrån behovet av
kompetensförsörjning. I Kungsör kommer ca 30 % av nuvarande medarbetare att gå i pension
under de kommande 10 åren. Personalomsättningen ökar dessutom utöver pensionsavgångar.
Vi märker av en generell ökad rörlighet på arbetsmarknaden som berör de yrken vi har i
kommunens verksamheter. Att kunna behålla och rekrytera medarbetare är nödvändigt för att
kunna bedriva våra verksamheter och därför är det angeläget att vi kan erbjuda bra
arbetsvillkor. Under hösten kommer arbetet med kompetensförsörjning att fortsätta.
Arbetet med den nya skolan för årskurs 4-6 och 7-9 pågår, skolan ska vara klar under
höstterminen 2017. Lokalsituationen för förskolan, F-3-enheterna i Kungsör,
vuxenutbildningen och gymnasiet vara klara behöver ses över.
Den ökade migrationen ställer krav på hela skolorganisationen. Inom både grundskola och
gymnasiet gäller de nya kraven i skollagen avseende kartläggning av nyanländas kunskaper.
Därtill kommer utmaningen med att hitta lärare i modersmål och studiehandledning. Även
elevhälsan ska räcka till samtliga nyanlända. Det är viktigt både på kort och på lång sikt att vi
som samhälle lyckas med ett bra integrationsarbete. Ett kommunövergripande arbete med att ta
fram en gemensam integrationsplan har påbörjats.
Beställningarna mellan kommunen och KKTAB utarbetas mot mängdförteckning så att
kostnader tydliggörs och att nyckeltal kan redovisas.
Underhållsplaner på lång och kort sikt utarbetas för KKTAB´s fastigheter och
energiuppföljning sker i syfte att optimera förbrukningen i fastigheterna.
Bygget av den Nya Skolan och byggnation av äldreboendet vid Södergården samt projektering,
upphandling och bygga om befintlig del på Södergården fortsätter.
Genomförande av projektering, upphandling och byggnation av Centrumutvecklingen etapp 1
pågår med start i Valskog. Etapp II fortsätter när etapp I avslutas, planerat till årsskiftet 2018.
Underhållsplaner på lång- och kort sikt för vattenverk, reningsverk, ledningsnät och
pumpstationer kommer att tas fram samt genomföras.
Energiuppföljning för drift av VA- anläggningarna kommer att tas fram. Optimering av
förbrukningarna kommer att genomföras.
Personal
Sjukfrånvaron på sammanställd nivå är något högre än de två senaste åren. Glädjande är att
långtidssjukskrivna har minskat både inom kommunen och inom bolagen. KKTAB har en
långtidssjuksskriven idag.
Antalet långtidssjukskrivna inom kommunen har också minskat. Dessvärre har de korta
sjukskrivningarna ökat istället. Kommunens sjukfrånvaro uppgår i augusti till 6,6 % (6,5 %
2016) och totalt genomsnitt över året 7,38 (7,33) %. Ökningen är inte så stor men en ökning.
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Bolagen däremot har ungefär motsvarande minskning och KKTAB t ex har minskat från 5,81
till 2,14 % jämfört med föregående år.
God ekonomisk hushållning
Kommunen har liksom de kommunala bolagen gjort överskott i många år och det måste
betraktas som en god ekonomisk hushållning. Prognosen för 2017 är än en gång ett överskott
och god ekonomisk hushållning gäller fortfarande i hela koncernen.

34

Resultaträkning
(Tkr)

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

Kommun Kommun
Koncern
Koncern
2017-08-31 2016-08-31 2017-08-31 2016-08-31
1

109 873
0
-412 057
-2 905

105 473
0
-402 954
-3 042

162 715
0
-436 928
-16 219

151 404
0
-423 257
-15 141

-305 089

-300 523

-290 432

-286 994

4

241 711

230 702

241 711

230 702

5

84 062

76 360

84 062

76 360

6
7

3 082
-792

2 804
-344

5 724
-2 095

5 389
-1 364

0

0

0

492

22 974

8 999

38 970

24 585

2
3

Verksamhetens nettoresultat
Skatteintäkter
Generella statsbidrag,
skatteutjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Extra ordinära intäkter och
kostnader
ÅRETS RESULTAT
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Kassaflödesrapport kommunen
(Tkr)

Not

Kommun
2017-08-31

Kommun
2016-08-31

22 974
-124
0

8 999
0
0

5 676

4 231

28 526

13 230

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

0
14 787
-13 986
801

0
4 270
-25 836
-21 566

Investeringsverksamheten:
Investering i materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

-36 571
0
784
31 000

-7 515
-6 000
0
0

-4 787

-13 515

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

0
0
0

0
0
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

24 540

-21 851

93 937
118 477

79 023
57 172

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten

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

8
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Balansräkning
(Tkr)

Not

Kommun
2017-08-31

Kommun
2016-08-31

Koncern
2017-08-31

Koncern
2016-08-31

9
10
11

104 864
7 217
174 430
286 511

69 133
7 920
225 430
302 483

743 821
14 334
173 787
931 942

563 506
14 103
225 630
803 239

12
13
14

0
43 947
118 477
162 424

0
49 268
57 172
106 440

1 324
61 501
181 992
244 817

962
63 219
187 064
251 245

448 935

408 923

1 176 759

1 054 484

15

275 719
22 974
298 693

263 771
8 999
272 770

358 777
38 969
397 746

344 034
24 585
368 619

16

52 796

44 277

56 039

44 585

0
52 796

0
44 277

0
56 039

0
44 585

0
97 446
97 446

0
91 876
91 876

575 430
147 544
722 974

456 230
185 050
641 280

448 935

408 923

1 176 759

1 054 484

509 331

697 020

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekn.anläggn.
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa Eget Kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner samt
löneskatt
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

17
18

SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser

19
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Notförteckning kommunen
(Tkr)

Not

2017

2016

Verksamhetens intäkter Not 1

Avskrivningar
10 652

Taxor och avgifter
Hyror och arrenden

3 167
63 843

Bidrag och ersättningar

Not

11 409

Mark, byggnader,
tekniska anläggningar

3 035 Maskiner och inventarier

28 424

109 873

105 473

Bidrag och
transfereringar

11 743

10 818

Entreprenader och köp
av verksamhet

73 606

97 458

Lön och sociala avgifter

258 498

227 547

16

16

Verksamhetens
kostnader

1 845

1 806

1 060

1 236

2 905

3 042

243 207

232 647

-1 496

-1 945

241 711

230 702

64 238

61 438

0

0

-55

-190

62 605 Nedskrivningar

32 211

SUMMA

2016

Not 3

Summa avskrivningar
Entreprenad, försäljning
verksamhet mm

2017

Not 2

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

varav
-Arbetsmarknads
försäkringar
-Årets avsättningar till
pensioner

1 236

-Individuell del

7 733

7 606

Prel. Kommunalskatt och
inkomstskatt

-Pensionsutbetalningar

6 283

6 024

Prognos avräkning för
innevarande år

722 Skatteintäkter

Hyror, arrenden och
leasing

35 509

33 912 Summa skatteintäkter

Material, avgifter, tjänster
mm

32 701

33 219

412 057

402 954

SUMMA

Generella statsbidrag
och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämning

Not 4

Not 5

-12 502

-10 341

Utjämningsavgift LSS

16 131

16 264

Generella bidrag från
staten

6 950

0

Kommunal
fastighetsavgift

9 300

9 189

84 062

76 360

Summa generella
statsbidrag och
utjämning

38

(Tkr)

Not

Finansiella intäkter

Not 6

Aktieutdelning
kommunägda bolag

2017

2016

2017

2016

109 916

101 643

2 641

5 400

-655

0

Summa utgående
värden

111 902

107 043

2 804 Årets avskrivningar

-1 845

-1 806

Ackumulerade
avskrivningar

-40 819

-38 109

Totala avskrivningar

-42 664

-39 915

35 626

1 754

104 864

68 882

32 033

30 900

159

397

-4

0

32 188

31 297

-1 060

-1 236

Ackumulerade
avskrivningar

-24 012

-22 141

Totala avskrivningar

-25 072

-23 377

101

251

7 217

8 171

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar
0

520 Ingående värden

Räntor avs
medelsplacering

1 942

Borgensavgifter

1 134

0

6

5

Ränteintäkter på
kundfordringar
Summa finansiella
intäkter

3 082

2 279 Försäljningar

Not 7

Räntekostnader
Ränta på pensionsskuld
Övriga finansiella
kostnader
Summa finansiella
kostnader

0
747

0
297 Pågående projekt

45

47

792

344

Summa utg planenligt
restvärde
Maskiner och
inventarier
Ingående värden

Justering för
Not 8
rörelsekapitalförändring
Förändring av avsättning
Av- och nedskrivningar i
RR

Inköp
2 771

1 194 Försäljning

2 905

Summa utgående
3 042
värden

Övrig likvidpåverkan
Summa

Not 9

0 Inköp

Räntor på utlämnade lån

Finansiella kostnader

Not

Not 10

-5
5 676

4 231 Årets avskrivningar

Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde

39

(Tkr)

Not

Finansiella
anläggningstillgångar

Not 11

2017

2016

Not

2017

2016

69

67

118 408

57 105

118 477

57 172

275 719

263 776

22 974

8 999

0

-5

298 693

272 770

50 025

43 084

1 Årets nyintjänande

1073

570

Löneskatt på årets
nyintjänande

261

138

Finansiell kostnad på
skuld

591

239

Löneskatt på finansiell
kostnad

143

58

Kassa och bank

Aktier och andelar, tkr

Not 14

Handkassor
30

Kungsörs Grus AB
Kommunaktiebolaget

1

VAFAB Miljö AB

1 777

Kungsörs Kommunföretag
AB

30 Bank
1 Summa kassa och bank
1 777

68 148

68 148 Eget kapital

7

7 Årets resultat

Not 15

Ingående eget kapital
Mälarskog Insatskonto
Västmanlands Tolkservice

13

Kommuninvest,
ekonomisk förening

7 442

Kooperativ utveckling
Västmanland

13

7 442 Summa

1

1

10

10

Obligationer

95 000

146 000

Insatskonton

1

Nätverk för byggnadsvård

Summa aktier och
andelar

Långfristiga fordringar

172 430

223 430

Not 11

KKAB
Förlagslån Kommuninvest

Kortfristiga fordringar
Upplupen ränteintäkt
Upplupen skatteintäkt

Avsättningar
(pensionsskuld)
Ingående skuld
kommunen

Not 16

800

800

Avsättning
förtroendevalda

403

1 200

1 200

Löneskatt
förtroendevalda

98

Utgående avsättning
kommunen

52 594

44 089

Ingående skuld VMKF

2 976

2 911

Årets förändring

163

151

Löneskatt VMKF IB

722

706

Årets löneskatt VMKF

39

37

Utgående avsättning
2
VMKF

3 900

3 805

52 796

44 277

Revers KKTAB
Summa långfristiga
fordringar

Direktbokning mot eget
kapital

2 000

2 000

Not 13
0
1 807

3 286

Övriga kortfristiga
fordringar

42 140

34 471 Summa avsättningar

Summa kortfristiga
fordringar

43 947

37 759

40

(Tkr)

Not

2017

2016

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

Not

2017

2016

Ingående balans

147 177

152 928

Ränteuppräkning

1 011

1 047

Basbeloppsuppräkning

2 769

555

Gamla utbetalningar

-5 068

-4 825

Aktualisering

-1923

545

-527

-501

143 439

149 749

34 798

36 329

178 237

186 078

93%

92%

509 304

510 910

27

32

Summa
borgensförbindelser

509 331

510 942

Summa panter och
ansvarsförbindelser

687 568

697 020

Panter och
ansvarsförbindelser

Övrig post
Pensionsförpliktelser
exkl löneskatt
Löneskatt
Totalt
pensionsförpliktelser

Kortfristiga skulder
Leverantörsskuld

Not 19

Not 18
20 138

12 072 Aktualiseringsgrad

Personalens källskatt,
avgifter mm

5 885

5 359

Upplupen pension
individuell del

8 085

Borgensförbindelser
7 488 och därmed jämförliga
säkerheter

Upplupna sociala avgifter

6 952

8 135

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

8 341

7 913 Förlustansvar egna hem

Semesterlöneskuld

6 137

5 640

Övriga kortfristiga skulder

29 746

32 612

Interimsskulder

12 162

12 657

Summa kortfristiga
skulder

97 446

91 876

Borgensförbindelser
kommunägda företag
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Notförteckning koncernen
(Tkr)

Not

Verksamhetens intäkter

Not 1

2017

2016

Not

2017

2016

243 207

232 647

-1 496

-1 945

241 711

230 702

64 238

61 438

0

0

-55

-190

-12 502

-10 341

6 950

0

16 131

16 264

9 300

9 189

84 062

76 360

0

520

Ränteintäkter

2 441

2 747

Övriga finansiella intäkter

3 282

2 122

Summa finansiella
intäkter

5 723

5 389

914

332

Övriga finansiella kostnader

1 180

1 032

Summa finansiella
kostnader

2 094

1 364

Skatteintäkter

Not 4

Prel kommunalskatt och
inkomstskatt

Taxor, avgifter,
105 222

hyror och arrenden

108 938

Prognos avräkning för
innevarande år

Bidrag och ersättningar

63 843

62 754 Summa skatteintäkter

Entreprenad,försäljning
verksamhet mm

38 916

33 898

Elimineringar

-45 266

-54 186

Summa verksamhetens
intäkter

162 715

151 404 Inkomstutjämningsbidrag

Generella statsbidrag och
utjämning

Not 5

Strukturbidrag
Regleringspost
Verksamhetens
kostnader

Not 2

Kostnadsutjämning

Bidrag och tranfereringar

11 743

10 818 Generella bidrag fr staten

Entreprenad och köp av
verksamhet

122 167

151 613 Utjämningsavgift LSS

Lön och sociala avgifter

276 835

244 277 Kommunal fastighetsavgift

Hyror, arrenden och
leasing

35 664

34 072

Material, avgifter, tjänster
mm

35 785

36 663

Summa generella
statsbidrag och utjämning

Elimineringar

-45 266

-54 186 Finansiella intäkter

Summa verksamhetens
kostnader

436 928

423 257

Avskrivningar

Not 3

Mark, byggnader, tekniska
anläggningar

11 085

Maskiner och inventarier

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

Aktieutdelning
kommunägda bolag

4 056
0 Finansiella kostnader

Nedskrivningar
Summa långfristiga
fordringar

Not 6

16 219

15 141 Räntekostnader

Not 7
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(Tkr)

Not

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Not 9

2017

2016

Not
Finansiella
anläggningstillgångar

Ingående värden

764 999 Aktier och andelar, tkr

Inköp

112 849

Försäljningar

877 848

Andelar i andra
koncernbolag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Andra långfristiga
fordringar

Årets avskrivningar

-30 088 Elimineringar

Ackumulerade
avskrivningar

-251 456

Totala avskrivningar

-281 544

68 178

9 252

9 252

95 157

146 200

2 000

2 000

Not
12

173 787

225 630

1 324

962

14 479

6 674

2 534

903

12 467

13 658

0

2

-99 293

Nedskrivningar

66 495 Kortfristiga fordringar

Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde

743 821

Not
13

563 506 Kundfordringar
Momsfordran

Maskiner och
inventarier

68 178

-800

Summa aktier och
andelar

Förråd

2016

Not
11

0 Andelar i andra företag

Summa utgående
värden

2017

Not
10

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

Ingående värden

45 405 Upplupen ränteintäkt
5 898 Upplupen skatteintäkt

1 807

3 286

Försäljning

Övriga kortfristiga
-3 338
fordringar

36 070

40 477

Summa utgående
värden

47 965 Elimineringar

-5 855

-1 781

61 502

63 219

69

67

181 923

186 997

181 992

187 064

358 777

344 039

Inköp

Summa kortfristiga
fordringar
Årets avskrivningar

-4 138

Ackumulerade
avskrivningar

-29 975 Kassa och bank

Totala avskrivningar

-34 113 Handkassor

Not
14

Bank
251 Summa kassa och bank

Pågående projekt
Summa utg planenligt
restvärde

14 334

14 103
Eget kapital
Ingående eget kapital

Not
15

Direktbokn.mot eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

-5
38 969

24 585

397 746

368 619
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(Tkr)

Not

Avsättningar
(pensionsskuld)

Not
16

Avsättningar för
pensioner samt löneskatt

2016

56 039

Not
17

Skulder till kreditinstitut

575 430

Övriga skulder
Summa långfristiga
skulder

2017

2016

39 365

27 388

Personalens källskatt,
avgifter mm

7 984

11 106

Upplupen pension
individuell del

8 085

7 488

Upplupna sociala avgifter

7 025

8 214

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

8 537

8 068

6 256

5 760

54 011

100 954

22 136

17 853

-5 855

-1 781

147 544

185 050

44 585 Leverantörsskuld

260

Summa avsättningar

Not

Kortfristiga skulder
55 779

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

2017

44 585

456 230 Semesterlöneskuld
Övriga kortfristiga skulder

575 430

456 230 Interimsskulder
Elimineringar
Summa kortfristiga
skulder

Not
18

Pensionsavsättning
Kommunen tillämpar den
blandade modellen för
redovisning av
pensionsåtagande.
Avtalspensioner som
intjänats före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse.
Intjänanderätt från 1998
utbetalas till individuell
förvaltning enligt KAP-KL.
Några mindre delar kvarstår
dock inom kommunen och
avsätts inom
balansräkningen och
återlånas av kommunen.
Särskilda avtalspensioner
avser avgångar före 65 år
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Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper
Redovisningen har skett enligt god redovisningssed – i överensstämmelse med Kommunallagen
och den Kommunala redovisningslagen 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 bokförs i form av procentuella personalomkostnadspåslag i samband med
löneredovisningen enligt följande:
Anställda samt uppdragstagare med minst 40 % tjänstgöring 38,98 %.
Uppdragstagare för övrigt 31,42 %.
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
ansvarsförbindelse.
Kapitalkostnader
De interna kapitalkostnaderna debiteras med rak ränta till en räntesats av 1,75 procent.
Kapitalräntan debiteras från månaden efter att anläggningen tagits i bruk.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har upptagits till ursprungligt anskaffningsvärde minus eventuella
investeringsbidrag eller 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 med minst tre år.
Planenliga avskrivningar har beräknats på tillgångarnas nettoanskaffningsvärde.
Avskrivningar påbörjas månaden efter anläggningen tagits i bruk. På mark, konst och pågående
arbeten görs inga avskrivningar.
Klassificering av finansiella tillgångar
Samtliga kommunens placeringsmedel är klassificerade som omsättningstillgångar.
Avvikelser från gällande rekommendationer och god redovisningssed
Kostnad för timanställda och efterrapporterad OB (när man inte följer schemat) avseende
augusti utbetalas och bokförs senare perioder 2017.
45

Kommunen har inte utrett klassificering av exploateringstillgångar. I dagsläget ligger all
exploatering som anläggningstillgång.
Kommunen har inte dokumenterat redovisningssystemet.
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Bilaga 1 Målredovisning, kommunfullmäktiges mål

KF-MÅL
Kommunen
ska ha minst
8500 invånare
år 2018 och
9000 invånare
år 2025

PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGSSTYRELSEMÅL
LÄGE
Kommunen ska
0
planera för ett
varierat
bostadsutbud med
blandade
upplåtelseformer i
samspel med
kommunens
tillväxtambitioner.
100 bostäder till
2020

Tillskapa ytterligare
16 st lägenheter
centralt i Kungsör
tills 2018

2017-07-01:
818 lgh

ANSVAR
KSutvecklingsenheten

KFAB

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti
PROGNOS helår
Påbörjade detaljplaner för Gjutaren
4 och Borgvik. 48+18 lägenheter.
Totalt cirka 66 lägenheter

Detaljplanerna bör vara klara för
samråd tidigt under 2018

Startbesked klart för 11 radhus
Sålt tomter för 11 radhus med
(Runnabäcken) byggnation
option på ytterligare 11 radhus
påbörjad
samt sålt ny mark för nybyggnation
av bostadsrätter (Runnabäcken)
50-tal småhustomter i Skillingeudd
färdigställda
Försäljning pågår av 50-tal
småhustomter i Skillingeudd
17 tomter sålda
19 tomter reserverade
KFAB väntar på
Upphandlingsunderlag håller på att
detaljplaneändring. En ändring av
arbetas fram - i stort sett klart.
detaljplanen måste göras eftersom
Geoteknisk undersökning samt
fastighetens placering delvis är på
buller- och radonmätningar gjort.
s.k. prickmark och bör därför
Grovutsättning/mätning av aktuell
ändras så fastigheten kommer i det tomt har skett under våren 2017.
bästa läge som möjligt i
Avvaktar detaljplaneändring för att
förhållande till övriga närliggande
kunna arbeta vidare
fastigheter
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KF-MÅL
Kommunen
ska ha minst
8500 invånare
år 2018 och
9000 invånare
år 2025

PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGSANSVAR
STYRELSEMÅL
LÄGE
Utreda möjlighet till 2017-01-01:
KFAB
att skapa ytterligare KFAB har 61
markbostäder i
markbostäder i
Kungsör
sitt bestånd

Ta fram 2
detaljplaner för
industri- och
verksamhetslokaler
och 3 detaljplaner
för bostadsändamål.
Framställs under
2018
Anlägga gata, VA
och belysning i
första delen av
Skäggdoppingeväge
n i Skillingeudd.
Tillgänglig 2017

KKTAB

KKTAB

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti
PROGNOS helår
KFAB har arbetat fram ett förslag
på att göra om Karlaskolans annex
till markbostäder eftersom den
fastigheten kommer att bli vakant
då verksamheten som bedrivs där
idag, så småningom kommer att
inrymmas i andra lokaler. 9 lgh 3
och 4 rok, ca 75-100 kvm.
Detaljplaneändring är begärd för
att få bygga om till bostäder inväntar beslut
Pågående detaljplaner:
Kaplanen
Jägaråsen
Borvik
Gjutaren 4
Roberts auktioner
Förskola Västerskolan
Industrimark vid OPW
Klart

Fortsatt arbete med att ev göra en
gemensam marknadsundersökning.
Fortsätta arbetet med att ev bygga
om Karlskolans annex. Enligt
Plankommittéen ska beslut tas
angående detaljplaneändring innan
2017 års utgång

Västra tegeludden är antagen och i
laga kraft

Klart
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KF-MÅL
Kommunen
ska ha minst
8500 invånare
år 2018 och
9000 invånare
år 2025

PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGSSTYRELSEMÅL
LÄGE
Genomföra första
delen av
Skäggdoppingeväge
n 2017
Genomföra
projektering för VAutbyggnad till
Valskog 2017
I socialnämnden
verksamheter ska
den enskildes
upplevelser av
trivsel, trygghet och
delaktighet öka varje
år med 2016 som
basår

Beskrivs med
mätbara och
tidssatta
nycketal

ANSVAR

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti
PROGNOS helår

KVAB

Arbetet är färdigställt

Klart

KVAB

Förprojekteringen är färdigställd
och inväntar svar från kommunen
om projektet ska fortsätta och
godkänna budgeten

Projektering klar under hösten
2017

SN

På god väg

En blygsam ökning för Trivsel och
Trygghet från 2016

VIVA & IBIC & BBIC säkerställer
trygghet och delaktighet i
genomförandeplan.
Egenkontroller sker löpande varje
månad

Delaktighet i genomförandeplan
har redan ökat och kommer att ha
ökat mer till december 2017
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KF-MÅL
Kommunens
resultat ska
utgöra minst
en procent av
skatteintäkter
och
statsbidrag
varje år

PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGSSTYRELSEMÅL
LÄGE
Kommunstyrelsen
och nämnderna ska
hålla sin budget

ANSVAR

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti
PROGNOS helår

KSekonomiavdelning
en

Budgeten ser ut att hålla på
förvaltningarna, möjligen spricker
finansens budget

Prognosen är att budget hålls hela
året

Antal externa
insatser och
placeringar ska
minska med 2016
som basår

Antal
placeringsmån
ader 2016,
uppdelat på
barn,
ungdomar och
vuxna.

SN

Öppenvårds-personal är delaktig i
fyra av fem placeringar
Antal externa insatser och
placeringar har minskat med 60 %

Antal externa insatser och
placeringar förväntas hålla augusti
månads nivå

Frisknärvaron i
socialnämndens
verksamheter ska
öka
Socialtjänstens
insatser förebygger
att barn och
ungdomar hamnar i
ett långvarigt
beroende av
socialtjänst

VO:
utgångsläge
56 %

SN

På god väg 58 %

Resultatet för oktober 2017 blir
högre än i oktober 2016

Nätverksmöten har ökat

Implementerad i ordinarie
verksamhet. Antal utredningar där
brukarens nätverk varit delaktiga
redovisas till årsbokslut

Finns ett fåtal SN
långvarigt
beroende eller
återkommande
vid
socialtjänsten
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PLANERING
NÄMND/
KF-MÅL
STYRELSEMÅL
Kommunens resultat Minska media
ska utgöra minst en förbrukningen med 2
% i fastigheterna 2017
procent av
i jämförelse med 2016
skatteintäkter och
statsbidrag varje år
Genomföra åtgärder
för att minska
energiförbrukningen
med 2 % i Vaanläggningar 2017 i
jämförelse med 2016

UTGÅNGSLÄGE

ANSVAR
KKTAB

KVAB

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti
PROGNOS helår
Utbyte av undercentraler
genomfört
Upphandling av ventilationssystem
på vårdcentralen pågår
Elutredningen pågår

Minskad förbrukning med 2 %

Minskad förbrukning med 2 %
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KF-MÅL
Kommunen ska i
samverkan med
Arbetsförmedlingen
och näringslivet,
arbeta för att
minska
arbetslösheten de
närmaste två åren
med två procent
årligen med
december 2016 som
bas

PLANERING
NÄMND/
STYRELSEMÅL
Socialnämndens
verksamheter
motverkar utanförskap
och arbetslöshet

UTGÅNGSLÄGE
2016 fanns
inget
nätverksarbete
samt
minimalbetoni
ng på resurser
och styrkor i
utredningarna

ANSVAR
SN

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti
PROGNOS helår
Sedan dec -16,har fler generellt sett Följs upp i årsbokslut
kommit i åtgärd och den öppna
arbetslösheten börjat sjunka något
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KF-MÅL
I skolan ska
kunskapsresul
tatens nivå,
trivsel och
trygghet öka
varje år med
2015 som
basår

PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGSSTYRELSEMÅL
LÄGE
Andelen barn, elever
Jämfört med
och studenter som
basåret 2015
upplever skolan som
trygg ska öka

Andelen personal med
adekvat
högskoleutbildning ska
vara lägst 67 %
Kunskapsresultaten i
grundskolan ska öka

Alla elever ska få fem
hälsosamtal under sin
tid i grundskolan

Jämfört med
basåret 2015

ANSVAR

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti
PROGNOS helår

BUNInget resultat-mätning ännu ej
Övergripande
gjorda
mål för alla
verksamheter
inom barn- och
utbildningsförva
ltningen
BUN-Förskola
63 %
och pedagogisk
omsorg-1-5 år
BUN
Grundskolan,
förskoleklassen
och
fritidshemmet
BUN
elevhälsa,
musikskolan,
förebyggande
arbete med
ungdomar,
fritidsgårdar

Mätning sker i höst

Målet kommer sannolikt inte att
uppnås

Andelen elever som är behöriga till
gymnasieskolan har ökat med 5,5
%
Det genomsnittliga meritvärdet har
minskat med 3,2 %
Arbete pågår. Kommer sannolikt
att uppfyllas

Kommer sannolikt att uppfyllas
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KF-MÅL
I skolan ska
kunskapsresul
tatens nivå,
trivsel och
trygghet öka
varje år med
2015 som
basår

PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGSSTYRELSEMÅL
LÄGE
Minst 85 % av eleverna
ska tillsammans med
SYV upprätta en
individuell studieplan
inom en månad efter sin
skolstart

ANSVAR

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti
PROGNOS helår
Arbete pågår

Kommer sannolikt att uppfyllas

Minst 80 % av
skolmaten ska lagas
från grunden

BUN
VIVA,
Vuxenutbildnin
g,
studieväglednin
g, SFI,
integration,
gymnasium-IM
språk
BUNMåltidsverksam
heten

Nuläget är 65 %

Kommer sannolikt inte att
uppfyllas

Minst 30 % av
råvarorna ska vara
ekologiska

BUNMåltidsverksam
heten

Nuläget är 30,1%

Kommer sannolikt att uppfyllas

Analys av angörning till
skolor/förskolor ska
genomföras under
2017. Åtgärderna ska
genomföras under 2018

