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Yttrande över rev¡derad Avfallsplan 2020-2030 för
VafabMiljö Kommu nalförbu nd
Köpings kommun har ombetts att granska en omarbetad version av avfallsplanen
samt komplettera planen med de mål och åtgärder som kommunen avser arbeta
med für att ftirebygga och begråinsa nedskräpning.

Den omarbetade versionen av avfallsplanen är i alla väsentligheter uppdaterad
enligt våra synpunkter och vi har inga ytterligare synpunkter.

Köpings kommuns delmål ftir att fiirbygea och begr¿insa nedskr¿ipning
o Målsättningen ftir arbetet med minskad nedskräpning åir att kommunens

index i skräpmätningar och medborgarundersökningar ska florbättras över
tid samt att kommuninvånarnas attityder och beteenden kring
nedskräpning ska fürbättras.

o Anmälan om nedskräpning/dumpning ska åtgtirdas skyndsamt.

Köpings kommuns delaktiviteter ftir att ftirbyega och begr¿insa nedskräpning
o Kommunen deltar årligen i "Håll Sverige Rent" nationella

skräpplockardagar ftir att forändra invånarnas attityd till nedskräpning.
r Vi utftr synlig städning dagtid ftir att på så sätt ftirebygga nedskriþning.
. I de delar av centrum dåir det finns mycket fimpar använder vi askfat på

papperskorgar och dammsuger upp fimpar.
. Vi gör årlig översyn av papperskorgarnas placering.

KÖPINGS KOMMUN

Elizabeth Salomonsson
Kommunstyrelsens ordfü rande
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Granskning av reviderad Avfallsplan 2020-2030 för VafabMiljö
Kommunalförbund
Kommunstyrelsen ombeds granska omarbetad version av avfallsplanen samt komplettera planen
med de mål och åtgärder som kommunen avser arbeta med för att ftirebygga och begränsa
nedskräpning.

Sammanfattning
Förslag till Avfallsplan2020-2030 har under vfuen2019 remitterats och ställts ut i samtliga
medlemskommuner. Ett stort antal synpunkter har lämnats och den ursprungliga versionen har
bearbetats. Framförallt har strukturen bearbetats och ett flertal mål har strukits. Avfallsplanen
har i detta skede avgränsats till att endast omfatta hushållsavfall och kommunalt
verksamhetsavfall. Enligt den ursprungliga tidplanen skulle avfallsplanen skickas till respektive
kommuns fullmäktige fijr beslut under hösten 2019. Eftersom kommunema framftirt önskemål
om att få se den reviderade versionen innan den skickas ftir beslut fattade Direktionen 2019-09-
26 beslut om att skicka avfallsplanen till kommunema för granskning under hösten 2019 Tor aTt

därefter beslutas i fullmäktige under våren 2020.

En avfallsplan ska enligt Naturvårdsverkets ftireskift NFS 2017:2 innehålla mål och åtgärder
ftir att ftirebygga och begränsa nedskräpning. Eftersom arbete med nedskräpning inte kan
finansieras via avfallstaxan och det inte finns fìnansiering för en gemensam,
kommunövergripande resurs som arbetar med nedskräpning måste kommunerna själva beskriva
hur de avser att arbeta med dessa frågor.

Kommunens synpunkter på det reviderade fürslaget till avfallsplan samt mål och åtgärder för
kommunens arbete med att ftirebygga och begränsa nedskräpning under perioden 2020-2030
ska vara VafabMiljö tillhanda senast 3l januari 2019 och skickas till info@vafabmiljo.se, ange
diarienummer 2019 I 0820-VKF- 1 507.

Bakgrund
Enligt fÌirbundsordning ftir Kommunalförbundet VafabMiljö ska VafabMiljö för medlemmamas
räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering i enlighet med
den myndighetsutövning som åligger kommunerna i 15 kap Miljöbalken. Som en del i detta har
VafabMiljö tagit fram förslag till ny avfallsplan. Förbundet kan dock inte besluta om
avfallsplanen. I enlighet med Miljöbalken 15 kap 4l $ ska beslutet fattas i respektive kommuns
kommunfullmäktige.

Förslag till avfallsplan skickades till samtliga medlemskommuner under december 2018. Under
perioden december 2018 - april2019 har internremittering i kommunerna skett och remissvar
har inkommit från samtliga kommuner. Under samma period ställdes avfallsplanen ut för
allmänhetens granskning i respektive kommun.

Huvudkontor: Returvägen 20, Gryta avfallsstation, Västerås Postadress: 721 37 Västerås

Reception: 021-39 35 00 Fax 021-33 51 50 Organisationsnummer: 222000-3129

E-post: info@vafabmiljo.se Hemsida: www.vafabmiljo.se
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Processen, att skicka ftirslaget till avfallsplanen på utställning samtidigt som de remitterades
internt i kommunen, och tidplanen ftirankrades under våren 2018 med medlemsrådet (samtliga
KSOer), direktionen och samrådsorganet (tjänstepersoner från vade kommun).

Ett stort antal synpunkter (ca 400) har inkommit och förslaget till avfallsplan har reviderats
under hösten 2019. Till grund ftir revideringar har även resultat från workshops med
representanter från medlemskommunerna som hölls i juni 2019 legat till grund. Dessa
workshops fokuserade på nedskräpning och minskat matsvinn. Dessutom har synpunkter från
kommunerna framfiirts muntligen vid möten med tjänstemän i samrådsorganet. Enligt den
ursprungliga tidplanen skulle avfallsplanen skickats till kommunfullmäktige fÌir beslut under
hösten 2019 men eftersom avfallsplanen reviderats i stor utsträckning och ett flertal kommuner
har önskat fü se den reviderade planen innan beslut skickas den nu fìir granskning. Beslut om
planen i fullmäktigt planeras till varen 2020 och planen börjar då gälla vid halvårsskiftet 2020.

Avfallsplanen ska enligt Naturvårdsverkets ftireskrifter om kommunala avfallsplaner om
ftirebyggande och hantering av avfall (NFS 2017:2) innehålla en beskrivning av hur
kommunerna avser att arbeta fìir att begränsa och âtgfudanedskräpning. För detta arbete far
intäkter från avfallstaxan inte användas, utan arbetet måste finansieras på annat sätt. Enligt det
tidigare fÌirslaget till avfallsplan skulle kommunerna bidra enligt ftirdelningsnyckel till en
gemensam resurs som skulle arbeta kommunövergripande med nedskräpningsfrågor. Eftersom
några av kommunema har meddelat att man inte kan vara med och finansiera en sådan resurs
har ftirslaget om samordning strukits ur planen. Samtidigt finns kav i ftireskriften på att
kommunerna ska beskriva sitt arbete med nedskräpning. Dåirftir behöver var och en av
medlemskommunema redovisa hur de avser att arbetamed frågan. Denna information läggs in i
den slutliga versionen av avfallsplan.

Även ftir hantering av massor innebar det ursprungliga fÌirslaget till avfallsplan att kommunerna
skulle bidra till en gemensam resurs som skulle arbeta kommunövergripande. Kommunema
anser sig dock inte kunna finansiera denna samordning som därftir utgår ur planen i sin
ursprungliga formulering.

Arendebeskrivning
Enligt Miljöbalken 15 kap 41 $ ska det ftir varje kommun finnas en renhållningsordning som
antas av kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter.
Eftersom VafabMiljö Kommunalfiirbund ansvarar fìlr strategiska planeringen när det gäller
avfallsfrågor i medlemskommunema är det VafabMiljö som ansvarar ftir att ta fram avfallsplan.
I enlighet med Miljöbalken och Förbundsordningen är det dock fullmäktige i varje
medlemskommun som beslutar om renhållningsordning och taxor.

Då det stora antalet synpunkter som inkommit under utställningsperioden resulterat i att
ftirslaget till avfallsplan har genomgått relativt stora förändringar bör medlemskommunerna ges

möjlighet att granska det reviderade ftirslaget innan det skickas ut för beslut. Det är av största
vikt att varje kommun känner ägarskap fiir avfallsplanen och vill arbeta i enlighet med detta
dokument även om det mesta av arbetet kommer utfiiras av VafabMiljö.

Varje medlemskommun maste också formulera mål och aktiviteter för arbetet med att ffirebygga
och begränsa nedskäpning.
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Reviderad avfallsplan

En detaljerad redogörelse med samtliga inkomna synpunkter och VafabMiljös svar på dessa
finns i den samrådsredogörelse som utgör bilaga till avfallsplanen. D?ir återfinns de
huvudsakliga förändringarna som skett sedan remiss och utställning sammanfattningsvis
redovisat.

Arbetet med bilagorna 8 och 9 - Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) respektive Social
konsekvensanalys (SKA) planerades att ske i en iterativ process där MKB/SKA i ett ftirsta
skede skulle sammanställas inför remiss och samråd. Då planen arbetas om med anledning av
inkomna synpunkter skulle MKB respektive SKA arbetas om. Bearbetningen av avfallsplanen
med anledning av inkomna synpunkter har inte heller medfört förändringff som motiverar att
MKB/SKA skulle arbetas om. Dessutom har det under samråd och utställning endast inkommit
ett fåtal kommentarer som rört MKB och SKA och dessa har inte varit av sådan art att de har
motiverat att MKB/SKA skulle arbetas om.

Carina Färm
Förbundsdirektör VafabMilj ö

Bilagor Avfallsplan 2020 -2030
Bilagor till Avfallsplan 2020 - 2030
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Sammanfattning
Enligt Miljöbalken 1-5 kap 41- 5 ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som antas av
kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter. Avfallsplanen ska
bland annat innehålla uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och
farlighet. VafabMiljö ansvarar för att ta fram Avfallsplan och Föreskrifter men i enlighet med
Miljöbalken och Förbundsordningen är det kommunfullmäktige ivarje medlemskommun som
beslutar om renhållningsordningen.

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna iVästmanlands län samt Heby och
Enköping kommun. lnom regionen bor cirka 330 000 personer och här finns cirka 16 000 företag.
VafabMiljö Kommunalförbund har tagit över ansvaret för den strategiska planeringen av frågor kring
avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den
myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken från medlemskommunerna.

Ç.r ¡ff a

Avfallsplanen ska bidra till att det avfall som uppstår inom regionen hanteras i enlighet med
Avfallshierarkin. Syftet med planen är att blicka framåt och avfallsplanen är det strategiska dokument
som beskriver hur arbetet ska fokuseras för att uppnå förbättringar. Planen sträcker sig till 2030 men
i samband med uppföljningar 2022 och 2026 kommer delmål och aktiviteter revideras. En uppföljning
sker också efter 2030.

Avfallshierarkin eller avfallstrappan
som den också kallas är gemensam

för hela EU och visar hur vi ska jobba

med avfallsfrågor och behandla avfall.
Trappan har fem steg och vi strävar
efter att röra oss uppåt. Det betyder
att vi i första hand ska förebygga

avfall. I andra hand ska vi
återanvända avfall, exempelvis laga

tras¡ga saker så att de går att använda
igen. I tredje hand ska avfall
materialåtervinnas, dvs nya produkter
skapas av materialet. Om det inte är
möjligt ska avfallet energiåtervinnas,
till exempel genom förbränning där
värme och energi tas omhand. I sista

hand ska avfall deponeras, alltså

läggas på sopt¡pp.

Fina nsiering
En del av aktiviteterna i Avfallsplanen kan inte finansieras via taxeintäkter men är av sådan art att
kommunerna har önskat ett utökat och effektiviserat samarbete, till exempel nedskräpning och
masshantering. För dessa områden behöver finansiering lösas för att samordning ska kunna ske.

I denna avfallsplan har fokus framförallt varit på det avfall kommunen ansvarar för, dvs.
hushållsavfall och kommunalt verksamhetsavfall. Det är den första avfallsplan som tas fram

3



gemensamt för de tolv kommunerna och att samordna arbetet mellan kommunerna ses som ett
första steg på ett större arbete där synergier kan uppnås genom samarbete.

Målområden
Avfallsplanen har tio övergripande målområden vilka bryts ner i må|, delmål och aktiviteter. Många

aktiviteter ansvarar VafabMiljö för och utför på egen hand men ett antal aktiviteter är

medlemskommunerna ansvariga för att utföra.

De övergripande målområdena är:

L. Avfallsmängderna ska minska medT% per person 2030 jämfört med 2020.

2. År 2030 ska minst 8}o/o av invånarna uppge att de tycker att det är enkelt att lämna saker för
återanvändning och enkelt att konsumera medvetet.

3. Senast 2030 sorteras 60% av hushållsavfallet i återvinningsbara fraktioner.

4. Senast 2030 energiåtervinns 35o/o av insamlat hushållsavfall genom förbränning.

5. Senast 2030 deponeras mindre än Lo/o av insamlat material från hushåll.

6. Nedskräpningen ska minska med 50% 2030 jämfört med 2020.

7. Senast 2022 àr VafabMiljö en självklar samarbetspartner i framtagande av relevanta

kommunala planer, program och strategiska dokument.
8. Mängden farligt avfall som sorteras och hanteras felaktigt ska minska.

9. Senast 2030 är 90% av invånarna nöjda med och har förtroende för VafabMiljö.

10. VafabMiljö ska ha en långsiktigt stabil ekonomi.

Målen är ambitiösa men nödvändiga för att skapa ett hållbart samhälle.
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L lnledning
Enligt Miljöbalken 15 kap 41 $ ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som antas av

kommunfullmäktige. Renhållningsordningen består av Avfallsplan och Föreskrifter. Avfallsplanen ska

bland annat innehålla uppgifter om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och
farlighet. I Naturvårdsverkets föreskrifterl (NFS 2017:2) om kommunala avfallsplaner om
förebyggande och hantering av avfall finns mer detaljerad beskrivning av vad avfallsplanen ska

innehålla.

VafabMiljö är ett kommunalförbund bildat av kommunerna iVästmanlands län samt Heby och
Enköping kommun. lnom regionen bor cirka 330 000 personer och här finns cirka 16 000 företag.
VafabMiljö Kommunalförbund har tagit över ansvaret för den strategiska planeringen av frågor kring
avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den
myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken från medlemskommunerna.
Ansvaret för att utöva tillsyn enligt Miljöbalken ligger dock kvar på respektive kommuns
tillsynsmyndighet. Eftersom VafabMiljö fått ansvar för den strategiska planeringen är det VafabMiljö
som ansvarar för framtagandet av avfallsplanen, men beslut om antagande fattas i

kommunfullmäktige i respektive kom mun.

VafabMiljö bedriver också verksamhet som inte rör det kommunala avfallsansvaret. I denna
verksamhetsgren erbjuder VafabMiljö olika typer av avfallslösningar till företag i och utanför
regionen. Avfallsplanen innehåller inte mål och aktiviteter för denna del av verksamheten och den
hanteras ekonomiskt sett helt separat från den del som rör det kommunala avfallsansvaret.

1,]- SYFTET MED AVFALTSPLANEN

Avfallsplanen ska bidra till att det avfall som uppstår inom VafabMiljö Kommunalförbunds region ska

hanteras på ett sådant sätt att förflyttning sker i enlighet med Avfallshierarkin fram till år 2030. lnom
regionen ska vi helt enkelt bli bättre på att minska vårt avfall och det avfall som ändå uppstår ska

återanvändas och återvinnas i så stor utsträckning som möjligt.

Syftet med planen är att blicka framåt och avfallsplanen är det strategiska dokument som beskriver
hur arbetet ska fokuseras för att uppnå förbättringar.

Genom arbetet med att uppnå mål i avfallsplanen bidrar vi till att även regionala, nationella och
globala mål uppnås. De mål som berörs finns sammanställda i Biloga 7 - Mãl som berör Avfallsplanen.

Att arbeta med ständiga förbättringar innebär att arbetet utvärderas och uppdateras i en ständig
process. En del av de långsiktiga målen är satta så att det i dagsläget inte finns aktiviteter som
medför att målet med säkerhet uppnås. Här kommer avfallsplanen kompletteras med ytterligare
åtgärder då den utvärderas och uppdateras. Utöver löpande arbete med planen i årliga
verksamhetsplaner kommer utvärdering och uppdatering ske 2O22 och 2026. Utvärdering sker även

2030.

1.2 AVCRÄNSNINGAR
Avfallsplanen ska enligt Naturvårdsverkets föreskrift om avfallsplanering (NFS 2017:2) innehålla mål
och åtgärder för det avfall kommunen ansvarar för. Vidare ska planen innehålla mål och åtgärder för
det avfall kommunen inte ansvarar för i den utsträckning som kommunen kan påverka detta.

Enligt förbundsordningen ansvarar dock VafabMiljö för strategisk planering av frågor kring
avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den
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myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken. Det innebär att ansvaret för
det avfallsom istycket ovan benämns "avfall kommunen ansvarar fo( är överfört tillVafabMiljö.

Ansvaret för att genomföra avfallsplanens åtgärder delas mellan VafabMiljö och kommunerna.
Exempelvis samordnar VafabMiljö arbete som bedrivs kommunövergripande men kommunerna
deltar aktivt i arbetet som utförs inom ramen för den ordinarie verksamheten. Ett exempel på detta
är arbetet med matsvinn i skolor och förskolor.

Enligt NFS 2OL7:2 ska en avfallsplan innehålla mål och åtgärder för att förebygga och begränsa
nedskräpning. Ätgarder för att förebygga och hantera nedskräpning kan inte finansieras genom en
avgift, till exempel taxa, eftersom den som betalar tjänsten inte får en personlig motprestation.
Kommunens ansvar enligt miljöbalkens 15 kapitel omfattar heller inte arbete med nedskräpning. Då

det endast är ansvar enligt 15 kapitlet som överförts till VafabMiljö har kommunerna kvar ansvar för
åtgarder som rör nedskräpning. Det innebär alltså att de åtgärder som finns i avfallsplanen och som
rör nedskräpning inte kan finansieras av taxan. Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2017:2) anger även
att avfallsplanen ska innehålla uppgifter om nedlagda deponier med uppgifter om vidtagna och
planerade åtgärder för de deponier där kommunen varit verksamhetsutövare. Även här ligger
ansvaret hos kommunen och inte hos VafabMiljö.

I denna avfallsplan är fokus framförallt på det avfall kommunen ansvarar för. Det är den första
avfallsplan som tas fram gemensamt för de tolv kommunerna sedan förbundet bildades och att
samordna arbetet mellan kommunerna ses som ett första steg på ett större arbete där synergier kan
uppnås genom samarbete. Regionala avfallsplaner har tidigare funnits och lett till gott arbete men
har då framförallt omfattat VafabMiljös eget arbete på regional nivå men inte inkluderat arbetet ¡

kommunerna. I framtida uppföljningar kan även verksamhetsavfall i viss mån komma att inkluderas,
eftersom VafabMiljö Kommunalförbund utgör en aktör även när det gäller verksamhetsavfall.

I avfallsplanen ingår en översikt över nedlagda deponier som innehåller både industrideponier och
deponier där ansvaret är otydligt eller kommunen har varit verksamhetsutövare. När det gäller
industrideponier har verksamhetsutövaren ett tydligt utpekat ansvar och förutsättningar finns att
kräva åtgärder för att förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön.

I kommunal verksamhet uppstår både avfall som räknas som hushållsavfall och verksamhetsavfall.
Avfall som räknas som hushållsavfall är exempelvis städsopor och rester från lunchrum på kontor.
Verksamhetsavfall är avfall som härrör från själva verksamheten, exempelvis bygg- och rivningsavfall,
farligt avfall och massor. VafabMiljö har ansvar för att samla in och behandla det avfall som räknas
som hushållsavfall, men också ett ansvarför att kommunens verksamhetsavfall hanteras på rätt sätt.
I avfallsplanens första version ingår mål och åtgärder för avfall som VafabMiljö har rådighet över, dvs
avfall som räknas som hushållsavfall och kommunalt verksamhetsavfall. Planen kan komma att
kompletteras med mål och åtgärder för övrigt verksamhetsavfall vid framtida revideringar.
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Hushållsavfall och
därmed jämförligt avfall

lngùr i plonen

Kommunalt
verksam hetsavfall

tngår i planen

t

I
I
l

Övrigt verksamhetsavfall
Planen kompletteras

med detto vid revidering

Eftersom planens syfte är att blicka framåt har beskrivande underlag av nuläge som det ställs krav på

iföreskriften (NFS 20L7:02) lagts i bilagor.

¡ För nulägesbeskrivning se: Bilaga 2 Nulägesbeskrivning,
. För Uppföljning av gamla avfallsplaner se B¡laga 3 Uppföljning av gamla planer
o För beskrivning av nedlagda deponier se Bilaga 4, Nedlagda deponier.

1.3 UPPFOUNING
Avfallsplanen sträcker sig från âr 2O2O till år 2030. För att se hur aktiviteterna leder mot
måluppfyllelse eller om ytterligare åtgärder behöver vidtas för att nå uppsatta mål kommer planen

följas upp och komplett.eras 2O22 och 2026 samt utvärderas 2030. Första uppföljningen är satt till två
år efter planens ikraftträdande då många av aktiviteterna handlar om att ta fram strategier i början
av planens livslängd. Resultatet av dessa strategier kan då tas i beaktande för revidering och
utformning av nya må|. Därefter sker uppföljning vid två tillfällen med fyra års intervall. I Bilaga 5

finns ansvarig organisation eller del av organisation för respektive aktivitet utpekad. Ansvarig

organisation ska bidra med underlag till uppföljningarna.

1.4 EKONOM ISKA TÖNUTSÄTTN I NGAR

Aktiviteter i avfallsplanen genomförs av olika aktörer. Ansvariga för de olika aktiviteterna är
VafabMiljö Kommunalförbund och de tolv medlemskommunerna.

VafabMiljö finansierar sin verksamhet genom avtal med en motpart eller renhållningstaxa gentemot
enskilda fastighetsägare. Det är inte möjligt för VafabMiljö att ta ut skatt från kommuninvånare då

denna befogenhet inte är överförd till kommunalförbundet. Dock kan VafabMiljö mot särskild
ersättning utföra arbete på uppdrag av kommunerna, förutsatt att ett avtalfinns mellan kommun
och kommunalförbund.

I enlighet med MB 27 kap a $ får renhållningstaxan endast motsvara de kostnader VafabMiljö
Kommunalförbund har för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av hushållsavfall och
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därmed jämförligt avfall. Taxan ska även täcka nödvändiga planerings-, kapital- och driftskostnader
för renhållningen. I detta kan bland annat inkluderas utveckling av behandling av hushållsavfall och
möjliga avsättningsområden, kvalitetsarbete, utveckling och uppföljning av renhållningsordning samt
kostnader för deponering och sluttäckning av deponier. Avfallstaxan får alltså endast användas för
kostnader som uppstår i samband med hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall och
inte för verksamhetsavfall. Sedan âr 2O2O gäller samma avfallstaxa i samtliga medlemskommuner.
Även renhållningsföreskrifterna är från 2020 gemensamma för de tolv kommunerna.

En del av aktiviteterna i Avfallsplanen kan inte finansieras med taxeintäkter men är ändå sådana att
kommunerna har önskat ett utökat samarbete och där effektiviseringar kan göras genom att arbeta
tillsammans. Det handlar till exempel om att samordna arbetet med nedskräpning och
masshantering från exploateringar samt stöd vid upphandling. Om sådana samordnade aktiviteter
ska ske måste de finansieras på annat sätt än genom avfallstaxan. exempelvis genom överskott från
övrig avfa I lsverksam het.

VafabMiljö Kommunalförbund bedriver viss verksamhet som inte handlar om att samla in och

behandla hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. I dessa fall tillämpas affärsmässiga avtal. En viss

vinst kan göras i dessa sammanhang vilken kan användas för att utveckla verksamheten framöver
oavsett om det handlar om hushållsavfall eller verksamhetsavfall. Detta medför avlastningar på taxa
och/eller skattefinansierad verksamhet.

1.5 ÖVRIGT

Mål och aktiviteter i avfallsplanen berör flertalet aktörer. VafabMiljö och de tolv
medlemskommunerna är självklara aktörer. Till detta tillkommer fastighetsägare, producenteç
verksamheter och hushåll.

För att planen ska få genomslagskraft behöver övergripande planering och årliga verksamhetsplaner i

de olika organisationerna ta avfallsplanen ibeaktande och att aktiviteter planeras och resurssättas.
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2. Framtidsexposé - en utblicl< om avfallshantering i ett framtida
samhälle
"lframtiden ridervi mot den rosaskimrande solnedgången på en bilpoolsvespa iåterbrukade kläder,
äter precisionsstyrt lagad mat där rester inte uppstår och har en lT-plattform med serviceavtal som
kan repareras genom reservdelsbyte. Vi läggervåra pengar på konsumtion ivirtuella spelmiljöer
samtldigt som vi bor på mindre yta och reser i ännu större utsträckning än nu, eftersom solcellerna
gjort resandet fossilfritt. Vi lever våra liv cirkulärt!"

Resursbrist är ett reellt problem och styrmedel för minskad klimatpåverkan har gjort att marknaden
har hittat andra sätt att tillfredsställa de behov som vi människor idag tillfredsställer genom

konsumtion av fysiska produkter. Vi lever i ett samhälle där vi har ändrat inställning. Vi delar, hyr
eller köper second hand. Sällanprodukter (till exempel stegar, tigersågare, symaskiner) hyrs víd

behov, levereras och hämtas med autonoma minifordon.

Människor jobbar istor utsträckning antingen iserviceyrken (exempelvis på restauranger, fik,
mataffärer), med lT-utveckling eller som online support för alla typer av lT-plattformar och -verktyg.

Som en följd av det minskar mängden material som används per person och därmed minskar
restavfallet per person. Totalt sett ökar dock resursanvändningen på grund av ökad
befolkningsmängd.

Vi är vana vid att beställa allting vid behov; mat, självkörande bilar och kläder, och det gäller också
för avfallshantering. Kanske har alla varsin avfallsrobot som lämnar avfallet vid en gemensam

kvarters nä ra avfa llsstation.

Lösningar för individuell kommunikation är välutvecklade även på avfallsområdet och kunder kan

bestä lla tjä nster d irekt via digitala komm u n ikationsplattforma r.

Samma plattform lämnar personlig feedback i realtid: "du har mer avfall än medelkunden", "du kan

minska din avfallskostnad på det här sättet", "ditt kärl har inte tömts på grund av snöhinder".

De flesta av oss källsorterar hemma, för att få tillräckligt hög kvalitet på det insamlade materialen.
Vissa kommuner har dock valt att sortera ut matavfall och glas, men sorterar resterande avfall på

sorteringsanläggning med hjälp av olika typer av tekniker (tR m.m,).

I det här avsnittet vill vi som

inspiration och för att vidga
perspektivet hos läsaren ge en vision

av hur avfallshanteringen skulle

kunna se ut i framtiden.
Framtidsexposén ger också en möjlie
bild av hur vi lever våra liv om några

decennier.

2.1 INSAMLING
Framtidens avfallshantering präglas av betydligt större flexibilitet för kundens del. Alla avfallskärl har
nivågivare, och hämtning sker vid behov.
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Självkörande fordon och robotar samlar in det mesta avfallet och drönare övervakar vid fjärrstyrd
tömning, kontrollerar rapporterade hinder och används för statusbedömning, till exempel.
nedskräpning.

lstället för sophämtare är den vanligaste avfallsarbetaren nu en planerare som sitter i ett
kontrollrum, övervakar och fattar beslut. Förslag till ruttoptimering i realtid kommer från artificiell
intelligens (Al) och baseras på underlag från drönare, nivågivare och andra system som har koll på

trafiksituation, tömningsbehov och rapportering av hinder. Praktiska problem som inte kan lösas på

distans hanteras av särskild utryckningsgrupp.

Avfallshanteringen ser olika ut för flerbostadshus, villor och glesbygd. I tätbefolkade stadsdelar ökar
fôrekomsten av logistikcenter. Utkörning av varor och insamling av avfall sker med samma fordon
inom mindre områden för att minska transporterna. Mindre autonoma fordon används för att öka
säkerheten och ta hänsyn till känsliga miljöer. Soprummen är fina, trygga, säkra och

arbetsmiljömässigt bra. Sopsug, mobil sopsug eller markförlagda behållare är annars de vanligaste
alternativen.

För villor och i glesbygd finns sopbilen kvar, även om den nu är självkörande. Ätervinningsstationer
försvinner och ersätts av fastighetsnära lösningar för alla fraktioner.

Ätervinningscentraler finns kvar, men hämtning av grovavfall och däribland trädgårdsavfall vid
fastighet "on demand" har ökat kraftigt. Det är vanligt med samlokalisering mellan
återvinningscentraler och handel, bland annat byggvaruhus, för att dra nytta av det antal besök som
återvinningscentralen drar till sig.

Offentliga papperskorgar möjliggör sortering i minst tre fraktioner; matavfall, glas och övrigt avfall för
eftersortering.

Klimatanpassning är ett akut behov och olika typer av extremväder påverkar avfallshanteringens
utformning. Starka värmeböljor medför tätare hämtning av matavfall i perioder under
sommarmånaderna. Det är vanligare med hinder vid avfallsinsamling som översvämning från skyfall
och nedblåsta träd.

2.2 AVFALLÄR Tru EFTERTRAKTAD RESURS

Avfallsdefinitionen har anpassats efter den resursbrist som råder, och gränsen för om något är avfall
eller inte i juridisk mening har flyttat till gränsen mellan energiåtervinning och materialåtervinning i

avfallstrappan.

Fler materialslag är lönsamma att samla in och många aktörer rycker i dessa resurser. Diskussionen
om vad som ska hanteras av kommunen respektive privata aktörer fortsätter men handlar nu om
andra fraktioner. Den informella sektorn försöker samla in lönsamma material direkt från hushållen.
Avfallskärlen är alltid fastlåsta eller inlåsta då så kallad tjuvtömning har blivit lönsamt och vanligt.

lnsamling av matavfall och restavfall är fortsatt kommunernas ansvar. Hur den fastighetsnära
insamlingen av förpackningar och tidningar kommer att se ut varierar mellan olika kommuner, där
producenterna kommer att välja en billig lösning så länge den inte ger dem en beroendesituation
gentemot kommunen.

På textilsidan erbjuder klädaffärer pant för de som lämnar in textil för återanvändning eller
återvinning. Affärerna erbjuder också lagning och ändring av kläder och andra textilier. Second hand-
handeln finns i större utsträckning på nätet via mer specialiserade återförsäljare än idag, men
klädbutiker med både second hand och nyproduktion finns också.
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Plast återvinns och återanvänds storskaligt då återvinning på molekylnivå har utvecklats. Dessutom
sker en säkring av återvinningsgraden redan vid produktion.