KKTAB

Analys pågår

Åtgärder genomförs 2018
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KF-MÅL
Centrumutvec
klingens första
etapp och
torget i
Valskog ska
vara klara
under 2018

PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGSSTYRELSEMÅL
LÄGE
Miljö-, folkhälso- och
jämställdhetsperspektiv
ska beaktas i projektets
alla delar
Centrumutvecklingens
första etapp och torget i
Valskog ska vara klara
under 2018. Torget i
Valskog och skolgården
ska samplaneras
Genomföra V/Aanläggning på
Drottninggatan 2017

ANSVAR
KSutvecklingsenhe
ten

KKTAB

KVAB

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti
PROGNOS helår
"De planerade åtgärderna i
centrumprojektet främjar säker
gång och cykelmiljöer, en grön
miljö och möjliggör för rörelse i ett
idag trafikintensiv centrum
Arbetet med Valskogs torg
påbörjat 2017-08-24

Miljö-, folkhälso- och
jämställdhetsperspektiv ska beaktas
i projektets alla delar

Ledningsnätet är färdigställt.
COOP torget kvarstår

Arbetena kommer att färdigställas
till augusti 2017

Torget i Valskog färdigställs under
2018. Drottninggatan påbörjas
under 2018
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PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGSOMRÅDE
STYRELSEMÅL
LÄGE
Kommunens
Kommunens
Kommunens
medarbetarengagemang medarbetareng
som
ska placera sig i den
agemang
arbetsgivare
90:e percentilen i
totalindex jämförelse med andra
2015-81
kommuner i SKLs
medarbetarundersökning
Under 2018 kommer
34 timmar per
Fritid och
Kungsörs bibliotek få
vecka
kultur
ett utökat öppethållande
i form av meröppet med
självservice
Kommunen har placerat 286/290
Näringslivbemötande och sig tvåsiffrigt om fem år
i svenskt näringslivs
service
ranking Företagsklimat

ANSVAR

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti
PROGNOS helår

KS

Jämförelsen ännu ej genomförd

Vi kommer troligen inte att nå
målet

KS

Investering antagen för "meröppet"

Vi kommer troligen att nå målet

KS

265/290

De åtgärder som kommunen
genomfört påverkar placeringen.
Resultatet i årets mätning blev
avsevärt bättre
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OMRÅDE
Medborgarens
inflytande i
Kungsör

V/A

PLANERING
NÄMND/
UTGÅNGSSTYRELSEMÅL
LÄGE
Kungsör ska placera sig Sammanfattan
över medelvärdet för
de
nöjd inflytandeindex i
betygsindex
SCB:s
2015 blev 34
medborgarundersöknin för Kungsör.
g 2019
Medelvärdet
för samtliga
kommuner
blev 41
Upprätta tidplan för att
säkra skyddsobjekt
2017

ANSVAR

RESULTATREDOVISNING
DELÅR tom augusti
PROGNOS helår

KS

Medborgarundersökning
genomförs under hösten 2017

Resultat 2017 blir vägledande för
2019

KVAB

Klart

Tidsplan upprättade

Reservledning är framdraget på
Kungsörs sida och inväntar svar
från Köping Vid anslutning av
Valskog kan även nödvatten
försörjas från Arboga
Klart

Överenskommelse med Köping är
upprättad

V/A

Skapa
nödvattenförsörjning
mellan Kungsör och
Köping 2018

KVAB

V/A

Behålla nuvarande låga
taxor

KVAB

Nuvarande taxor kan behållas
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-10-13

KS 2017/401

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (1)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ekonomichef Bo Granudd

Förändringar i förslaget till delårsbokslut sedan
budgetberedningens sammanträde
Den version av Förslag till delårsbokslut som presenterades för bokslutsberedningen har också revisionen fått.
Revisorerna påpekade att kommentaren till det finansiella målet var skrivet
utifrån prognosens avvikelse mot budget, inte mot själva prognosens resultat.
Efter dessa påpekanden har vissa justeringar gjorts i förslaget.
Vi har ändrat:
a) sid 4, rubriken Finansiellt mål
- från ” Prognosen ser inte ut att nå det finansiella målet, två miljoner
kronor i överskott motsvarar ca 0,4 %.,
- till ”Prognosen visar på ett resultat på plus 7 mkr vilket motsvarar 1,4 %
av skatter och bidrag vilket överträffar det tillfälligt sänkta målet.”
b) sid 5, rubriken Prognos per 31 december,
- från ” Det prognostiserade resultatet per helåret uppgår till plus 2,0 mkr”
- till ”Det prognostiserade resultatet per helåret uppgår till plus 7,0 mkr”
c) sid 9, Målsammanfattning, Prognos- helår till mål 2
- från ”Prognos: 2 000 tkr, vi klara inte målet på 1,0 %”
- till ”Prognos: 7 026 tkr, vi överträffar målet på 1,0 %”
d) Innehållsförteckningen är bantad. Antalet rubriker är bantade till
genomgående samma nivå.

Bo Granudd
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www.kungsor.se
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§
Delårsrapport per den 31 augusti 2017
– Västra Mälardalens Kommunalförbund
(KS 2017/406)
Västra Mälardalens Kommunalförbund har upprättat en
delårsrapport per den 31 augusti 2017.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Delårsrapport från Västra Mälardalens Kommunalförbund

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapport per den 31 augusti
2017 för Västra Mälardalens Kommunalförbund och lägger det
till handlingarna.
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Delårsrapport 2017
Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar

Förbundsledningen
Räddningstjänsten
Första halvåret har präglats av den konflikt
som uppkom kring det nya avtalet RIB 17
mellan SKL/Pacta och Brandmännens
riksförbund (BRF) som organiserar det
stora flertalet av den deltidsanställda
personalen. Vi fick in uppsägning av
nästan samtlig personal i januari månad.
Förhandlingar startade när personalen
återtagit sina uppsägningar. Förhandlingar
har pågått under hela försommaren mellan
förbundet och BRF lokalt. Från VMKF
lades ett slutbud straxt innan midsommar
och efter det har vi inte fått in några nya
uppsägningar. I grannkommunen
Surahammar stod man utan personal några
veckor i somras på grund av uppsägningar
men även där har viss personal återgått.

resurs på väg. Känsliga platser har varit
bro-/järnvägsövergången lv 250 vid
Kungsör. Då vi är i kontakt med SOS
alarm vid larmningen ber vi SOS ta
kontakt med trafikledningen att stoppa
eventuella tåg- och broöppningar.
Trots den torra sommaren så har vi klarat
oss från större skogsbränder. Tyvärr har vi
åter igen haft en brand i byggnad med
dödlig utgång.
Samarbetet med Nerikes brandkår har
intensifierats genom gemensamma
arbetsgrupper inom operativförebyggande-/utbildningsverksamhet.

Som en favorit i repris kan konstateras att
vi inte under sommaren lyckats hållit
numerär enligt handlingsprogrammet vid
station Kungsör. Vid stationen råder akut
personalbrist. Vi kan säga att vi har en
stående ansökning av personal i Kungsör
men får inga sökanden, Vid station Arboga
som tidigare dragits med rekryteringsproblem ser det för stunden ljusare ut men
flera nyanställningar. Dock ska vi komma
ihåg att dessa går in på vakanta platser.
Även om vi uppnår numerär enligt
handlingsprogram så måste personalen
utbildas vilket i säg är en utdragen process.

Jens Eriksson
Räddningschef

Ett av önskemålen är att sökande ska ha ett
C-körkort. Nu får vi vara glada åt den
personal vi får och i de fall de inte har
C-körkort måste vi erbjuda utbildning i
detta. Vi har under sommaren haft
beredskaper då endast en person haft
behörighet och detta har då medfört att vi
inte fått ut ett extrafordon från till exempel
station Arboga.
För att hålla tillfredsställande bemanning
har det vi de larm som så fordrar fem
personer, personal från station Köping
larmats med automatik för att vara en
1

Förbundsledningen
Administrativa avdelningen
Under året har en översyn av förbundsordningen genomförts. Syftet med
översynen var att se över finansieringsprinciper, utveckla medlemskommunernas
styrning och ledning av förbundet samt
skapa förutsättningar för ett mer effektivt
samarbete och arbetssätt. Ett förslag på ny
förbundsordning håller på att arbetas fram
för beslut inför 2018.

värdskapet” Syftet var att samla alla
medarbetare till en inspirerande dag där vi
också fick möjlighet att prata med varandra
om bemötande. Både hur vi är som
arbetskamrater och hur vi kan bli ännu mer
välkomnande. Vi avslutade dagen med en
trevlig stadsvandring i Kungsör.
En översyn av förbundets styrande
dokument pågår tillsammans med
Räddningstjänsten. En översyn av
arbetsvärderingen slutfördes tillsammans
med de fackliga organisationerna.

Ett internt utvecklingsarbete inom
förbundets ekonomiområde pågår. Det
resulterade bland annat i en gemensam
ekonomiavdelning under ledning av
ekonomichefen. Tidigare var resurserna
utplacerade inom avdelningarna. Fortsatt
arbete pågår hur vi kan arbeta mer effektivt
med ekonomiadministration för hela
förbundet.

I dec 2016 genomfördes en planeringskonferens tillsammans med medlemskommunernas ledningsgrupper. Syftet var
att tydliggöra uppdrag och samarbetsformer för våra olika samverkansforum på
tjänstemannasidan.

Det tillförs nya verksamheter till oss från
medlemskommunerna. Under 2017 har den
gemensamma arkivarietjänsten placerats i
förbundet. Även kommungemensamma
utvecklingsprojekt och systemförvaltning
inom olika områden samordnas i högre
grad hos VMKF. Nytt är att vi några
gånger per år samlar medlemskommunernas nyanställda chefer för en
gemensam heldagsintroduktion inom våra
ansvarsområden.

Regelbundna styrgruppsträffar genomförs
varje månad med kommuncheferna och
förvaltningschefer inom VMKF. I
storforum möts förbundet och
kommunernas kommunchefer, personaloch ekonomichefer samt IT-strateger ett
antal gånger per år. Viktiga frågor på
agendan är att bygga goda relationer och
bra samarbeten, tydligare styrning och
samordning av verksamheter samt
gemensamma processer. Dialog förs
löpande med medlemskommunerna om
ytterligare verksamhet som kan vara
lämplig att utföras av förbundet.

Under våren fattades beslut av Kungsör,
Arboga och Köpings kommuner att
överföra renhållningsverksamheten från
VMKF till VafabMiljö Kommunalförbund.
Inför överlämningen som sker den
1 november pågår ett omfattande arbete
tillsammans med VafabMiljö inom
personal, ekonomi, juridik, IT och
kommunikation.
I april flyttade lönekontoret från Arboga
till våra gemensamma lokaler i Köping.

Åsa Öberg Thorstenson
Förvaltningschef

I maj genomfördes en uppskattad
utbildningsdag med temat ” Det goda
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Allmänt om verksamheten administrationen
Politiska mål
Utgörs av uppdrag, vision och
värdegrund.

Kvalitet
VMKF administration ska ha
nöjda uppdragsgivare.
*mäts på helår

Uppdrag
VMKF administration är en
utförarorganisation som arbetar på
uppdrag åt medlemskommunerna.
Verksamheten ska präglas av: hög
kvalitet, minskad sårbarhet och
kostnadseffektivitet.

Personal
Den administrativa enheten inom
förbundet sysselsätter närmare 70
medarbetare och ska vara en attraktiv
arbetsplats med en arbetsmiljö som är
anpassad efter medarbetarens behov.
Personalen ska hålla en hög kompetens
inom sitt verksamhetsområde.
Ledningen ska verka för jämställdhet
och mångfald.

Vision
VMKF administrations arbete ska
präglas av hög servicekänsla och vara
det självklara valet för
medlemskommunerna. Organisationen
ska ligga i framkant och utföra
ett värdeskapande arbete för alla parter.

Årets viktigaste händelse
Arbetsgivaren har i samverkan med
arbetstagarorganisationen reviderat
arbetsvärderingen och presenterat den
för alla medarbetare. Under våren
flyttade Löneavdelningen från Arboga
till Gamla Polishuset i Köping. Alla
anställda inom Administrationen har
deltagit i en föreläsning

Värdegrund
Alla medarbetare ska känna stolthet i att
arbeta i Västra Mälardalens
Kommunalförbund. Det når vi genom att
ha uppdragsgivarna i fokus, ha
respekt för varandra, visa engagemang
och genom att allas gemensamma
insatser bidrar till ett gott resultat för
helheten.

Personal
VMKF administration ska vara
en attraktiv arbetsplats med friska
medarbetare.

Övergripande
verksamhetsmål

Detta mäts genom:
Sjukfrånvaron i procent av
arbetad tid ska minska i
förhållande till föregående år
Andelen av medarbetarna som
nyttjar friskvårdstimmen ska öka
i förhållande till föregående år

Ord och begrepp
Målet är uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt med
minst 80%
Målet bedöms inte vara uppfyllt
Målet har inte kunnat
bedömmas

Friskvård mäts 1 gång/år

Framtiden
Fortsatta insatser gällande arbetssätt och
arbetsmiljö är viktigt för att vara en
attraktiv arbetsgivare och för att skapa
goda förutsättningar för medarbetarna.

Måluppfyllnad
Ekonomi
VMKF administration ska ha en
budget i balans.
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Allmänt om verksamheten administrationen
Miljö

Detta mäts genom:

VMKF administrations
verksamhet ska bedrivas med
sikte på att bidra till ett
ekologiskt hållbart samhälle.

Minska pappersförbrukningen
jämfört med föregående år
Öka andelen ekologiska och/eller
närproducerade inköp jämfört
med föregående år.

Administrationen /Ekonomiavdelning
VerksamhetsbeskrivningEkonomiavdelning
Avdelningen är serviceenhet för hela
förbundet. Enheten tar hand om
ekonomi, kansli- och informationsfrågor. Arbete sker dessutom med postoch diariehantering samt sekreterarskap i
förbundsdirektionen. Enheten har även
hand om skanningsverksamheten för
medlemskommunerna med dess
kommunala bolag. Enheten består av 4
personer.
Årets viktigaste händelser
Under året har 3 direktionsmöten hållits.
En översyn görs av administrativa
rutiner för att så effektivt som möjligt
nyttja de resurser vi har. Arbete med att
implementera ett nytt ekonomisystem
pågår. Detta ska tas i drift 1 januari
2018.
Arbete med överlämning av
renhållningsverksamheten har också
pågått under året.
.
Finansiellt mål
Förbundet ska generera ett
överskott på minst 50 000 kr för
året
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Administrationen/löneavdelningen/PuL
kommunerna Köping, Arboga och Kungsör
och deras förvaltningar. I uppdraget ingår att
granska rutiner för behandling av
personuppgifter och anmäla brister till
personuppgiftsansvarig. Om bristerna inte
rättas till, ansvarar personuppgiftsombudet
för att anmäla missförhållanden till
Datainspektionen. I uppdraget ingår även att
föra förteckning över behandlingar (system
och register), att utarbeta rutiner för den
interna kontrollen och granskningen samt på
ett sakligt och objektivt sätt säkra den
interna tillämpningen av bestämmelserna.

Verksamhetsbeskrivning Lön
Löneavdelningen är en serviceorganisation
och utgör stöd till kommunerna i
löneprocessen. Arbetet pågår kontinuerligt
med att förbättra produkter, tjänster, rutiner
och bemötande gentemot våra kunder.
Tjänsterna ska hålla samma nivå
kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt som
liknande tjänster som finns på marknaden.
Genom att systematiskt mäta och följa upp
med nyckeltal jämföra vi oss med andra
aktörer.

Årets viktigaste händelser

Årets viktigaste händelser

Omstartsprojekt gällande schema- och
bemanningsprocesser har förberetts och
pågått under året tillsammans med
medlemskommunerna. Revisionsgranskning
av löneprocessen och dataanalys av 2015 års
lönematerial har genomförts, detta utgör
underlag för en åtgärdslista som upprättats i
samverkan med kommunernas Personal/HRchefer. I samband med att löneavdelningen
flyttade till Köping har en satsning gjorts på
arbetsmiljön.

Representanter för personuppgiftsansvariga
inom kommunernas styrelser och nämnder
har haft möten och diskuterat ikraftträdandet
och konsekvenser av GDPR
(Dataskyddsförordningen). En översyn av
registerförteckningarna har gjorts.

Mål och måluppfyllelse
Förbereda medlemskommunerna på
nytillkommande
”Dataskyddsförordningen”
genom information och
utbildning

Mål och måluppfyllelse
Säkerställa att rätt lön
utbetalas i rätt tid till rätt
person utifrån givna
förutsättningar
Bedriva verksamheten så att
service och bemötande skapar
förtroende hos uppdragsgivarna.

Framtiden
Kommunernas delaktighet inom
verksamhetsområdet behöver ökas. Den
kommande Dataskyddsförordningen ställer
större krav på tydliga rutiner och ökade
insatser. Ett gemensamt arbete mellan
förbundet och kommunerna är nödvändigt
för att säkerställa hanteringen. Åtgärder
inför Dataskyddsförordningens
ikraftträdande behöver diskuteras med
kommunens representanter.

NKI mäts i november.

Framtiden
Ett nytt gränssnitt av Personec har lanserats
i början av 2017. Automatisering av
integrationerna mellan personalsystem och
schemasystem har varit ett omstartsprojekt
som slutfördes vid halvårsskiftet. Förbundet
har från och med 1 april en resurs anställd
för att vara förvaltningsledare för Time Care
i syfte att hålla ihop funktioner och
utveckling gemensamt för kommunerna.

Verksamhetsbeskrivning PuL
Västra Mälardalens kommunalförbund är
personuppgiftsombud för medlems-
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Administrationen/ IT och Tele
Verksamhetsmål och
måluppfyllelse
leverera en driftsäker ITmiljö med en tillgänglighet
om 24 timmar per dygn i
enlighet med
basöverenskommelser med
kommunerna

Verksamhetsbeskrivning - IT- och
telefoniavdelningen
IT/Telefoniavdelningen svarar för ITdrift samt telefoni såsom teknisk support
och växelfunktion åt samtliga
medlemskommuner, där Surahammar
har egen växelpersonal. IT-avdelningen
svarar också för det gemensamma
nätverket KAKNET. IT-driften är
uppdelad på en Kundsupport med
användarnära stöd och en driftenhet som
sköter teknisk drift och utveckling av
medlemskommunernas systemmiljöer.

erbjuda en kompetent,
serviceinriktad och snabb
kundsupport tillgänglig för
medlemskommunernas
medarbetare

Årets viktigaste händelser
Första halvårets prioritet har varit att
konsolidera Arbogas IT-verksamhet
såväl inom teknik- som personalområdet. Idag sköter totalt sett 4
personer den gemensamma helpdesken
åt alla medlemskommuner och tekniker
fortbildadas för att kunna supporta alla
kommuner. Arbete återstår fortfarande
på tekniksidan och att hitta bra rutiner
för supporten i Arboga. VMKF har
också från och med 2017 tagit över all
investering i hårdvara (PC, MAC mm)
för Arboga och Surahammar och rutiner
för detta har arbetats fram. KAKkommunerna har anställt en IT-strateg
som tillsammans med IT-samordnaren i
Surahammar och IT-chef i förbundet
bildar en IT-styrgrupp.

erbjuda en kompetent,
serviceinriktad och snabb
telefonistfunktion.
Framtiden
I närtid avsluta Arbogamigreringen
och jobba fram rutiner för en
konsoliderad drift. Tydliggöra mandat
för IT-styrgruppen.
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Administrationen/Upphandling
Verksamhetsbeskrivning upphandling
Upphandlingsenheten ska hålla en för
förbundsmedlemmarna gemensam
inköps-/ upphandlingsfunktion med
uppgift att samordna förbundsmedlemmarnas upphandlingar av varor
och tjänster samt tillgodose
förbundsmedlemmarnas behov av
specialistkompetens på upphandlingsområdet.

Framtiden
Den nya upphandlingslagstiftningen
ställer ökade krav på kommuner och
bolag. Den nya lagstiftningen
tillsammans med rättspraxis kommer
utvisa hur vissa delar av den nya
lagstiftningen ska tolkas och kommer
inverkar på hur kommuner och bolag
adekvat bör hantera inköp och förvalta
avtal framgent. Bedömningen är att
upphandlingsenheten kommer behöva
lägga mer resurser på att stödja
kommuner och bolag i att hantera inköpoch upphandling enligt lagstiftarens
intention.

Upphandlingsenheten genomför
enskilda, gemensamma och samordnade
upphandlingar av varor, tjänster och
entreprenader på uppdrag av förbundsmedlemmarna. Upphandlingsenheten
hanterar all ramavtalsupphandling för
förbundsmedlemmarna.
Årets viktigaste händelser
Ny upphandlingslagstiftning trädde i
kraft från och med 2017-01-01. Den nya
upphandlingslagstiftningen är komplex
och innehåller vissa förändringar vilka
offentliga myndigheter har att beakta
och ta hänsyn till vid inköp. Det kan
konstateras att behovet av upphandlingsstöd från medlemskommuner och bolag,
kopplat till inköp och upphandling, har
fortsatt att öka.
Verksamhetsmål och
måluppfyllelse
Tillgodose
förbundsmedlemmarnas
behov av ramavtalsupphandlingar. 80% av
genomförda
ramavtalsupphandlingar
ska ha slutförts inom 8
månader från det att
uppdragsbeställning har
inkommit
Verka för att ramavtal är
kända i medlemskommunernas
organisation*
*mäts på helår.
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Administrationen/Beredskapssamordning
Verksamhetsbeskrivning beredskapssamordning
Förbundet ska hålla en för förbundsmedlemmarna gemensam resurs för
krisberedskapsfrågor som stöd till
förbundsmedlemmarna i deras
uppgifter enligt lagen om extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap hos kommuner och
landsting.

heten om den enskildes ansvar vid en
samhällsstörning.
Mål och måluppfyllelse
Medlemskommunerna ska ha
en god krishanteringsförmåga
genom att uppfylla lag om
kommuners och landstings
åtgärder inför, och vid
extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap*.

Årets viktigaste händelser
Enheten har tillsammans med
kommunerna genomfört en
utbildningsdag kring våldsbejakande
extremism, övning Värmebölja,
föreläsning Krisstöd. Tagit fram en
KrisApp i Köping, för larma in
kommunens krisgrupper. Stöttat flera
verksamheter med stabsmetodik.
Krisledningsgruppen i Kungsör har
övats. Ansvarat för Krisberedskapsveckan med fokus att höja medveten

*mäts på helår

Framtiden
Fokus på arbetet under hösten är
planering kring uppbygganden av det
civila försvaret. Under hösten
genomförs två övningar, Aurora,
utifrån höjd beredskap samt en
samverkansövning tillsammans med
blåljusmyndigheter. Påbörja
kontinuitetsarbetet kopplat till riskoch sårbarhetsanalyserna.

Administrationen/Renhållning
Verksamhetsbeskrivning Renhållning
Verksamheten innebär ansvar för
hanteringen av hushållsavfallet inom
VMKF:s delägarkommuner som
följer av reglerna i Miljöbalken
(1998:808) och Avfallsförordningen
(2011:927). Verksamheten är en ren
beställarorganisation och är helt
avgiftsfinansierad. Organisatoriskt
består avdelningen Renhållning av en
ansvarig Renhållningsstrateg och tre
kundtjänstmedarbetare. I ansvarsområdet ingår att administrera
renhållningsverksamheten där
insamling av hushållsavfall (och
slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare)
ingår.

Årets viktigaste händelser
Medlemskommunerna har fattat
beslut om att överföra renhållningsverksamheten från VMKF till
VafabMiljö Kommunalförbund, från
och med 2017-11-01.
Mål och måluppfyllelse
Att minska mängden
brännbart hushållsavfall från
hushållen*
Att öka mängden bioavfall
från hushållen*
*mäts på helår

Framtiden
Under hösten 2017 kommer fokus att
ligga på arbete med överlämning och
avveckling av renhållningsverksamheten.
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Administrationen/Bidrag och tillstånd
Parkeringstillstånd
Inkomna ansökningar om
parkeringstillstånd för
rörelsehindrade ska
rättssäkert handläggas enligt
gällande regelverk. 80 % av
de beslut som överprövas ska
enligt högre instans befinnas
vara korrekt beslutade.

VerksamhetsbeskrivningBidrag och tillstånd
Bidrag och tillståndsavdelningen
handlägger och utreder ansökningar
om bidrag enligt lag (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m. samt
ansökningar om parkeringstillstånd
för rörelsehindrade enligt 13 kapitlet
8 § trafikförordningen (1998:1276)
och Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2009:73) och allmänna råd.

Framtiden
Antal ärenden under perioden är
cirka 20 procent lägre jämfört med
samma period förra året vilket skulle
kunna indikera att antal ärenden
under hela året kommer att vara lägre
jämfört med 2016.

Årets viktigaste händelser
Inga händelser av vikt har
förekommit under bokslutsperioden.

Mål och måluppfyllelse
Bostadsanpassning
Den genomsnittliga
handläggningstiden för
kompletta ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag ska
inte överstiga tio arbetsdagar.
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Räddningstjänsten/avd. förebyggande
VerksamhetsbeskrivningFörebyggande
Den förebyggande verksamheten
inom Västra Mälardalens
Kommunalförbund ska verka för att

verksamheten saknar tillstånd för sin
hantering av brandfarliga och
explosiva varor. Samarbetet med
andra myndigheter både på
kommunal och statlig nivå fungerar
bra och att vi delger varandra
värdefull gemensam information om
olika verksamheter i samhället.

medborgarna i medlemskommunerna
erhåller ett likvärdigt skydd mot olyckor
genom att informera och utbilda i
förebyggande brandskydd. Den

förebyggande avdelningen
handlägger och beslutar i tillståndsärenden som rör brandfarliga och
explosiva varor. Förebyggande
verksamheten ger råd, stöd och
information till kommuner, privata
företagare och innevånare i frågor
som rör förebyggande brandskydd.
Den förebyggande verksamheten har
också som uppgift att informera de
operativa styrkorna i förbundet om
nya byggnader som uppförts och
delge personalen riskfyllda
verksamheter i vårt område.

Mål och måluppfyllelse
Den förebyggande
verksamheten ska verka för att
tillsyner enligt LSO och LBE
samt tillståndshandläggning för
brandfarliga och explosiva varor
utförs på ett rättssäkert sätt ur
kundens perspektiv.

Framtiden
Den förebyggande avdelningen har
som mål att fler personal inom
organisationen ska kunna utföra
tillsyner inom områdena skydd mot
olyckor och brandfarliga och
explosiva varor och att tillsyner
utförs på ur kundens synpunkt
rättsäkert sätt.

Årets viktigaste händelser
Inriktning för årets tillsyner enligt
lag SFS (2003:778) om skydd mot
olyckor är publika lokaler, skolor,
samlingslokaler och lokaler där
människor övernattar ex. hotell samt
olika vårdboenden. Tillsyner riktas
också mot de företag och personer
som har tillstånd enligt lag SFS
(2010:1011) lag om brandfarliga och
explosiva varor. Stor vikt läggs på
kompetenshöjande utbildning för
personalen då samhällets lagar,
föreskrifter och normer ständigt
förändras. Tillståndsansökningar för
hantering av brandfarliga och
explosiva varor har varit något högre
än föregående år. Orsaken till detta
är flera; Tillstånd har förfallit och
verksamheten har ansökt förlängt
tillstånd. Nya verksamheter har
etablerats i vårt område med krav på
tillstånd samt i samband med tillsyn
har det uppmärksammats att
10

Räddningstjänsten/ avd. drift
Verksamhetsbeskrivning-Drift
Avdelningen svarar för förbundets
drift och underhåll av samtliga
fordon, båtar och räddningstjänstutrustning. Avdelningen svarar även
för personalplanering, externutbildning och externa uppdrag.

Mål och måluppfyllelse
Verksamhetsmål
att tillgodose en god fysisk
och psykisk arbetsmiljö inom
räddningstjänstens
arbetsområde
Att material/fordon
underhålls och fungerar för
att möjliggöra en snabb och
säker insats
att ge kommunernas invånare
bästa möjliga förutsättningar
för att bedriva ett eget
brandskyddsarbete
att rätt numerär gällande
personal hålls i enlighet med
gällande handlingsprogram.