Ett fossilfritt samhälle innebär att all biomassa blir värdefull för produktion av material, exempelvis
biobaserad plast, textil och kanske också bränslen beroende på hur andra energialternativ utvecklas.
Kanske seglar trädgårdsavfall upp som en oanad resurs och matavfall säljs som mat för larvodlingar
för matproduktion.

Digital teknik leder till bättre matchning mellan avfallsaktörer, råvarumarknad och producenter av
nya produkter. Det är samtidigt mycket vanligare med samarbeten där man kan försäkra sig om
tillgång till återvunnen råvara, exempelvis genom industriell symbios och mer slutna cirkulära
kretslopp där en leverantör tar tillbaka sin egen produkt och använder materialet i nyproduktion.

2.3 AVFALL I SAMHÄLLSPLANTRINGEN

Avfall och resurshantering har en självklar plats i samhällsplaneringen och finns med itidiga skeden i

den fysiska planeringen. Samverkan mellan olika aktörer för att skapa bra lösningar för
resurshantering har ökat men konkurrensen har också hårdnat.

Avfallshanteringen används av kommunen som katalysator för andra mål i samhällsplaneringen.
Återvinningscentraler används också som en plats för kommunen att möta och kommunicera med
medborgarna.

Mindre återvinningscentraler, platser för insamling av material för återbruk och kvartersnära
insamlingsplatser används för att binda ihop områden och skapa trygghet genom att vara
mötesplatser. Statusen på avfallshanteringen har ökat eftersom värdet på materialet har ökat.

När vi åker på vår vespa mot solnedgången så tänker vi: Tänk att jag som är född på 1970-talet fick
uppleva en sådan här förändring! När jag var liten hämtades avfall alltjämt i påsar eller tunnor och
jag har varit med om mycket kemikalieanvändning och slit och släng under min livstid. Nu är allt
digitaliserat och anpassat efter mina behov. Vilka förändringar ska inte de som är födda på 2020-talet
få vara med och uppleva. Den här avfallsplanen är ju bara början på deras förändringsresa i

resurshanteringl
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3. Mål och handlingsplan

Målområde 1- Minimera
Vi strävar efter att röra oss uppåt i avfallstrappan och det översta steget innebär att avfall

överhuvudtaget inte uppkommer. Att minimera uppkomsten av avfall är prioriterat på alla nivåer -
från de globala Agenda 2030-målen och EU:s lagstiftning tillvåra nationella, regionala och lokala må1.

Att minimera avfallsmängderna är i hög grad kopplat till våra levnadsvanor, framförallt till vår
konsumtion. VafabMiljö och kommunerna har inte rådighet över produktion av varor eller invånarnas

konsumtion. Arbetet för att minimera avfallsmängderna fokuseras därför på att initiera och driva
projekt för att informera och påverka invånare och verksamhetsutövare.

Mål 1.1 Avfallsmängderna ska minska medT% per person 2030 jãmfört med 2020.
Delmål

Avfallsmängderna ska minska med L% per person túl2022,

Avfallsmängderna ska minska med 4% per person till2026.

Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ökade avfallsmängder måste brytas. lnnebörden av detta
är att den mängd avfall varje person ger upphov till minskar. Vid planperiodens utgång 2030 ska

avfallsmängden ha minskatmedT% per person. De avfallsslag som avses är matavfall, restavfall,
grovavfall och farligt avfall.

Minst 30 familjer ska ha deltagit i konceptet minimeringsmästare eller motsvarande senast 2022.2

Minimeringsmästarna är en tävling där hushåll tävlar mot varandra i att minska sina avfallsmängder
under ett års tid. VafabMiljö ansvarar för att detta genomförs.

VafabMiljö arbetar genom digitala kanaler till exempel tillsammans med influencers för att sprida
budskap om behov av förändrade konsumtionsmönster. Samarbete är inlett senast 2022.

Från och med 2O22 arbetar VafabMiljö aktivt med att informera och inspirera kommuninvånare att
minska sitt matsvinn. Detta kan ske genom såväl digitala som tryckta eller fysiska kanaler.

Under avfallsplanens livslängd agerar VafabMiljö på den nationella arenan för att påverka

förpackningsi ndustri n att m inska mä ngden förpackn ings materia l.

Minst tio butiker är Miljönärmärkta 2022. VafabMiljö uppmuntrar butiker och företag i regionen att
Miljönärmärka sig. Miljönär är Avfall Sveriges märkning för verksamheter som gör det möjligt för
allmänheten att laga, låna och återanvända saker istället för att köpa nytt. De företag och butiker
som har märkningen uppmärksammas i VafabM iljös kommunikationskanaler.

Från och med 2020 deltarVafabMiljö årligen i Europa minskar avfallet veckan. Exempel på aktiviteter
som kan genomföras en sådan vecka är:

o Kommunala verksamheter eller företag tävlar mot varandra i att minska avfallet.
¡ lnformation om VafabMiljös arbete och återkoppling till invånare genom exempelvis

information om avfallsfotavtryck och vilka resurser som kan sparas genom att inte köpa en

viss produkt.

2 minimeringsmastarna.se
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a Arbeta tillsammans med Miljönärmärkta butiker i regionen för att uppmärksamma deras

arbete i att minska avfallet.

Mål 1.2 Kommunaltverksamhetsavfall ska minska 2030 jämfört med 2020.
Kommunalt verksamhetsavfall är det avfall som uppstår när kommunen sköter sitt uppdrag inom

olika områden. Det kan exempelvis röra sig om hygiensopor från äldreboenden och förskolor, men

också om byggavfall och schaktmassorfrån byggprojekt. Snö från snöröjning är ett annat exempel på

kommunalt verksamhetsavfall. VafabMiljö har ansvar för att samla in och ta hand om det kommunala

verksamhetsavfallet som uppkommer i medlemskommunerna.

Aktiviteter

Under 2020 genomförs en kartläggning av avfall som uppstår i kommunala verksamheter i syfte att
identifiera det avfall som uppstår i onödan och som därmed skulle kunna minimeras. VafabMiljö tar
fram checklistor och andra verktyg vartefter arbetet utförs tillsammans med representanter från

medlemskommunerna.

Under 2021 tas en åtgärdsplan fram för de avfallsslag som utifrån kartläggningen identifieras som

viktigast att arbeta med i respektive medlemskommun. Det kan handla om allt från stallgödsel till
förbrukningsmaterial vid servicehem. Åtgärderna i planen ska prioriteras, tidplaneras och budgeteras

för fortsatt arbete.

För de avfallsslag där det är lämpligt etableras nätverk mellan kommunerna för att dela erfarenheter
och tillsammans arbeta för att minimera avfall. VafabMiljö ansvarar för att initiera och hålla samman

nätverken.

Under 2020 etableras ett nätverk med representanter från medlemskommunerna, eller deras

befintliga samarbetsorganisationer inom upphandling och VafabMiljö för att arbeta med hur man

kan ställa krav på avfallsminimering vid upphandling. VafabMiljö ansvarar för att initiera och hålla

samman nätverket. Kommunerna ansvarar för att säkerställa representation i nätverket.

Ar 2022 har samtliga kommuner sett över sina inköpsrutiner i kommunala förvaltningar och bolag

och det ska finnas checklistor för att förebygga avfall vid upphandling.

Ãr 2026 ska minst 10 verksamheter ha testat konceptet Avfallssnål förskola, skola och äldreboende

enligt modell från Göteborgs Stad.3 Detta sker genom samarbete mellan VafabMiljö och relevant

förvaltning i medlemskommunerna. lnformationsmaterial för olika typer av kommunala

verksamheter där det framgår hur de kan minska sitt avfall tas fram och görs tillgängligt på

VafabMiljös webbplats senast 2022.

Mål 1.3 Matsvinnet i kommunala verksamheter ska minska med 50% till 2030 jämfört

med 2021-.

Enligt de globala målen ska vi till 2030 halvera det globala matsvinnet per person i butik- och

konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan. Våren 2018 fastställdes också

en nationell handlingsplan för att nå det globala hållbarhetsmålet att halvera matsvinnet till 2030 och

Livsmedelsverket har utvecklat en metod för att mäta och följa upp matsvinn. Att minska matsvinnet

och öka resurshushållningen i livsmedelskedjan är också prioriterade områden enligt

3 Förebygg avfall på förskolan, vägledning. Göteborgs stad. goteborg.se
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Naturvårdsverket.a Att minska matsvinnet i de kommunala verksamheterna är ett självklart mål på

den regionala och lokala nivån.

I ett antal kommuner pågår redan denna typ av åtgärder för att minska matsvinnet, men inte i alla

kommuner i regionen.

2021 väljs som basår då det krävs ett arbete innan mätningar kan genomföras för att få ett
nollnivåläge beskrivet. I dagsläget finns inte uppgifter om mängder matsvinn i samtliga regionens

skolor och omsorgsverksamheter.

Delmål

Ãr 2026 ska matsvinnet från kommunernas storkök för skolor och omsorgsverksamhet ha minskat
med A1%jämfört med 2021.

Aktiviteter

Under 2020 etableras ett nätverk med representanter från medlemskommunerna och VafabMiljö för
att arbeta med matsvinn i kommunala verksamheter. Eventuellt kan ett flertal nätverk behöva

etableras beroende på vilken typ av kommunal verksamhet det handlar om (skolor, äldreboenden
etc). VafabMiljö ansvarar för att initiera och hålla samman nätverk.

Senast 2021, är Livsmedelsverkets metod för att mäta och följa upp matsvinn implementerat i alla

kommuner. I samband med detta görs också en nollnivåmätning enligt Livsmedelsverkets modell.

2021 finns även koncept utarbetade som kan tillämpas i olika kommunala verksamheter för att
minska matsvinnet. Det finns en hel del material att utgå från som tagits fram inom andra

kommuner. Dessa material ses över och anpassas av VafabMiljö tillsammans med nätverken ovan så

att det fungerar i medlemskommunerna.

Matavfalloch matsvinn

Matavfall är de rester som uppstår
när vi lagar mat och äter och som inte
kan ätas upp. Exempel är äggskal,

fiskben och kaffesump.

Matsvinn är mat som slängs men som

hade kunnat säljas eller ätas om

maten hade hanterats på annat sätt.
Det kan exempelvis vara mat med
passerat sista-förbru kn ingsdatu m

som inte tillagats och ätits upp i tid
eller matrester på en tallrik.

a Sveriges avfallsplan 2OI2-2OI7, Naturvårdsverkets rapport 6502, maj 2OI2 och Sveriges program för att
förebygga avfall2014-2017, Naturvårdsverkets rapport 6645, juni 2015. naturvardsverket.se
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Mål 1.4 Användningen av engångsartiklar och fórpackningar ska minska
Våren 20L9 antog Europeiska rådet ett direktiv som innebär att vissa engångsartiklar av plast,
exempelvis engångstallrikar och bestick, inte får marknadsföras från 3 juli 202L. Dessutom ska EU:s

medlemsländer minska användningen av livsmedelsbehållare och dryckesbägare av plast. Dessa

regeländringar kommer att innebära att användningen av engångsartiklar i plast minskar och ersätts
med produkter i andra material i såväl hushåll som iverksamheter. För att ytterligare bidra till
minskade mängder engångsmaterial i plast bör även användandet av plastpåsar, plastkassar och
plastflaskor minska.

Delmål

Senast 2022är samtliga kommuners i regionen Kranmärkta.6

Senast 2022 använder minst tolv butiker i regionen matavfallspåsar som fruktpåsar

Aktiviteter

lnom Miljö- och klimatrådet7 där VafabMiljö och tio av förbundets medlemskommuner är
medlemmar finns tre utmaningar som rådets medlemmar ska anta. Utmaningarna är av sådan
karaktär att de kan genomföras utan att höra till Västmanlands län och här kan nytta dras av att
förbundet har kommuner från två län och låta inspireras av varandra. En av utmaningarna handlar
om att Kranmärka verksamheten. Det är en kostnadsfri märkning som Svenskt Vatten tagit fram där
verksamheter förbinder sig att inte använda flaskvatten. VafabMiljö bistår alla medlemskommuner
med att införa Kranmärkning men det måste genomföras i respektive kommun.

VafabMiljö identifierar tolv dagligvaruhandlare som är villiga att b¡a ut plastpåsen för frukt och
grönt mot matavfallspåsar. I möjligaste mån ska handlarna återfinnas i olika kommuner.
Matavfallspåsarna ska användas för matavfall då frukten eller grönsakerna är slut.

Målområde 2 - Återanvända
Att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster är ett av de globala målen. En viktig del i

detta är att öka återanvändningen. Precis som för målet om avfallsminimering handlar det om att
förändra beteenden. VafabMiljös roll är att informera och påverka, samt att underlätta
återanvändning på Återbruken och andra platser.

Mål 2.1År 2030 ska minst 80% av invånarna uppge att de tycker att det är enkelt att
lämna saker för återanvändning och enkelt att konsumera medvetet.
Detta innebär att invånare och verksamhetsutövare har vilja att själva återanvända, kunskap om vad
som kan återanvändas och var material för återanvändning kan lämnas. De ska dessutom uppge att
de tycker att det är enkelt att återanvända. Att konsumera medvetet innebär här att ha förståelse för
hur den egna konsumtionen påverkar miljön. Måluppfyllelse mäts i samband med kundnöjdhets
undersökningar.

För att nå målet krävs en höjning av kunskapsnivån, men också en förändring av inställningen till
återanvändning. Fler invånare och verksamhetsutövare behöver lämna användbara saker till
återanvändning i stället för att hantera dem som avfall. En större utmaning är dock att påverka

s VafabMil¡ö är Kranmärkt sedan 2018.
6 kranmarkt.se
7 miljoochklimatradet.se
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invånarna så att de anser att det är naturligt att i första hand låna eller köpa begagnat och i andra

hand köpa nytt.

Att konsumera medvetet innebär här

att ha förståelse för hur den egna

konsumtionen påverkar miljön. I det
ingår att känna till vilka problem som

konsumtion leder till och hur det går

att minska den egna miljöpåverkan
genom ändrade

konsumtionsmönster.

Delmål

itr 2022 ska minst 6O % av invånarna uppge att de tycker att det är enkelt att lämna saker för
återanvändning.

Ãr 2026 ska minst 7O %o av invånarna uppge att de tycker att det är enkelt att lämna saker för
återanvändning.

Är 2022 ska minst 60 % av invånarna ange att de tycker att det är enkelt att konsumera medvetet och

att de vet var de kan handla begagnade produkter.

itr 2026 ska minst 70 % av invånarna ange att de tycker att det är enkelt att konsumera medvetet och

att de vet var de kan handla begagnade produkter.

Aktiviteter

2020 beslutas om plan för etablering av Äterbruk med fokus på återanvändning och cirkulär
ekonomi. Vi kallar det Återbruk 2.0. Det koncept för Återbruk som finns i regionen idag etablerades i

början på 9O-talet. Sedan dess har mycket hänt isamhället och såväl koncept som placering och

utseende av Äterbruken behöver ses över och uppdateras. Ett projekt för Âterbruk 2.0 startar inom

VafabMiljö under 2019 och inkluderar även mobila Återbruk. Projektet ska resultera i en plan för när

och hur de olika Äterbruken ska ses över och moderniseras. I projektet är möjligheterna att lämna

materialtill återanvändning en viktig del. Upplevelsen för kunden ska vara att resurser lämnas, inte
avfall.