Årets viktigaste händelser
Åtta månader av året har nu passerat.
De två första kvartalen innebar
oförutsedda reparationer och
underhållskostnader i fordonsparken.
Externutbildningen mot våra
kommuner har inte kunnat fullgöras
fullt ut på grund av personalomsättningar inom räddningstjänsten. Personalmässigt har
VMKF/Räddning för semestrar,
sjukdomar och föräldraledigt använt
redan anställd personal (RiB
anställda) inom förbundet.
Under tiden juni – september har det
tecknats ett lokalt ”extrapassavtal”
med kommunal, för att mot skälig
kostnad täcka upp för föräldraledigt
och andra ledigheter.

Framtiden
Hösten 2017 kommer VMKF att
ställas inför en del problem som
gäller RiB personal. Problem med att
rekrytera personal, speciellt i
Kungsörs kommun, där vi redan idag
går under gränsen för personaltätheten, vilket innebär att personalen
får ställa upp och ta extra
vaktveckor.
Externutbildningen mot kommunerna
kommer fortfarande lida av att egen
personal är på utbildning. Hoppas på
ett lyft år 2018.
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Räddningstjänsten/ avd. räddning
Mål och måluppfyllelse

Verksamhetsbeskrivning
Avdelningen svarar för samtliga
utryckningsstyrkor i förbundet.
Avdelningen ansvarar också för
personalens internutbildning. Som ett
led i vidareutvecklingen ansvaras
också för metodutveckling.

Förvaltningen ska verka för att
leva upp till de intentioner som
lagen om skydd mot olyckor
beskriver. ”Räddningstjänst ska
planeras och organiseras så att
insatserna kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomföras på
ett effektivt sätt.”
Människor som bor eller vistas
inom förbundets område ska
vara och känna sig trygga och
säkra.
Det skadeavhjälpande arbetet
ska bedrivas med moderna och
säkra metoder av personal med
erforderlig utbildning
Organisationen ska vara
flexibel, med anpassade resurser
efter rådande situation i
samhället.
Utrustning och fordon ska
anpassas så att hög tillgänglighet
upprätthålls

Viktiga händelser
Här är ett axplock av några händelser
från första delen av året:
I februari inträffade en villabrand på
mandolinvägen Arboga och en större
trafikolycka på E18 utanför Köping.
I mars en lägenhetsbrand på
Drottninggatan i Kungsör.
I april en villabrand i Kansta utanför
Köping, en brand i ladugård och ett
60-tal skrotbilar i Lilla Algryt
Kungsör och en kemolycka i Avesta
där kemenheten arbetade.
Slutligen i juli då en villa förstördes i
en brand i Viby utanför Arboga.

Förmågan att leda och
samverka ska kunna öka
kontinuerligt efterhand som
insatser växer i storlek och
omfattning.
Framtiden:
Diskussioner har inletts om en
gemensam organisation med högre
befäl ihop med Nerikes Brandkår,
Bergslagen Räddningstjänst och
Räddningstjänsten Karlstadsregionen. Detta kan komma att öka
förmågan för VMKF att leda stora
insatser avsevärt.
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Personalekonomisk redovisning
Pensionsskuld
Avsättningar till pensionsskuld har
bokförts enligt KPA:s prognos per
31/8. De avsättningar som har gjorts
för framtida pensionsutbetalningar
uppgår till 31 263 kkr inkl. löneskatt.

Pensionskostnadernas individuella
del uppgår till 1 341 kkr exkl.
löneskatt per den 31 augusti.
Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden uppgår till
2 452 kkr per den 31 augusti.

Sjukfrånvaro VMKF totalt

Sjukfrånvaro
i % av
arbetad tid
jan-juli 2015

Sjukfrånvaro
i % av
arbetad tid
jan-juli 2016

Sjukfrånvaro
i % av
arbetad tid
jan-juli 2017

0,56
3,02
4,58

1,13
1,90
4,86

0,54
4,67
4,63

Kvinnor 4,94
2,71
Män
Totalt
3,56

3,49
3,08
3,24

6,71
2,87
4,44

Procentuell
andel av total
frånvaro, 60
dagar eller
mer jan-juli
2015

Procentuell
andel av total
frånvaro, 60
dagar eller
mer jan-juli
2016

Procentuell
andel av total
frånvaro, 60
dagar eller
mer jan-juli
2017

0,0
65,94
40,62

0,0
0,0
65,50

0,0
34,66
64,14

Kvinnor 48,38
51,87
Män
Totalt
50,01

52,56
75,02
45,75

43,61
55,05
47,97

Ålders
Grupp
-29
30-49
50-

Ålders
Grupp
-29
30-49
50-

Sjukfrånvaro

Företagshälsovård

En ökning av sjukfrånvaron för både
kvinnor och män har skett mot tidigare
år. Åtgärder har vidtagits och
företagshälsovården finns som ett stöd
när det gäller både arbetsmiljö och
rehabilitering.

Förbundet är anslutet till Avonova.
Personalkategorin brandmän har
schemalagd fysisk träning på sina
arbetspass. Övrig administrativ personal
i förbundet har rätt att nyttja en så kallad
friskvårdstimme per vecka.
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Ekonomisk uppföljning
Resultatet pekar på överskott om
5 046 kkr för perioden.

kostnaderna ännu inte är helt
kartlagd.

Semesterlöneskulden har minskat
med totalt 325 kkr för hela
förbundet.

Kostnader för oförutsett är
outnyttjade. Summa 69 kkr.

Räddningstjänsten visar på ett
mindre överskott till följd av
reavinst. På årsbasis prognostiseras
ett nollresultat.

Finansförvaltning
Finansförvaltningen följer budget för
perioden och på årsbasis prognostiseras inga förändringar.

De flesta avdelningar gällande
administrativa förvaltningen visar på
mindre överskott för året. Dock så
påverkar den ökade hyreskostnaden
den administrativa delen av
förbundet. Prognos till årets slut visar
på ett nollresultat i stort.

Finansiellt mål
Förbundets finansiella mål på 50 kkr
i överskott på årsbasis kommer att
infrias enligt balanskravet.
Prognosen per 31/12 pekar på dock
underskott totalt för förbundet om
2 100 kkr. Ett underskott för
renhållningsverksamheten justeras
med resultatutjämningsfonderna.
Övriga avdelningar beräknas att
sammanlagt att gå jämnt upp med
vissa variationer.

IT- och teleavdelningarna visar på
överskott om 1 525 kkr respektive
601 kkr för perioden. Ökat antal
datorer och PC ger högre intäkter.
På årsbasis prognostiserar IT-avdelningen ett överskott om 500 kkr och
telefoniavdelningen ett nollresultat.

Balanskravsutredning
Enligt kommunallagen ska ett
negativt resultat regleras och det
egna kapitalet återställas. Om ett
underskott uppstår ska det återställas
inom tre år.

Renhållningen visar ett överskott för
perioden om 1 447 kkr. Intäkterna
för fasta avgiften är högre än budget
medan vissa fraktioner ligger lägre
än budget. Den budgeterade
kostnaden för insamling understiger
den reella kostnaden. Kostnaden för
behandling ligger något under budget
för perioden samt även kostnaden för
administration. Slamverksamheten
visar ett överskott för perioden om
62 kkr. Prognosen för året visar på
ett underskott om -2 500 kkr totalt
för renhållning- och slamverksamheten. Denna prognos är baserad
på försiktighetsprincipen då hela
bilden gällande avvecklings

Kkr
Årets/periodens
resultat
Reavinst
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Resultatregleringsfond
renhållning
Resultatregleringsfond
slam
Fonderade
kommunbidrag
Periodens
balanskravsresultat
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Bokslut
2016

Delår
2017

-1 852

5 046

-163
-2 015

-100
4 946

3 009

1 447

-131

62

-813

0

50

3 437

Ekonomisk uppföljning
Internkontroll
Till verksamhetsåret 2017 gjordes ett
större arbete gällande internkontroll
och kontrollmoment. Revisionen har
tidigare haft synpunkter på
internkontrollen. En risk-och
sårbarhetsanalys gjordes och med
politisk förankring under processen
så togs ett antal nya kontrollmoment
fram vilka sedan beslutades i
direktionen.

Räddningstjänsten
Verksamheten är beroende av att de
operativa styrkorna håller sitt
numerär. I de fall det saknas personal
måste fridygnsledig personal kallas
in vilket medför höga övertidskostnader. Med ett genomtänkt
system för personalplanering kan
personal från station Arboga nyttjas
vid station Köping och tvärt om utan
att storleken på den operativa styrkan
minskas. Målet är att genom offensiv
personalplanering motverka höga
övertidskostnader.

Finansiella mål kopplade mot
verksamhet
Administrationen
Inom kommunalförbundet strävar vi
efter att använda våra resurser
effektivt och miljömedvetet. Vi avser
därför att redovisa utförda förbättringar inom vår organisation.

Måluppfyllelse
Året har varit kämpigt då det gäller
att hålla rätt numerär, störst problem
har varit under semesterperioden. Vi
har under året haft personal på
utbildning uttag av pappaledigheter
samt föräldraledigheter. När det
gäller semesterperioden använder vi
vikarier som skall klara de normala
semestrarna. Problemet för
arbetsgivaren är att det flesta pappor
med innestående ”pappadagar” tar ut
dessa under sommarmånaderna och i
dessa fall måste personal kallas in på
övertid. Vakterna kan inte bara
bemannas av semestervikarier. Dyrt
men nödvändigt.

Måluppfyllelse
Ett antal aktiviteter har genomförts
för att uppnå de finansiella målen
kopplade mot verksamhet.
•

•
•
•

•
•
•

översyn och förändrat
arbetssätt gällande
ekonomiadministration
nya beställningsrutiner
flytt lönekontoret
enhetliga arbetsprocesser
tillsammans med
kommunerna inom flera
områden.
ökad styrning och
samordning
ökad användning av
videokonferensmöten
Automatisering av manuella
processer med stöd av IT.

Ulrika Jonsson Olofsdotter
Ekonomichef

15

Ekonomisk uppföljning
Drift- och investeringsredovisning
Driftredovisning
Område

Budget
2017

Redovisat
2016-08-31

Redovisat
2017-08-31

Prognos
2017-12-31

Avvikelse
Budg.prognos

Netto
Direktion/revision
Administration
Ekonomiavd.
Administrativ chef
Löneavdelning
Upphandling
IT
Tele
PUL
Skanning
Beredskapssamordning
Arkivarie
Bidrag och tillstånd (adm)
Räddningstjänst
Summa vht drift
Avgiftsfinansierad vht
Renhållning
Slam
Finans inkl kostn för
oförutsett (70 kkr)

-261

-63

-64

-261

0

-1 200
-1 200
-9 100
-2 773
0
0
-144
0
-1 416
0
-1 343
-33 774

-526
-850
-6 053
-1 505
781
291
-82
-181
-847
0
-840
-22 460

-752
-938
-5 704
-1 420
1 525
601
-90
-21
-767
0
-800
-22 318

-1 200
-1 300
-9 100
-2 773
500
0
-144
-50
-1 416
0
- 1 343
-33 774

0
-100
0
0
500
0
0
-50
0
0
0
0

-51 212

-32 639

-30 748

-50 861

350

0
0
51 262

-422
127
34 922

1 447
62
34 285

-1 700
-800
51 262

-1 700
-800
0

1 988

5 046

-2 100

-2 150

Resultat
50
Investeringsredovisning inkl. pågående objekt

Objekt kkr

Budget 2017

Redovisat
2017-08-31

Prognos
2017-12-31

Avvikelse

Administrativa förvaltningen
Inventarier nya lokalen
IT
Tele
PC Mac på bordet Arboga
PC Mac på bordet Surahammar

200
8 180
200
10 000
3 800

278
4 032
1 233
2 232
1 106

278
8 180
1 233
10 000
3 800

78
0
1 033
0
0

SUMMA

22 380

8 881

23 491

1 111
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Resultat- och balansräkning
Resultaträkning
Redovisning i tkr

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Kommunbidrag
”tidigare års
kommunbidrag”
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Periodens resultat

jan-aug
2016

jan-aug
2017

Helårsprognos
2017

Budget
2017

1
2
3

63 516
-90 526
-4 536
-31 546

73 330
-97 485
-4 533
-28 688

4

33 904
136

34 188

51 282

51 282

0

5
6

43
-549
1 988

47
-501
5 046

75
-800
- 2 100

100
-1 100
50

-25
300
-2 150

Balansräkning
Redovisning i tkr

Not

110 000 108 604
-155 857 -152 867
-6 800
-5 969
-52 627 -50 232

Avvikelse
Budget
prognos
1 396
- 2 990
-831
-2 425

2017
IB

2016-0831

2017-08-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

7
8

22 275
22 843
45 118

22 814
23 506
46 320

26 624
24 089
50 713

9
10

36 362
12 674

24 851
13 380

44 580
24 179

Summa omsättningstillgångar

49 036

38 232

68 759

SUMMA TILLGÅNGAR

94 154

84 552

119 472

Fordringar
Kassa och bank

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
-därav periodens resultat

14

10 791
-1 852

14 631
1 988

15 837
5 046

Avsättningar för pensioner

11

29 396

29 528

31 264

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

12
13

16 200
37 767

17 800
22 593

27 500
44 871

53 967

40 393

72 371

94 154

84 552

119 472

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser
I ett finansieringsavtal mellan medlemskommunerna och förbundet har en
överenskommelse gjorts att tidigare
inarbetad pensionskostnad/skuld ligger
kvar hos kommunerna.
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Finansieringsanalys
Redovisning i tkr

Not

Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader exkl. avskrivning
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Verksamhetens netto

2017-08-31

1
2

73 330
-97 485
-24 155

4
5
6

34 188
47
-501
9 578

Investeringar
Inköp av materiella tillgångar
Investeringsnetto

-8 881
-8 881

Finansiering
Utlåning
Upplåning
Amortering
Finansieringsnetto

-1 246
12 000
-700
10 054

Justering för rörelsekapitalets
förändring avseende hela verksamheten
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skulder

-8 219
7 104

Justering för icke rörelsekapitalpåverkande
poster
Avsättning pensioner

1 868
11 505

Förändring av likvida medel
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Noter
Not 1

Not 10
Kassa och bank
Checkkonto

2017-08-31
Intäkter
Försäljning
Taxor och avgifter
Bidrag
Förs vht och entreprenad
Övrigt
SUMMA

759
32 588
261
38 204
1 518
73 330

Not 2
Kostnader

2017-08-31
41 871

Personalkostnader inkl. pensioner
Lokaler
Köp av verksamhet
Data/Telekomm
Övrigt

2 755
34 893
5 515
12 451

SUMMA

97 485

Adm
53%
29%
18%

Not 11
Avsättning pensioner
Pensionsförpliktelser
Avsättn. för pensioner inkl. löneskatt
Totala förpliktelser
Långsiktig fordran (not 8)
Återlånade medel

31 264
31 264
24 089
7 175

2017-08-31

Kortfristig del av långfristiga
skulder
Leverantörsskulder
Moms och skatter
Upplupna semesterlöner
Övr. kortfristiga skulder
Upplupna sociala avgifter
Individuell del pension inkl
särskild löneskatt
Övriga interimsskulder
Övrigt
SUMMA

IT
66%
34%

Not 6
Ränta till kreditinstitut och upplupen ränta pensioner
-501 kkr.

1 200
12 323
6 066
2 452
7 739
2 206
1 911
10 941
33
44 871

Not 14 Fördelning Eget Kapital
2015

Not 7
Maskinder och inventarier samt nyinvestering under
perioden.

SUMMA

24 179

Not 13
Kortfristiga skulder

Not 5
Ränteintäkt avseende rörelsekontot 47 kkr.

Not 8
Långfristiga fordringar
Fordran medlemskommuner
Pensionsåtagande
Köping
Arboga
Kungsör

SUMMA

Not 12
Långfristiga skulder
Kommuninvest i Sverige AB 3 st lån, skuld 27,5 Mkr
per 31/8-2017. Medlemskommunerna har gått i borgen
för förbundets räkning.

Not 3
Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärdet.
Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen
har tagits i bruk.
Not 4
Medlemskommunernas ägarandelar
RT
57,7%
Köping
26,1%
Arboga
16,2%
Kungsör

2017-08-31
24 179

EK
varav resultatregl. fond
renhållning
Varav slam
resultatregleringsfond
Fonderade
kommunbidrag(2016)

2017-08-31

Summa

13 904
6 285
3 900
24 089

2016

12 643
7 443

10 791
4 434

Delår
2017
15 837
5 881

1 874

2 005

2 067

813

813

12 643 10 791 15 837

Not 15 Justerat resultat
Periodens resultat
Reavinst

5 046
-100

Justerat resultat
Not 9
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kundfordringar renhållning

6 668

Momsfordran

3 606

Övr. kortfr fordringar
SUMMA

Not 16 Bostadsanpassning

2017-08-31
21 014
10 922

Förutbetalda kostnader/upplupna
intäkter

4 946

Utbetalda bostadsanpassningsbidrag jan-aug i kkr.

Köping
Arboga
Kungsör

2 370
44 580

2016-08-31
1 525
790
466

Leasing redovisas i årsbokslutet
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2017-08-31
947
691
514

Redovisningsprinciper
Redovisningsprinciper

Följande avskrivningstider tillämpas:

Syftet med den finansiella redovisningen
är att den ska ge en rättvisande bild av
kommunalförbundets finansiella
ställning. Kommunalförbundet följer de
grundläggande redovisningsprinciper
som framgår av den kommunala
redovisningslagen och god
redovisningssed.

Personbilar. båtar
Datorer
Räddningstjänstmtrl
Tele/datatekn. utr. RT
Inventarier
Räddningstjänstfordon

5 år
5 år
5 år
3 år
10 år
15 år

Nedskrivningar
Grundläggande
redovisningsprinciper

Om det vid räkenskapsårets utgång kan
konstateras att en anläggningstillgång
har ett lägre värde än vad som kvarstår
efter planenliga avskrivningar, ska
tillgången skrivas ned till det lägre
värdet om värdenedgången kan antas
vara bestående. En nedskrivning ska
återföras om det inte längre finns skäl
för den.
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Väsentliga poster för delårsbokslutet har
periodiserats. Pensionsskuldens
förändring, det vill säga avsättning för
avgiftsbestämd respektive förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt finansiell kostnad, har
redovisats bland verksamhetens
kostnader liksom löneskatten för denna
del.

Beloppsgräns för inventarier
Huvudregeln för om ett inköp är att
betrakta som investeringsutgift eller
driftkostnad har under året varit att
inventariet har en varaktighet/förbrukningstid på 3 år eller mer.
Dessutom bör kostnaden ha överstigit
två basbelopp. Inom räddningstjänsten
anses material som används vid
utryckning huvudsakligen vara en
driftskostnad då exempelvis ett larmställ
kan förstöras redan vid första tillbudet.

Ränteuppräkningen har redovisats som
en finansiell kostnad. Den avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts
maximalt och redovisats bland
verksamhetens kostnader liksom
löneskatten.
Avsteg har gjorts gällande finansiell
leasing vilket förbundet redovisar som
operationell leasing. Denna redovisas i
årsbokslutet.

Semesterlöneskuld
Materiella anläggningstillgångar

I skulden ingår okompenserad övertid
och jour- och beredskap samt upplupna
arbetsgivaravgifter. Detta redovisas som
en kortfristig skuld.

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärdet minskat med årliga avskrivningar.
Med anläggningstillgångar avses objekt
med en ekonomisk livslängd om minst
tre år och med en total utgift på två
prisbasbelopp exklusive moms.

Ord och begrepp
Målet är uppfyllt
Målet är delvis uppfyllt med
minst 80%
Målet bedöms inte vara uppfyllt
Målet har inte kunnat
bedömmas

Avskrivningar
I balansräkningen är anläggningstillgångarna upptagna till anskaffningsvärdet minskat avskrivningar och
nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar skrivs enligt plan. Avskrivningarna påbörjas månaden efter
anläggningen tas i bruk.
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1

Förvaltningsberättelse

1.1
Västra Mälardalens Myndighetsförbund
1.1.1 Uppdrag och syfte
Västra Mälardalens Myndighetsförbund (VMMF) är ett
kommunalförbund för Arboga och Kungsörs kommuner. Förbundets
uppgifter är att fullgöra kommunernas uppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt byggnadsväsendet. Förbundet ansvarar också
för kommunernas energi- och klimatrådgivning.
1.1.2 Organisation
Förbundet har en förbundsdirektion med 4 ordinarie ledamöter och 4
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 samt en central administration som arbetar
åt båda enheterna samt förbundsdirektionen.
1.1.3 Kännetecken
Förbundet vill att förbundets verksamhet ska kännetecknas av:






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

1.1.4 Förbundets verksamhet och verksamhetsmål
Direktionen beslutar årligen om en verksamhetsplan samt mål för
verksamheten. I denna delårsrapport redovisas i vilken grad direktionens
beslutade mål för 2017 har uppfyllts (se kapitel 1.2) samt redovisning av
vilka aktiviteter som pågår eller har genomförts utifrån förbundets
verksamhetsplan 2017 under perioden januari – augusti.
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1.2
Uppföljning av 2017 års mål
Förbundsdirektionen har beslutat om mål för 2017 års verksamhet. Nedan
redovisas målen samt i vilken omfattning de är uppfyllda den 31 augusti
2017. Symbolerna nedan visar prognosen om hur väl målet bedöms bli
uppfyllt vid årets slut och innebär följande:
= målet bedöms uppfyllas till 100 %
= målet bedöms uppfyllas från 75 % till mindre än 100 %
= målet bedöms uppfyllas lägre än 75 %
Uppföljning av 2017 års direktionsmål den 31 augusti 2017

Mål 1
Måluppfyllelse:
a) Andelen av
personalen som ej
a) Andel personal utan sjukdag = 26,3 %
har någon sjukdag
ska inte underskrida
25 %
b) Total sjukfrånvaro i
b) Total sjukfrånvaro = 3,94 %
% av arbetstiden ska
inte överskrida 6 %
Målets syfte: Frisk personal är en väsentlig förutsättning för att förbundets verksamhet
ska kunna genomföras. Vid högt sjuktal finns en betydande risk att verksamheten
påverkas. Att mäta sjuktalet är ett sätt att ha kontroll på den risken.
Kommentar mål 1: Målet bedöms kunna klaras, men några längre sjukskrivningar
påverkar.
Mål 2
Måluppfyllelse:
Användande av 20
Genomförda friskvårdstimmar = 15,41timmar
friskvårdstimmar per
per anställd.
anställd under 2017.
Gäller för de som ej
nyttjar friskvårdsbidrag.
Målets syfte: Förbundets personal har möjlighet till att använda en arbetstimme i veckan
till friskvård. Förbundet ser det som positivt och har en ambition att den utnyttjas. Den
bedömning som görs är att friskvårdstimmen ger en positiv effekt på personalens hälsa
och i slutänden en positiv effekt för förbundets verksamhet. Att mäta ovan angivna mål
ger en bild av i vilken omfattning friskvårdstimmarna utnyttjas.
Kommentar mål 2: Målet bedöms att nås.
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Uppföljning av 2017 års direktionsmål den 31 augusti 2017
Mål 3
Måluppfyllelse:
Antal pågående miljöAntal pågående ärenden är 465 stycken.
och hälsoskyddsärenden, exklusive
ärenden som rör
avloppsinventeringar,
tillståndsärenden för
avlopp samt
förbudsärenden
gällande avlopp, ska ej
överstiga 600 st.
Målets syfte: Det är viktigt att ärenden handläggs och att ärenden kommer till avslut. 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 5.
Kommentar mål 3: Målet bedöms klaras vid årets slut.
Mål 4
Måluppfyllelse = 20 %
5 fastigheter med
1 fastighet/objekt av 5 har utretts färdigt
misstänkt risk för
förorening utreds
avseende föroreningssituationen under 2017
för att få kännedom om
saneringsåtgärder krävs
eller ej.
Målets syfte: Mark som misstänks vara förorenad finns på ett antal platser inom Arboga
och Kungsörs kommuner. Målet anger ambitionen i takten på utredning av förorenade
områden. Att mäta målet ger ett mått på hur arbetet utifrån ambitionen fortgår.
Kommentar mål 4: Målet bedöms inte klaras vid årets slut. Flera fastigheter är under
utredning.
Mål 5
Måluppfyllelse:
50 % av alla
28 % är åtgärdade.
avloppsanläggningar
som vid ingången av
2017 har bedömts ej
uppfylla lagstiftningens
krav (röda, röda med
förbud eller röda med
vite) inom Arboga och
Kungsörs kommun, ska
ha åtgärdats vid
utgången av 2017.
Målets syfte: Att enskilda avloppsanläggningar som inte uppfyller lagstiftningens krav
åtgärdas är viktigt. Med stöd av tillsynsmyndighetens verktyg påskyndas detta.
Målsättningen är att alla avloppsanläggningar ska vara åtgärdade 2018. Det mål som
beslutats är ett delmål för att nå den målsättningen.
Kommentar mål 5: Målet bedöms att nås vid årets slut.
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Uppföljning av 2017 års direktionsmål den 31 augusti 2017
Mål 6
Måluppfyllelse:
Fastställd tillsynsplan
Tillsynsplan 297 objekt av 605 objekt = 49 %
för miljö- och
- Livsmedel 80 av 144 objekt = 56 %
hälsoskyddsenhetens
- Receptfria läkemedel, tobak & folköl
tillsynsarbete år 2017 har
17 av 17 objekt = 100 %
uppfyllts.
- Hälsoskydd 59 av 109 objekt = 54 %
- Miljöskydd 102 av 225 objekt = 45 %
- Enskilda avlopp 39 av 100 objekt = 39 %
Målets syfte: Den planerade tillsynen och kontrollen inom miljö- och
hälsoskyddsområdet är en väsentlig del av förbundets uppdrag och verksamhet.
Omfattningen av denna beslutas genom antagande av verksamhetsplan med tillhörande
tillsyns- och kontrollplan. Att följa att genomförandet av planerna sker är viktigt och bör
följas upp kontinuerligt. Detta görs genom att detta mål mäts kontinuerligt.
Kommentar mål 6: Målet bedöms att nås vid årets slut.
Mål 7
Måluppfyllelse: 74,2 %
95 % av
141 av 190 lovansökningar har besvarats inom
bygglovenhetens
tre veckor.
inkomna
lovansökningar besvaras
inom tre veckor med
brev om fullständig
ansökan eller
föreläggande om
komplettering.
Målets syfte: Att en första bedömning görs tidigt i ett ärende är viktigt för
handläggningstiden. I de fall ett ärende behöver kompletteras ska den sökande snabbt få
beslut om detta. Att mäta detta mål är ett sätt att få kontroll på att en tidig bedömning
görs.
Kommentar mål 7: Målet har inte helt klarats under perioden. Det ökade antalet ärenden
under 2017 samt vakans har påverkat att målet inte nås
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Uppföljning av 2017 års direktionsmål den 31 augusti 2017
Mål 8
Måluppfyllelse:
95 % av
- 80 % av anmälningsärendena har besvarats
bygglovenhetens
inom 2 veckor.
inkomna
44 av 55 anmälningsärenden har behandlats
anmälningsärenden
inom tre veckor.
behandlas inom tre
veckor med
- 63,6 % av klagomålsärenden har besvarats
föreläggande om
inom tre veckor
7 av 11 klagomålsärenden har behandlats inom
komplettering, beslut
tre veckor.
om startbesked eller
kallelse till tekniskt
samråd. Inkomna
klagomålsärenden
behandlas inom tre
veckor med
informationsbrev.
Målets syfte: Är att mäta effektiviteten vid behandlingen av enklare ärenden och lägga
en ambitionsnivå hur snabbt ärendena bör behandlas.
Kommentar mål 8: Målet har inte klarats helt under perioden. Orsak bedöms vara
vakans under våren samt ett ökat antal inkomna lovärenden som prioriterats.
Mål 9
Avsluta 100 stycken
byggärenden under 2017
som är äldre än fem år

Måluppfyllelse: 48 ärenden är avslutade.

Målets syfte: Det finns ett antal ärenden som är äldre än fem år. För att kunna avsluta
dessa behövs kontakt med den sökande. Detta för att kontrollera om en ansökan
fortfarande är aktuell och för att uppmana de sökandena om att komplettera ärendena
med de handlingar som behövs för att handläggningen ska kunna slutföras. I de fall
komplettering inte kommer in avslutas det aktuella ärendet. I målet anges
ambitionstakten för detta arbete.
Kommentar till mål 9: Målet bedöms uppfyllas vid årets slut.
Mål 10
Måluppfyllelse: Utifrån prognos klaras målet.
Verksamhetens
självfinansieringsgrad är
44 % 2017.
Målets syfte: Finansieringen av verksamheten är en väsentlig faktor för förbundet. Att
följa i vilken omfattning förbundets verksamhet finansieras med avgifter är ett mått som
är intressant att följa och som följs upp och mäts i detta mål. I formulerat mål ges en
ambitionsnivå för vilken självfinansieringsgrad ska vara uppfyllt 2017.
Kommentar till mål 10: Målet för självfinansieringsgrad bedöms utifrån prognosen att
klaras.
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1.3
Omvärldsanalys
1.3.1 Konjunktur
Den allmänna konjunkturen i samhället påverkar förbundets verksamhet.
Nedgångar och uppgångar i konjunkturen påverkar antal ärenden.
Tydligast har det varit inom byggområdet. Under 2016 såg vi ett tydligt
högre inflöde av byggärenden än tidigare år och under perioden januariaugusti 2017 har antalet byggärenden fortsatt öka. Se vidare under avsnitt
1.4.6.
1.3.2 Avtalsrörelsen
Nytt kollektivavtal har varit aktuellt för 2017. Årets lönerevision är klar
och ryms inom lagt budget.
1.3.3 Energi- och klimatrådgivning
Förbundet samarbetar med Köping om energi- och klimatrådgivningen.
Verksamheten bedrivs med statliga bidrag och mycket tyder på att
regeringen kommer fortsätta göra satsningar på klimat och miljöarbetet.
Investeringar behöver göras i hemmen, kommunerna, näringslivet och
inte minst inom svensk industri för att samhället ska kunna ställas om så
att klimatmålen nås.
1.3.4 Lagstiftning och prejudikat med mera
Nya regler för märkning av tobakspaket, ny lag om elektroniska cigaretter
(e-cigaretter) och ny CLP-förordning gällande regler för märkning av
kemiska produkter i handeln har trätt i kraft under perioden.
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1.4
Verksamheten januari – augusti
Nedan följer en kort redovisning från verksamhetens olika delar.
1.4.1 Dialog med medlemskommunerna
Ett dialogmöte genomfördes den 24 mars. Vid mötet diskuterades bland
annat förbundets ekonomi, läget i förbundets verksamhet, kajor, ovårdade
tomter samt E-tjänster.
1.4.2 Förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen har haft sju sammanträden under perioden. Beslut
som direktionen fattat har gällt bland annat årsredovisning för 2016,
yttrande över detaljplaner, lämnande av förhandsbesked gällande
bygglov, lämnande av bygglov för villor och flerbostadshus, beslut om
byggsanktionsavgift, svar på remisser, förbud med vite med mera. En
redovisning av måluppfyllelsen avseende direktionens mål och ekonomi
sker vid varje sammanträde.
På direktionsmötena har förbundskontoret informerat om nya riktlinjer
för enskilda avlopp, reviderade riktlinjer för bedömning av skyddsnivå
vid enskilda avloppsanordningar, nationellt projekt barnkoll som
genomfördes 2016 (kontroll av märkning på produkter riktade till barn),
energi- och klimatrådgivning samt information om resultat från SBAundersökning 2016.
I juni genomförde direktionen tillsammans med förbundets personal en
studieresa. Syftet med studieresan var att besöka platser och verksamheter
där förbundet har tillsyn eller handlagt ärenden. Under dagen besöktes
Gnutti Carlo Sweden AB och Prefament AB i Kungsör. Dagen avslutades
med en rundtur med buss för att titta på byggnationer i Arboga och
Kungsör.
1.4.3 Personal
Personalomsättning

Under perioden har en ny tjänst som byggnadsinspektör inrättats på
grund av det ökade byggandet och tjänsten tillsattes under april månad.
En byggnadsinspektör har slutat sin anställning för att gå till liknande
tjänst i annan kommun och ny byggnadsinspektör har anställts. En miljöoch hälsoskyddsinspektör har slutat sin anställning på grund av
pensionsavgång och ny miljö- och hälsoskyddsinspektör har anställts.
Under våren har förbundschefen slutat sin tjänst och enhetssamordnare på
miljö- och hälsoskydd har tillförordnats som förbundschef under 2017.
På kontoret är även två miljö- och hälsoskyddsinspektör visstidsanställda
för arbetet med enskilda avlopp och för att täcka upp för vakanser inom
bland annat miljötillsynen.
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En bygglovarkitekt har upphandlats och anställts under perioden.
Personalaktiviteter

En personaldag genomfördes under våren med föreläsning om
”bemötande” tillsammans med Västra Mälardalens Kommunalförbund.
Dagen avslutades med friskvårdsaktiviteter.
1.4.4 Kontorsövergripande
Kvalitetsarbete

Förbundet har en struktur för framtagande, utformning och sökbarhet av
styrande rutiner och instruktioner. I detta arbete används genomlysning
av verksamheternas olika processer där behov av rutiner och instruktioner
utreds. En utvecklingsdag kopplat till det arbetet har genomförts under
våren.
Intern kontroll

Förbundet har beslutat om intern kontroll. Kontrollmomenten består av:
• Rättsäker myndighetsutövning: Kontrollen omfattar hantering av
ärenden utifrån lagstiftning, kvalitet på handlingar, diarieföring,
handläggningstid samt avgifter utifrån förbundets taxor.
• Planerad tillsyn: Kontrollen omfattar uppföljning av miljö- och
hälsoskyddsenhetens tillsyns- och kontrollplan. Uppföljningen
redovisas varje månad vid förbundsdirektionens sammanträden.
• Verksamhetens styrdokument: Kontrollen omfattar genomgång
för att säkerställa att delegationsordning, förbundsordning samt
förbundets reglemente är aktuella.
• Finansiering av verksamheten: Kontroll omfattar hur antagen
budget följs. Resultatet redovisas varje månad vid
förbundsdirektionens sammanträden.
Ekonomi- och administration

Det administrativa arbetet kring ekonomi, arkiv och ärendehantering
bedöms fungerat på ett bra sätt under perioden. Systemet Qlik View
(ekonomi-personaldel) har installerats. Förbundet är också delaktig i
arbetet med införandet av det nya ekonomisystemet som ska tas i drift
2018.
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1.4.5 Miljö- och hälsoskyddsenheten
Allmänt

Arbetet i enheten fortgår och följer i stort den fastställda tillsynsplanen.
Mot bakgrund av redovisat utfall och jämförelse med 2016 års utfall görs
bedömningen att målet med tillsynsplanen kommer att klaras till 100 %.
Diagrammet nedan visar antalet nedlagda timmar i förhållande till antalet planerade
timmar fördelat på planerad tillsyn och händelsestyrd tillsyn. Siffrorna inom parentes är
en jämförelse med utfallet samma period 2016.
Redovisade tillsynstimmar perioden januari-augusti 2017
6000

5649

5258

5000
4000
3000

2290
(2269)

3184
(2912)

Tid enligt plan 2017
Utfall timmar

2000
1000
0
Planerad tillsyn

Händelsestyrd tillsyn

Diagrammet nedan visar total redovisad tid 2017-08-31 inom respektive
tillsynsområdena i förhållande till fastställd tillsynsplan.

Redovisad tid inom de olika tillsynsområdena
perioden januari-augusti 2017
4000
3500
3000
2500
2000
1500

Tid enligt plan 2017

1000

Utfall timmar

500
0
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Diagrammet nedan visar hur resurserna och tiden har fördelats mellan de olika områdena
inom miljö- och hälsoskydd. Siffrorna inom parentes är en jämförelse med utfallet samma
period 2016.
Fördelning av nedlagd tid inom miljö- och hälsoskydd
januari-augusti 2017
Naturvård
3%
(3%)

Fysisk planering
0%
Tobak-OTC-Folköl
2%
(2%)

Livsmedel
17%
(17%)

Miljöskydd
30%
(31%)

Hälsoskydd
15%
(18%)

Enskilda avlopp
33%
(29%)

Antal nya ärenden under perioden januari-augusti 2017

Under perioden påbörjades 822 nya ärenden. Ärendena fördelar sig inom
följande ärendetyper inom respektive kommun.

Ärendetyp

Arboga

2016-08-31
Kungsör

Totalt

Arboga

2017-08-31
Kungsör

Totalt

Allmänna ärenden

25

4

29

45

13

58

Avlopp

134

132

266

80

69

149

Cistern

2

3

5

4

2

6

Freon

37

18

55

34

19

53

Folköl

7

5

12

8

4

12

Hälsoskydd

73

38

111

76

42

118

Livsmedel

115

49

164

108

46

154

6

1

7

4

1

5

Miljöskydd

115

77

192

105

67

172

Naturvård

19

12

31

12

10

22

Radon

5

1

6

0

1

1

Receptfria läkemedel

7

1

8

7

3

10

Renhållning/avfall

11

10

21

7

7

14

Smittskydd

0

0

0

1

0

1

Tobak

19

15

34

8

4

12

Värmepump

10

5

15

22

13

35

Summa

585

371

956

521

301

822

Kemiska produkter
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Ett av direktionen fastställda mål är att antalet pågående ärenden inte ska
överskrida 600 exklusive avloppsärenden. Syftet med målet är att mäta att
de ärenden som inkommer till förbundet handläggs och avslutas.
Diagrammet nedan visar antalet pågående ärenden vid respektive månads
slut. Under mars månad kan man tydligt se en ökning av antalet pågående
ärenden vilket beror på att många årsrapporter kommer in då från olika
verksamheter.

Antal pågående miljöärenden exklusive
avloppsärenden januari-augusti 2017 = 465 st

Antal pågående ärenden

900
800
700
600

Antal pågående ärenden
Övre målgräns

500
400

Dec

Nov

Okt

Sep

Aug

Jul

Jun

Maj

Apr

Mar

Feb

Jan

300

Utifrån krav i lagstiftningen har tillsynsmyndigheten en skyldighet att
anmäla misstanke om brott till åklagare/polis och besluta om
miljösanktionsavgift vid överträdelser som har en sanktionsavgift. Under
perioden har fem anmälningar gällande misstanke om brott gjorts. Vidare
har tre beslut om miljösanktionsavgift tagits. Totalt har 234
delegationsbeslut tagits.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har som mål att tidsbegränsade
förelägganden som meddelas följs upp inom tre veckor vilket enheten har
uppfyllt till 100 %. De flesta förelägganden åtgärdas av
verksamhetsutövaren vid påminnelse eller kommunicering om
föreläggande med vite. I sällsynta fall krävs beslut om föreläggande med
vite. Totalt har 22 beslut med vite tagits, främst gällande enskilda avlopp.
Under perioden har det inkommit och handlagts 45 klagomålsärenden.
Miljö- och hälsoskyddsenheten har som mål att de klagomål som
inkommer ska återkopplas till den klagande inom två arbetsdagar och
målet har uppfyllts till 100 %.
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Vidare har miljö- och hälsoskyddsenheten som mål att efter genomförd
inspektion/kontroll ska inspektionsrapport skickas ut, inom två veckor,
till berörd verksamhetsutövare. I 99 % har målet uppfyllts.
För att nå ökad samsyn inom miljö- och hälsoskyddstillsynen har tillsyn
utförts, gemensamt av två handläggare, på ett flertal tillsynsobjekt inom
alla tillsynsområden.
Livsmedel

Kontroll pågår enligt fastställd kontrollplan och totalt har 56 % av årets
livsmedelskontroll genomförts. Resterande kontroll bedöms klaras under
hösten.
Totalt har 23 registreringar av nya verksamheter handlagts. Flertalet av de
nya verksamheterna har kontrollerats med ett första besök inom tre
månader.
En kurs i livsmedelshygien för kommunernas livsmedelsföretag har
genomförts vid två tillfällen under våren med totalt 50 deltagare.
Tillsyn på marknader har genomförts där livsmedelshanteringen har
kontrollerats på totalt 23 livsmedelsföretag. Marknader som har omfattats
av projektet har varit Kungsörs vårmarknad och Arboga
Medeltidsmarknad. Ytterligare en marknad ska besökas under året. Det
konstateras att de senaste årens återkommande kontroller av marknader
ger resultat med färre brister som följd.
Hälsoskydd

Inom hälsoskydd har 54 % av den planerade tillsynen genomförts.
Tillsynen har under perioden omfattat bland annat förskolor,
vårdboenden, idrottsanläggningar, massörer, frisörer och strandbad.
Kommunernas strandbad har besökts under sommaren. Resterande tillsyn
bedöms klaras under hösten.
Under perioden har två anmälningar av nya lokaler för hygienisk
behandling handlagts. 19 klagomålsärenden har kommit in och handlagts.
Det har främst varit bostadsklagomål. Totalt är sex flerbostadshus
inplanerade för tillsyn under året. Tillsyn kommer främst att utföras på de
fastigheter där det förekommit klagomål.
För att uppnå Sveriges miljömål ”God bebyggd miljö” om radon i
inomhusluften har radonmätningar begärts in från 248 flerbostadshus.
Cirka 65 % har genomfört radonmätning och lämnat in resultat till
förbundet. Fastighetsägare till fastigheter där resultatet visat på
radonhalter överstigande Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i
inomhusluft har förelagts om åtgärder. Övriga som inte har genomfört
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mätningar har efter påminnelse förelagts om att genomföra mätningar till
kommande mätsäsong 2017/2018.
Tobak, folköl och receptfria läkemedel

100 % av den planerade tillsynen inom området har utförts. En anmälan
om försäljning av folköl har handlagts.
Enskilda avlopp

Det övergripande målet med förbundets arbete med enskilda avlopp är att
de som inte uppfyller miljöbalkens krav ska förbättras. Inventering av
enskilda avlopp är i princip slutförd, några enstaka fastigheter återstår.
Totalt sedan projektet startades år 2010 har 3 061 enskilda avlopp
inventerats och bedömts.
Arbetet fortgår med att meddela beslut om förbud av utsläpp från de
avloppsanläggningar som inte åtgärdats inom två år från det att de
bedömts som röda. Under perioden har 17 beslut om förbud samt 22
beslut om förbud med vite meddelats. Under perioden har också 68
tillståndsansökningar inkommit om att få anlägga nya
avloppsanläggningar. Som stöd till fastighetsägare har också 20
rådgivningsbesök genomförts.
Projekt gula avlopp har startats upp under perioden och kommer att
fortgå under kommande år.
För att åtgärdstakten i projektet med bristfälliga enskilda avlopp ska
kunna fortsätta i samma takt kräver det extra resurser och en extra miljöoch hälsoskyddsinspektör har varit anställd under perioden.
En energi- och avloppsmässa anordnades i maj 2017 där målgruppen var
fastighetsägare till de som har avloppsanläggningar som bedömts som
röda och gula. En entreprenörsträff har också ordnats för de entreprenörer
som anlägger avloppsanläggningar. Kontakter med de entreprenörer som
arbetar inom kommunerna är viktigt och borgar för att de anläggningar
som byggs utförs på ett bra sett.
I diagrammet nedan redovisas, för Arboga respektive Kungsörs
kommuner, förändringen av statusen på bedömda avlopp från april 2012
till augusti 2017.
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Beteckningarna innebär följande:
Röd = Uppfyller inte krav,
Grön = Uppfyller krav,
Gul = Krav kan komma att ställas senare,
Röd/Förbud= Förbudsbeslut har beslutats

Röd/Grön = Åtgärder genomförda
anläggningen uppfyller krav.
Förbud/vite = Förbudsbeslut med vite har
beslutats

Status på bedömda avloppsanläggningar i Arboga 2012-2017

Antal anläggningar
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Status på bedömda avloppsanläggningar i Kungsör 2012-2017
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Kommentar till diagrammen
Av diagrammen framgår att antalet Röd/Gröna avlopp ökar vilket visar att åtgärder har vitagits.
Målet är att de avlopp som har haft status Röda ska åtgärdas och få statusen Röd/Grön senast
2018. Antalet med Röda/Förbud ökar också i förhållande till de Röda, vilket är en effekt av att när
två år har gått utan att röda avlopp åtgärdats tas beslut om förbud. Total antalet bedömda
avloppsanläggningar börjar plana ut, vilket är ett tecken på att de flesta anläggningar nu är
bedömda.
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Miljöfarlig verksamhet

Inom området miljöfarlig verksamhet pågår tillsyn enligt tillsynsplanen.
De branscher, utöver tillståndspliktiga verksamheter, som varit aktuella
för tillsyn under 2017 har bland annat omfattat täktverksamhet,
metallbearbetning, värmeverk, plastindustri, elektronikåtervinning,
skrotningsanläggningar, fordonstvättar och lackerare.
Tillsyn pågår också enligt tillsynsplanen inom lantbruket. Under perioden
har främst mindre djurhållare och växtodlare varit aktuella för tillsyn.
Av årets planerade tillsyn har 46 % genomförts och resterande tillsyn
bedöms klaras under hösten.
Under perioden har 45 årsrapporter avseende köldmedia handlagts.
Ett projekt med tillsyn på U-anläggningar (miljöfarlig verksamhet som
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig) pågår under året. Prioriterade
branscher är bland annat gummiverkstäder, skjutbanor, byggföretag och
entreprenörer/åkerier. Under perioden har tillsyn genomförts på 10 Uanläggningar. Tillsynen är inriktad på kemikalieförvaring, farligt avfall,
utsläpp till vatten, luft och mark.
Förorenade områden

Arbete med målet att klarlägga föroreningssituationen på fem fastigheter
där misstanke om förorening finns pågår. Målet har nåtts till 20 % och en
fastighet i Kungsör har kunnat klarläggas.
Flera fastigheter är under utredning vad gäller ansvarsfrågan, så kallad
ansvarsutredning, som måste göras innan krav på provtagning och
sanering kan påbörjas.
Naturvård/Strandskydd

Under perioden har fem ansökningar om strandskyddsdispens och tio
nedskräpningsärenden handlagts.
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1.4.6 Bygglovenheten
Bygglovenhetens arbete under perioden har främst varit inriktat på
handläggning av de byggärenden som inkommit. Arbetsbelastningen har
under perioden varit hög, då antalet inkomna ansökningar kraftigt ökat.
Under perioden har 255 nya bygglovärenden registrerats. Totalt antal
inkomna ärenden är 280 stycken, vilket är en ökning med cirka 30 %,
jämfört med samma period 2016.
Byggandet av bostäder fortsätter öka i regionen, vilket speglar sig i antalet
inkomna bygglovansökningar. Under perioden har 39 ansökningar för
nybyggnation av villor/parhus inkommit, samt ett flerbostadshus och två
radhus.
I tabellen nedan redovisas fördelningen mellan de olika typer av ärenden
som inkommit samt fördelningen av dessa mellan Arboga och Kungsörs
kommuner i jämförelse med samma period 2016.
2016 jan - augusti
Ärendetyp
Arboga Kungsör Totalt
Bygglov/anmälan
120
63
183
Rivningslov/anmälan
4
3
7
Strandskyddsdispens
4
1
5
Strandskydd/bygglov
1
1
2
Förhandsbesked
3
3
6
Förhandsbesked/strandskydd
Marklov
1
1
Villkorsbesked
Totalt
132
72
204
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2017 jan - augusti
Arboga
Kungsör
Totalt
160
86
246
2
4
6
1
1
2
1
1
2
2

-

2

2

164

95

259

I diagrammet nedan redovisas hur många byggärenden som inkommit
under respektive månad under 2014-2017.
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Tillsyn

Enheten har också arbetat med tillsynsärenden. Under perioden har tio
anmälningar avseende ovårdade tomter och olovliga byggnationer
inkommit.
Den riktade uppsökande tillsynen har fått nedprioriterats under perioden
med anledning av det ökade antalet byggärenden.
Byggsanktionsavgift ska tas ut för vissa uppräknade överträdelser av
plan- och bygglagstiftningen. Det gäller även om överträdelsen inte har
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Förbundsdirektionen har under
perioden beslutat om två byggsanktionsavgifter.
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1.4.7 Energi- och klimatrådgivning
Förbundet har ett samverkansavtal med Köpings kommun för energi- och
klimatrådgivningen inom Köping, Arboga och Kungsörs kommuner.
Avtalet innebär att Köping under 2017 ansvarar för energi- och
klimatrådgivningen i Arboga och Kungsörs kommun. Bidragets storlek
motsvarar en heltidstjänst (1,0 åa) som fördelas enligt nedan.
Energi- och klimatrådgivning (EKR)

KAK-kommunerna har fått bidrag för 2017 som motsvarar 0,5 åa för EKR.
När förutsättningarna för hur bidragen kommer att se ut framöver
kommer nytt bidrag för EKR sökas (gemensamt med Köping).
Under perioden har 31 rådgivningar utförts i Arboga och Kungsörs
kommun. 16 rådgivningar till privatpersoner, tre rådgivningar till
organisationer, två företagbesök, sju uppsökande aktiviteter och tre
EPBD2-besök (EU-direktiv om byggnaders energiprestanda).
Energi- och klimatrådgivaren har deltagit i Svett & Watt projektet som
Förbundet Agenda 21 driver med syfte att på idrottsevenemang sprida
information om energi och klimatfrågor. Energi- och klimatrådgivaren
deltog på junior SM i brottning i Arboga. En aktivitet har påbörjats med
drop-in var tredje vecka på biblioteken i alla tre kommunerna för att ge
energi- och klimattips till allmänheten.
Under klimatveckan har energi- och klimatrådgivaren delat ut broschyrer
om Earth hour och stearinljus i Köping, Arboga, Kungsör, och även
anordnat ett föredrag om klimatsmartmat.
En mässa om solel för villaägare i Västra Mälardalen har anordnats där ett
30-tal villaägare deltog.
Ett nationellt insatsprojekt inom transport har genomförts.
Energirådgivaren har varit på bensinstationer i Arboga och Kungsör och
genomfört däcktrycksmätningar och däcktrycksjusteringar på personbilar.
Coacher för energi och klimat (CEK)

För CEK-projektet har KAK-kommunerna bidrag för 0,5 åa för åren 20162019.
Energi- och klimatrådgivningen har påbörjat projektet CEK. Projektet
gäller för små företag med energianvändning under 30 MWh och görs i
samarbete med näringslivet. Coacher kommer att finnas tillgängliga i
regionen och kan på plats hjälpa små och medelstora företag med att
effektivisera energianvändning och göra klimatsmarta åtgärder.
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1.5

Drift- och investeringsredovisning

DRIFTREDOVISNING
(Belopp i tkr)

Bokslut

Budget

Utfall
31 aug
2017

Prognos

Avvikelse

2017

Utfall
31 aug
2016

2016

2017

2017

Direktion inkl revision

402

554

224

316

554

0

Central administration

1 129

1 321

789

867

1 471

-150

Bygglov

1 183

1 802

81

86

1 052

750

Miljö och hälsoskydd

4 009

4 280

1 732

1 731

4 280

0

0

80

0

0

0

80

6 722

8 037

2 826

3 000

7 357

680

-7 915

-8 037

-5 337

-5 341

-8 037

0

-1 193

0

-2 511

-2 341

-680

680

Utfall
31 aug
2017

Prognos

Avvikelse

2017

2017

0

0

0

0

80

0

0

80

0

Budgeterat resultat 1%
SUMMA nettokostnader
Finansiering nettointäkter
SUMMA

Interna OH-kostnader är med i redovisningen ovan

INVESTERINGSREDOVISNING
(Belopp i tkr)

Bokslut

Budget

2016

2017

Utfall
31 aug
2016

Central administration

Ekonomikoppling till
ärendehanteringssystem

40

Summa central adm

40

40
0

40

Bygglov

Qlik Bygg
Summa bygglov

80
0

80

0

Miljö- och hälsoskydd

Ecos konvertering

350

0

0

350

AGS Digitalt arkiv
Summa miljö- och
hälsoskydd

130

0

0

130

SUMMA investeringar

0

480

0

0

0

480

40

560

40

0

80

480
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2

Ekonomisk redovisning

2.1
Ekonomisk analys
2.1.1 Prognos för 2017 års resultat
Den övergripande prognosen är att förbundet gör ett positivt resultat
gällande driftbudget med 680 tkr varav 80 tkr är budgeterat resultat
motsvarande 1 % av kommunbidragen. Orsaker till överskottet redovisas
nedan.
Förbundsdirektion

Förbundsdirektionens verksamhet bedöms följa budget.
Central administration

Nytt ekonomisystemet som införs i januari 2018 medför att ny
ekonomikoppling från förbundets ärendehanteringssystem till det nya
ekonomisystemet behöver sättas upp under 2017. Den centrala
administrationen bedöms göra ett underskott på kostnadssidan med
150 tkr.
Bygglov

Bygglovenheten bedöms göra ett överskott på totalt 750 tkr med
anledning av ökade bygglovintäkter.
Det ökade byggandet har medfört behov av att inrätta ytterligare en
byggnadsinspektörstjänst vilket ger ett underskott på personalkostnader
med 350 tkr. Underskottet på kostnadssidan kompenseras av ökade
bygglovintäkter. Intäkterna förväntas ge ett överskott på 1 100 tkr.
Miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskyddsenheten bedöms följa budget.
På kostnadssidan förväntas ett överskott på 520 tkr vilket beror på att
personalkostnaderna varit lägre på grund av vakanser. På intäktssidan
förväntas ett underskott på 520 tkr vilket främst beror på mindre intäkter
för enskilda avlopp.
2.1.2 Investeringar
Investeringen Qlik för bygg planeras bli genomförd under 2017.
Konvertering av miljö- och hälsoskyddsenhetens nuvarande
ärendehanteringssystem Ecos med tillhörande AGS direktarkivering är
uppskjuten då det nya systemet inte är klart. Budgeten för investeringarna
bedöms ge ett överskott på 480 tkr.
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2.1.3 Likviditet
Kassa och bank uppgår den 31 augusti 2017 till 6 219 tkr. Någon kredit har
inte nyttjats under 2017.
I diagrammet nedan redovisas likviditetsförändringar under 2017.
Återbetalning till medlemmarna har gjorts i augusti månad med 1 028 tkr.
Se vidare under avsnitt 2.1.4.
Likvida medel
jämförelse perioden januari-augusti 2016 och 2017
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2.1.4 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. Det egna kapitalet
uppgick vid årsredovisningen till 4 028 tkr. Återbetalning har gjorts till
medlemmarna med 1 028 tkr.
2.1.5 Balanskravet
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 680 tkr. Prognosen är att
balanskravet kommer att uppnås.