Det innebär bland annat att:

Platsen där saker lämnas för återanvändning placeras så att den är något av det första
kunden möts av och utformas användarvänligt.

Besökaren i möjligaste mån ska få hjälp av representant från mottagande organisation att
avgöra vad som kan lämnas för återanvändning.

Möjligheterna att lämna byggmaterial för återbruk är lättillgängliga och uppmuntrar till
återbruk.

lnformation är tydlig och påminner om att i första hand lämna saker till återbruk och i andra

hand lämna dem som avfall.

Tillgängligheten vid Återbruken behöver öka, framförallt i de mindre orterna.

Är 2020 ska det vara möjligt att lämna saker för återanvändning på Mobilt Äterbruk.

a

a

a

a

a
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iv 2022 samarbetar VafabMiljö med kommunerna för att identifiera affärsområden där människor

som står långt från arbetsmarknaden ska kunna arbeta med att förbereda avfall för återanvändning.
Ett nätverk skapas med representanter från medlemskommunerna för att arbeta med frågan.

VafabMiljö ansvarar för att initiera och hålla samman nätverk. En möjlighet är att VafabMiljö kan

ordna insamling av material som kan användas i kommunal verksamhet. Tillsammans kan

försälj ni ngsytor identifieras.

Senast 2022 ska det finnas möjlighet att dela eller låna utrustning för fritidsverksamhet i samtliga

medlemskommuner. I en så kallad fritidsbank kan invånarna låna exempelvis sportutrustning som

skidor och skridskor. Möjlighet att lämna material för användning till denna typ av verksamhet ska

finnas vid samtliga Återbruk. Material kan även lämnas direkt till fritidsbankerna. Kvarglömda artiklar
från sporthallar och skolor kan också lämnas till fritidsbanken.

lnformationsinsatser för att styra mot medveten konsumtion sker kontinuerligt under planperioden.

VafabMiljö arbetar genom digitala kanaler till exempel tillsammans med influencers för att sprida

budskap om hur man kan Äteranvända material. Samarbete är inlett senast 2022.

Må)|2.2 Senast 2030 uppger 90% av invånarna att de vet var de ska lämna använda

textilierför återanvändning och återbruk och anser att det är enkelt att konsumera

textilier medvetet.
Produktion av textilier påverkar miljön i stor utsträckning och är därför ett av de avfallsslag som

Naturvårdsverket pekat ut som ett avfall där åtgärder krävs8. Det handlar om att lämna uttjänta
textilier till återanvändning men även att själv använda begagnade textilier.

Delmål

itr 2O22 upplever minst 70 % av invånarna att det är enkelt att lämna textilier för återanvändning och

återbruk.

i¡r 2O26 upplever minst 80 % av invånarna att det är enkelt att konsumera textil medvetet och att de

vet var de kan handla begagnade textilier.

Aktiviteter

lnsamlingsplatser för textil i kommunerna ska ses över och informationsinsatser ska återkommande
genomföras för att informera om var textilier kan lämnas och vilka aktörer VafabMiljö samarbetar
med.

lnformationsinsatser med återkoppling avseende hur mycket vatten, energi med mera som sparas
genom återanvändning av textil ska genomföras återkommande under planperioden.

VafabMiljö utvecklar samarbete med entreprenörer och företagare som tillverkar nya produkter eller
förbereder avfall för återanvändning. I samarbete kan VafabMiljö se över möjligheterna att samla in

material för specifik återanvändning och agera som facilitator och kontaktskapare, men agerar inte
själv på marknaden. VafabMiljö bistår kommunerna med att teckna avtal med organisationer som

samlar in textilavfall. Textilierna ska i första hand användas till återbruk och i andra hand till
materialåtervinning.

8 Sveriges avfallsplan 2012-2017, Naturvårdsverkets rapport 6502, maj 2072 och Sveriges program för att
förebygga avfall20!4-2017, Naturvårdsverkets rapport 6645, juni 2015. naturvardsverket.se
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Mål 2.3 Senast 2026 ska samtliga kommuner ha ökat återanvändningen inom de egna

verksamheterna.

lnom de kommunala verksamheterna skiftar behov av möbler och elektronik. Ett sätt att jobba med

såväl ekologisk som ekonomisk hållbarhet är att återanvända dessa möbler i andra delar av

kommunen.

Delmål

Senast 2022 ska samtliga kommuner ha etablerat ett internt bytessystem för möbler och annan

lämplig utrustning.

Aktiviteter

Kommunerna kan antingen utveckla egna system eller ansluta sig till färdiga webbtjänster som är

skräddarsydda för detta ändamå|. Västerås stad har ett system under utveckling ur vilket

erfarenheter kan delas. Det bör även utredas om det är möjligt att använda tjänsten över

kommungränserna.

Senast 2026 ses hanteringen av använda datorer, mobiltelefoner och annan elektronik inom de

kommunala verksamheterna och VafabMiljö över. Syftet är att undersöka om dessa produkter kan

återanvändas i högre grad än i dag.

Under 2020 etableras ett nätverk med representanter från medlemskommunerna och VafabMiljö för
att arbeta med hur man kan ställa krav på möjligheter till återanvändning vid upphandling.

VafabMiljö ansvarar för att initiera och hålla samman nätverket.

\l,ä12.4 Ãr 2026 har alla lovpliktiga rivningar som genomförs i regionen en kontroll-
plan där resurshushållning tagits i beaktande.
Bygg- och rivningsavfall tillhör de avfallsslag som har störst miljöpåverkan enligt Naturvårdsverket.e

Arbete med denna typ av avfall har därför stor inverkan på miljön. Kommunerna kan inte ställa krav

på återanvändning av rivningsavfall i kontrollplanervid rivningslov, men kan informera om

avfallshierarkin och ställa fråga om hur man planerar att använda rivningsmaterialet.

Delmål

Senast 2O22har rutiner införts isamtliga kommunerför ökad information om resurshushållande

hantering av bygg- och rivningsavfall genom krav på kontrollplaner.

Aktiviteter

Ansvarig förvaltning i varje medlemskommun har infört rutiner för rivningsplaner. VafabMiljö finns

med som samarbetspartner.

Mål 2.5 Återanvändningen av sopsand som används i kommunerna för

halkbekämpning ska öka till 2026 jämfört med 2020.
Sopsand kan tvättas och återvändas ett par gånger för halkbekämpning på nytt. Därefter kan

gruskornen materialåtervinnas i anläggningsarbeten. Bara i Västerås kommun används 5 - 6 000 ton

e Sveriges avfallsplan 2Ot2-20I7 , Naturvårdsverkets rapport 6502, maj 2Ot2 och Sveriges program för att
förebygga avfall2Ot4-2017, Naturvårdsverkets rapport 6645, juni 2015. naturvardsverket.se
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sopsand per år. Utöver den ekologiska hållbarheten finns här alltså även incitament för ekonomisk
hållbarhet. VafabMiljö kan samordna bearbetning av kommunernas sopsand för återanvändning.

Aktiviteter

Ãr 2020 antas en anläggningsstrategi för VafabMiljö. I denna strategi ska hantering av sopsand i

medlemskommunerna inkluderas. Denna del av strategin tas fram i nära samarbete med Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningarna och förvaltningar som ansvarar för vinterväghållning i de olika

kommunerna för att få en samsyn om ett miljömässigt korrekt och resurseffektivt nyttjande av

sopsand.
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Målområde 3 Återvinna
Det avfall som inte går att återanvända ska i möjligaste mån materialåtervinnas. Det betyder att
materialet iavfallet hanteras på sådant sätt att det kan ersätta jungfruligt materialiproduktion. Vid

bearbetning av material för att förbereda det för återvinning behandlas avfallet på olika sätt.

I Sverige har vi tydliga krav på att förpackningar ska återvinnas i stor utsträckning. Metall, papper,

kartong, plast och glas är material som kan återvinnas och som gör det ivarierad utsträckning. Det är

producenterna som är ansvariga för att såväl samla in förpackningar som utgör avfall som att
materialåtervinna det insamlade materialet. En förordninglo som bland annat ställer ökade krav på

möjligheterna att lämna förpackningar gäller sedan l januari 2019. Kraven riktar sig till
producenterna men för att de ska ha möjlighet att leva upp till lagstiftningens mål bör ett nära

samarbete ske med kommunala verksamheter som samlar in hushållsavfall.

Utöver förpackningar finns det flera olika typer av avfall som kan återvinnas. Jordmassor med

varierad föroreningsgrad kan behandlas och återvinnas, Uttjänta textilier kan med nytekn¡k blifibrer
att använda vid tillverkning av nya kläder. Fosfor från avloppsslam kan återföras tilljordbruksmark
och bidra till god tillväxt av föda. Stora mängder av det grovavfall som i dagsläget samlas in vid

Äterbruken materialåtervinns redan men planglasll, isolering och vissa plaster kan återvinnas i större

utsträckning.

Mål 3.1 Senast 2030 sorteras 60% av hushållsavfallet i återvinningsbara fraktioner.
Delmål

Senast 2O22 sorleras 49% av hushållsavfallet i återvinningsbara fraktioner.

Senast 2026 sorteras 55% av hushållsavfallet i återvinningsbara fraktioner.

Senast 2O2thar 60% av bostadsfastigheterna tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar.

Senast 2020 ökar utsorterat matavfall med 5% per år.

Senast 2022 materialåtervinns 50% av plasten som samlas in vid Âterbruken12.

Senast 2022 återvinns 90% av planglaset som samlas in.

Senast 2026 återvinns 50% av isoleringen som samlas in.

Senast 2030 återvinns 90% av isoleringen som samlas in.

Aktiviteter

Ar 2O2O har VafabMiljö en strategi för att målmedvetet och systematiskt arbeta med ökad

utsortering av matavfalloch förpackningarfrån restavfallet. Strategin ska inkludera sociala aspekter
på hållbarhet så att kommunikation och utförande kan tas emot av den målgrupp den riktar sig till.

Strategin kan innehålla såväl tekniska lösningar som utvecklade samarbeten och

kommunikationsinsatser. Möjligheter till digital återkoppling till kund ska tas i beaktande.

i+r 2O2O har VafabMiljö genomfört ett pilotprojekt tillsammans med Mälarenergi i syfte att minska

mängden förpackningar i allmänhet och plast i synnerhet i restavfallet. Mälarenergi och VafabMiljö

10 Förordningen 12O\8:1462) om producentansvar för förpackningar, riksdagen.se
11 Exempelvis fönsterrutor
12 Ej förpackningar
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har avtal där Mälarenergi behandlar restavfall genom energiåtervinning. Energiåtervinning innebär
att restavfallet förbränns och energin tillvaratas genom omvandling till el och fjärrvärme. lnnehåll av

fossil plast i restavfallet ger upphov till fossila växthusgaser då det energiåtervinns.
Avfallsbehandlingen ger därmed ett klimatavtryck kopplat till vad restavfallet innehåller.
Pilotprojektet utförs i samarbete med fastighetsbolag som nyttjar båda företagens tjänster och riktar
in sig på boende i ett avgränsat bostadsområde.

Ar 2O2O är ett nära samarbete etablerat med representanter för producenterna för att tillsammans
utveckla insamling avförpackningar ienlighet med Förordningen (2078:1-a621om producentansvar
för förpackningarl3.

En strategi för hur ökad utsortering möjliggörs fastighets/kvartersnära behöver tas fram senast 2020.
Strategin ska inkludera alla typer av boenden och ta såvälförutsättningarvid befintlig bebyggelse
som framtida visioner i beaktande. Strategin behöver tas fram tillsammans med representanter för
producenterna och kommunernas förvaltningar för stads- och samhällsbyggnad.

Samarbete med Mälardalens högskola utvecklas. Gemensamma utvecklingsprojekt identifieras och
genomförs så att akademioch verklighet bidrartillatt avfallshanteringen fl¡tas uppåt i

avfallshierarkin.

VafabMiljö arbetar med att identifiera materialströmmar och aktörer som kan bidra till att material
från hushållens grovavfall återvinns i större utsträckning än i dagsläget.

Ett flertal materialslag som samlas in vid Äterbruken kan materialåtervinnas istället för att
energiåtervinnas eller deponeras.

Tre av dessa materialslag är grovavfallsplast, planglasla och isolering.

När det gäller plasten är det framförallt trädgårdsmöbler och sträckfilm som kan komma i fråga när
det gäller återvinning av materialet. VafabMiljö arbetar för att hitta aktörer som bedriver verksamhet
som ger upphov till resurseffektiv och miljöriktig avsättning för denna typ av plast.

När det gäller isolering är avsättningsmöjligheter ännu inte helt utvecklade. VafabMiljö vill gärna vara
med och driva utvecklingen så att isolering går att återvinna framöver. Även isoleringen behöver
dock vara ren och torr. Åtgärder för att uppnå detta behöver vidtas.

2022har information tagits fram för att informera de som lämnar isolering vid Återbruken om vilken
kvalitet materialet behöver ha för att kunna återvinnas.

Planglaset behöver vara i en ren fraktion, det vill säga fritt från trä och kitt för att kunna återvinnas.
2020 finns metoder för att få planglas tillräckligt rent för att återvinnas.

Mål 3.2 Senast 2030 nyttjas fosfor ur avlopp på bästa mójliga sätt.
Fosfor är en, i icke förorenad form, begränsad resurs som är nödvändig för produktion av växtlighet.
Avfall från avloppsvattenrening, så som slam och filtermaterial, innehåller stora mängder fosfor.
Dessa mängder bör återföras till produktiv mark och helst tilljordbruksmark för att skapa cirkulära
flöden av fosforn. Avloppsslammet innehåller även andra ämnen som behövs på åkermark,
exempelvis kväve och mullbildande ämnen. Dock kan slammet innehålla oönskade ämnen i sådana
mängder att det är olämpligt att använda på produktiv mark. Då bör annan miljömässigt lämpligare
avsättning användas alternativt bör fraktionen renas eller fosforn extraheras. VafabMiljö har ansvar

13 riksdagen.se
1a Exempelvis glas från fönsterrutor
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för avfall från små avloppls i samtliga kommuner förutom Sala och Heby. VafabMiljö ansvarar också

för slam från avloppsreningsverk i samtliga medlemskommuner förutom Surahammar, Heby och

Västerås.

Aktiviteter

ir 2022 har en strateg¡ tagits fram med bästa möjliga avsättning för de olika typer av

fosforinnehållande material som VafabMiljö har ansvar för. I strategin tas teknikutveckling i

beaktande och samarbete sker med VA-huvudmän i respektive kommun där så är lämpligt. Även

resultatet av den statliga utredningen Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam (dir

2Ot8:67116 om förbud mot användande av slam på åkrar som väntas redovisas i slutet av 2019 ska tas

i beaktande. Strategin kan ge upphov till nya mål då Avfallsplanen följs upp 2022.

Mål 3.3 Senast 2030 ska IOA% av biogödseln från biogasproduktionen återföras till

åkermark.
Då biologiskt avfall behandlas genom rötning uppstår biogas och biogödsel. Biogödseln innehåller

bland annat näringsämnen, kväve och fosfor, men även spårämnen som kalium.