Årets resultat tkr
(justerat resultat)

Bokslut
2016
1 193

Prognos
2017
680
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2.1.6 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), för att vid nedgång i
konjunktur kunna använda reserven för att balansera ett eventuellt
underskott. Förbundet beslutade också att RUR högst får vara 15 % av det
sammanlagda aktuella kommunbidraget. 2017 motsvarar det 1 206 tkr.
Medlemsbidrag
1% av medlemsbidraget
Årets resultat
Realisationsvinster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
Medel till RUR
Medel från RUR
Årets balanskravsresultat

2013
7 640
76

2014
7 925
79

2015
7 957
80

2016
7 957
80

2017-12-31
8 037
80

937
0

717
0

751
0

1193
0

680
0

937
-860
0
77

717
-69
0
648

751
-4
0
747

1193
0
0
1193

680
-13
0
667

Förbundet uppnår balanskravet 2017.
God ekonomisk hushållning
Förbundet har beslutat om ett mål att självfinansieringsgraden ska vara 44
% 2017. Förbundet har också 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.”
Målet kring självfinansieringsgraden bedöms utifrån att gjord prognos
klaras. Utifrån riktlinjerna finns en fungerande intern kontroll och de
investeringar som gjorts under perioden har skett med egna medel.
Prognosen som är gjord pekar mot ett positivt resultat som överskrider
1 % av erhållet kommunbidrag.
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2.2

Ekonomisk redovisning

2.2.1 Resultat räkning
Bokslut

Budget

Not

2016

Verksamhetens intäkter

1

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Belopp i Tkr

Utfall
31 aug
2017

Prognos

Avvikelse

2017

Utfall
31 aug
2016

2017

2017

6 443

5 588

5 409

5 239

6 128

540

2

-13 065

-13 352

-8 115

-8 156

-13 292

60

3

-147

-193

-92

-101

-193

0

-6 769

-7 957

-2 798

-3 019

-7 357

600

VERKSAMHETENS
NETTOKOSTNADER
Driftbidrag

4

7 957

8 037

5 305

5 356

8 037

0

Finansnetto

5

5

0

4

4

0

0

1 193

80

2 511

2 341

680

600

0

0

0

0

0

0

RESULTAT FÖRE
EXTRAORDINÄRA
POSTER
Extraordinära poster

80

Budgeterat resultat
ÅRETS RESULTAT

1 193

6

80

2 511

2 341

680

2.2.2 Balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

31 augusti
2016

Bokslut
2016

31 augusti
2017

1

478
478

422
422

321
321

2
3

704
6 234
6 938

6 854
0
6 854

6 992
0
6 992

7 416

7 276

7 313

5 346
2 511

4 028
1 193

5 341
2 341

0
0

0
0

0
0

2 070
2 070

0
3 248
3 248

1 971
1 971

7 416

7 276

7 313

Not

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
-varav periodens resultat

4

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

5

27

680

2.2.3 Noter till resultaträkningen
Belopp i tkr

31 aug 2016

31 aug 2017

6 836

6 605

-1 426

-1 366

5 409

5 239

4 883

5 172

Not 1 - Verksamhetens intäkter
Från driftredovisningen
Interna poster
SUMMA EXTERNA INTÄKTER

Fördelas enligt nedan:
Taxor och avgifter
Bidrag

373

0

Försäljning av verksamhet

153

67

5 409

5 239

9 662

9 605

-109

-116

-1 426

-1 366

-11

33

0

0

8 115

8 156

6 707

6 523

Köp av verksamhet samt konsultkostnader

238

218

Lokalhyror

401

387

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

Övriga externa kostnader

770

1 028

8 115

8 156

Planenliga avskrivningar

92

101

SUMMA

92

101

Arboga

3 190

3 222

Kungsör

2 115

2 134

SUMMA

5 305

5 356

Räntor likvida medel

4

4

SUMMA

4

4

2 511

2 341

SUMMA

Not 3 - Avskrivningar

Not 4 - Driftbidrag

Not 5 - Finansnetto

Not 6 - Periodens resultat
Periodens resultat
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2.2.4 Noter till balansräkningen
Tkr
Not 1 - Maskiner och inventarier
Ingående värde
Nettoinvesteringar
Avskrivningar
SUMMA
varav:
Ej avslutade investeringar

Not 2 - Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Interimsfordringar
Avräkning moms
Kortfristig fordran hos koncern (31 aug 2016
tidigare Not 3)
SUMMA
Not 3 - Kassa och bank
Sparbanken
SUMMA
Not 4 - Eget kapital
Ingående värde
Återbetalat till kommunerna (medlemmarna)
Periodens resultat
SUMMA
Not 5 - Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Momsskuld skatteverket
Preliminärskatt
Arbetsgivaravgift
Stadsbidragsskuld
Interimsskulder
Semesterlöneskuld
Uppl pension ind del inkl löneskatt
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA
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31 augusti
2016

Bokslut
2016

31 augusti
2017

530
40
-92
478

530
40
-147
422

422
0
-101
321

193

0

0

562
66
75

279
124
201

512
47
214

704

6 250
6 854

6 219
6 992

6 234
6 234

0
0

0
0

2 835

2 835

2 511
5 346

1 193
4 028

4 028
-1 028
2 341
5 341

48
0
169
198
187
0
273
373
822

527
4
168
197
138
16
406
542
1 251

162
0
156
183
0
0
252
478
739

2 070

3 248

1 971

2.2.5 Kassaflödesanalys
31-aug

31-aug

2016

2017

2 511

2 341

92

101

2 603

2 443

Ökning/minskning kortfristiga fordringar

-266

-169

Ökning/minskning kortfristiga skulder
Förändring av eget kapital (återbetalning
kommunerna)

-651

-1 277

Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Periodens resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster:
Avskrivningar/nedskrivningar
Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital

-1 028

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 685

-31

Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar

-40

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-40

0

0

0

ÅRETS KASSAFLÖDE

1 645

-31

Likvida medel vid årets början

4 589

6 250

Likvida medel vid periodens slut

6 234

6 219

Förändring likvida medel

1 645

-31

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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2.2.6 Redovisningsprinciper
Grundläggande redovisningsprinciper

Förbundet har upprättat delårsrapporten i enlighet med reglerna i Lagen
om kommunal redovisning och rekommendationer som Rådet för
kommunal redovisning utger 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. Intäkterna
har inte periodiserats. Samtliga fasta/årliga avgifter har fakturerats.
Resterande intäkter är händelsestyrda och svåra att förutse.
Immateriella 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.
Pensioner

Förbundet har inte tagit ut någon pensionsprognos från KPA eftersom
tidigare upparbetad pensionsskuld ligger kvar hos medlemskommunerna.
Istället för årlig avsättning för framtida kostnader avseende den
förmånsbestämda pensionen (FÅP) samt efterlevandepension har
förbundet valt att teckna försäkring.
Semesterlöneskuld

Den förändrade semesterlöneskulden som avser ej uttagna semesterdagar
samt okompenserad övertid har beräknats utifrån ett genomsnitt av
förändringar de senaste fyra åren.
Löner

Nytt löneavtal gäller från och med den 1 april 2017. Samtliga
lönerevideringar är klara och bokförda på rätt redovisningsperiod.
Sociala avgifter och arbetsgivaravgifter har bokförts i samband med att
lönerna bokförts.
Driftbidrag

Bidrag från medlemskommunerna har periodiserats (8/12-delar) och
belastar periodens resultat.
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2.3

Ordlista och förklaringar

Anläggningstillgång

Internränta

Fast och lös egendom som är
avsedd att innehas stadigvarande.

Kalkylmässig kostnad för det
kapital som utnyttjats t.ex. för
investeringar inom en viss
verksamhet.

Avskrivning

Planmässig värdeminskning av
anläggningstillgångar på grund av
ålder och utnyttjande.

Kapitalkostnader

Benämning för avskrivningar och
intern ränta.

Balanskrav

Kassaflödesanalys

Lagkrav att intäkterna varje år ska
överstiga kostnaderna.

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

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).

Kortfristiga fordringar/skulder

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

Betalningsberedskapen på kort sikt

Eget kapital

Nettoinvesteringar

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

Investeringsutgifter reducerat med
investeringsbidrag.
Omsättningstillgångar

Lös egendom som inte är avsett att
stadigvarande innehas.

Finansiella intäkter och kostnader

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

Resultaträkning

Översiktlig sammanställning av
externa intäkter och kostnader som
utmynnar i årets resultat
(förändring av eget kapital).

Finansnetto

Skillnaden mellan finansiella
intäkter och kostnader.
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

§
Delårsrapport – Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör
(KS 2016/334)
Den gemensamma överförmyndarnämnden har behandlat sin delårsrapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen
för helåret visar på ett underskott runt 667 000 kronor jämfört med
budget. Kungsörs kommuns andel av detta är 117 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma överförmyndarnämndens protokoll 2017-0912, § 95 jämte förslag till delårsrapport

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna och
inväntar vidare information om åtgärder.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017
Med driftbudgetuppföljning nummer 2
Gemensamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör
Överförmyndarkansliet

1

Delårsrapport augusti 2017

Delårsrapport augusti 2017
Händelser under året:
När det gäller flyktingströmmen och ensamkommande barn har antalet nyanlända sjunkit kraftigt.
Årets första hälft har istället präglats av att medlemskommunerna flyttar hem ensamkommande
barn som tidigare placerats på boenden i andra kommuner. Dessa barn ska då ha god man i
Köping, Arboga eller Kungsör. Positivt är att många är intresserade av att vara god man till
ensamkommande barn.
Vid halvårsskiftet ändrades förutsättningarna för att återsöka kostnader för ensamkommande barn
från Migrationsverket. Från första juli utbetalas en schablon om 52 000 kr per mottaget barn som
ska täcka kommunens samtliga kostnader inklusive kostnader för god man. Ersättningen betalas
bara ut en gång per barn och kommun. Av denna anledning har samtliga överförmyndarnämnder
och överförmyndare i Västmanlands län gemensamt sänkt månadsarvodet till 1 344 kr per barn.
Tidigare var månadsarvodet 2 500 kr per månad och barn. Dialog pågår mellan
överförmyndarnämnden och de tre medlemskommunernas socialnämnder i hur schablonen ska
fördelas mellan verksamheterna. Oavsett denna fördelning kvarstår dock de ensamkommande barn
som mottagits innan halvårsskiftet. Kostnaderna för arvoden och utlägg för deras gode män kan
endast återsökas fram till och med 2017-12-31, därefter är det nämnden som arvoderar. Denna
förändring kommer att bli kostsam för nämnden och slår igenom med full kraft under 2018.
När det gäller övriga huvudmän kan en ökning skönjas avseende huvudmän med psykisk ohälsa
och/eller missbruksproblematik. Huvudmän med allt mer komplex problematik medför att det blir
svårare för kansliet att hitta gode män. Allt fler huvudmän har heller inte ekonomiska
förutsättningar för att arvodera sin ställföreträdare. Det innebär att medlemskommunerna arvoderar
ställföreträdarna och inte huvudmannen. Medlemskommunernas arvoderingskostnader har ökat
och kommer att öka ytterligare framgent.
Överförmyndarnämnden har fått förfrågningar från Hallstahammars och Surahammars kommuner
om inträde i gemensamma nämnden från och med 2019-01-01. Under hösten 2017 kommer ett
förvaltningsmässigt samarbete inledas med Surahammars kommun då överförmyndarkansliet
successivt övertar Surahammar ärenden. Av denna anledning anställs ytterligare en handläggare
till kansliet i september.
Förra året släpade arbetet med granskning av årsräkningar för 2015 efter. Granskning av
årsräkningar för 2016 har prioriterats under 2017 genom att två extra resurser visstidsanställts
under perioden januari till juni. Vi kan i år konstatera att 95 procent av årsräkningarna var
granskade vid halvårsskiftet, vilket är en kraftig förbättring jämfört med ifjol. I de fall kansliet inte
kunnat genomföra årsräkning har det berott på att gode männen ej inkommit med komplett
underlag.
Överförmyndarkansliet har besökt kommunstyrelsen i Arboga, kommunstyrelsen i Kungsör samt
revisorerna i Köping, Arboga och Kungsörs kommuner och redogjort för nämndens och kansliets
sammansättning och arbetssätt. Vi har även informerat om kansliets verksamhet och ekonomi
utifrån nuläge och kommande utmaningar.
I mars inkom Länsstyrelsen i Stockholms tillsynsrapport över nämndens verksamhet. I rapporten
framfördes viss kritik avseende olika handläggningsrutiner. I flertalet av dessa påpekanden hade
rutinerna rättats till innan tillsynsbesöket, men de ärenden som granskades hade handlagts innan
förändringarna fått genomslag. Kansliet har sett över rutiner där påpekanden framförts och vissa
av dem har tagits upp som kontrollpunkter i nämndens internkontrollplan.
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Ekonomisk uppföljning
Driftredovisning
Verksamhet

Budget

Utfall 31/8

Prognos
Helår

Avvikelse
Helår

119

77

119

0

Överförmyndarkansliet

2 396

1 806

2 396

0

Arvoden ställföreträdare

1 724

1 794

2 391

- 667

4 239

3 677

4 906

- 667

Överförmyndarnämnden

Summa
Kommentarer

Uppföljningen per sista augusti ger att en stor del av budgeten för arvoden till ställföreträdare är
förbrukad. Merparten av utbetalningarna till ställföreträdare sker denna period och ska enligt
nämndens mål vara genomförda vid halvårsskiftet. Vi har i år prioriterat granskning av årsräkning
för att underlätta budgetuppföljning och prognoser för verksamheten. I denna uppföljning finns det
få indikationer på att helårsresultatet skulle avvika nämnvärt mot 2016 års resultat.
Detta innebär att nämnden troligtvis uppvisar ett underskott om 667 tkr vid årets slut. Fördelat
mellan medlemskommunerna blir detta Köping 358 tkr, Arboga 192 tkr och Kungsör 117 tkr.

Nämndens bidrag till de kommungemensamma målen
Gemensamma överförmyndarnämnden Köping Arboga Kungsör
Mål – En kommun med hög kvalitet
Överförmyndarkansliet bidrar till en effektiv verksamhet med hög kvalitet.
Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med
Verkar för god tillgänglighet i kontakterna med ställföreträdarna

Bra

Utveckla verksamhetsprocesser och standardiserade arbetssätt

Bra

Effektivisera verksamhetssystemen

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning
Så långt har vi kommit med aktiviteterna
Kontakterna med ställföreträdarna har förbättrats genom att kansliet förtydligat
besöks- och telefontider samt blivit mer konsekventa i tillämpningen av
desamma.
Kansliet har gemensamt tagit fram processkartläggningar för sina
huvudprocesser och kommer framgent att fortsätta med underliggande
processer.
Handläggarna har fått tillgång till KID Rikssök, vilket möjliggör snabbare
handläggning. Tidigare har Skatteverket kontaktats i folkbokföringsärenden. Vi
arbetar nu med att integrera KID Rikssök i överförmyndarsystemet Wärna.
Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?
Delvis
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Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?
Nej

Gemensamma överförmyndarnämnden Köping Arboga Kungsör
Mål – Trygghet i livets alla skeenden
Överförmyndarkansliet bidrar till att medborgarnas upplevda trygghet ökar.
Så ligger vi till med årets aktiviteter

Läget

Bra saker som vi fortsätter med
Stödja ställföreträdarna så de känner sig trygga i sitt uppdrag och genom det öka
tryggheten för huvudmännen

Bra

Förvaltningens lägeskommentar och årets bedömning
Så långt har vi kommit med aktiviteterna
Kansliet utbildar och instruerar nya och tidigare gode män och förvaltare i deras
uppdrag. Detta görs både genom gemensamma utbildningar och enskild juridisk
vägledning till ställföreträdarna.
I syfte att upprätthålla en rättssäker handläggning deltar kansliet och nämnden
regelbundet vid utbildningar och konferenser riktade till överförmyndare och
handläggare och genom samarbetet med Västerås stad har handläggarna
möjlighet att närvara vid deras beredningsmöten.
Kommer vi att nå ända fram med aktiviteterna?
Ja

Behövs det särskilda åtgärder/beslut för att nå ända fram?
Nej
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Finns förutsättningarna för att nå målsättningarna för nämndens egna
indikatorer?

En kommun med hög kvalitet:
- Att årsräkningarna är slutgranskade 30 juni

Ja

En kommun med hög kvalitet:
- Att huvudman får ställföreträdare inom tre månader från att
ansökan inkommit

Ja

En kommun med hög kvalitet:
- Att ställföreträdarna är nöjda med tillgängligheten

Ja

Trygghet i livets alla skeenden:
- Att medborgarnas upplevda trygghet ökar (genomsnitt
betygsindex Köping Arboga Kungör SCB)

Ja
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

§
Delårsrapport per den 31 augusti 2017
– Gemensamma hjälpmedelsnämnden,
hjälpmedelscentrum
(KS 2017/412)
Den gemensamma hjälpmedelsnämnden har behandlat sin delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Hjälpmedelscentrum. Prognosen för helåret visar på ett överskott på 532 000 kronor.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Gemensamma hjälpmedelsnämndens protokoll 2017-09-22, §
29 jämte delårsrapport

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten per den 31 augusti
2017 till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

PROTOKOLLSUTDRAG

1 (1)

GHN
2017-09-22

-----------------------------------------------------------------------------------------Organ

gemensam Hjälpmedelsnämnd

Plats

Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås

Tidpunkt

Fredagen den 22 september 2017
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 29

Delårsrapport två för Hjälpmedelscentrum 2017
RV171538

Delårsrapport 2, 2017 för Hjälpmedelscentrum har sänts ut till nämnden.
Antalet uthyrda individhjälpmedel har ökat med 5,4 % och antalet uthyrda
huvudhjälpmedel med 4,8 % jämfört med samma period 2016.
Tillgängligheten till leverans av hjälpmedel och service av hjälpmedel är god. Insatser
har satts in för att öka tillgängligheten till utprovningar.
Regelverksförändringar för att stimulera innovationer, delaktighet och medinflytande
har effekt.
Arbetsmiljön har förbättrats till följd av minskad sjukfrånvaro och bättre
vikarietillgång.
Hjälpmedelscentrum sänkte priserna 2013 och har hållit samma prisnivå t.o.m. 2016.
För att klara prisutvecklingen från leverantörer och kunna fortsätta utveckla
verksamheten har Hjälpmedelscentrum i år höjt priserna med 1,8 %.
Helårsprognosen beräknas till 532 000 kronor.
Hjälpmedelsnämndens beslut
1.

Delårsrapport två för hjälpmedelsnämnden godkänns och överlämnas till
huvudmännen.

Paragrafens slut ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vid protokollet
Lotta Rajahalme, mötessekreterare
Justerat 2017-10-05
Pernilla Danielsson

Christer Hansson

Ordförande

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på regionens anslagstavla
2017-10- 09 intygas: Lotta Rajahalme
Rätt utdraget intygas 2017-10-09
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Giltigt fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

2017-09-27

38557-1

Delårsrapport 2 2017 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

Utfärdad av:
Godkänd av:

Joakim Axelsson
AnneChristine Ahl

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

Dok.nummer-Utgåva

2017-09-27

38557-1

Delårsrapport 2 2017 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum

SAMMANFATTANDE ANALYS OCH FRAMTIDSBEDÖMNING
Slutsatser
Hjälpmedelsbehovet i befolkningen ökar till följd av demografiförändringar, snabba vårdprocesser och ökat
kvarboende. Hjälpmedel är viktiga delar i vård och omsorg och ofta kritiska för att de som önskar kan bo
kvar hemma och för dem som sköter sin egen eller närståendes vård.
Sammanfattning av åtgärder och resultat
Antalet uthyrda individhjälpmedel har ökat med 5,4 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel med 4,8 %
jämfört med samma period 2016.
Tillgängligheten till leverans av hjälpmedel och service av hjälpmedel är god. Tillgängligheten till
utprovningar är i fokus och insatser pågår för att öka tillgängligheten.
Arbetsmiljön har förbättrats till följd av minskad sjukfrånvaro och bättre vikarietillgång.
Helårsprognosen beräknas till 532 tkr.
Framtidsbedömning
Medicinsk teknik är en allt viktigare förutsättning för vård och omsorg och en nyckelfaktor för att klara
egenvård i hemmet. Den är i många fall också en förutsättning för en god arbetsmiljö. Hjälpmedelsbehoven
och Hjälpmedelscentrums verksamhet kommer att öka.
Tillgänglighet och lagernivåer kommer att påverkas av att utskrivning ska möjliggöras snabbare än idag.
Införandet av fler medicinska behandlingshjälpmedel som används i hemmet medför att verksamheten blir
mer komplett för personer med stora hjälpmedelsbehov och sjukhusklinikerna kommer att avlastas.
Digitaliseringen utökar hjälpmedelsområdet och välfärdsteknik blir allt vanligare. Utvecklingen medför
behov av ökad kompetens hos flertalet medarbetare i såväl kommun som region.
Organisation och bemanning kommer ytterligare att behöva förstärkas för att möta behoven.
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INVÅNARE/PATIENTPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål

Indikator

Målvärde 2017

Rapporteras

God patientnöjdhet och delaktighet

Enkätundersökning

>90%

År

Utfall 2017

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Tillgänglighet delår 2, jmf med 2016

Delår
2 2016

Helår
2016

Delår 2
2017

Förändring delår

Erbjuden utprovning inom 15 arbetsdagar

72,3 %

71,1 %

69,4 %

- 2,9 % -enheter

Andel slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar

85,8 %

85,9 %

86,9 %

1,1 % -enheter

Andel besvarade telefonsamtal i kundtjänst

91,2 %

91,2 %

91,3 %

0,1 % -enheter

Andel leveranser av lagervaror enligt planerad leveransdag

96,1 %

96,3 %

96,6 %

0,5 % -enheter

Rekond enligt rekonditioneringsplan

97,4 %

98,6 %

94,8 %

- 2,6 % -enheter

Andelen som erbjudits utprovning inom 15 arbetsdagar minskade med 2,9 procentenheter jämfört med
delår 2 2016. Resultatet bedöms främst orsakas av förändringar inom personalgruppen.
Andelen slutförda reparationer inom 5 arbetsdagar har ökat med 1,1 procentenheter jämfört med delår 2
2016. Fortsatt fokus på att prioritera och planera arbetet med avhjälpande underhåll har gjort att
måluppfyllelsen är hög.
Andelen besvarade telefonsamtal har ökat med 0,1 procentenheter jämfört med delår 2 2016 .
Andel levererade hjälpmedel1 på planerad leveransdag har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med delår
2 2016, vilket bedöms bero på lageroptimering och bra bemanning, så att rekondprocessen samt
godsmottagning inom 24 timmar varit möjlig.
Uppföljning av förskrivning av hjälpmedel för dyslexi och dyskalkyli visar att det under året skett 33
förskrivningar via webSesam, varav 1 utprovning där konsulent deltagit. Arbete med artikelvård, lager och
lathundar har genomförts liksom en förskrivarutbildning.

1

Avser lagervaror
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Genusperspektiv/förskrivningsmönster
En inledande undersökning har gjorts för att beskriva hur hjälpmedel som finns hos Västmanlands patienter
fördelar sig mellan könen.
Totalt har kvinnor drygt 61 procent av de uthyrda huvudhjälpmedlen. Övervikten drivs av andelen rollatorer
som är det mest frekventa hjälpmedlet, totalt drygt 16 000 är uthyrda i Västmanland. 67 % av rollatorerna
används av kvinnor.
Övervikten av kvinnor är genomgripande, det finns endast fyra produktområden där män är
överrepresenterade; motorstyrda eldrivna rullstolar (fyrhjulingar) 55 %, drivaggregat till manuella rullstolar
59 %, ur och klockor 58 % samt datorer och surfplattor 54 %. Nedanstående diagram visar de
produktområden som avviker mest gällande förskrivning mellan könen.
Könsfördelningen för hjälpmedel som finns hos patient stämmer med förskrivningsmönstret som visas i
diagrammet nedan. Den enda trenden i annan riktning är att förskrivning av manuellt styrda motordrivna
rullstolar ökar för män vilket sannolikt kommer att leda till att även i detta produktområde kommer män att
vara något överrepresenterade (i dagsläget 49 % män).
I den snabbt växande produktgruppen tyngdhjälpmedel förskrivs cirka 60 % av hjälpmedlen till kvinnor.
En djupare analys krävs för att undersöka orsaker till de genusskillnader som identifierats.
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Åtgärder
Åtgärder har genomförts för att upprätthålla en god bemanning och tillgänglighet till utprovningar. Dessa är
aktiv rehabilitering av sjukskrivna medarbetare och introduktion av nya medarbetare. Dialog pågår för att
identifiera tidstjuvar och åtgärder för att öka tillgängligheten.
Uppföljning av prismodell för dyslexi och dyskalkyli ska genomföras.
Samlad bedömning
Tillgängligheten till utprovningar är ett område i fokus. Tillgängligheten förväntas öka genom påbörjade
insatser men kommer troligen inte under 2017 att nå målet att 80 % ska vara erbjudna en utprovningstid
inom 15 arbetsdagar.
Införandet av hjälpmedel för dyslexi och dyskalkyli har genomförts med mindre personella insatser.
I övrigt pågår aktiviteter i enlighet med förvaltningsplan.
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VERKSAMHET/PROCESSPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål

Indikator

Målvärde
2017

Rapporteras

Utfall 2017
Delår 2

E-tjänster

Antal ärenden via e-tjänster 1177

10 % ökning

Delår/År

2,5 % ökning

Kortare ledtider
(väntan)
”

Andel som erbjudits tid för utprovning inom 15 arbetsdagar

80 %

Delår/År

69,4 %

Andel som fått service/reparation slutförd inom 5 arbetsdagar

80 %

Delår/År

87,3 %

”

Andel besvarade telefonsamtal hos kundtjänst

95 %

Delår/År

91,3 %

”

Andel leveranser enligt planerad leveransdag

95 %

Delår/År

96,6 %

Andel klassificerade och allvarlighetsbedömda avvikelser i
Synergi

80 %
60 %

Delår/År

100 %
100 %

Patientsäkerhet

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Produktion delår 2, jmf med delår 2 2016

2016

2017

Förändring %

Antal beställningar

25 943

27 235

5,0 %

Antal returer

18 432

18 741

1,7 %

Antal konsulentremisser (utprovning)

724

718

6 929

6 967

0,5 %

Antal arbetsorder Rekonditionering

10 200

10 200

0,0 %

Antal kundtjänstsamtal

14 628

13 772

-

5,9 %

Antal hämtordrar

11 604

11 219

-

3,3 %

Antal arbetsorder Teknisk service

-

0,8 %

Antalet beställningar har ökat med 5,0 % jämfört med delår 2 2016.
Antalet förskrivna hjälpmedel från hemsjukvården har hittills i år ökat eller legat på samma nivå i samtliga
kommuner, utom i Arboga där det minskat med 21 %. Det innebär att minskningen under våren i Västerås
stad, under etableringen av nya hemsjukvårdsenheter, till största del hämtats igen under andra tertialen. Den
totala ökningen för hela länet är 2,3 % för hemsjukvården, vilket dock är mindre än den generella ökningen för
alla enheter (5,0 %).
Antalet konsulentremisser har fortsatt minska något i jämförelse med delår 2 2016, en önskad följd av arbetet
för att stärka förskrivarna att själva klara utprovningar, bland annat via utbildning och ändrade arbetssätt.
Antalet arbetsorder Rekonditionering ligger på samma nivå som 2016.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Joakim Axelsson
AnneChristine Ahl

Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet

RAPPORT

7 (15)

Giltigt fr.o.m.

Dok.nummer-Utgåva

2017-09-27

38557-1

Delårsrapport 2 2017 - Förvaltningstotal Hjälpmedelscentrum
Kundtjänstsamtalen minskar till följd av en ärendeförskjutning till e-arbetsplatsbrevlåda där ärendemängden
ökat med 9 %2 jämfört med delår 2 2016. Ärenden via e-tjänsterna på 1177.se är i stort sett oförändrat3.
26 förskrivarutbildningar har genomförts, både grundläggande och specifika utbildningar. Temadagar har
genomförts i samarbete med leverantörer. Utställningen utvecklas med förändringar av leverantörer, nu är
det 35 leverantörer som hyr plats. Leverantörer anordnar också utbildningar för förskrivare i våra lokaler.
Volym uthyrda hjälpmedel

2016

2017

Förändring %

50 267
64 539
41 867
26 958
8 557
5 801
551
8 315
383
437
488
285
829
138
618
85
327
4 725

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

5,4 %
4,8 %
4,3 %
4,4 %
0,9 %
7,4 %
18,3 %
10,9 %
0,5 %
11,2 %
11,1 %
- 1,4 %
12,4 %
15,9 %
2,1 %
- 3,5 %
11,9 %
13,3 %

delår 2 jämfört med delår 2 2016
Volym individmärkta hjälpmedel
Volym huvudhjälpmedel
Totalt Regionfinansierat (individmärkt)
Familjeläkarenheter (Vårdval Västmanland)
Vårdval Västmanland (Centralt konto)
Habiliteringscentrum
Övriga enheter Region Västmanland
Totalt Kommuner (individmärkt)
Arboga kommun
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Kungsörs kommun
Köpings kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Västerås stad

Antalet uthyrda individmärkta hjälpmedel4 har ökat med 5,4 % och antalet uthyrda huvudhjälpmedel med
4,8 %.
Avvikelser maj-augusti 2017
WebSesam
Under andra tertialen har 157 avvikelser registrerats i webSesam, det motsvarar en minskning med 9 %
jämfört med samma period 2016.
-

91 % av dessa rör felaktiga leveranser av hjälpmedel eller tillbehör
1 tillbud där ena framhjulet lossnade på Rollator Futura har anmälts
1 negativ händelse där en Rollator Fellow gick sönder i ramen när patienten satt på
4 avvikelser (2,5 %) felregistreringar i kundtjänst
4 avvikelser (2,5 %) synpunkter på utfört avhjälpande underhåll på teknisk service
4 felleveranser på grund av att Sesam inte skrivit ut samtliga plocklistor.

Tillbudet och den negativa händelsen är överfört till Synergi och kommer att anmälas till Läkemedelsverket.
2

1774 ärenden delår 2 2017, 1595 ärenden delår 2 2016

3

41 ärenden delår 2 2017 jämfört med 40 ärenden delår 2 2016

4

Hjälpmedel med unik märkning för identifiering av hjälpmedelsprodukt/-artikel för spårbarhet
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Leverantör och Centrum för digitalisering är inkopplade angående de icke utskrivna plocklistorna, tills
vidare kontrollräknar lagret manuellt att samtliga plocklistor har kommit ut. Manuella rullstolsteamet har i
uppdrag att bestämma om axlar ska ingå i drivhjul och om bult ska ingå i länkhjul så vi kan göra ett
förtydligande vad som gäller.
Under andra tertialen har Hjälpmedelscentrum registrerat 23 avvikelser mot kund. Det rör sig om
felregistreringar vid förskrivning, t ex fel personnummer, oläsliga individnummer, fel valt leveranssätt eller
omöjliga kombinationer av tillbehör. Under 2017 har vi sammantaget registrerat 73 avvikelser mot kund.
Synergi
I avvikelsesystemet Synergi har 11 avvikelser registrets, en halvering i jämförelse med samma period 2016.
-

2 gäller arbetsmiljö: en klämskada och en gällande dåligt plogad övningsbana
5 avser felaktiga leveranser av hjälpmedel eller tillbehör
1 klagomål på sen reparation av larm
1 upplevt tillbud med reselyften (vi bedömer handhavande)
samt överförda tillbud och negativ händelse från webSesam enligt ovan

Alla avvikelser är analyserade inom 1 månad.
Utbytet av rollator Futura fortgår med utbyte av de kvarvarande 8 procenten.
86 avvikelser har anmälts till leverantörer, t ex leveransförseningar, reklamationer och felleveranser.
En kartläggning har genomförts om hur ärenden ska skickas in på ett säkert sätt. Kartläggningen visar på två
vägar, den ena via webSesam, den andra via en ny digital tjänst som ska nås via regionens webbplats.
Centrum för digitalisering har i uppdrag att enligt framtagen kravspecifikation utforma tjänsten. En
anpassning av webSesam ska också utvecklas.
Innovationsteamet följer teknikutveckling, samarbetar med Region Västmanland innovation, träffar
innovatörer, deltar i nätverksträffar samt svarar på frågor från andra hjälpmedelsverksamheter, allmänhet
och andra aktörer. Samarbetet med Mälardalens Högskola och Västerås Science Park har intensifierats.
Temadagar för Hjälpmedelscentrums personal, förskrivare och bostadsanpassare med för oss nya
hjälpmedel har anordnats i samarbete med leverantörer.
Införande av medicinska behandlingshjälpmedel i samverkan med berörda kliniker pågår. Kompetens,
processer, riktlinjer och rutiner utvecklas. Anpassning av lokaler, framtagande av regelverk med mera ska
ske.
Under våren har personal tillsammans med projektledare arbetat med de gemensamma texterna till
hjälpmedelshandboken och kvalitetssäkrat Hjälpmedelscentrums produktdelstexter inför kommande
publicering på regionens webbplats.
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Beslut utanför sortiment och regelverk
Delad kostnadsfinansiering

Antal beviljade beslut utanför sortiment och
regelverk januari-augusti 2017

Kostnad kr

Hostmaskin Cough assist
Drivaggregat E-drive med joystick till manuell rullstol, 2 st
Förflyttningshjälpmedel Sara Stedy, 2 st
PODD, kommunikationsbok och programvara
Elrullstol nr 2, Real Mobil, 5 st
Elrullstol nr 2, 2 st
Manuell rullstol Krabat Scheriff
Manuell rullstol Panthera X
Manuell rullstol Kelvin
Innowalk 2 st
Växlingsbara rullstolshjul, Gearwheel x 2
Lymfpulsator, Deep oscillation handenhet
Racerunner cykel, 2 st
Kylväst + kylkeps
Servohandske, 2 st

47 900
36 624, 39 774
12 850 x 2
10 127
44 145, 38 000, 41 500, 38 400, 38 473
48 000, 24 500
49 955
37 000
83 842
271 053, 217 005
31 000 x 2
21 372
17 070, 16 992
3 200 + 650 + 625 + 375
Månadshyra 2 500 x 2

Ja

Ja
Ja

26 särskilda beslut har beviljats och 3 har avslagits jämfört med 14 ärenden som beviljats och 6 som
avslagits delår 2 2016. 4 ärenden har beslutats enligt regelverk delad kostnadsfinansiering.
Åtgärder
Arbetet fortsätter med att se över arbetssätt och fördelning av utprovningsärenden för att minska
sårbarhet och öka andel utprovningar inom mål.
200 rollatorer, dvs 8 %, återstår att byta ut och ett påminnelsebrev kommer att skickas ut till de som av
olika anledningar inte fått en ny rollator. Ordinarie serviceorganisation åtgärdar därefter kvarvarande
rollatorer.
Avvikelserna som registrerats till förskrivare kommer att analyseras närmare.
En översyn av elrullstol nr 2 pågår och förväntas bl.a. resultera i förslag på förtydligande av regelverk.
För att möjliggöra utskrivning inom tre dagar ska kunderna uppmanas att se över lokala lagernivåer
tillsammans med Hjälpmedelscentrum. Förskrivarrådet tillfrågas om viktiga aspekter för att möjliggöra
snabb hemgång.
Samlad bedömning
De beslut som hjälpmedelsnämnden fattar för att stimulera innovationer, delaktighet och medinflytande
har effekt. Flera komplicerade ärenden har inkommit och regelverket delad finansieringsrisk är i bruk.
Under året kommer överförandet av medicinska behandlingshjälpmedel från Medicinsk teknik och berörda
kliniker i fokus och tar resurser i anspråk från flera delar av Hjälpmedelscentrum.
I övrigt aktiviteter i enlighet med förvaltningsplan.
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MEDARBETARPERSPEKTIV
Perspektivets processmål och löpande uppföljning omfattar följande indikatorer:
Mål

Indikator

Målvärde 2017

Rapporteras Utfall 2017

HMC ska vara en
attraktiv arbetsgivare

Nöjd medarbetarindex

>78%

År

”
Löpande uppföljning

Sjukfrånvaro
Enligt indikatorer i verksamhetsrapporten

<6%

Delår/År
Delår/År

5,9 %
Se nedan

Arbetet mot mål och uppdrag – resultat och analys av aktiviteter och indikatorer
Ackumulerad sjukfrånvaro
Total sjukfrånvaro
-

Varav korttidsfrånvaro dag 1-14

-

Varav långtidsfrånvaro över 60 dagar

2016-01-01 – 07-31

2017-01-01 – 07-31

7,4 %

5,9 %

2,0

2,3

58,4 %

45,9 %

Män

5,3 %

5,1 %

Kvinnor

9,2 %

6,7 %

Anställd -29 år

2,0 %

7,0 %

Anställda 30 - 49 år

6,5 %

5,0 %

Anställda 50 år -

9,1 %

6,3 %

Rehabiliteringsärenden

Antal

Antal

11

9

6

6

Rehabärenden totalt under perioden
-

Varav avslutade under perioden

Arbetsmiljöavvikelser

Antal

Antal

Anmäld negativ händelse eller olycka

0

4

Antal tillbud

0

0

Antal anmälda risker

0

0

Totalt

0

4

Sjukfrånvaron fortsätter att minska vilket är en följd av att långtidsfrånvaron har minskat betydligt.
Rehabilitering sker enligt regionens rutin och åtgärder vidtas så snart det är lämpligt för att möjliggöra en
snabb återgång till ordinarie arbete. Arbetet inkluderar anpassning av arbetsplatsen då så är lämpligt.
Andra åtgärder som vidtas är förstärkt uppföljning av hälsoläget tillsammans med Regionhälsan och HRstöd samt insatser för att Hjälpmedelscentrum ska vara en hälsofrämjande arbetsplats enligt handlingsplan.
Den strategiska organisations- och bemanningsplaneringen pågår med fokus att förstärka organisationen
för att driva en verksamhet i utveckling.
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Den arbetade tiden har ökat med 4,8 % till följd av minskad sjukfrånvaro, fler vikarier, fler tekniker och
resurs för utbyte av rollatorer. Två projektledare för införande av medicinska behandlingshjälpmedel har
anställts.
Åtgärder
Implementeringen av medarbetarpolicy fortsätter under året liksom olika hälsofrämjande aktiviteter.
Avdelningen Teknisk service delas i två enheter med var sin chef. Syftet är att värna om att chefer och
medarbetare har en god arbetsmiljö och att säkerställa att verksamheten klarar både dagens krav och
kommande utveckling. Nu pågår utvecklingen av Hjälpmedelscentrums kompetensförsörjningsplan.
Samlad bedömning
Med kommande organisationsförändring ökar förutsättningarna för en god arbetsmiljö. Medarbetare får
närmare till sina chefer som i sin tur får större möjlighet att se individuella behov.
Sjukfrånvaron har minskat och det hälsofrämjande arbetet går framåt.
I övrigt pågår aktiviteter i enlighet med förvaltningsplan.
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EKONOMIPERSPEKTIV
Ekonomisk uppföljning
Periodens resultat och helårsprognos – översikt
Förvaltningens ackumulerade ekonomiska resultat t.o.m. april månad är 3 119 tkr. Helårsresultatet
prognostiseras till 532 tkr.

Bokslut 2016 tkr
INTÄKTER
Hyra
Återbetalning av resultat
Försäljning
Egenavgifter
Servicetjänster
Inkontinenssamordning
Övriga verksamhetsintäkter
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Personalkostnader
Tekniska hjälpmedel
Övriga material, varor
Lokaler
Frakt och transport
Avskrivningar hjälpmedel
Avskrivningar övrigt
IT-kostnader
Övriga kostnader
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT
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Godkänd av:

Joakim Axelsson
AnneChristine Ahl

Budget 2017 tkr

Prognos tkr

92 504
-2 949
11 596
322
2 836
922
2 203
107 434

98 026
0
12 369
300
3 118
951
1 457
116 221

98 026
0
12 369
300
2 438
951
2 103
116 187

33 460
26 969
181
5 994
1 063
24 138
795
3 719
8 387
1 433
106 139
1 295

38 020
28 471
185
6 888
978
25 031
1 107
3 920
10 054
1 567
116 221
0

37 443
28 471
197
6 888
1 066
25 031
1 063
3 804
10 125
1 567
115 655
532
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Analys av intäkts- och bruttokostnadsutveckling
Intäkter
Total intäktsförändring jämfört med delår 2 2016, är 3 797 tkr, en ökning med 5,3 %.
Den totala ökningen på 3 797 tkr är 1 586 tkr lägre än budgeterat. Avvikelsen beror på att uthyrning och
försäljning inte har ökat i den omfattning som budgeterats.
En fortsatt hög returtakt medför lägre intäkter för uthyrning av hjälpmedel. Antalet returer är 1,7 % högre
än samma period 2016 och 12,0 % högre än samma period 2015.
Kostnader
Total bruttokostnadsförändring jämfört med delår 2 2016, är 3 656 tkr, en ökning med 5,3 %.
Kostnaderna är 3 419 tkr lägre än årets budget:
 Lägre personalkostnader p.g.a. vakanta tjänster del av året, sjukfrånvaro och föräldraledigheter.


Trots hög returtakt av hjälpmedel är årets nedskrivningskostnader för anläggningstillgångar lägre
än budgeterat.



Lägre behov av licenser i webSesam för att tillgodose behov hos sjuksköterskor som förskriver
madrasser medför lägre licenskostnader.



Ännu ej genomförda anpassningar i Sesam medför lägre kostnader för IT-konsulttjänster.

Analys av helårsprognosens avvikelse mot helårsbudget – händelseöversikt
Prognosen baseras på följande förutsättningar:
 Intäkterna för försäljning och uthyrning av hjälpmedel följer samma mönster som tidigare år.
Prognosen är osäker, men tyder på att vi kommer att uppnå budgeterad volymökning av intäkter.


Förstärkning med en enhetschef under hösten.



Vi kan bemanna verksamheten enligt plan.



Införandet av medicinska behandlingshjälpmedel i hemmen fortsätter.

Avskrivningstider
Analys av antidecubitus-madrassers tekniska livslängd har genomförts i avsikt att vid behov justera gällande
ekonomiska avskrivningstid. Analysen visar att livslängden är 5-6 år vilket stämmer väl överens med
nuvarande avskrivningstid för behandlande madrasser som är 6 år varför ingen åtgärd planeras.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Joakim Axelsson
AnneChristine Ahl
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Investeringsredovisning
Investeringar - bokslut 2017-01-01 – 2017-08-31, belopp i tkr
Tekniska
hjälpmedel
varav:

2017-01 — 08

Helår

Inköp perioden

Bokslut

Budget

Prognos inköp 2017

utifrån budget 2017

2016

2017

utifrån budget 2017

13 265
4 200
6 292
1 207
4 873
29 837

14 300
4 100
6 500
2 800
5 400
33 100

15 168
3 724
8 290
2 270
4 077
33 529

Förflyttning
10 113
Kommunikation 2 482
Behandling
5 527
Insulinpumpar
1 013
Övriga
2 718
Summa
22 353

Avvikelse
Budget - utfall delår 2,
2017
-868
376
-1 790
530
1 323
-429

Resultat, analys
Vi ser en ökning av inköpen, årsprognosen är 6,4 %, något över den förväntade nivån 5,0 %. Fler
insulinpumpar har köpts jämfört med 2016, men kostnaden är under beviljad investeringsram. Kostnaderna
beräknas ligga över beslutad ram för 2017 och ej utnyttjad investeringsram från 2016 kommer att nyttjas,
vilket medför att inköpen totalt sett beräknas vara inom den totala beviljade ramen.
En ISO-kodsförändring påverkar fördelningen mellan olika grupper. Ett större inköp för att undvika kraftig
prisökning, medför att kostnader kommer att jämnas ut under året.
Utöver ovanstående ingår även medicinska behandlingshjälpmedel med 1 000 tkr och elrullstolsgarage med
800 tkr i årets beviljade investeringsram. Förberedelser för att ta över medicinska behandlingshjälpmedel
pågår. I prognosen ingår investeringar i hjälpmedel, mätutrustning och lagerhyllor för ca 680 tkr i år. En
utredning pågår om Hjälpmedelscentrum ska ta över hanteringen av elrullstolsgarage från Västerås stad.
Det är oklart om projektet kommer genomföras och i prognosen ingår inga inköp av elrullstolsgarage.
En analys av returer och kassationer har genomförts efter augusti. Analysen visar att retur- och
kassationstakten generellt planat ut då utbytet av Futura-rollatorer exkluderas. Kassationerna har ökat av
avancerade rullstolar som motordrivna rullstolar (+38 %) och vårdarmanövrerade manuella rullstolar (+30
%) jämfört med samma period 2016. Kassationer av de motordrivna rullstolarna är så få att någon slutsats
kring skälet till ökningen inte kan dras, det motsvarar samma nivå som 2015. Kassationerna av de manuella
rullstolarna beror det på ett generationsskifte där utslitna stolar byts ut vilket leder till ökade
inköpskostnader. Kassationer av arbetsstolar ligger kvar lika högt som 2016 men har inte ökat ytterligare.
Den totala kassationstakten, exkluderat rollatorer, visar en liten minskning (-0,9 %). Därmed följer det den
totala returtaktens utveckling väl (-1,6 %).
Åtgärd
Vi fortsätter att följa utvecklingen av kassationer och returer noggrant för att få ett bättre underlag för
bedömning av årets fortsatta investeringsbehov.

Utfärdad av:
Godkänd av:

Joakim Axelsson
AnneChristine Ahl
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INTERN REFERENS
Delårsrapporten godkändes av Hjälpmedelsnämnden 2017-09-22
Diarienummer: RV170941
BILAGOR
1. Verksamhetsrapport
2. DUVA-bilagor: Resultatrapport, Driftredovisning, Lönekostnader och kostnader, inhyrd personal
3. Investeringsbilaga
4. Tabell för förvaltningsanpassad intäkts- och bruttokostnadsredovisning och avvikelse helårsprognos

Utfärdad av:
Godkänd av:

Joakim Axelsson
AnneChristine Ahl
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Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

§
Delårsrapport per den 31 augusti 2016
– Kungsörs Grus AB (KS 2017/xxx)

Delårsrapporten ej klar till utskicket.
Extra utskick kan förväntas.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

§
Taxa för Västra Mälardalens Myndighetsförbund 2018 (KS 2017/394)
Förbundsdirektionen för Västra Mälardalens Myndighetsförbund
har upprättat ett förslag till taxa för 2018.
Taxan innefattar avgifter för:
- övrig verksamhet
- prövning och tillsyn inom miljöbalken
- kontroll inom livsmedelsområdet och foderlagstiftningen
- verksamhet enligt tobakslagen
- verksamhet enligt lag och handel med vissa receptfria
läkemedel
- verksamhet enligt strålskyddslagen
- verksamhet enligt alkohollagen samt
- bygglov
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Förbundsdirektions i Västra Mälardalens Myndighetsförbund
protokoll 2017-09-21, § 99 med tjänsteskrivelse och taxeförslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa 2018 för Västra Mälardalens Myndighetsförbund att gälla från och med den 1 januari
2018.
Antagen taxa redovisas som KS-handling nr x/2017.

I handlingarna lägger vi bara med tjänsteskrivelsen.
Den som vill ha hela taxeförslaget (112 sidor) med
markering av var ändringar gjorts uppmanas kontakta
kanslichefen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (3)

Datum

Beteckning

2017-09-11

Dnr 41/2017-041

Västra Mälardalens Myndighetsförbund

Förbundsdirektionen

Förslag till Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa
för 2018
Bakgrund
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har en taxa för dess verksamhet
enligt miljöbalken, livsmedelslagen och plan- och bygglagen m.fl. Taxan
är i behov av en översyn och en indexjustering. Inom bygglovenheten och
miljö- och hälsoskyddsenheten har därför taxan gåtts igenom.
Enligt förbundsordningen ska förslag på taxa lämnas till medlemskommunerna senast 30 september.
Taxeförslaget
I förslag till taxa är borttagen text överstruken samt gul och tillagd text
kursiverad och gul. Nedan följer en kort redogörelse för de större förändringarna inom respektive taxeområde.
Timavgift
Samtliga timavgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt timavgifter i bygglovtaxan har uppräknats med 2,5 %. Timavgifterna höjs med anledning av detta från 910 kronor till 930 kronor samt från 990 kronor till
1 010 kronor. Taxorna justeras utifrån detta. Detta innebär också att N faktorn i bygglovtaxan höjs från 1,07 till 1,08 som tillsammans med höjning
av prisbasbeloppet för 2018 med 700 kr medför en taxehöjning på 2,5 %.

VMMF1000, v1.0, 2011-03-30

Taxa för övrig verksamhet inom Västra Mälardalens Myndighetsförbund
Justering av timkostnad. De faktiska avgifterna skrivs in i taxan med belopp i kronor.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet

Bankgiro

Org.nr

Box 19
732 21 Arboga

Gunnarsrovägen 2

0589-67 02 00
0227-67 02 00

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

703-3707

222000-2881

2 (3)

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Inledande bestämmelser
Justering av timkostnad.
Taxebilaga 1 (allmänna hänsynsregler m.m. enligt miljöbalken 2 kap)

Handläggningsavgiften för ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna har ändrats från timavgift till fast handläggningstid.
Under avsnittet gällande kemiska produkter och biotekniska organismer
enligt miljöbalken 14 kap görs förtydligande och anpassning till SKL:s rekommendationer.
Taxebilaga 2 (avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet)

Den 1 januari 2017 genomfördes ett antal större ändringar i miljöprövningsförordningen (2013:251) vilket medför stora anpassningar och förändringar i taxebilaga 2 varför den byts ut i sin helhet.
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen
Justering av timkostnad.
Taxa för verksamhet enligt Tobakslagen
Justering av timkostnad.
Taxa för verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
Justering av timkostnad.
Taxa för verksamhet enligt strålskyddslagen
Justering av timkostnad.
Taxa för verksamhet enligt alkohollagen
Justering av timkostnad.
Taxa för verksamhet enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Ny lag från och med den 1 juli 2017.

3 (3)

Bygglovtaxa
Utifrån de erfarenheter som bygglovenheten har av handläggningen av
inkomna ärenden under perioden föreslås följande förändringar:
Tabell 6 Justering av bygglovavgifter

Avgiften för prövning av avvikelser och avgifter för byggnation utanför
detaljplanerat område är i dagsläget kopplad till byggnadsarean, vilket i
vissa fall inte står i proportion till åtgärden. Efter justeringen blir det en
fast avgift kopplad till åtgärden, oberoende av byggnadsarea.
Tabell 7 Avgift för besked

Avgiften för strandskyddsdispens har tidigare baserats på prisbasbeloppet
och ändras nu till fast handläggningstid.
Bygglovtaxan är knuten till fastställt prisbasbelopp varför indexjustering
sker automatiskt. Justeringsfaktorn (N) höjs till 1,08.

Förslag till beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för år 2018.

2

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa för år 2018 överlämnas
till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Eva Carlstedt Ståhl
Tf förbundschef

Jonas Jansson
Enhetssamordnare bygg

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

§
Förvaltningsförändringar stiftelser
(KS 2016/240)
Kommunstyrelsen fick en redovisning av kommunens stiftelser
den 26 september 2016, § 182. Då lämnades också ett förslag till
sammanslagning av flera mindre stiftelser och fonder så att elva
stycken skulle bli tre stycken.
Ekonomifunktionen varit i kontakt med Kammarkollegiet och fått
information om att det i flera fall kan lösas enklare och billigare av
Länsstyrelsen.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen fattar
nya beslut av hur kommunen ska använda fonderade medel.
Genom så kallad permutation kan Länsstyrelsen bevilja att föreskrifter som förhindrar utdelning av kapitalet upphävs så att fonderna så småningom blir förbrukade och kan upplösas om inte
avkastningen blir större än utdelningarna. Ansökan måste ske för
varje enskild fond/stiftelse.
Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram ett förslag för var
och en av fonderna. Dessutom föreslås att
-

en avgift på 2 000 kronor per år och fond eller stiftelse införs
för att hantera fonderna/stiftelserna

-

fonderna flyttas från ett separat konto i Sparbanken Västra
Mälardalen till kommunens kontosystem med eget avräkningskonto per fond/stiftelse.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-09-13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut från den 26 september
2017, § 182 och föreslår:
Kommunfullmäktige godkänner hanteringen av var och en av stiftelserna så som förvaltningen föreslagit.
En avgift på 2 000 kronor per år och fond eller stiftelse införs från
och med den 1 januari 2018 för att hantera fond/stiftelse.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23
Fonderna flyttas från separat konto i Sparbanken Västra Mälardalen till kommunens kontosystem med eget avräkningskonto per
fond/stiftelse.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Vår beteckning

2017-09-13

KS 2017/240

Ert datum

Er beteckning

Sida 1 (4)

Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Ekonomichef Bo Granudd

Förvaltningsförändring stiftelser
Kommunstyrelsen fick en redovisning av kommunens stiftelser den 26 september
2016, § 182. Då lämnades också ett förslag till sammanslagning av flera mindre
stiftelser och fonder så att elva stycken skulle bli tre stycken. Detta har
ekonomifunktionen varit i kontakt med Kammarkollegiet för att försöka lösa. Det
visade sig att det i flera fall kan lösas enklare och billigare av Länsstyrelsen
(gratis). Vi vill nu att kommunstyrelsen fattar nya beslut av hur kommunen ska
använda fonderade medel.
Fonderna innehåller totalt ca 300 000 kronor men med dagens ränteläge ger de
ingen avkastning och som regelverken för de flesta fonder säger så ska
avkastningen av fonderna kunna delas ut i olika form.
Genom så kallad permutation kan Länsstyrelsen bevilja att föreskrifter som
förhindrar utdelning av kapitalet upphävs så att fonderna så småningom blir
förbrukade och kan upplösas om inte avkastningen blir större än utdelningarna.
Ansökan måste ske för varje enskild fond/stiftelse. I bilaga till denna
tjänsteskrivelse (bilaga 1) följer en redovisning av respektive fond och förslag till
beslut.
Förutom de förslag som finns i bilagan föreslås att en avgift på 2 000 kronor per
år och fond eller stiftelse införs för att hantera fonderna/stiftelserna.
Vi föreslår också att fonderna flyttas från ett separat konto i Sparbanken Västra
Mälardalen till kommunens kontosystem med eget avräkningskonto per
fond/stiftelse.

Claes-Urban Boström
Kommunchef

Bo Granudd

Bilaga 1

Förslag till hantering av respektive fond
Fond

Syfte

Tillkom

Behållning Kommentar

Skarpskyttekassan

Ammunitionsinköp

Johan Olssons
fond

Avkastning ska användas till
plantering och försköning inom
Kungsörs köping

1933

87 959,76 Föreslogs av kommunstyreslen att
användas till förskönande i samband
med centrumutvecklingen.

Donationsfond konstföremål

Anskaffande av skulptur eller
annat kostnadskrävande konstföremål

1975

45 588,80 Föreslogs av kommunstyrelsen att
användas till förskönande i samband
med centrumutvecklingen. Detta är en
donation och kan användas utan ytterligare beslut

Kungsörs
sociala samfond

90 % av avkastning till barn- och 1981
ungdomsvård samt bistånd till
åldringar och handikappade med
avseende på ändamål som inte
bidras med skattemedel. 10 % av
avkastning tillförs fonden varje
år

Anna
Almgrens
fond

Pensionärer i Kung Karlsgården

Förslag till beslut

749,63 Avslutad enligt kommunstyrelsens
beslut 2016-09-26, § 182. Medlen
överförda till skytteklubben. Utfört
enligt beslut

1963

237 649,37 En sammanslagning av flera äldre
fonder genomfördes 1979.

117,88 Kan avslutas enligt Kammarkollegiet

Ansökan om permutation
hos länsstyrelsen. Begäran
att använda kapitalet och
inte bara avkastning

Ansökan om permutation
hos läns-styrelsen.
Begäran att använda
kapitalet och inte bara
avkastning

Avslutas

Fond

Syfte

JH
Anderssons
fond

Gåvor till fattighjonen i Torpa

Greta och
David Norrhammars fond

Miljöfond som bidrar till
elevernas positiva intresse och
medverkan för att bygga upp en
god skolmiljö

1974

17 322,88 Donatorerna tillåter att medlen läggs till
skolans Premie- och stipendiefond från
år 2000

Hörlins fond

Premie till elever i åk 9 som
studerar vidare. 90 % av avkastning till elever som är behövande och söker, 10 % av avkastning återinvesteras i fonden
4 % av 4000 kr (160 kr) till underhåll av G O Strömstedts familjegrav i Kungs Barkarö, 4 %
av 3000 kr (120 kr) till jul- och
midsommar för fattiga i Kungs
Barkarö samt lika mycket till
beklädnad av fattiga barn i
Kungs Barkarö
80 % av avkastning till drogfri
elev för inköp av teknisk detalj
för att fullfölja långt avancerat
elevarbete (kan vara pengar,
resebidrag, bok m.m.)

1903

49 812,89 Föreslogs av kommunstyrelsen att
användas till utsmyckning av
kommunen

1890

40 043,24 Slogs ihop med Sociala samfonden
1979. Medlen bör flyttas till Sociala
samfonden

1983

30 737,88 Föreslogs slås ihop med Premie- och
stipendiefonden för elever vid
skolväsendet.

Stahres fond

Kungsörs
Motorklubbs
minnesfond

Tillkom
1919

Behållning Kommentar
24 415,06 Fattigvårdsstyrelsen i Torpa nedlagd.
Nytt ändamål bör föreslås.

Förslag till beslut
Ansökan om permutation
hos länsstyrelsen. Begäran
att använda kapitalet och
inte bara avkastning samt
nytt ändamål
Ansökan om permutation
hos länsstyrelsen. Begäran
att flytta kapitalet till skolans premie- och stipendiefond
Ansökan om permutation
hos länsstyrelsen. Begäran
att flytta kapitalet till skolans premie- och stipendiefond
Flytt av medel till Sociala
samfonden

Ansökan om permutation
hos läns-styrelsen.
Begäran att flytta kapitalet
till skolans premie- och
stipendie-fond

Fond

Syfte

Premie- och
stipendiefond
vid skolväsendet,
Kungsörs
kommun

90 % av avkastning delas ut.
Premier till åk 6 och stipendier
till åk 9. Flera fonder är sammanslagna.
Premie bygger på flit, gott studieresultat och klanderfritt uppträdande.
Stipendier för fortsatta studier
till elev med gott uppförande,
flit, fallenhet för framtida studier
och med vårdnadshavares
knappa ekonomiska
omständigheter.
Stipendie på 100-500 kr, kräver
ansökan.
10 % av avkastning återförs till
fonden.