Att återföra biogödsel till åkermark är ett bra sätt att skapa cirkulära flöden av såväl näringsämnen

som organisk substans. Biogödsel bidrar även till att skapa god struktur på jorden vilket är

nödvändigt för att få goda skördar på lång sikt. I dagsläget återförs all biogödsel till åkermark.

För att bibehålla dessa möjligheter även i framtiden krävs att hög kvalitet på biogödseln garanteras.

Certifiering enligt det svenska kvalitetssäkringssystemet är därför en nödvändighet. För att ytterligare

öka värdet på biogödseln bör denna dessutom certifieras för ekologisk odling, i enlighet med till
exempel KRAV.

Aktiviteter

Möjligheterna att Kravmärka biogödsel behöver utredas. Arbetet startar då den nya

biogasanläggningen tagits i bruk och produktionen stabiliserats. Senast 2O2I är dock en utredning

klar som visar på eventuella möjligheter att Kravmärka biogödseln.

Mål 3.4 Senast 2022 är förutsättningarna for att etablera en anläggning för
fra mställning av biokol framtagna.
Biokol fromsttills genom en termokemisk omvandling av vedboserod biomassa. Biomossan bryts ner

och det bildos biokol, goser och en så kollad pyrolysoljo. Gaser och oljo kan Jörbrönnos och ge viirme

till processen och eftersom det vanligen ger ett överskott kon detta t.ex. användos tillfjörrvarme.
Biokol ger långvarig bindning ov kolvilket rir positivt ur klimatsynpunkt. Biokol kan onviindas som
jordförböttrore eftersom nöringsömnen som fosfor, kvöve och kolium kan bindas pã ett sådant stitt
qtt det rir lrittillgöngligt för vcixter, dessutom kon onvändning øv biokolförbtittra jordens

vattenhållonde förmåga. Förutsattningar för att etablero anltiggníngar för produktion ov biokol i
re g io ne n be höver utredo s.

1s Med små avlopp avses här avlopp som är dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter
16 Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam, Dir. 2018:67 Riksdagen.se
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Mål 3.5 Hantering av massor sker samordnat och med ett effektivt resursutnyttjande

senast 2023
Massor uppstår då mark tas i anspråk för olika ändamå|. Dessa massor är förorenade i olika grad

beroende på den verksamhet som tidigare har bedrivits på platsen. I vissa fall kan även jungfruliga

massor vara förorenade på grund av naturligt höga bakgrundsnivåer. Massor är dock ett av de

avfallsslag som har störst miljöpåverkan enligt Naturvårdsverket.17 Samtliga kommuner i regionen

har efterfrågat ett samordnat agerande när det gäller massor i regionen och ser gärna att VafabMiljö

tar det ansvaret.

För att effektiv samordna och utveckla arbetet med hantering av massor är det önskvärt med en

samordnande funktion med syfte att serva samtliga medlemskommuner. En sådan funktion kan dock

inte finansieras via avfallstaxan, utan behöver finansiering via exempelvis överskott från övrig
avfallsverksam het.

Aktiviteter

iv 2O2O antas en anläggningsstrategi för VafabMiljö. För att kunna hantera avfall miljömässigt

effektivt krävs att VafabMiljös fem anläggningar i regionen används för lagring och olika typer av

behandling av avfall i olika utsträckning. Detta säkerställs genom anläggningsstrategin.

En strategi för hantering av massor i regionen behövertas fram. Denna strategi tas fram i nära

samarbete med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningarna och de tekniska förvaltningarna i de olika

kommunerna för att få en samsyn om ett miljömässigt korrekt och resurseffektivt nyttjande av

massor. Strategin ska fastställas av VafabMiljös direktion àr 2022.

17 Sveriges avfallsplan 2OI2-2O17, Naturvårdsverkets rapport 6502, maj 2Ot2 och Sveriges program för att
förebygga avfall2OT4-2017, Naturvårdsverkets rapport 6645, juni 2015. naturvardsverket.se
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Målområde 4 - Energiåtervinna
Det avfall som inte går att återanvända eller återvinna men som är möjligt och lämpligt att förbränna
ska enligt lag energiåtervinnas. Det betyder att energin från förbränningen av avfallet ska komma till
nytta och användas.

VafabMiljös avfall som energiåtervinns förbränns i Mälarenergis anläggning i Västerås samt i Norsa

energiåtervinning i Köping. I båda anläggningarna produceras värme. I Mälarenergis anläggning
produceras även el.

Undersökningarls visar att endast en tredjedelav hushållsavfallet som lämnas som restavfallls är rätt
sorterat. Ungefär en tredjedel utgör förpackningar som kan materialåtervinnas och en tredjedel
utgör matavfall som kan rötas och blitill gas och rötrest. Därför behöver mängderna som skickas till
energiåtervinning minska.

Ett annat sätt att utvinna energi ur avfall är att röta biologiskt materialtill biogas och biogödsel.
Biogasen kan därefter uppgraderas tillfordonsgas. VafabMiljö har en biogasanläggning som
producerat fordonsgas av hushållens matavfall tillsammans med rötgas från Mälarenergis
avloppsreningsverk i Västerås sedan mitten av 90-talet. Reningsverkets bidrag till gasproduktionen är

väsentligt och svarar för ca 40 % av den rågas som uppgraderas till fordonsgas. I dagsläget genomgår
VafabMiljös biogasanläggning en genomgripande om- och tillbyggnation. Arbetet, som ska vara klart
vid halvårsskiftet 2020 syftar bland annat till att öka anläggningens behandlingskapacitet till 40 000
ton avfall varje år. Av dessa 40 000 ton beräknas 30 000 ton vara källsorterat matavfall, 5 000 ton
vara förpackat livsmedelsavfall och 10 000 ton flytande avfallfrån bland annat livsmedelsindustrier.
Det fordonsbränsle som då kommer produceras motsvarar ungefär 4 miljoner liter diesel/bensin
varje år.

VafabMiljö har noterat att mängden matavfall som samlas in har minskat de senaste åren. Kvaliteten
på det materialet som samlats in har dessutom försämrats då det ofta är blandat med annat avfall.

Utöver detta har efterfrågan på gas som fordonsbränsle till taxi och privatbilar minskat även om den

totala efterfrågan ökat då sopbilar och bussar drivs med biogas. Såväl kvalitén på avfallet som

avsättningen av biogasen behöver öka för att få till den cirkulära ekonomin och sluta kretsloppet.

Mål 4.1 Senast 2030 energiåtervinns maximalt 35% av insamlat hushållsavfall genom

förbrä nn ing
Detta är det övergripande målet och det innebär att mängden material som skickas för förbränning
ska minska. För att nå målet ska samtliga förpackningar och det matavfall som i dagsläget samlas in

som restavfall sorteras ut och materialåtervinnas eller rötas. Dessutom samlas stora mängder
grovavfall in vid Äterbruken vilket energiåtervinns. Störst mängd utgörs av returträ och plast -

materialströmmar som skulle kunna återvinnas om avsättning finns. I dagsläget (våren 2019)

e n e rgi å t e rv i n ns 54o/o av d et i n s a m I a d e h u s h å I ls avf a I I et.

Delmål

Senast 2022 energiätervinns 45% av insamlat hushållsavfall.

Senast 2026 energiåtervinns 39% av insamlat hushållsavfall.

18 Svensk Avfallshantering 2018, Avfall Sverige, avfallsverige.se
ls Restavfall är det som läggs i den vanliga soptunnan, dvs. det avfall som återstår när förpackningar, matavfall,
farligt avfall m.m. har sorterats ut.
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Aktiviteter

Aktiviteter för att nå dessa mål är det samma som för mål 3.1

Må)l 4.2 - 2023 avsätts 3% av askorna från energiåtervinning högre i avfallshierarkin
jämfört med 20L8.
Mälarenergi och VafabMiljö har ett avtal där Mälarenergi behandlar restavfall genom

energiåtervinning. När avfallet förbränns uppstår askor. I dagsläget går dessa askor dels till
sluttäckning av deponier i regionen, dels till slutbehandling av ett före detta kalkbrott i Norge.

Mälarenergis målsättning är att på sikt hitta en ännu bättre hantering av askorna med fokus på miljö-

och resurseffektivitet.

Aktiviteter

Senast 2023 har Mälarenergi undersökt två nya metoder att hantera askor. Metoderna medför en

förfl¡tning av avfallet i avfallshierarkin.

Mål 4.3 - 2O2t finns kapacitet för framställning av 40 GWh biogas där såväl gas som

biogödsel har full avsättning.
Befintlig biogasanläggning genomgår för närvarande en omfattande om- och tillbyggnation.
Anläggningen väntas vara klar i slutet av 2O2O och kan då ta emot 40 000 ton biologiskt avfall per år
för produktion biogas och biogödsel. Om- och tillbyggnationen syftar till att driftsäkerheten och

mängden gas som kan utvinnas per mängd substrat ska öka och att mängden biogödsel, el- och

energiförbrukning samt utsläpp av metangas från produktionen ska minska.

Delmål

Senast 2021är utsläppen av metan från biogasanläggningen högst 3% av producerad mängd.

Senast 2OZI är utbytet av rötbar substans i biogasanläggningen minst 90%.

Den specifika biogasproduktionen (m3 biogas/ton avfall) ska öka med minst 10% jämfört med 2018

Aktiviteter

Vid halvårsskiftet 2020 är projektet klart och anläggningen redo att tas i drift.

När den nya anläggningen tagits i drift kommer förbehandlingen ske på ett effektivare sätt än idag

vilket resulterar i att mängden matavfall som blir rejekt kommer minska. Dessutom kommer en

strategi tas fram under 2020 för att höja kvalitén på utsorterat material i enlighet med mål 3.1. Den

nya anläggningen har även en effektivare gasproduktion vilken kommer leda till att mängden gas

som kan utvinnas ur matavfallet kommer öka.

VafabMiljö kommer agera genom olika kanaler för att höja statusen för biogas och därmed öka

efterfrågan på det fossilfria drivmedel som produceras.

Mål 4.4 Senast 2020 drivs VafabMiljös fordonsflotta fossilfritt.
Transporter av avfall sker i dagsläget med olika typer av lastfordon. Såväl de fordon som används av

VafabMiljö som de som upphandlats och används inom olika entreprenader ska drivas fossilfritt.
Bränslet utgörs av biogas producerad av matavfallvid VafabMiljös egen anläggning eller andra

fossilfria alternativ. Från 2020 och framåt säkerställs detta genom krav vid upphandlingar.
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Att använda biogas som fordonsbränsle har ett pedagogiskt såväl som miljömässigt värde. Biogas

framställs lokalt, bland annat av det matavfall som samlas in av VafabMiljö. Biogas är förnybart och

leder inte till några nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning.

Användning av biogas som drivmedel bidrar också till förbättrad luftkvalitet i städerna. Biogasdrivna

fordon ger ijämförelse med dieselfordon en sänkning av kväveoxider, skadliga partiklar och

svaveloxider. De rötrester som uppstår vid biogasproduktion återförs tilljordbruket och därmed
minskar behovet av mineralgödsel.20

ökad användning av biogas överensstämmer också med Sveriges etappmål för 2020: lnsatser ska

vidtas så att senast ãr 2020 sorteros minst 50 procent ov motavfollet från hushåll, storkök, butiker
och restouronger ut och behondlas biologiskt så att vtixtntiring tos tillvora, och mínst 40 procent ov
matovfallet behandlas så ott öven energitas tillvoro.

Målområde 5 - Deponera
Avfallsdeponier är de platser där vi lagt avfall från hushåll, industrier, askor från energiproduktion,
förorenade jordmassor och mycket annat. Deponierna samlar stora mängder föroreningar och

miljögifter på en begränsad yta. Med tiden finns det risk att ämnena läcker ut i den omgivande
miljön. Regelverket för vad man får deponera och hur en deponi ska konstrueras har skärpts och

ändrats genom åren.

De deponier som idag är aktiva omfattas av stränga krav på täthet i botten, att vatten ska samlas upp
och renas, att gas ska samlas upp och nyttjas samt att deponin ska täckas på ett särskilt sätt då man

avslutar deponin. Allt detta beror på att man vill att det ingrepp i miljön som det är att deponera
avfall ska påverka människors hälsa och miljön så lite som möjligt. I de gamla deponier som byggts

upp innan regelverket skärptes, då kunskapen om effekterna inte var så stor, ligger en variation av

farligt avfall nedgrävt. Dessa deponier utgör en risk för människors hälsa och miljön om de inte
åtgardas. I dagsläget finns nya tekniker som kan komma att förändra hanteringen av avfall innan det
deponeras. Till exempel sortering av avfall genom Artificiell lntelligens. VafabMiljö kommer bevaka

utvecklingen inom området för att följa utvecklingen och ligga i framkant när det gäller hantering av

avfall.

När det gäller trappsteget Deponera handlar det till stor del om att minska deponeringen dvs att
deponera så lite avfall som möjligt då denna hantering inte sluter kretsloppet utan är en linjär åtgard

I avfallsplanen ingår även åtgärder för att minska miljöpåverkan från både aktiva och gamla deponier
genom att vidta åtgärder som skyddar miljön. Målen och aktiviteterna kommer därför inrikta sig på

båda dessa områden.

Mål 5.1Senast 2030 deponeras mindre än lYo av insamlat material från hushåll.
I dagsläget deponeras 2o/o av allt insamlat material från hushållen. Målet sätts till mindre än t% dãt

det inte är lämpligt att återanvända eller energiåtervinna allt avfall. En del avfall innehåller sådana

ämnen som inte ska cirkulera eller som inte är möjliga eller lämpliga att förbränna. Under den tid
avfallsplanen gäller kommer visst avfall behöva deponeras.

De materialslag från hushåll som i dagsläget har identifierats där alternativ miljömässigt korrekt

avsättning är möjlig är planglas och isolering. När det gäller isolering är avsättningsmöjligheter ännu

inte helt utvecklade. VafabMiljö vill gärna vara med och driva utvecklingen så att isolering går att
återvinna framöver.

20 Fakta om biogas, Energigas.se
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Dessutom fortsätter arbetet med att identifiera ytterligare avfallsslag som kan hanteras på annat sätt

än genom deponering.

Delmål

Senast 2022 återvinns 90% av planglaset som samlas in från hushåll.

Senast 2026 återvinns 50% av isoleringen som samlas in.

Senast 2030 återvinns90% av isoleringen som samlas in.

Senast 2O22harytterligare minst två avfallsslag identifierats som kan avsättas på annat sätt än

genom deponering.

Aktiviteter

Aktiviteter för att nå dessa mål är desamma som för planglas och isolering under Mål 3.1

För att identifiera ytterligare två avfallsslag som kan avsättas på annat sätt behöver VafabMiljö aktivt
arbeta med omvärldsbevakning inom detta område.

Mål 5.2 - Senast 2026 finns plan för hur samtliga VafabMiljös sluttäckta deponier ska

a nvändas.
Målet gäller de deponier VafabMiljö har ansvar för. Samtliga VafabMiljös fem deponier där

sluttäckning pågår är avslutade 2O27. Gryta är den sista deponin att sluttäckas. Ytorna har då ett
växtetableringsskikt överst och ska vara bevuxna med bland annat gräs.

Större växtlighet är inte tillåten då trädens rötter kan tränga igenom tätskiktet. I dagsläget slås därför
gräset på deponierna en gång per år.

Aktiviteter

En plan ska tas fram för hur ytor på VafabMiljös sluttäckta deponier ska användas framöver. I denna

plan ska Västmanlands läns Miljö- och Klimatråds mål om Biologisk mångfald2l tas i beaktande för att
undersöka om det går att skapa miljöer som bidrar till den biologiska mångfalden.

Mål 5.3 Senast 2022finns en handlingsplan för att minska antalet bränder på

VafabMiljos a nläggn inga r.

Bränder i deponier eller i lagrat avfall vid anläggningarna bidrar till stor miljöpåverkan. Dessa bränder
ger upphov till utsläpp av oönskade ämnen, bland annat dioxiner. Bränder går att förebygga genom

hantering och kontroll av det avfall som tas emot. Bränder som ändå uppstår kan begränsas om de

upptäcks snabbt och kan hanteras med kort varsel. Det finns teknik för denna typ av bevakning.

Aktiviteter

En handlingsplan ska tas fram som ska innehålla metoder för att hantera avfall så att risk för brand

inte uppkommer men även förslag på investeringar för att snabbt upptäcka bränder.

Mål 5.4Senast2026 ska åtgärder utförts så att mängden fororenat vatten har minskat.

De förorenade vattnet ska hanteras m¡ljö och resursmässigt hållbart.

21 Projekt anläggningar för biologisk mångfald, Miljö- och klimatrådet i Västmanland, miljoochklimatradet.se
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Målet gäller de deponier VafabMiljö har ansvar för. Lakvatten utgörs av vatten som uppstår genom

biologisk nedbrytning av materialet i deponin eller genom att vatten infiltrerar deponin till exempel

som nederbörd eller grundvatten. Under driftfasen, innan deponin är sluttäckt, kommer en stor
andel av nederbörden (som inte avdunstar) att infiltrera och bilda lakvatten. Mängden lakvatten som

uppstår under driftsfasen kan reduceras genom olika åtgärder. Under efterbehandlingsfasen är

sluttäckningens tät- och dräneringsskikt, men även deponins form, viktig för att avleda infiltrerande
nederbörd.

Aven vatten från andra ytor på avfallsanläggningarna kan vara förorenat och behöver liknande

hantering som lakvattnet.

Den anläggningsstrategi som kommer att tas fram behöver inkludera en strategi för att ta hand om

lakvatten och annat förorenat vatten på avfallsanläggningarna.

Aktiviteter

2O22finns en strategiför att på ett miljö- och resursmässigt hållbart sätt arbeta med förorenat
vatten. Denna strategi ska inkludera utvecklingsplan så att vi ligger iframkant utvecklingsmässigt vad

gäller hanteringen av lakvatten och vatten från våra anläggningar. Strategin ska även ta den estetiska

utformningen av lakvattenrening i beaktande så att området i en framtid möjligen kan användas som

rekreationsområde. Strategin ska även inkludera metoder att minimera nederbörd från att förorenas

då den faller över anläggningarna liksom hur relevant ovidkommande vatten kopplas bort från

lakvattnet.

Mål 5.5 - Senast 2030 omhändertas all deponigas från VafabMiljos deponier som är

möjlig att samla upp på ett sådant sätt att utsläpp av metan till atmosfären förhindras.
Målet gäller de deponier VafabMiljö har ansvar för. Deponigas består till stor del av metan och

uppstår då organiskt material i deponin bryts ned i en miljö där syre saknas. Metangas är en gas som

har mycket stor klimateffekt, och det är därför viktigt att samla in och hantera gasen på ett
miljöriktigt sätt. Dessutom är energiinnehållet högt varför det också är viktigt att optimera nyttjandet
av deponigasen. I första hand bör därför gasen energiåtervinnas och endast om metanhalten är för
låg för att energiinnehållet ska kunna tillgodogöras, facklas eller omhändertas i metanoxiderande

filter.

Aktiviteter

2O22finns en strategi för att arbeta så miljö- och resursmässigt hållbart som möjligt med diffusa

utsläpp av metangas från VafabMiljös deponier. I strategin har den senaste tekniska utvecklingen

inom området tagits i beaktande.

VafabMiljö arbetar aktivt med frågan om diffusa utsläpp av metangas från deponier och bidrar till
nationell utveckling.

Mål 5.6 - Senast 2040 utgör inte nedlagda deponier någon risk mot människors hälsa

eller miljö.
Målet gäller samtliga nedlagda deponier som kommunerna har ansvar för. lnom de kommuner som

tillhör VafabMiljö har undersökningar och klassificeringar genomförts i flera omgångar för de

deponier som kommunen är ansvarig för. Ett antal återfinns inom riskklass 1 och 2 i det som kallas

MIFO klassificering. Det är de högsta riskklasserna och därför de deponier som bör åtgärdas först för
att inte riskera att skapa olägenhet för människors hälsa eller miljön. Ansvaret för att åtgärda dessa

ligger hos kommunerna varför detta blir ett arbete som respektive kommun genomför. Det innebär
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att kommunerna ansvarar för att utföra och bekosta nödvändiga undersökningar och

efterbehandlingsåtgärder vid de deponier där kommunen varit verksamhetsutövare. För övriga

deponier ansvarar kommunerna i egenskap av tillsynsmyndigheter för att klarlägga

ansvarsförhållanden och tillse att erforderliga åtgärder genomförs. Avfallsplanen sträcker sig endast

t¡ll 2030 och arbetet med att åtgärda nedlagda deponier är tidskrävande. Mål sätts endast för
deponier inom riskklass 1 och 2 men åtgärder behöver genomföras även för deponier inom riskklass

3.

Delmål

Senast 2022 ska ansvarsförhållandet ha klarlagts för samtliga deponier tillhöriga MIFO riskklass l- och

2.

Senast 2026 ska åtgärdsplaner ha tagits fram för deponier tillhöriga MIFO riskklass 1 och 2

Senast 2040 ska samtliga deponier inom riskklass 1 och 2 vara åtgärdade.

Aktiviteter

Respektive kommun behöver vidta de åtgärder som behövs för att nå målen samt tillsätta de

personella och monetära resurser som behövs för detta arbete.

Målområde 6 - Nedskräpning
Nedskräpning upplevs som ett växande problem av många människor22. De negativa effekterna av

nedskräpning är många och täcker in alla aspekter av hållbarhet; miljömässig, social samt ekonomisk.

Skräpiga miljöer upplevs i allmänhet som otrevliga och otrygga. Nedskräpade områden leder ofta till
ytterligare nedskräpning och även skadegörelse23. Dessutom medför städinsatser betydande

kostnader för kommunerna. I VafabMiljös medlemskommuner används varje år miljoner kronor för
att städa offentliga miljöer.

I Naturvårdsverkets vägledning Strategiskt arbete för minskad nedskräpning - vägledning för
kommuner2a avser man med begreppet nedskräpning:

Att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken, till exempel fimpar, godispapper,

snabbmatsförpackningar, tuggummi, påsar, burkar, engångsgrillar, glas och plastflaskor.

Aven större föremål som till exempel vitvaror, möbler och byggavfall omfattas, likaså organiskt avfall

som till exempel trädgårdsavfall.

All nedskräpning är förbjuden enligt miljöbalken (MB). Av 15 kap. 26 S MB framgår att ingen får
skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten hartillträde eller insyn till. Bestämmelsen innebär

ett allmänt förbud mot nedskräpning. Den riktar sig mot alla, även markägare, och omfattar alla

områden som allmänheten har insyn eller tillträde till.

I 15 kap. L1 S MB finns bestämmelsen om avfallsinnehavarens ansvar. Av bestämmelsen framgår att
den som innehar avfall ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

22 Håll Sverige Rents tilläggsfrågor till medborgarundersökningen 2074-2015, Statistiska centralbyrån
23 Håll Sverige Rents tilläggsfrågor till medborgarundersökningen 2Ot4-20I5, Statistiska centralbyrån
2aStrategiskt arbete för minskad nedskräpning, Vägledning för kommuner. ISBN 978-91-620-6551-5,
natu rva rdsverket.se
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Enligt gaturenhållningslagen2s är kommunen ansvarig för renhållningen på gator, torg, parker och

andra allmänna platser som är redovisade i detaljplan och som kommunen är huvudman för (2 5, 4 5

Gaturenhållningslagen). Aven trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet är faktorer som påverkar

omfattningen av kommunens skyldighet. När det gäller nedskräpningen är det främst krav med

avseende på trevnad som är relevanta.

Ansvar enligt gaturenhållningslagen är inte överflyttat till VafabMiljö utan ligger alltjämt kvar i

respektive kommun. Nedskräpning ryms heller inte inom definitionen för avfall i miljöbalkens 15

kapitel och inkluderas därför inte i det ansvar som specificeras i VafabMiljös styrande dokument
(förbundsordning och konsortialavtal). VafabMiljö finansierar sin verksamhet genom avtal med en

motpart eller taxa gentemot enskilda fastighetsägare. Arbete med nedskräpning går inte att
finansiera på något av dessa sätt utan finansieras genom skatteintäkter. Det är inte möjligtför
VafabMiljö att ta ut skatt från kommuninvånare då denna befogenhet inte är överförd till
kommunalförbundet. Dock kan VafabMiljö utföra arbete på uppdrag av kommunen förutsatt att ett
avtal finns mellan kommun och kommunalförbund.

Att förhindra nedskräpning handlar till stor del om att ändra människors beteende. Många av målen

och åtgärderna handlar därför om information och kunskapsöverföring. När det gäller nedskräpning
gäller också att det ska vara lätt att göra rätt varför möjligheterna till rätt beteende behöver öka.

Mål 6.1 - Nedskräpningen ska minska med 50% 2030 jämfört med 2020
Här läggs respektive kommuns delmål in.

Aktiviteter

Här läggs respektive kommuns aktiviteter in.

Mål 6.2 - Senast 2022 ätgärdas anmälningar om nedskräpning/dumpning skyndsamt.
Skräp som blir liggande och inte åtgärdas bidrar till att miljön upplevs otrygg och oattraktiv. Redan

nedskräpade områden leder även till ytterligare nedskräpning. Det är därför viktigt att anmälningar

om nedskräpning/dumpning hanteras skyndsamt.

Akt¡v¡teter

Respektive kommun tar fram rutiner för att skyndsamt kunna åtgarda anmälningar om nedskräpning

och dumpning. Rutiner bör finnas på plats under 2021för att målet ska kunna nås 2022.

2s Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
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Målområde 7 - Kommunal planering
I den kommunala planeringen beslutas om möjligheter att använda ytor till olika ändamå1. För att
avfall ska kunna hämtas vid fastigheter men även behandlas behöver ett gott samarbete mellan

kommunernas förvaltningar för stads- och samhällsbyggnad och experter inom VafabMiljö etableras

Mål 7.1 - Senast 2022 är VafabMiljö en självklar samarbetspartner i framtagande av

relevanta kommunala planer, program och strategiska dokument.
Avfallshanteringen behöver komma in tidigt i processerna för att det inte ska uppstå situationer som

är fördyrande och kan riskera att skapa olägenhet för människor hälsa och miljön,

Ytterligare en faktor att ta hänsyn till är den nya förpackningsförordningen.26 Ansvaret för att skapa

insamlingssystem för förpackningar och returpapper ligger på producenterna men det ligger i

VafabMiljös intresse att det efterlevs då det bidrar till att minska mängderna restavfall som går till
energiåtervin n ing.

Avfallshämtning utvecklas ständigt. Vi har gått från tunnor med häst och vagn, via säckar som ska

släpas till att idag nyttja kärl i stor utsträckning. På en del ställen börjar sopsugar tillämpas i större
skala. Beroende på boendeform och täthet kan insamlingssystemet se ut på olika sätt. På vissa ställen

kanske fyrfackskärl är mest gångbart och på andra är det sopsug som gäller. En strategi behöver tas

fram för att i möjligaste mån generalisera vad som är bäst lämpat var.

Delmål

Senast 2022 ärYafabMiljö remissinstans i samtliga översiktsplaner, Fördjupade översiktsplaner samt

Detaljplaner i förbundets medlemskommuner.

Senast 2024 inkluderas avfallshantering i samtliga översiktsplaner, Fördjupade Översiktsplaner samt

Detaljplaner i förbundets medlemskommuner.

Senast 2022 uppstår inga problematiska hämtställen vid nyproduktion.

Senast 2O2Lhar 60% av bostadsfastigheterna tillgång till fastighetsnära insamling av förpackningar.2T

Akt¡v¡teter

Senast 2022har VafabMiljö besökt förvaltningar för stads- och samhällsbyggnad i samtliga

medlemskommuner. Syftet med besöken är att få en samsyn om regler och riktlinjer när det gäller

avfa lls ha ntering.

Senast 202L upprättas rutiner i samtliga kommuner och hos VafabMiljö för att säkerställa att
VafabMiljö blir en remissinstans för hantering av planer och remisser hos kommunerna.

Samarbete för att öka tillgänglighet för insamling av förpackningar medför delvis samma aktiviteter
som återfinns under mål 3.1.

it 2O2O är ett nära samarbete etablerat med representanter för producenterna för att tillsammans

utveckla insamling av förpackningar i enlighet med Förordningen (2O78:L462) om producentansvar

för förpackningar (samma aktivitet som under mål 3.1).

26 Förordningen SFS (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, riksdagen.se.
27 Detta mål överensstämmer med krav i förpackningsförordningen SFS (2013:1a62).
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\A:)17.2 - Senast 2A24 har alla lovplil<tiga rivningar som genomfors i regionen en

kontrollplan där resurshushållning tagits i beaktande.
Bygg- och rivningsavfall tillhör de avfallsslag som har störst miljöpåverkan.28 Arbete med denna typ
av avfall har därför stor inverkan på miljön. Kommunerna kan inte ställa krav på återanvändning av

rivningsavfall i kontrollplaner vid rivningslov, men kan informera om avfallshierarkin och ställa fråga

om hur man planerar att använda rivningsmaterialet. Aktiviteter är desamma som i mål 2.4

Delmål

Senast 2O22 har rutiner införts i samtliga kommuner för ökad information om resurshushållande

hantering av bygg- och rivningsavfall genom krav på kontrollplaner. (Samma delmål som i 2.4.)

Målområde 8 - Farlighet i avfallet
Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Tillfarligt avfall räknas allt

som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller

brandfarligt.2e I ett vanligt hushåll finns ofta många produkter som är klassificerade som farligt avfall.

Exempel är färgrester från målning, lösningsmedel, batterier, lysrör, växtskyddsmedel, men också

produkter som nagellack och hårspray. Denna typ av avfall ska inte läggas tillsammans med restavfall

i den vanliga soppåsen. För att minska mängderna farligt avfall i soppåsen måste det vara enkelt att
lämna farligt avfall på rätt sätt och invånarna måste veta vad som räknas som farligt avfall

Mål 8.1- - Mängden farligt avfall som sorteras och hanteras felaktigt ska minska.
Detta är det övergripande målet. För att det ska uppnås krävs att nedanstående mål uppnås.

Mål S.2 - Senast 2030 har tio informationsaktiviteter riktade till hushåll genomförts

med syfte att hoja kunskapen om vad som är farligt avfall och hur det ska hanterats
lnvånarnas kunskap om vad som klassas som farligt avfall behöver öka, liksom deras vilja att göra

rätt. Här behöver bland annat informationsinsatser genomföras.