Tillkom
1964

Behållning Kommentar
300 687,12 Överföring från andra fonder enl ovan

Förslag till beslut
Ansökan om permutation
hos länsstyrelsen. Begäran
att få använda kapitalet
och inte bara avkastning

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

§
Redovisning av obesvarade motioner per
den 10 oktober 2017 (KS 2017/414)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade motioner per den 10 oktober 2017. Av den framgår att
sju motioner är obesvarade;
-

två av dem ställdes vid senaste sammanträdet med kommunfullmäktige

-

En motion passerar nu kommunallagens årsgräns

-

Kommunen har en lokal regel om att motioner ska beredas så
att de kan besvaras inom sex månader. De tre äldsta är
återremitterade och har passerat sexmånadersgränsen. Även en
motion ställd i mars har passerat den gränsen.

Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-10-10
inklusive bilaga

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner
till handlingarna.
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Utdragsbestyrkande
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Sekretariatsavdelningen

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Redovisning av obesvarade motioner per den 10 oktober
2017
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över
de motioner som är obesvarade. Den nu aktuella sammanställningen är upprättad den 10 oktober 2017 (bilaga 1).
Det är sammanlagt sju motioner som är obesvarade. Av dessa ställdes två den
11 september, senaste sammanträdet med kommunfullmäktige.
Den äldsta motionen är precis ett år gammal. Den passerar den årsgräns som
finns angiven i kommunallagens 5 kapitel, 33 §.
Kommunen har en lokal regel om att motioner ska beredas så att de kan besvaras inom sex månader. Det tre äldsta är alla återremitterade och har passerat sexmånadersgränsen. Även en motion ställd i mars har passera den
gränsen.

Läget för de aktuella motionerna framgår av bilagan.

Eva Kristina Andersson

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
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0227-600 000

Telefax
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212000-2056

Förteckning över obesvarade motioner
Dnr

Motion

Ställd av

Bilaga till tjänsteskrivelse 2017-10-10
Sida 1 (1)
Ställd i KF

KS 2016/338 Stoppa artiklar som
innehåller mikroplaster

Madelene Ericsson (C),
2016-10-10,
Petter Westlund (C),
§ 163
AnneMarie Andersson (C),
Gunnar Karlsson (C) och
Eleonor Westlund (C)

KS 2017/39

Stellan Lund (M),
Madelene Ericsson (C)
Jenny Andersson (KD)
Hans Carlsson (M)

KS 2017/41

Återbruksplan för
upprustning och renovering
av kommunens inventarier
Öppna tillagningskök i
Björskogsskolan

KS 2017/105 Feriepraktik till alla gymAnna-Karin Tornemo (V)
nasieungdomar under 18 år
KS 2017/243 Fossil- och bullerfri
Kerstin Åkesson (MP)
rekreation på Mälaren
KS 2017/287 Stenladan i Lockmora
Ewa Granudd (M)
KS 2017/342 Genomförandeplan av
kommunens framtida
omsorgsbehov

Jenny Andersson (KD),
Madelene Fager (C) och
Stellan Lund (M)

2017-02-13,
§ 29
2017-02-13,
§ 30

2017-03-13,
§ 48
2017-06-12,
§ 112
2017-09-11,
§ 136
2017-09-11,
§ 137

Status

Beräknas
besvaras
Återremitterad till förvaltningen för inven- KS oktober
tering/genomgång av förekomsten av
KF november
mikroplaster i de produkter som i
dagsläget används i kommunens
verksamheter och bedömning av om och
hur det är möjligt att fasa ut dem.
Återremitterad av kommunfullmäktige för KS november
fördjupad utredning.
KF december
Återremitterad av kommunstyrelsen för att KS november
genomföra en utredning av förutsättKF december
ningarna för ett tillagningskök vid Björskogs skola inklusive effekter för effektivisering och minskade transporter.
Yttrande finns från socialnämnden.
KS oktober
KF november
Kommunstyrelsens förvaltning tar fram
KS november
förslag till svar.
KF december
Remitterat till Kungsörs KommunTeknik KS november
AB.
KF december
Yttrande finns från socialnämnden.
KS oktober
KF november

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23

§
Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den 10 oktober 2017 (KS 2017/415)
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av
obesvarade medborgarförslag per den 10 oktober 2017. I nuläget
finns inga obesvarade medborgarförslag.
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning 2017-10-10

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag:
Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medborgarförslag till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kansliet

Kommunstyrelsen

Vår handläggare

Kanslichef Eva Kristina Andersson

Redovisning av obesvarade medborgarförslag per den
10 oktober 2017
Kommunstyrelsens förvaltning redovisar två gånger per år en förteckning över
de medborgarförslag som är obesvarade. I nuläget finns inga obesvarade
medborgarförslag.

Eva Kristina Andersson
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§
Yttrande till Stockholms Läns Landsting –
Utställning av Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050
(KS 2016/121)
Stockholms läns landsting ställer ut förslaget till Regional utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2050).
Sista dag att lämna synpunkter är den 3 november 2017.
Region Västmanland, som regionalt utvecklingsansvarig i länet
och tillika länets kollektivtrafikmyndighet, har tagit fram ett
gemensamt yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att
kommunstyrelsen ska anta yttrandet som sitt eget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Stockholms läns landstings remiss, inkommen 2017-06-27
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2017-0929

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar det förslagna yttrandet över utställningen
av Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS
2050) som sitt eget.
Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr x/2017.

Endast missivet bifogas kallelsen.
Planförslaget finns att läsa på www.rufs.se

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Registrator.trf@sll.se (med KS-handling i word- och pdfformat), akten
Utdragsbestyrkande
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YTTRANDE
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Datum

Vår beteckning

2017-09-29

KS 2016/21
Er beteckning

TRN 2017-0052
Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl

Yttrande över Stockholms läns landsting förslag till
ny Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050
Kungsörs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till ny
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Region Västmanland, som
regionalt utvecklingsansvarig i länet och tillika länets kollektivtrafikmyndighet,
har tagit fram ett gemensamt yttrande. Yttrandet lyder enligt följande:
Den regionala utvecklingsplanen uttrycker Stockholmsregionens samlade vilja,
ger vägledning och pekar ut den långsiktiga riktningen för Stockholmsregionen
och är en utgångspunkt för tillväxtarbetet de kommande åtta åren.
Förra året var planen på samråd, där region Västmanland och Kungsörs kommun
yttrade sig. Stockholms läns landsting har därefter bearbetat förslaget utifrån
inkomna yttranden. Planen är nu inne i sin sista fas, utställning, där den ska
kvalitetssäkras samt möjlighet ges till inspel för hur det fortsatta arbetet ska
bedrivas.
Region Västmanland vill uttrycka sin glädje över delaktigheten i processen samt
det goda samarbetsklimat som arbetet är ett uttryck för. Vi ser att ert arbete för
Stockholmsregionen (Stockholms län enligt planen) har mycket stor betydelse för
samarbetet med länen i Östra Mellansverige (ÖMS).
Att arbetet inom ÖMS och En Bättre Sits (EBS) sammanfallit väl i tid är lyckligt.
Material från ÖMS och RUFS kommer att ha påverkan och göra nytta i samband
med ett kommande arbete med nytt regionalt utvecklingsprogram i Västmanland.
På sikt kan dessa arbeten skapa en gemensam målbild för en funktionell sammanhållen region i ett större geografiskt perspektiv.
Region Västmanland kommer i samarbete med övriga aktörer inom Östra
Mellansverige att samverka med Stockholmsregionen gällande de mål som anges
i RUFS 2050. Vi vill i detta sammanhang särskilt uppmärksamma vikten av
följande:
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Tillgängligheten är viktig
I EBS är länen/regionerna överens om att tillgängligheten i förhållande till
Stockholm och Arlanda är viktig. För region Västmanland gäller detta även i
RUFS‐sammanhanget. Förbättrad tillgänglighet till Stockholm och inom
Stockholms län behövs för ökad integration av och ökat samspel mellan arbets‐
bostads och studiemarknaderna.
Den internationella tillgängligheten är viktig. Västmanlands näringsliv är starkt
internationaliserat, med stor och för landet viktig export. Arlanda flygplats utveckling som internationell nod och Stockholm‐Mälardalens tillgänglighet är av
särskilt stor betydelse för oss i Västmanland. Med förbättrad tillgänglighet kan
Västmanland även i ännu högre grad stödja kompetensförsörjningen för det
växande näringslivet i Arlandas närhet. Ett ökat trafikunderlag är nödvändigt för
att stärka Arlanda flygplats internationella attraktionskraft.
Den storregionala kollektivtrafiken har betydelse för att knyta samman
både Stockholm‐Mälardalen och Stockholms län
Stockholms läns landsting har tillsammans med övriga ägare av MÄLAB gemensamt beslutat att utveckla den storregionala kollektivtrafiken i Stockholm‐Mälardalen. Länen har gemensamt tagit fram en inriktning för hur den Storregionala
kollektivtrafiken kan utvecklas till 2030. Den storregionala tågtrafiken är viktig
för att bättre knyta samman Stockholms län, med ÖMS- området.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet över Regional utvecklingsplan 2050 som sitt
eget.

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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§
Yttrande till Region Västmanland – Länsplan
för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029 och Regional gångoch cykelstrategi för Västmanlands län
(KS 2017/404)
Region Västmanland har erbjudit länets kommuner att yttra sig
över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands
län 2018-2029 och Regional gång- och cykelstrategi för
Västmanlands län.
Sista dag att lämna synpunkter är den 27 oktober 2017.
För att stärka det mellankommunala arbetet med transportinfrastruktur och för att uppnå ökad effektivitet har Kungsör och Arboga tagit fram ett gemensamt förslag till yttrande. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som
sitt eget.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Region Västmanlands remiss
• Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till yttrande 2017-1005

Beredningstext

Kommunstyrelsens presidium önskar tillföra följande till yttrandet:
”Kungsörs kommun anser att pengarna som är planerade att
användas till 2+1 väg mellan Kungsör och Köping bör användas
till annat, t.ex. till gång- och cykelväg mellan orterna.”

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar det förslagna yttrandet över Länsplan för
regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029 och
Regional gång- och cykelstrategi för Västmanlands län som sitt
eget, dock med tillägg enligt beredningstexten ovan.
Antaget yttrande redovisas som KS-handling nr x/2017.

Endast missivet bifogas kallelsen.
Plan- och strategiförslagen finns att läsa på
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Registrator.trf@sll.se (med KS-handling i word- och pdfformat), akten
Utdragsbestyrkande
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https://regionvastmanland.se/lanstransportplan

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Registrator.trf@sll.se (med KS-handling i word- och pdfformat), akten
Utdragsbestyrkande

Från: Stefan Lejerdahl
Skickat: den 29 september 2017 08:59
Till: Anne Pettersson
Ämne: VB: remiss - regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 för Västmanlands län

Vänliga hälsningar
Stefan Lejerdahl
Utvecklingsstrateg
Kungsörs kommun
Drottninggatan 34
736 85 Kungsör
Telefonnr: 0227-600 113
www.kungsor.se

Från: Jessica Cedergren [mailto:jessica.cedergren@regionvastmanland.se]
Skickat: den 4 september 2017 11:27
Till: Jessica Cedergren
Ämne: remiss - regional transportinfrastrukturplan 2018-2029 för Västmanlands län

Hejsan!
Förlaget till regional transportinfrastruktur plan och den regionala gång- och cykelstrategin har nu gått ut på remiss – ni
hittar allt underlag på https://regionvastmanland.se/lanstransportplan
Först vill jag passa på att tacka er för ert engagemang under våren och allt arbete som ni har lagt ner.
Nu börjar nästa fas där vi tillsammans i länet ska ge planen ett innehåll av åtgärder.
Mer utförlig information kommer att komma inom kort och bokning av mötestider.
Om ni har några funderingar kring arbetet eller kring dokumenten så hör av er.
Jag tar även tacksamt emot era åsikter och upptäckter av felaktigheter i dokumenten kring både skrivningar, stavfel,
otydligheter etc.
För kommunernas egna inspel så finns det möjligheter att justera dessa under remisstiden. Då det kommer att vara väldigt
tajt om tid för justering av dokumentet från remisstidens slutdatum till dess att den ska in i ruljangsen inför Fullmäktige
(bara några få dagar) så vore det bra vi kunde vara klara med justeringarna i början av oktober.   
Med sikte på en givande höst!
Med vänliga hälsningar
Jessica Cedergren
Infrastrukturstrateg

file:///J|/...202017-10-23/Underlag/16%20a%20Missiv%20-%20Regional%20infrastrukturplan%20och%20Regional%20cykelstrategi.htm[2017-10-13 13:28:48]
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Näringsliv och samhällsutveckling
Post Region Västmanland, 721 89 Västerås
Besök Regionhuset, Västerås
Följ oss på: Facebook | Twitter | Linkedin
Läs mer om oss på: regionvastmanland.se
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RV 170724
Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Utvecklingsstrateg Stefan Lejerdahl

Förslag till yttrande:
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029 och Regional gång- och
cykelstrategi för Västmanlands län
Inledning
Region Västmanland har erbjudit länets kommuner att yttra sig över Länsplan för
regional transportinfrastruktur i Västmanlands län 2018-2029 och Regional gångoch cykelstrategi för Västmanlands län. Inledningsvis vill vi framföra att transportinfrastrukturplanen är väl genomarbetad och informativ. Vidare uppskattas
att länets kommuner fått en egen del i planen med utrymme att lyfta fram brister,
behov, planerade åtgärder och integrerad bostadsplanering utifrån ett lokalt, regionalt och nationellt perspektiv.
För att stärka det mellankommunala arbetet med transportinfrastruktur och för att
uppnå ökad effektivitet har Kungsör och Arboga tagit fram ett gemensamt
remissyttrande som beslutats i respektive kommunstyrelse.
Tilldelad ram för planperioden är 827 miljoner kronor som fördelas Enligt följande:
• 250 mnkr till namnsatta åtgärder och brister
• 100 mnkr till samfinansiering med övriga län och nationell plan
• 14 mnkr till åtgärdsvalsstudier
• 100 mnkr till kollektivtrafik
• 142 mnkr till gång- och cykelåtgärder
• 125 mnkr till trafiksäkerhet och effektiviseringar
• 7 mnkr till enskilda vägar
• 89 mnkr för justering av utfall för åren 2014-2017
Den enda namnsatta åtgärden, mötesspåret Ramnäs-Brattheden, på Bergslagspendeln förbrukar 50 procent av avsatta medel för namnsatta åtgärder i planen.
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Arbogas och Kungsörs förutsättningar
Kungsörs kommun och Arboga kommun är inne i en expansiv fas. Kommunernas
befolkning växer och det byggs och planeras för nya bostäder, småhustomter,
förskolor, äldreboende, infrastruktur och verksamhetsmark.
Kommunerna har naturligt en stark koppling till Örebro respektive Eskilstuna.
Dessa kommuner är centrala för bland annat kompetensförsörjning, handel och
för kultur- och nöjesresor. Kommunernas positiva befolkningsutveckling ställer
allt högre krav på goda förbindelser i länet och med angränsande län. Därför är
en väl utvecklad infrastruktur och kollektivtrafik med tät tidtabell avgörande för
Arboga och Kungsörs kommuners utveckling. Kollektivtrafiken är central för
kommunernas tillväxt och en förutsättning för ett långsiktigt hållbart och jämställt resande.
Kopplingen mellan Kungsör och regioncentrum Västerås behöver stärkas då arbetspendling med kollektivtrafik idag inte är ett tillräckligt bra alternativ.
Kommunernas gemensamma synpunkter
Under inledningskapitlet i planen finns Identifierade viktiga funktioner för Västmanland listade. Våra båda kommuner instämmer i övergripande ansatser om att
skapa förutsättningar för att flytta över långväga transporter till järnväg och sjöfart. Att tillgängligheten till Stockholm och Arlanda ska vara god från hela länet
och att tillgängligheten till angränsande län och nodstäder ska vara god, att tillgängligheten mellan Stockholm-Oslo ska förbättras och restiden minskas och det
ska finnas en sammanhållen cykelinfrastruktur inom och mellan länets tätorter.
Arboga och Kungsör har valt att rubrikvis lyfta de åtgärder som är av störst betydelse ur ett regionalt och lokalt perspektiv. Avslutningsvis besvaras regionens
medskickade frågor, som är:
Skapar länstransportplanen förutsättningar för
• Ett jämställt samhälle med god tillgänghet för invånare såväl som besökare?
• Ett hållbart resande?
• Tillväxt i hela länet?
• En integrerad bostads- och arbetsmarknad?
• Transportslagsövergripande transporter?
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Vägar
E18
Arboga och Kungsörs kommuner är positiva till att en utbyggnad av sträckan
Köping och Västjädra till motorväg är med i Nationella plan för transportsystemet 2018-2029. En utbyggnad av sträckan är bra för hela regionens utveckling
både ur ett säkerhets- och kompetens-försörjningsperspektiv.
E20 och kopplingen E20 väg 572
E20 och väg 572 mellan Kungsör och Arboga är ännu inte en överbelastad
sträckning, vilket länsplanen framhåller. Dock vill Arboga och Kungsör trycka
hårdare på en långsiktig lösning för att få bort den tunga trafiken genom Arboga
tätort och vidare mot Örebro på gamla E18. Av den anledningen bör länken Arboga/Gräsnäs-Reutersberg aktualiseras. På kort sikt önskar vi sänkt hastighet eller förbud mot tung trafik vissa tider på dygnet. Arboga kommun är inte väghållare för väg 572.
Av- och påfarterna från E20/väg 250/väg 560 till Kungsörs tätort har stora trafiksäkerhetsbrister och i hög grad olycksdrabbade, något som inte nämns under
brister och behov.
Riksväg 56
Kungsör och Arboga instämmer med länsplanens skrivning gällande väg 56.
Vägen har en viktig roll för person- och godstransporter och går mellan flera
större städer och hamnar. Den har även en viktig funktion som alternativväg till
den högt belastade E4. Det har genomförts flera åtgärder för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten längs sträckan. Resultatet har varit mycket positivt och enligt en studie från WSP har investeringarna gett betydande samhällsekonomiska nyttor. Med tanke på den mycket goda samhällsekonomiska lönsamheten och de miljöfördelar som ett färdigställande av hela väg 56 till mötesfri väg
ger bör en utredning av sträckan Alberga-Kungsör påbörjas snarast, där även åtgärder för skyddet av Kungsörs vattentäkt utreds.
Kommunerna är också positivt inställda till att sträckan mellan Kvicksund och
E18 ska byggas om till mötesfri väg.
Väg 250
Kommunerna inväntar den planerade åtgärdsvalsstudien för sträckan AhlbergaKungsör-Kolsva. Det är positivt att sträckan längs väg 56, Kungsör-Ahlberga,
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inkluderas i studien. Förhoppningen är att man tar ett helhetsgrepp och inkluderar
cykelväg, säkra busshållplatser och bra lösningar för de boende längs sträckan.
För Kungsör är sträckan till Köping mycket viktig då den största arbetspendlingen sker till Köping, men även studiependling för gymnasie- och högstadieelever.
Järnväg
Mälarbanan
På Mälarbanan är sträckorna Kolbäck-Valskog, Arboga-Hovsta och JädersbrukFrövi enkelspåriga vilket begränsar kapaciteten på banan.
Ett tågstopp i Valskog skulle innebära att pendlarna kan nå Västerås och Örebro
med mellanliggande orter utan trafikslagsbyte i Köping eller Arboga.
Kungsör och Arboga instämmer i att relationen Oslo-Västmanland-Stockholm är
ett viktigt stråk, både för huvudstäderna och för de mellanliggande regionerna.
Därför är det viktigt att ovanstående delsträckor byggs ut och att kapaciteten förstärks.
Svealandsbanan
För att Kungsörs kommun ska kunna få en järnvägsförbindelse till Västerås anser
Kungsör- och Arboga kommuner att en utredning bör initieras om en spårböj/triangelspår i Valskog för att koppla ihop Svealandsbanan med Mälarbanan i
riktning mot Köping och Västerås.
Gods- och malmtransporter
Om gruvbrytningen i Bergslagen blir av ställer det nya krav på kapacitet för
malmtransporter och insatsvaror i ett redan hårt belastat godstransportsystem.
Konkurrens mellan persontrafik och godstrafik på järnväg riskerar här att bli en
begränsande faktor för arbetspendling i längs Svealandbanan och Mälarbanan.
Kungsör- och Arboga kommuner instämmer med Regionen att det kommer behövas kapacitetshöjande åtgärder längs Folkesta-Rekarne och Rekarne-Valskog.
Sträckan Jädersbruk-Frövi är enkelspårig vilket är en brist som inte framgår i
planen. Här önskar kommunerna en vidare dialog om hur spår- och stationsförstärkningar kan behöva genomföras i kommunerna.
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Regional gång- och cykelstrategi
Strategins vision är att alla ska ha möjlighet att på ett enkelt och tryggt sätt genomföra alla resor genom att gå, cykla och/eller använda kollektiva transportmedel. Gång- och cykelinfrastrukturen ska möjliggöra ett enklare liv för alla, på lika
villkor, i Västmanland.
Strategin har tre identifierade områden som särskilt viktiga:
• Hela-resan-perspektiv
• Arbetspendling
• Barns säkra skolvägar
Vi är positiva till att det tagits fram en regional strategi och ser fram mot ett fortsatt arbete med att utveckla gång- och cykelvägarna i länet. På sidan 2 i gångoch gång och cykelstrategin framgår det inte vilket år som är startår för målen. I
det andra målet framgår inte heller mellan vilka år ökningen ska ske.
Handlingsplan
I den regionala gång- och cykelstrategin står att det till denna strategi ska finnas
en handlingsplan som planeras utifrån strategins prioriteringsgrunder och mål.
Handlingsplanen ska behandla gång och cykling som helhet och bestå av åtgärder
som leder till en säker och sammanhängande gång- och cykelinfrastruktur, verka
för en ökad användning av dessa, samt stärka kollektivtrafikens tillgänglighet och
attraktivitet. Handlingsplanen ska förverkliga strategins syfte. På sid 3 står det att
det finns en handlingsplan viket förmodligen är en felskrivning. Hur och när en
handlingsplan ska tas fram vore värdefullt att få information om.
Som kommuner är vi intresserade av att spela in objekt i planen som exempelvis
cykelväg mellan Kungsör-Köping-Arboga.
Åtgärdsvalsstudier
Kungsörs- och Arboga kommuner önskar följande åtgärdsvalsstudier:
• Gräsnäs-Reutersberg
• Svealandsbanan
• Ahlberga-Kolsva (finns i planen)
Målpunkter
Kungsör och Arboga anser att det saknas en diskussion om vilka målpunkter i länet som är viktiga för alla länets kommuner för att uppnå en god livskvalitet för
medborgarna. Det finns vissa målpunkter som har central betydelse för länets inPostadress
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vånare, exempelvis sjukhus och resecentrum. Vi önskar att de målpunkter som
inte är tillgängliga med kollektivtrafik på grund av brister i infrastrukturen identifieras.
Svar på remissfrågorna avseende transportinfrastrukturplanen och
gång- och cykelstrategin
Ett jämställt samhälle med god tillgänghet för invånare såväl som besökare
Den regionala transportinfrastrukturplanen ger förutsättningar för ökad jämställdhet i länet genom fokus på kollektivtrafik som kvinnor i högre utsträckning
än män använder sig av. Planen innehåller resurser för att utöka och utveckla
kollektivtrafik såväl som gång- och cykeltrafik, vilket bidrar till att både jämställdhet och tillgänglighet stärks.
Ett hållbart resande
Planen kan bidra till ett ökat hållbart resande. För att få människor att välja mer
miljövänliga sätt att ta sig fram behövs även en attitydförändring. Smidigare lösningar för att ta sig fram med exempelvis cykel kan bidra till attitydförändringar
och uppmuntra människor till att gå eller cykla där man annars planerade att använda bil.
Tillväxt i hela länet
Tillväxt i hela länet är viktigt och för att öka möjligheterna krävs att infrastrukturens brister och behov är väl identifierade. Planen skapar förutsättningar för
ökad tillväxt i länet om restiden mellan länets och angränsande läns tätorter förkortas och möjligheterna att bosätta sig i olika delar av länet ökar. Detta stimulerar till att fler kan välja att bosätta sig i hela länet vilket gynnar befolkningstillväxt och kompetensförsörjning. En sammanhållen regional tillväxt förutsätter
dock att åtgärder görs över hela länet och att flaskhalsar byggs bort.
En integrerad bostads- och arbetsmarknad
Ett län med väl utbyggd infrastruktur där restiderna reduceras ökar valfriheten för
människor var man väljer att bosätta sig och söka arbete. Prioriteringar i transportsystem och kollektivtrafik bidrar till bättre möjligheter för bostads- och arbetsmarknaden, vilket gynnar hela länet.
Transportslagsövergripande transporter
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Planen kan ge förutsättningar för transportslagsövergripande resor om länets alla
aktörer tar ansvar för att förverkliga kommande handlingsplaner för transportinfrastruktur och gång- och cykelstrategin.
Övriga synpunkter
Remissen avseende transportinfrastruktur saknar sidnumrering.
Under 5.2.4, under rubriken sysselsättning/arbetsmarknadsområden finns det ett
K i parantes som hänvisar till en karta som inte är med i underlaget.
I tabell 7.3.2 eller tillhörande text framgår inte hur beloppen är fördelade mellan
statlig och kommunal infrastruktur.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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§
Kommunstyrelsens mål 2018 (KS 2017/410)
Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocessen ska nämnder och styrelser besluta om tidsatta och mätbara mål. Målen skapas i dialog mellan politik och förvaltning.
Målen kan kopplas till kommunfullmäktiges mål. Vissa fullmäktigemål är till och med riktade till viss styrelse/nämnd. Utöver de
mål som är kopplade till fullmäktigemålen kan styrelse/nämnd
formulera specifika mål för sitt verksamhetsområde. Totalt får
styrelse/nämnd ha maximalt sju mål.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att samtliga mål från 2017
ska kvarstå 2018..
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2017-10-05

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer följande mål för kommunstyrelsen
2018:

Justerandes sign

-

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

-

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

-

Miljö-, folkhälso- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas i
projektet alla delar (Kommunfullmäktiges mål: Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara
under 2018.)

-

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

-

Under 2018 kommer Kungsörs bibliotek få ett utökat öppethållande i form av meröppet med självservice (Fritid och
kultur)
Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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-

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

-

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

Protokollsutdrag till

Akten
Utdragsbestyrkande

Blad
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Adressat

Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsen
Vår handläggare

Kvalitetsutvecklare Johanna Raland

Mål för kommunstyrelsen 2018
Enligt kommunens mål- och resultatstyrningsprocessen ska nämnder och styrelser årligen besluta om tidsatta och mätbara mål. Kommunstyrelsemålen kan
kopplas till kommunfullmäktiges mål. Utöver de mål som är kopplade till fullmäktigemålen kan styrelse/nämnd formulera specifika mål för sitt verksamhetsområde. Totalt får styrelse/nämnd ha maximalt sju mål.
Kommunstyrelsens förvaltning har som förslag att samtliga mål från 2017 kvarstår 2018. KS 2016-10-24 (KS 2016/337).
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen fastställer följande mål för kommunstyrelsen 2018
Kommunen ska planera för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer i samspel med kommunens tillväxtambitioner,
100 bostäder till 2025. (Kommunfullmäktiges mål: Kommunen ska ha minst 8
500 år 2018 och 9 000 invånare år 2025).
Kommunstyrelsen och nämnderna ska hålla sin budget.
(Kommunfullmäktiges mål: Kommunens resultat ska utgöra minst en och en halv
procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år).
Miljö-, folkhäso- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas i projektet alla delar.
(Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under
2018).
Kommunens medarbetarengagemang ska placera sig i den 90:e percentilen i
jämförelse med andra kommuner i SKLs medarbetar-undersökning. (Kommunen som arbetsgivare).
Under 2018 kommer Kungsörs bibliotek få ett utökat öppethållande i form av
meröppet med självservice (Fritid och kultur).
Kommunen har placerat sig tvåsiffrigt om fem år (2021) i svenskt näringslivs
ranking- Företagsklimat.(Näringsliv-bemötande och service).
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Kungsör ska placera sig över medelvärdet för nöjd inflytandeindex i SCB:s
medborgarundersökning 2019. (Medborgarens inflytande i Kungsör).