Aktiviteter

lnformationsaktiviteter genomför årligen från och med2O22. Aktiviteterna kan vara allt från projekt

med andra aktörer, öppna föreläsningar eller informationskampanjer specifikt riktade till olika

målgrupper. Dessa aktiviteter kan med fördel genomföras tillsammans med andra parter för att öka

effekten. Samtliga aktiviteter genomförs i alla medlemskommuner.

Mål 8.3 - Metoder för att ta emot farligt avfall vid Aterbruken har utvecklats så att

säkerheten ökar till 2026 jämfört med 2020.
I dagsläget finns en särskild, öppen, avlämningsplats för farligt avfall på Äterbruken. System och

metoder för att ta emot farligt avfall så att återvinning möjliggörs där det är lämpligt och att
hanteringen kan ske utan risk för den som lämnar avfall eller medarbetare på VafabMiljö behöver

utvecklas.

Aktiviteter

28 Sveriges avfallsplan 2072-2077, Naturvårdsverkets rapport 6502, maj 2012. naturvardsverket.se och Sveriges
program för att förebygga avfall 2OI4-2OI7, Naturvårdsverkets rapport 6645, juni 2015. naturvardsverket.se
2s Sopor.nu
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itr 2O2O genomgår medarbetare vid Återbruken regelbundet intern utbildning om hantering av farligt

avfall. Medarbetare med kompetens om farligt avfall ansvarar för att regelbundet utbilda

medarbetare på Äterbruken om hantering av farligt avfall.

En strategi tas fram för att öka säkerheten då farligt avfall lämnas vid Aterbrukentill âr 2022.

Strategln ska inkludera möjligheter att lämna avfall oavsett om mottagningsstationen är bemannad

eller ej.

Mål 8.4 - Möjligheterna att lämna farligt avfall har ökat med 50%7O3Ojãmfort med

2024.
I dagsläget kan man lämna farligt avfall på Återbruk eller till det Mobila återbruket. Att öka antalet
platserför att lämna farligt avfall minskar risken att det farliga avfallet hamnar i restavfallet.

Aktiviteter

En strategi för att öka antalet platser där farligt avfall kan lämnas tas fram tll2024 för att kunna

genomföras t¡ll 2030. Denna strategi kan till exempel inkludera möjligheter att lämna farligt avfall

även till obemannade stationer med dygnet runt öppen service, samarbete med utpekade

verksamhetsutövare och fastighetsägare om viss insamling, utveckling av möjligheter att lämna

farligt avfall fastighetsnära i miljöbodar.

Mål 8.5 - Kunskapen om hur man hanterarfarligt avfall har ökat med 7O%i

verksamheter inom kommunerna som ger upphov till farligt avfall år 2030 jämfÒrt med

2020.
Flertalet kommunala verksamheter, så som hemsjukvård och äldreomsorg, ger upphov tillfarligt
avfall. För att öka mängden farligt avfall som sorteras korrekt behöver kunskapen öka.

lnformationsinsatser krävs för att nå detta må1.

Delmål

2026 genomlör 5O% av verksamheterna utbildningen och finns i ett program med regelbundet

återkommande fortbildning.

2030 genomför 7Oo/o av verksamheterna utbildningen och finns i ett program med regelbundet

återkommande fortbildning.

Aktiviteter

En utgångsnivå behöver tas fram för att kunna jämföra utvecklingen mot. Detta genomförs i form av

en enkät som skickas ut till samtliga kommunala verksamheter under 2021-.

En kartläggning behöver genomföras över vilka verksamheter som är aktuella. Den samordnas med

den kartläggning av kommunalt verksamhetsavfall som genomförs i delmål 1.2 och är klar under

202r.

Därefter tas ett utbildningspaket specifikt riktad till de olika målgrupperna fram där regelbunden

fortbildning inkluderas för de olika verksamheterna.

Må18.6 - Senast 2023 hanteras massor samordnat och med ett effektivt
resursutnvttja nde.
Beskrivning och aktiviteter för detta mål är desamma som i mål 3.5.
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Målområde 9 - Kundperspektivet
VafabMiljös uppdrag är att samla in hushållens avfall och hantera avfallet så att det sker en

förflyttning uppåt i avfallstrappan. För att lyckas i uppdraget behöver kunderna, dvs invånare och

verksamheter vara nöjda med VafabMiljö, vilket också är ett krav från medlemskommunerna.

Nöjd kund-index omfattar både service och förtroende. För att uppfylla VafabMiljös servicegrad

kommer fokus fortsatt vara på att kundanpassa och effektivisera verksamheten. Genom att
kommunicera och utbilda skapas förtroende hos intressenterna för att VafabMiljö tar hand om

avfallet på ett miljörikt¡gt sätt. Förtroendet mäts också i de mediaanalyser som görs.

Mål 9.1- Senast 2030 är 9A%av invånarna nöjda med och harförtroende för
VafabMiljö.
I Västerås kommun genomförs en så kallad Omnibusundersökning varje år där frågor ställs om

avfallshantering.2OlT års resultat för avfallshantering i den undersökningen visar på ett nöjd kund

index (NKl) på 85,7 %. Västerås utgör en stor del av kundunderlaget i regionen. Baserat på samtal till
kundtjänst är det troligt att kunder är något mer nöjda iVästerås än i andra delar av regionen. Av den

anledningen sätts mål för NKI något lägre än resultatet för Västerås 2017.

Delmål

Senast 2022 är 85% av invånarna nöjda med och har förtroende för VafabMiljö.

Senast 2O26 är 87% av invånarna nöjda med och har förtroende för VafabMiljö.

Senast 2030 är 90% av invånarna nöjda med och har förtroende för VafabMiljö.

Aktiviteter

Från och med 2020 genomförs kundundersökningar vartannat år med frågor om avfallshantering i

samtliga medlemskommuner. I dagsläget genomförs kundundersökningar i flertalet av VafabMiljös

medlemskommuner, men med olika periodicitet. För att mäta och jämföra resultat angående

kundnöjdheten ihela regionen måste undersökningargenomföras isamtliga kommuner.

Mål 9.2 - År 2030 är självservice utvecklad jämfört med 2020.
Kunder ska ha möjlighet att kunna hantera sina ärenden på egen hand i större utsträckning. I en

digitaliserad värld har kunderna behov och vana av att sköta sina ärenden online och när det passar

under dygnet. Den digitala utvecklingen går i en takt som medför att vi inte kan förutse vad som

kommer vara möjligt inom en relativt kort tidsrymd.

Delmål

Senast 2O22kan kunderfå svar på frågor dygnet runt med hjälp av FAQ- lösning.

Senast 2O22har kunder digitalt stöd för att förbereda sitt besök på Återbruket.

Senast 2022 öppnar VafabMiljös första Återbruk med obemannade öppettider.

ir 2026 har antalet frågor till kundservice minskat med 50% jämfört med 2020.

Senast 2026 väljer 9OYo av de nya kunderna abonnemang via Mina sidor.

Senast 2026 beställs75% av tjänsterna via Mina sidor.

Aktiviteter
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2022har Mina sidor utvecklats så att kunder själva kan hantera abonnemang och tjänster. Till

exempel har kunden tillgång till den information de behöver när det gäller insamling av

hushållsavfall, men också interaktivt stöd i hur hen ska sortera avfallet. I takt med att information

och tjänster digitaliseras minskar frågor till kundservice.

2022har samtliga kunder möjlighet att få påminnelser om hämtningar och information om

förändringar via e-post eller sms.

En digital lösning för frågor och svar tas fram. Medarbetare inom VafabMiljö bidrar med underlag till
FAQ.

Utformning och tillgänglighet på Âterbruken ses över och en särskild plan för detta kommer tas fram,

se mål 2.1. I denna plan kommer även digitalisering tas i beaktande.

Mål 9.3 - Senast 2030 genomf ör 5% av myndiga kommuninvånare en ¡nternetbaserad

utbildning varje år.

Genom att kommuninvånare tar del av utbildningsinsatsen ökar förståelse för betydelsen av det egna

agerandet samt komplexiteten i hanteringen av avfallet. För att utbildningen ska nå framgång krävs

att den är tillgänglig, samt¡da, ständigt uppdaterad och attraktiv.

Delmål

Senast 2O26har 5% av kommuninvånarna genomfört utbildningen.

Aktiviteter

VafabMiljö tar fram ett koncept för utbildning som riktar sig till kommuninvånarna. När utbildningen

väl tagits fram kommer informationsinsatser genomföras för att marknadsföra den. Utbildningen

samkörs med den utbildning som krävs för att få t¡llträde till de obemannade Återbruken. Där krävs

att kunden förnyar sitt tillstånd med viss regelbundenhet.

Mål 9.4 - Senast 2022 finns en strategi för systematiskt digital återkoppling.
Förtroende skapas bland annat genom att kunden får återkoppling i vilka framgångar som nås och

hur de kan vara med och bidra till att resultatet kan förbättras.

Aktiviteter

En strategi tas fram för hur digital återkoppling till kunder ska ske på ett systematiserat sätt. Det kan

till exempel handla om återkoppling om hur mycket av det material som sorteras ut som kunnat

återvinnas, hur mål i avfallsplanen är uppfyllda eller huruvida den egna utsorteringen är korrekt.

Mål 9.5 Senast 2026 genomför 50% av förskolorna i regionen aktiviteter om

avfa I I sha nte ri ng.

Genom att medvetandegöra barn om korrekt avfallshantering ökar sannolikheten att de tar med sig

kunskapen och agerar rätt senare i livet. Dessutom kan barnen ta med sig kunskap till hemmet och

där påverka till korrekt hantering av avfall.

Delmål

Senast 2A22har en utbildning tagits fram och marknadsförs

Aktiviteter

35



VafabMiljö tar fram ett utbildningspaket om avfall och avfallshantering för förskolor att använda i sin

pedagogiska verksamhet. Materialet ska kunna användas av personalen utan extra handledning.

Detta arbete kan med fördel samordnas med aktiviteter om Nedskräpning och aktiviteter om

utbildning i mål 9.3.

Mål 9.6 - Senast 2022 fär 75% av regionens skolor i åk 1-6 information av

skolinformatörer varje år.
Genom att medvetandegöra unga om korrekt avfallshantering ökar sannolikheten att de tar med sig

kunskapen och agerar rätt senare i livet. Dessutom kan den yngre generationen ta med sig kunskap

till hemmet och där påverka till korrekt hantering av avfall. Redan idag genomförs 100 besök årligen

vid skolor i regionen.

Aktiviteter

2020 finns en uppdaterad strategi framtagen för att på ett systematiskt sätt informera skolor.

lnformation ges en gång på lågstadiet och en gång på mellanstadiet. På sikt är målet att samtliga

elever ska få information om avfallsfrågor två gånger under sin t¡d i åk 1-6. Antingen genom besök på

någon av VafabMiljös anläggningar eller genom besök av skolinformatörerna.

2022 finns en även en plan för att säkerställa kunskapsnivån hos eleverna genom uppföljning av

informationen.

Mål 9.7 - Senast 2030 är samarbetet mellan VafabMiljö och de kommunala

bostadsbolagen väl utvecklat.
Hur väl framgång nås när det gäller mål att sortera avfall rätt och öka utsortering beror på vilja och

kunskap hos invånarna i regionen. Ett sätt att nå målen är genom ett väl utvecklat samarbete med

fastighetsbolag då dessa utgör en stor del av bostadsmarknaden och invånare kan nås på ett samlat

sätt. VafabMiljö kommer därför arbeta för att förenkla arbetet för bostadsföretagen. I ett första steg

kommer fokus ligga på de kommunala bostadsbolagen men det finns inget som hindrar att även

privata aktörertar del av det utbud som erbjuds.

Delmål

Senast 2026 genomförs BoSkola hos samtliga kommunala fastighetsbolag.

Aktiviteter

2020 öppnar en webshop med informationsmaterial som fastighetsbolagen kan använda för dialog

med boende om avfallshantering.

Senast 2024 tillhandahåller VafabMiljö koncept för kommunikation med boende. Då finns material,

metoder och koncept för information kring avfallshantering tillgängligt att användas. I framtagandet

av dessa koncept har olika kulturer och sociala gruppers behov tagits i beaktande.

BoSkola är information riktad till nyanlända om hur man förväntas agera som hyresgäst/boende i

flerfamiljshus i Sverige. Här är avfallshantering en viktig del. 2024 finns koncept för avfallsdelen inom

BoSkolan tillgänglig. Koncept för BoSkola medför att det kan genomföras av bostadsbolag i samtliga

kommuner.

Målområde l-0 - Ekonomiska och finansiella mål
Samhällets avfallshantering står inför stora förändringar de kommande åren. För att klara uppdraget

att hämta och behandla avfall på ett miljömässigt korrekt sätt behöver investeringar i ny teknik
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göras. lnvester¡ngsåtgärderna kan till en början behöva ökade resurser men bör över tid leda till
kostnadsbes pa ri nga r.

VafabMiljö kommunalförbund har en stor del av sin verksamhet finansierad via renhållningstaxan. En

viktig princip är att verksamheten i det kommunala uppdraget ska bära sina egna kostnader.

Kommunalförbundet agerar även på en konkurrensutsatt marknad. I denna verksamhet, benämnd

övrig avfallsverksamhet, kan kommunalförbundet generera ekonomiska överskott. Ett sådant

ekonomiskt överskott kan möjliggöra satsningar inom det lagstadgade kommunala avfallsuppdraget.

VafabMiljö är ett relativt nybildat kommunalförbund och en långsiktigt stabil ekonomi är en

grundförutsättning för att förbundet ska bli mer finansiellt robust.

Mål 10.1 - VafabMiljö ska ha en långsiktigt stabil ekonomi.
En långsiktig stabil ekonomi är en förutsättning för en trygg och god utveckling av

kommunalförbundets verksamhet och ligger i linje med lagen om god ekonomisk hushållning. För att
klara det övergripande målet om en långsiktigt stabil ekonomi är det viktigt att all verksamhet, och

på alla nivåer, är i ekonomisk balans och att förbundet lyckas bedriva verksamheten effektivt och

rationellt. Förbundet ska också löpande arbeta med att effektivisera det egna arbetet.

Det övergripande målet uppnås genom att den kommunala avfallsverksamheten är i ekonomisk

balans och att den övriga avfallsverksamheten genererar överskott. Som en följd därav ska

skuldsättningsgraden minska och soliditeten öka.

Mål 10.2 - Från och med 2020 ska det kommunala avfallsuppdraget årligen ha en

ekonomi i balans.
Det kommunala avfallsuppdraget finansieras av avfallstaxan. De kostnader som uppstår för hämtning

och behandling av hushållsavfallska på årsbasistäckas avtaxan. Taxan utgörs dels av en beskrivning

av vilka tjänster som utförs (konstruktion), dels av olika prisnivåer för dessa tjänster. lntäkter via

avfallstaxan följs upp mot kostnadervarje år. Taxekonstruktionen ska vara lika församtliga
kommuner och bör bestå övertid medan nivåerna kan justeras mer löpande. Beslut om taxan tas i

respektive kommunfu llmäktige.