Claes-Urban Boström
Kommunchef
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§ 150
Godkännande av avtal om ändrat väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i
Kungsör (KS 2017/296)
Avtal är tecknat mellan Kungsörs kommun och Trafikverket om
ändrat väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i Kungsör.
Vägavsnittet omfattar väg mellan 250 och korsningen med Malmbergavägen/Granlidsvägen, en sträcka på ca 20 km.
Avtalet gäller endast om kommunstyrelsen godkänner avtalet.
Trafikverket avser att förse Kungsgatan med ny beläggning och
genomföra ombyggnad av gång- och cykelpassager och övergångar innan övertagandet. Efter övertagandet kan kommunen själv
bestämma och genomföra åtgärder på av vägavsnittet.
Diskussionerna om väghållaransvaret för vägavsnittet av den östra
delen fram till korsningen E20 fortsätter.
Vid sammanträdet i september återremitterades ärendet för vidare
utredning och diskussion med Trafikverket då avtalet saknar
uppgifter om ersättning för drift. Ytterligare förhandlingar har
genomförts som lett fram till att avtalet ska kompletteras med
tillägget:
-

Trafikverket åtar sig driftansvaret för vägavsnittet under 2018.
Detta åtagande värderas till ca 200 000 kronor.

-

Trafikverket kommer att betala ut en ersättning på 100 000
kronor att användas till åtgärder på vägavsnittet.

Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Tekniska chefens tjänsteskrivelse 2017-09-04
• Avtal mellan Kungsörs kommun och Trafikverket om ändrat
väghållaransvar för del av väg 560 Kungsgatan i Kungsör
• Kommunstyrelsens protokoll 2017-09-25, § 150 (Återremiss)
• Kompletterande tjänsteskrivelse 2017-10-11

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner avtal med Trafikverket om övertagande av väghållaransvar för del av Kungsgatan enligt tecknat
avtal med de tillägg som redovisats ovan.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Trafikverket, akten
Utdragsbestyrkande
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§ 108
Verksamhetsbidrag – Västra Mälardalens
Polisvolontärer (KS 2017/383)
Västra Mälardalens Polisvolontärer söker bidrag till sin verksamhet 2017.
Föreningen är ideell och har, enligt stadgarna till uppgift att bistå
Polisen vid olika arrangemang, sprida information och andra
trygghetssatsningar samt vara en länk mellan Polisen och
allmänheten (medborgarna).
Föreningensmedlemmar deltar i polisens trygghetsskapande aktiviteter i Kungsör.
Beslutsunderlag

Följande handlingar utgör underlag i ärendet:
• Ansökan med bilagor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen ger Västra Mälardalens Polisvolontärer ett
bidrag till 2017 års bidrag om 3 000 kronor.
Bidraget sätts in på föreningens konto.

Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Västra Mälardalens Polisvolontärer, ekonomen för
kommunstyrelsen, akten
Utdragsbestyrkande
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§
Meddelanden delegationsbeslut
Kultur- och fritidschefen Mikael Nilsson har den 29 augusti 2017,
§ 15, beslutat betala ut verksamhets-, drift- och
administrationsbidrag om sammantaget 15 200 kronor till
Kungsörs ishockeyklubb och IF Rune för 2017. Dnr KS 2017/15.
Kultur- och fritidschef Mikael Nilsson beslutade den 30 augusti
2017, § 23 att bevilja Gymmix Valskog ledarutbildningsbidrag
med 3 550 kronor. Dnr KS 2017/66
Förslag till beslut

Justerandes sign

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt
Utdragsbestyrkande
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§
Meddelanden
Vänsterpartiet har lämnat in sin redovisning av hur partistödet
använts under verksamhetsåret 2016. Därmed har alla partier
lämnat sinar redovisningar. Dnr KS 2017/9
Beviljade schakttillstånd till:
•

Strukton Rail AB schaktar vid Fredsgatan – järnvägsövergång
för byte av räls under perioden 2017-09-15 – 2017-09-17.
Dnr KS 2017/380

Kännedomskopia från Västra Mälardalens Myndighetsförbund anmälan om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd –
Strängbetong Rail AB.
Engagemangsuppgift – Kungsörs kommuns borgen för Vafab
Miljö Kommunalförbund per den 31 augusti 2017 är 5 592 698
kronor. Dnr KS 2017/384
Extra ägarråd i Inera AB 5 december 2017. Dnr KS 2017/250
Kungsörs kommun har, efter ansökan från näringslivsassistent
Lina Ekdahl, beviljats bidrag med 12 000 kr från Region
Västmanland för ett läsfrämjandeprojekt – Vem äger språket?
Projektets målgrupp är barnen i årskurs 4-6 och ska hållas under
höstlovet. Dnr KS 2017/389
Länsstyrelsen i Västmanland har beviljat Granhammar Råsta
jaktklubb tillstånd för kameraövervakning av vildsvinsåtlar.
Dnr KS 2017/390
Västmanlands tolkservice (VTS) ägarmöte 27oktober 2017.
Dnr KS 2017/397
Justerandes sign

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Ordföranden i Lokala Brottsförebyggande rådet Mikael Peterson
och kommunchefen Claes-Urban Boström har den 25 september
skrivit till Polisområdeschefen och framfört sin oro kring den
polisiära närvaron i Kungsör. Användningen av droger har ökat
bland unga. Kommunen vill försäkra sig om att det kommer att
vara en prioriterad grupp som kommun och Polis jobbar vidare
med tillsammans. Dnr KS 2017/278
Samtliga kommuner i Västmanland, Länsstyrelsen och Region
Västmanland har undertecknat -Regional digital agenda – en strategi för Västmanlands län. Strategin ligger nu till grund för det
fortsatta arbetet med en handlingsplan som kommer att konkretisera insatser, ansvars- och resursfördelning. Dnr KS 2017/179
Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat Volvo Technology AB tillstånd för kameraövervakning på vägar inom Sverige.
Dnr KS 2017/399
NTF (Nationalföreningen för säkerhetens främjande) genomförde
en cykelhjälmsmätning under maj 2017 i Västmanland. I Kungsör
var andelen med hjälm 39 procent och antal observerade cyklister
var 168 stycken. Dnr KS 2017/408
Trafikverket har beslutat om undantag från bestämmelserna:

Justerandes sign

•

Största tillåtna vikt, bredd och längd för transport mellan
Nyköping och Kungsör. Giltighetstid: 2 oktober – 1 november
2017. Dnr KS 2017/19

•

Största tillåtna vikt, bredd och längd för transport mellan
Kungsör och Uppsala. Giltighetstid: 2 oktober – 1 november
2017. Dnr KS 2017/19

•

Största tillåtna bredd för transport mellan Östersund och
Kungsör den 14 september – 13 oktober 2017. Dnr KS 2017/19

•

Största tillåtna vikt och bredd för transport mellan KungsörGrums och omvänt. Giltighetstid: 2017-10-05 – 2018-04-04.
Dnr KS 2017/19
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande
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Länsstyrelsen godkänner förlängning av projekttiden till den 31
december 2018 för följande lokala naturvårdsprojekt (LONA):
• Friluftsliv för fler
• Kartkomplettering av naturvårdsprogram
• Skogsstrategi för kommunägda skogar
Dnr KS 2014/394
Underlag för kommunens delårsbokslut per den 31 augusti 2017
från:
• Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-20, § 42 med bilaga
• Socialnämnden 2017-09-26, § 114 med bilaga
• Kungsörs KommunTeknik AB
• Kungsörs Vatten AB
• Kungsörs Fastighets AB
• Kungsörs Kommunföretag AB
Dnr KS 2017/401, KS 2017/405
Protokoll/minnesanteckningar från:

Justerandes sign

•

Regional Västmanland - strategisk regional beredning
2017-09-01, §§ 39-50.

•

Protokoll från Kungsörs Fastighets AB 2017-09-14,
§§ 1800-1812

•

Minnesanteckning från BRÅ, Brottsförebyggande Rådet,
2017-09-14. Dnr KS 2017/391

•

Förbundsdirektionen Västra Mälardalens Myndighetsförbund
2017-09-21, §§ 97-104

•

Protokoll från Kungsörs Vatten AB 2017-09-20, §§ 24-27

•

Protokoll från Kungsörs Kommunteknik AB 2017-09-20,
§§ 23-26

•

Minnesanteckningar från gemensamt möte med kommunstyrelsernas arbetsutskott i Köping, Arboga och Kungsör 201709-26

•

Protokoll från Gemensam Hjälpmedelsnämnd 2017-09-22,
§§ 22-34
Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

Kungsörs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-23
•

Protokoll från Gemensamma överförmyndarnämnden Köping,
Arboga och Kungsör 2017-09-12, §§ 92-106

Synpunkter inkomna via kommunens hemsida
•

Rykte om busstationen i Kungsör. Dnr KS 2017/381

•

Grusvägen mellan Rybacksvägen och Ulvesund.
Dnr KS 2017/396

•

Grönområden i Kungsör. Dnr KS 2017/413

Tekniska chefen Stig Tördahl har tecknat markupplåtelseavtal med
Mälarenergi Elnät AB gällande kabelförläggning av elnät Kungsör 3:1. Dnr KS 2017/385
Kommunchef Claes-Urban Boström har tecknat aktieägar- och
aktieöverlåtelseavtal med SKL företag rörande Inera AB den 26
september 2017. Dnr KS 2017/250.
Skrifter:
•

FRO nytt nr 3, oktober 2017

Kommuner och Landstings cirkulär:

Förslag till beslut

Justerandes sign

•

17:44 Prolongering av avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna andra halvåret 2017

•

17:46 Budgetproposition 2018 och höständringsbudgeten för år
2017

•

17:47 Budgetförutsättningar för åren 2017–2021

•

17:48 Sänkt premie för TGL-KL år 2018

Kommunstyrelsen lägger meddelandena till handlingarna.

Protokollsutdrag till

Respektive akt/meddelandepärm
Utdragsbestyrkande

Blad

PROTOKOLL

21

2017-09-01

t o m sid 2121

SRB

Vid protokollet

�d��

Christina Ersson, mötessekreterare
Justerat 2017- ()9-/J

Uit(bJ�Denise Norström
Ordförande

IJJA�bt/14/J�v

8i1eth Salomonsson

Just/rare

Sida 1 (5)
Datum

Vår beteckning

2017-09-14
Ert datum

Er beteckning

Adressat

Brottsförebyggande rådet
Vår handläggare

Therés Andersson

Mötesanteckningar BRÅ 14 september 2017
Närvarande:

Pelle Strengbom, Stefan Karlsson, Madelene Fager, Karin
Altahr-Cederberg, Pamela Strömberg-Ambros, Sarika
Granström Liljegren, Eva Carlstedt-Ståhl, Lars-Erik Lindvall,
Mikael Peterson och Therés Andersson

1. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns.
2. Genomgång av föregående mötesanteckningar
Anteckningarna godkänns.
3. Förändringar i representationen från BUF och SF
Rådet hälsar två nya ledamöter välkomna.
BUF gör en förändring av ledamöter i rådet och kommer i fortsättningen
att representeras av Lars-Erik Lindvall och Stefan Karlsson (ny). Stefan
arbetar på fritidsgården med förebyggande ungdomsinsatser.
Sarika Granström Liljegren efterträder Maria Rosenqvist som
representant för SF. Maria har slutat sin tjänst i Kungsörs kommun.
Sarika arbetar som behandlare på resursteamet.
4. Polisorganisationen i Kungsör
Kommunen har haft en träff med Polisen för att diskutera kring hur
framtiden kommer att se ut. En ny kommunpolis och områdespolis ska
rekryteras men det är i dagsläget oklart när tjänsterna kommer att vara
tillsatta.
Rådet finner läget mycket bekymmersamt och föreslår att kommunen bör
göra en offentlig uppvaktning till polisområdechef Robert Wallén

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

Sida 2 (5)
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

5. Information från Polisen
Beskjutning med luftvapen av kommunhuset har förekommit vid två
tillfällen under sommaren. Ingen skyldig har påträffats.
Det har genomförts intervjuer med efterträdare som kommunpolis.
Två områdespoliser finns i Arboga som även ska arbeta i Kungsör. Hur
deras arbete kommer att läggas upp återstår att se.
EPA-projektet: Det har genomförts ett möte där både ungdomar och deras
föräldrar träffades tillsammans med polisen och kommunen. Det var ett
positivt möte och ungdomarna fick till uppgift att kolla med flera
ungdomar om de var intresserade av att starta ett projekt. Inget intresse
fanns.
Brottsstatistik
Bostadsinbrott: Ett bostadsinbrott har skett i Valskog. Det var det första
sedan mitten av februari då det var sju inbrott på kort tid.
Klotter: Polisen får inte in så mycket anmälningar trots att det finns
klotter, därför kan statistiken vara missvisande.
Se bilaga 1: Polisens information.
6. Ny samverkansöverenskommelse mellan kommunen och Polisen
Kommunen och Polisen har ingått en samverkansöverenskommelse som
rör:
- Det lokala brottsförebyggande rådet
- UNG-gruppen
- Medborgarlöften
- Grannsamverkan
Se bilaga 2: Samverkansöverenskommelse 2017

7. UNG-gruppen
Hur UNG-gruppen kommer att få sina uppdrag och pengar kommer att tas
upp på KS i oktober.
Gruppen har haft flera möten rörande Kollektivet.
Narkotika bland ungdomar har varit ett prioriterat arbete för gruppen och
känslan är att det börjar bli bättre.
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UNG-gruppen har ”fältat” på skolavslutningen och under Thor
Modéendagarna, det har varit lugnt. Gruppen upplever att det är nyttigt att
vara ute och synas bland ungdomarna.
Gruppen känner att det är en bra sammansättning och att arbetet flyter på
bra. Man tar hjälp av varandra. I gruppen pratar man inte på individnivå.
En ANDT-dag planeras till hösten.
En djupare presentation av UNG-gruppen och dess arbete önskas vid
nästa BRÅ.

8. Rapport från SF
Samarbetet fungerar mycket bättre, såväl inom förvaltningen som mellan
olika förvaltningar.
Statsbidraget som man rekvirerat på 106 000 kr har bland annat gått till:
- Familjefridsteam som ska jobba mot våld i nära relationer.
- Utbildning i Freda för två vuxenhandläggare, som i sin tur
att informera/utbilda annan personal.
- Anordnande av temadagen Fridsam den 8 november på
Kungsörstorp.
- Högskoleutbildning för medarbetare
Pamela informerar om Signs of safety som är ett säkerhetsorienterat,
samarbetsstyrt och styrkebaserat arbetssätt med fokus på att göra barn,
föräldrar och andra involverade, delaktiga och engagerade i samtal och
dialog runt den oro som finns för barnet eller den unge.
Pamela informerar även om att man tittar på konceptet Huskurage.
Sarika informerar om att öppenvården känner att det har blivit lugnare när
det gäller ungdomar i och med att man har ett bra samarbete med
socialtjänsten.
Resursteamet är komplett nu både vad gäller ungdomar, barn och familj
samt vuxna.
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9. Rapport från BUF
Stora organisationsförändringar inom hela förvaltningen. Inflyttning i nya
skolan kring jul. När det gäller den nya skolan så finns det ett utrymme,
ett ”hus i huset”, där en del av fritidsgårdens arbete och det förebyggande
arbetet kommer att kunna ske på dagtid. Hur det blir med fritidsgårdens
arbete på kvällstid återstår att se. Ungdomarna själva vill gärna vara kvar i
det nuvarande huset på kvällstid.
Extra öppet på fritidsgården under sommaren, tre veckor innan skolstart.
Bra utfall med 30-35 ungdomar per kväll. Ferieverksamheten för åk 8 och
9 direkt när sommarlovet började, knappt 50 ungdomar deltog.
Lars-Erik vill lyfta fram fritidgårdarnas goda arbete med integration.
I oktober börjar en ny skolkurator med lång erfarenhet.
Fritidsgården i Valskog är uppsagd och man håller på och tittar på olika
alternativ.

10. Rapport från KKTAB
Inget att rapportera.

11. Rapport från KS
Rekrytering av socialchef pågår.
Det planeras för en fortsättning av seminariedagen kring Våldsbejakande
Extremism. Den kommer att ske tillsammans med Arboga och Köping
och är planerad till den 19 december.
Kommunen har fått en ny näringslivsutvecklare, Ida-Maria Rydberg, som
kommer att ha kontakter med alla näringsidkare i kommunen.

12. Rapport från Företagarna
Näringslivsutvecklaren har tagit med frågan till företagarna så
förhoppningen är att ha en ny representant till kommande möte.

13. Rapport från föreningslivet
Inget att rapportera.
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14. Rapport från VMMF
Oanmäld tillsyn har genomförts på sju ställen i kommunen vad gäller
receptfria läkemedel, tobak och folköl. Det som kontrollerades var
verksamheternas egenkontroll, ålderskontroll, skyltning och märkning.
Det såg bra relativt bra ut och de verksamheter som har fått anmärkningar
har tid på sig att genomföra förbättringar. Vid den här tillsynen
genomfördes inte gjort några kontrollköp med minderåriga.
Förbundet har lagt ut information på hemsidan rörande e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare i och med den nya lagstiftningen som trädde i kraft
den 1 juli i år.

15. Trygghetsvandring
Nästa trygghetsvandring kommer att vara den 11 oktober kl. 18.30 i
området kring Hagaskolan. Polisen tar fram brottstatistik för området
inför vandringen.

16. Medborgarlöften för 2018
Pelle lyfter frågan om att det känns meningslöst att teckna nya löften när
polissituationen är så osäker. Rådet är överens i frågan och vill invänta
och se hur polisorganisationen ser ut under hösten.

17. Övriga frågor
Det här var sista mötet för vår kommunpolis Karin Altahr-Cederberg.
Hon kommer att vara saknad och alla är överens om att hon genomfört ett
strålande arbete!

Mikael Peterson
Ordförande BRÅ

Postadress
736 85 KUNGSÖR

Besöksadress
Drottninggatan 34

Therés Andersson
Samordnare BRÅ

Webb-plats
www.kungsor.se

Telefon, vxl
0227-60 00 00

Telefax
0227-60 01 00

Org. nummer
212000-2056

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

2017-09-21

Förbundsdirektion
Plats och tid

Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.14.00 – 15.00

Beslutande

Gunilla A.Aurusell (S), ordförande, Kungsör
Dan Avdic Karlsson (V), vice ordförande, Arboga
Joakim Rönnberg (S), Arboga
Ronny Moström (S), Kungsör
Kjell Wendin (KD), Arboga
Karl-Bertil Eklund (S), Arboga
Gunnar Karlsson (C), Kungsör
Stellan Lund (M), Kungsör

Övriga deltagare

Åke Rosendahl (S), Arboga
Sven Nilsson (MP), Arboga
Urban Dahlgren (S), Kungsör
Petter Westlund (C), Kungsör
Nicklas Lund (M), Kungsör
Tf förbundschef Eva Carlstedt Ståhl
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Hanna Rehn § 97
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Stina Luokkala § 97
Samordnare central adm Lotta Alm

Utses att justera

Dan Avdic Karlsson med Joakim Rönnberg som ersättare.

Justeringens plats och tid

Förbundskontoret den 22 september 2017.
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

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

§ 97 - 104

Ordförande

...........................................................................................................................
Gunilla A.Aurusell

Justerande

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

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

Bevis / Anslag

VMMF6000, v2.0, 2013-12-10

Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Västra Mälardalens Myndighetsförbund Förbundsdirektion

Sammanträdesdatum

2017-09-21

Datum för anslagets uppsättande

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

Underskrift

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

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-09-21

Blad 1

Innehåll
Information

2

Taxa 2018

3

Delårsrapport 2017

4

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Östersäby 4:11 i
Kungsörs kommun

5

Mark- och miljödomstolens dom avseende ansökan om utdömande av
löpande vite på Järnäs 9:15 i Arboga kommun

7

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande

8

Handlingar för kännedom

9

Förslag till detaljplan för Marknaden 1, 3 och del av Strömsnäs 1:1 i
Arboga kommun

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-09-21

§ 97

Information
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer XXX och XXX informerar om lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-09-21

§ 98

Dnr 41/2017-041

Taxa 2018
Från förbundskontoret föreligger upprättat förslag till Västra Mälardalens
Myndighetsförbunds taxa 2018 den 11 september 2017.
Taxan innefattar avgifter för övrig verksamhet, bygglov, offentlig kontroll
inom livsmedels- och foderlagstiftningen, verksamhet enligt tobakslagen,
verksamhet enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel, verksamhet enligt strålskyddslagen, verksamhet enligt alkohollagen, verksamhet enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.

Beslutsunderlag
• Förslag till taxa 2018 den 11 september 2017
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 11 september 2017

Beslut
1

Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner taxa för år 2018.

2

Västra Mälardalens Myndighetsförbunds taxa för år 2018 överlämnas
till förbundsmedlemmarna för fastställande.

Skickas till
Förbundsmedlemmarna + handling
Samordnare central adm
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-09-21

§ 99

Dnr 8/2017-042

Delårsrapport 2017
Från förbundskontoret föreligger delårsrapport för perioden 1 januari – 31
augusti 2017.

Beslutsunderlag
• Delårsrapport den 11 september 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner delårsrapport 2017.

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

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-09-21

§ 100

Änr MI 2015-1823

Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten på Östersäby
4:11 i Kungsörs kommun
Vid avloppsinventeringen 2013 konstaterades brister i avloppsanordningen på Östersäby 4:11 i Kungsörs kommun. Nuvarande avloppsanordning
uppfyller inte de krav som ställs i lagstiftningen och måste därför åtgärdas
för att avloppsvatten i fortsättningen ska få släppas ut.
Västra Mälardalens Myndighetsförbund har tidigare beslutat om förbud
men inga åtgärder har vidtagits för att förbättra anordningen.
Miljö- och hälsoskyddsenheten konstaterar att förbudet inte följs och bedömer att förbud med vite behövs för att befintliga lagkrav ska efterföljas.
Kommunicering har skett. Inga synpunkter har inkommit.

Beslutsunderlag
• Inspektionsrapport den 26 november 2013
• Delegationsbeslut, förbud, den 29 december 2015
• Miljö- och hälsoskyddsenhetens tjänsteskrivelse den 6 september 2017
Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund beslutar med stöd av miljöbalken
2 kap. 1, 3 §§, 9 kap. 7 §, 26 kap. 9 § och 14-15 §§, 27 kap. 1 § samt med
hänvisning till förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken 9 kap. 5 § enligt nedan:
1

Med vite om 50 000 kronor förbjuda XXX, att från och med den 27 februari 2018 släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen för hus nr 1 på fastigheten Östersäby 4:11 i Kungsörs kommun.

2

Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

3

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

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-09-21

§ 100 forts

4

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

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

Skickas till
XXX
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-09-21

§ 101

Änr MI 2014-955

Mark- och miljödomstolens dom avseende ansökan om utdömande av löpande vite på Järnäs 9:15 i Arboga kommun
Förbundsdirektionen beslutade den 17 mars 2016, § 29, om förbud att
släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på fastigheten Järnäs 9:15 i Arboga kommun. Förbudet förenades med ett löpande vite om 30 000 kronor för varje tidsperiod om tre månader under
vilket förbudet inte följs.
Mark- och miljödomstolen beslutade den 25 augusti 2017 att förpliktiga
XXX att till staten betala vite om 30 000 för perioden februari till april 2017
för överträdelse av förbudet.

Beslutsunderlag
• Mark- och miljödomstolens dom den 25 augusti 2017

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund lägger Mark- och miljödomstolens dom till handlingarna.

Skickas till
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-09-21

§ 102

Dnr 9/2017-002

Redovisning av delegationsbeslut/yttrande
1

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

2

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

3

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

4

Arbetsutskottets beslut den 24 augusti 2017, § 3, avseende förlängning
av Tf förbundschef.
Dnr 21/2017-023

Beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund godkänner redovisningen av delegationsbeslut/yttranden.

Skickas till
Akterna
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-09-21

§ 103

Handlingar för kännedom
1

Mark- och miljödomstolens dom den 6 september 2017. Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut och avvisar överklagande
av Västra Mälardalens Myndighetsförbunds beslut att bevilja bygglov
för småhus på Skillinge 2:164 i Kungsörs kommun.
Änr BLOV 2016-128

2

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende fastighetsreglering berörande Åsta 2:12 och 4:1 i Kungsörs
kommun.
Dnr 3/2017-245

3

Underrättelse från Lantmäterimyndigheten om avslutad förrättning
avseende anläggningsåtgärd berörande Norra skogen 1:147 med flera i
Arboga kommun.
Dnr 3/2017-245

Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Datum

Förbundsdirektion

2017-09-21

§ 104

Dnr 42/2017-214

Förslag till detaljplan för Marknaden 1, 3 och del av
Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun
Från tekniska förvaltningen/Arboga kommun har inkommit samrådshandlingar (Dnr TN 175/2013-214) i rubricerat ärende för yttrande senast
den 29 september 2017.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ändamålet förskola, bostäder
och verksamheter.
Beslutsunderlag
• Samrådshandlingar den 14 september 2017
• Förbundskontorets tjänsteskrivelse den 18 september 2017
Förslag till beslut
Västra Mälardalens Myndighetsförbund anser att förslag till detaljplan för
Marknaden 1, 3 samt del av Strömsnäs 1:1 i Arboga kommun bör kompletteras med utredning om riskerna med avståndet mellan tilltänkt förskolebyggnad och Preems pumpstation på fastigheten Pumphuset 2 och att det
därefter görs en ny bedömning av huruvida det finns ett behov av om riskutredning behöver upprättas.

Skickas till
Tekniska förvaltningen/Arboga kommun
Akten
Ordförandes sign.

Justerandes sign.

Sekreterarens sign.

Utdragsbestyrkande

Blad 10

I

I
i

MINNESANTECKNINGAR

Västra Mälardalen

Datum

20t7-09-26
KAK.AU

kl 09.00 - 11.10

Plats och tíd

Rådhuset, Köping,

Kommunstyrelsernøs
arbetsutskott í Köpíng,
Arboga och Kungsör

Köping:
Elizabeth S alomonsson
Roger Eklund (S)
Andreas Trygg (V)
Daniel Åkervall (MP)
Ola Saaw (M)

Ovriga medverkønde

(S

)

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ledamot
ledamot

Arboga:
Anders Röhfors (M)
Jonna Lindman (M)
Andreas Silversten (S)
Kjell Clarin (S)

ordfürande
l:e vice ordfürande
2:e vice ordfürande
ledamot

Kungsör:
Per Strengbom (S)
Mikael Peterson (S)
Stellan Lund (M)
Claes Wolinder (L)

ordftirande
vice ordfürande
ledamot
ledamot

Sara Schelin

Jerker Parksjö
Claes-Urban Boström
A.sa Öberg Thorstenson
Roland Lexén
Kajsa Landström

kommunchef; Köping
kommunchef, Arboga
kommunchef, Kungsör
administrativ chef, VMKF
konsult, ftirdjupat samarbete i KAK
kommunsekreterare, Köping

Lägesrapport om pågående pro¡ektutredn¡ngar
Utredda områden: MASiMAR
Ekonomi

Hemtjänst
Vuxenutb./SFl
Socialtjänst
Näringsliv
VA
GIS

o Såikerhetsarbetet samordnas inom VMKF
o VMMF och VMKF
o Gemensam ÖP
o IT-systemftirvaltning - pågår
o Jourverksamhet

Rekrytering
Räddningstjänst
Gymnasieskolan
Särskolan
Skolform och anpassat boende ft)r
elever med komplex problematik
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MINNESANTECKNINGAR

Västra Mälardalen

Datum

2017-09-26
KAK.AU

Prioritet I
Socialtjänst

Prioritet 2
MAS/MAR

1

VA

Särskolan

Näringsliv

Socialtjänst 2
VuxenutbiSFI
Rekryteringsenhet

Hemtjåinst

Gymnasieskola
Räddningsdåinst

Arbetsgruppernas utredningsresultat och projektgruppens ftirslag redovisas.

Områden som kan initieras utan ytterligare utredning
GIS

VMMF

- VMKF

IT-system
Ekonomi

Såikerhetsarbetet

Kommande utredningar
Gemensam ÖP
Jourverksamhet
Skolform/komplexa behov

Kommentarer och synpunkter
Mötets deltagare framftir synpunkter, kommenterar projektgruppens ftirslag och
efterfrågar kompletterande uppgift er.

övriga områden att utreda

o Myndighetsftirbundet
o Lantmäteri
o Upphandling
Kommande aktiviteter
23
25
5

oktober
oktober
december

politiskt stormöte i Kungsör kl 18.30
styrgrupp
Gemensamt KAK-AU i Arboga kl 09.00

Kajsa Landström
kommunsekreterare, Köping
Protokolljusterarnas srgn

Utdragsbestyrkande
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