Delmål

Ãr 2O2O tillämpar VafabMiljö en långsiktigt hållbar taxekonstruktion.

iv 2O2O tillämpar VafabMiljö en taxa som skapar årlig balans för det kommunala avfallsuppdraget

Mål 10.3 - Från och med 2021- ska det årliga resultatet ikommunalförbundets
avfallsverksamhet som inte omfattas av det kommunala uppdraget uppgå till minst 5

procent av den verksamhetens totala intäkter.
Syftet med resultatkravet är att stärka soliditeten och att minska skuldsättningen vid nyinvesteringar

Ett överskott tryggar ett långsiktigt handlingsutrymme, möjliggör en hög nivå av utveckling och ger

förutsättningar för en långsiktig planering. Verksamheten är indelad i produktområden med egna

resultatkrav. De olika produktområdena följs upp löpande och utvärderas utifrån lönsamsamheten.

Mål 10.4 - Senast 2025 uppgår soliditeten till över 15 procent.
Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten anger

förbundets ekonomiska stabilitet. För kommunalförbundet är det viktigt att öka soliditeten till minst

1-5 procent. Förändringen av soliditeten mellan två år visar om resultatet varit tillräckligt i förhållande

till tillväxten. Under perioder med höga investeringsnivåer kan en tillfälligt försämrad soliditet vara

acceptabelt. Låg tillväxt i kombination med försämrad soliditet är däremot en varningssignal.
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Delmål

Soliditeten ska årligen öka

Mål 10.5 - Senast 2025 är skuldsättningsgraden under l-0.

Skuldsättningsgraden beskriver kommunalförbundets finansiella styrka och beräknas som kvoten

mellan totala skulder och eget kapital. Om skuldsättningsgraden är låg innebär det samtidigt att
soliditeten är hög. Båda nyckeltalen använder eget kapital men där skuldsättningsgraden ställer det

mot skulderna ställer soliditeten eget kapital mot tillgångarna.

Skuldsättningsgraden ska minska tilldess att kvoten mellan skulder och eget kapitalär under 10. På

motsvarande sätt som för soliditeten kan en tillfälligt försämrad skuldsättningsgrad vara acceptabel

under perioder med höga investeringsnivåer.

Delmål

Skuldsättningsgraden ska årligen minska.

Uppföljning av de fyra underliggande målen sker tre gånger per år, tertialvis. Handlingsplaner tas

fram vid behov. En övergripande uppföljning genomförs i den uppföljningen som görs av

Avfallsplane n 2022, 2026 samt 2030.

4. Framtida insamlingssystem och anläggningar
Det är troligt att avfallsmängderna i samhället ökar under de närmaste åren även om trenden måste

brytas för att nå övergripande mål om minimering av avfallsmängderna. Dock måste möjligheterna

till utsortering av förpackningar öka kraftigt Iill2O2I i enlighet med kraven i

Förpackningsförordningen (2018: 1462).3o I och med detta krav kommer inte producenternas

nuvarande återvinningsstationer spela lika stor roll i framtida samhällsplanering. Att nå målet i

förordningen kräver nära samarbete mellan producenter, kommunerna och därmed VafabMiljö som

har renhållningsansvaret för de tolv medlemskommunerna. Strategier för att uppnå detta kommer

tas fram i enlighet med mål i avfallsplanen. Återbruken kommer få en än viktigare roll för att hantera
grovavfall men även för att nå mål om att återanvända och återvinna. Utveckling av Äterbruk tas

fram i projekt i enlighet med mål i avfallsplanen. Transporter av avfall kommer fortsättningsvis ske

fossilfritt bland annat på egenproducerad biogas. Dessutom kommertransporter effektiviseras

framöver genom arbete med ruttoptimering.

Vidare kommer behov av ut- eller aweckling av VafabMiljös nuvarande fem anläggningar alternativt
etablering av nya runt om i regionen ses över i den anläggningsstrategi som tas fram till 2020 i

enlighet med mål i planen.

Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behov av platser för anläggningar för att hantera

avfalltillgodoses i kommunernas översiktsplaner och i kommunernas övriga arbete med fysisk

planering. De tolv medlemskommunerna har i varierande utsträckning tagit med anläggningar för
avfall i sina översiktsplaner, se Bilaga 6 Kartläggning av kommunernas översiktsplaner, och tillgodoser
även behov i övrig fysisk planering i varierande grad. Med anledning av detta har mål formulerats i

avfallsplanen för att öka samarbetet med planförvaltningar i samtliga kommuner.

30 Förordningen SFS (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, riksdagen.se
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5. Styrmedel som kommer användas
I detta avsnitt beskrivs de styrmedel som används i syfte att nå avfallsplanens mål och för att
genomföra olika åtgärder.

5. 1 Lokala avfallsföreskrifter
Enligt Miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som består av

avfallsplanen och lokala föreskrifter för hantering av avfall. Renhållningsordningen är gemensam för
alla VafabMiljös medlemskommuner och beslut om att anta den fattas av kommunfullmäktige i var

och en av kommunerna.

Renhållningsföreskrifterna är ett av de viktigaste styrmedlen för den kommunala avfallshanteringen

och de innehåller de lokala bestämmelserna för hanteringen av hushållsavfall. I föreskrifterna

beskrivs bland annat vilka skyldigheter fastighetsinnehavare och verksamhetsutövare har för det

avfall de genererar. Där beskrivs även hur avfall ska sorteras och lämnas, till exempel till Åter-

bruket. I föreskrifterna finns också undantagsregler, exempelvis avseende eget omhändertagande av

avfall och uppehåll i sophämtningen. Avfallsföreskrifterna är ett komplement till gällande lagstiftning

på området och det dokument som ligger till grund för hur frågor hanteras i det dagliga arbetet och

vid tvister.

5.2 Renhållningstaxan
I renhållningstaxan finns avgifter för hämtning och behandling av hushållsavfall. Liksom för
renhållningsordningen fattar respektive kommuns fullmäktige beslut om att anta taxan, som är

gemensam för alla medlemskommuner. Likställighetsprincipen är en viktig grund för taxan och den

innebär att alla kommuninnevånare ska behandlas på samma sätt. Exempelvis ska en viss typ av

sophämtningstjänst kosta lika mycket oavsett var i regionen invånaren bor.

Taxan ska vara konstruerad enligt självkostnadsprincipen, vilket innebär att de avgifter som totalt
setttas utför hantering av hushållsavfallintefårvara större än detotala kostnaderna. Avgifterna kan

ändå vara ett viktigt ekonomiskt styrmedelför att påverka invånare och verksamheter att exempelvis

sortera ut matavfall för separat hämtning. Enligt miljöbalken får avfallstaxan vara miljöstyrande och

enligt renhållningsföreskrifterna ska avgifterna tas ut på ett sådant sätt att återanvändning,

återvinning eller annan miljöanpassad avfallshantering främjas. I praktiken innebär det exempelvis

att fastighetsägare och verksamhetsutövare som sorterar ut matavfall för separat hämtning betalar

en lägre sophämtningsavgift än de fastighetsägare som inte sorterar.

VafabMiljös renhållningstaxa ska, i möjligaste mån:

¡ vara rättvis,

. vara enkel och tydlig, och

. uppmuntra en hållbar livsstil.

Taxan består av en fast del (grundavgift) och en rörlig del. Den fasta delen finansierar kostnader för
Kundservice, information, planering och utveckling, registerhållning med mera. Aven Återbruken där

hushållen kan lämna grovavfall, trädgårdsavfalloch farligt avfallfinansieras via fasta delen. Den

rörliga delen finansierar insamling och behandling av avfallet, samt kärl med mera.

Fastighetsinnehavaren/nyttjanderättshavaren har stor möjlighet att påverka sina kostnader för
avfallshanteringen genom att sortera ut matavfall och förpackningar för att på så sätt minska storlek

på kärloch hurofta avfallet ska hämtas. Det ärviktigt attfastighetsägaren säkerställeratt avfallet
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sorteras på rätt sätt, eftersom felsortering kan leda till extra avgifter och att abonnemanget ställs om

från sorterat till osorterat. Avgiften för ett abonnemang där avfallsslagen blandas är betydligt dyrare

än ett abonnemang där matavfall sorteras ut för separat hämtning.

5.3 Kommunikation och ínformation
Välfungerande kommunikation och information omfattar både att invånare och verksamhetsutövare

enkelt ska kunna få svar på sina frågor och att den information de behöverför att kunna hantera sitt
avfall på rätt sätt når ut till dem och att de förstår den. Kundservice är en viktig informationskanal,

där fastighetsägaren informeras genom personlig kontakt via telefon eller mejl. I denna kontakt kan

kundservice exempelvis upplysa om vilka avfallstjänster som passar respektive fastighetsägare. Vid

mer komplicerade fall som rör flera fastighetsägare kan det även vara nödvändigt med möten mellan

VafabMiljös personal och fastighetsägare. Webbplatsen är en viktig informationskanal, där aktuell

information om sortering, öppettider med mera finns. Utöver detta sker en mängd

kommunikationsinsatser och informationskampanjer för att påverka invånare och

verksamhetsutövare att hantera sitt avfall på ett miljöriktigt sätt och låta avfallshanteringen klättra i

avfa llsh iera rki n. I nformationsinsatser kommer få ökad betydelse framöver.

5.4 Andra åtgärder í syfte att nå beteendeförändringar, nudging
Utöver kommunikation och information finns andra åtgärder som syftar till att nå en

beteendeförändring. Det kan exempelvis handla om att underlätta för invånarna att fatta bra beslut

genom att göra det enkelt att lämna material för återvinning och återanvändning. Ett exempel är att

anpassa Återbruken så att det är enkelt för besökaren att lämna användbara saker för
återanvändning. Positiv återkoppling kan också användas i syfte att nå och behålla bra beteenden,

exempelvis en hög utsorteringsgrad av matavfall. VafabMiljö har också möjlighet att initiera projekt

med andra aktörer, exempelvis restauranger och butiker i syfte att underlätta för invånarna i

medlemskommunerna att fatta miljöriktiga beslut angående exempelvis avfallsminimering och

återanvändning av fu ngerande saker.

5.5 Tillsyn
De kommunala tillsynsmyndigheterna (miljö- och hälsoskyddskontor eller motsvarande) utövar tillsyn

över företag och andra verksamheter. Tillsynsmyndigheterna kan ge råd, men vid behov också

förelägga verksam hetsutöva re att förbättra sin avfa llsha ntering.

VafabMiljös geografiska verksamhetsområde är stort och medlemskommunerna är olika inbördes.

Detta får till följd att kommunernas tillsynsarbete fokuserar på olika delar och att de kommunala

tillsynsplanerna ser olika ut. I arbetet med den gemensamma avfallsplanen finns dock möjlighet för
kommunerna att samverka och utbyta erfarenheter för att effektivisera tillsynen med fokus på målen

i avfallsplanen. Det kan exempelvis ske genom att representanter för samtliga kommuners

tillsynsmyndigheter träffas regelbundet, ett arbetssätt som initierats under arbetet med att ta fram

den gemensam ma avfallsplanen.

5.6 Fysisk planering
Genom att avfallsfrågor lyfts tidigt i den kommunala planprocessen säkerställs att avfallsfrågor

beaktas under planering av nya områden och vid ny- och ombyggnad. Det är v¡ktigt att

representanter med avfallskompetens följer projekten under hela planeringsprocessen och att

bygglov granskas utifrån ett avfallsperspektiv. Eftersom det kommunala ansvaret för avfallshantering

ligger hos VafabMiljö behöver kommunerna ha rutiner för att involvera VafabMiljö i den fysiska

planeringen i skälig omfattning och VafabMiljö är en viktig remissinstans i bygglovsärenden.
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5.7 Upphandling
Offentlig upphandling och offentliga inköp är viktiga styrmedel där kommunerna har stora

möjligheter att påverka. Genom att ställa miljökrav vid upphandlingar och skapa rutiner för
avfallsförebyggande arbete i samband med upphandling kan kommunerna aktivt förebygga

uppkomst av avfall och bidra till hållbar utveckling.

6 Genomförande
Arbetet med att ta fram avfallsplanen började 2OI7 dä projektet Dialogen startades. Genom Dialogen

genomfördes workshops med politiker och tjänstepersoner i samtliga kommuner där underlag för
vad som ska ingå i avfallsplanen togs fram. Dessutom genomfördes aktiviteter i samtliga kommuner

för att möta allmänheten i olika så kallade fokusgrupper och en kampanjsajt togs fram där

synpunkter kan lämnas. Ungefär 700 synpunkter lämnades på olika sätt. I Bilaga 7 Dialog om

framtidens avfa llsha nteri ng beskrivs föra n kri ngsarbetet utförligt.

Under 2018 fortsatte arbetet med workshops där samtl¡ga delar av VafabMiljös egen organisation

har erbjudits möjlighet att bidra till framtagandet vid olika tillfällen. Utöver detta har även

kommunala fastighetsbolag genom ett nyligen etablerat nätverk lämnat synpunkter som tagits

tillvara i utvecklandet av planen. För mål och åtgärder beträffande nedskräpning bjöds berörda

tjänstepersoner i samtliga kommuner in till workshop där underlag arbetades fram.

Avstämningar om inriktning har gjorts löpande under 2018 med förbundets Direktion, Medlemsråd

och Samrådsorgan. Med anledning av den miljöbedömning som genomförts i enlighet med 6 kap

miljöbalken har en Miljökonsekvensbeskrivnine (MKB) av avfallsplanen upprättats, se Bilaga 8.

En Socialkonsekvensanalys (SKA) av avfallsplanen har genomförts och redovisas i Bilaga 9. En

workshop har hållits med tjänstepersoner från kommunerna där synpunkter utifrån sociala

sammanhang har lämnats på övergripande mål i planen. SKA sammanställdes inför utskick av remiss

och utställning.

Avfallsplanen skickades på remiss till samtliga kommuner under december 2018 till april 2019. Då

gavs möjlighet att lämna synpunkter på ambitionsnivå och innehåll.

Avfallsplanen ställdes ut för samråd i respektive kommun i minst fyra veckor under januari till april

201-9. Under utställningen kunde även allmänheten lämna synpunkter. Beslut om utställningfattades

i respektive kommun. I samband med utställning skickades avfallsplanen även till organisationer,

fastighetsägare och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen.

Kommunernas frågor och synpunkter diskuterades under våren 2019 vid ett antal temaspecifika

workshops. De frågor som behandlades i detalj var framförallt nedskräpning, matavfall och matsvinn,

samt hantering av sopsand. Dessa workshops ledde till förändrade målformuleringar och

förtydliganden. Se vidare Bilaga 10 Samrådsredogörelse.

Med utgångspunkt i ovanstående bearbetades avfallsplanen ytterligare innan den lades fram till
beslut i respektive kommun under hösten 2019.
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INLEDNING

Vår verksamhetsplan och styrmodell
I verksamhetsplanen tydliggörs kommunstyrelsens grunduppdraguttfrän reglemente

som fastställts av kommunfullmäktige, aktuell lagstiftning för nämndens olika
ansvarsornråden, statliga styrverktyg sâmt kommunala stytdokument.

I dokumentet beskrivs kommunstyrelsens ansvarsorrìråden och uppgifter enligt
gällande reglemente. Nämndens verksamhetsområden þur,'udprocesser) anges i
avsnitt som delas in i rubrikerna: grunduppdrag, verksamhetsbeskrivning, styrande
lagstiftning, viktiga kvalitetsfaktorer/nyckelbegrepp, nämndens mål/ fokusområden
samt fotm för uppföljning av dessa.

Grunduppdraget precis erar 
^flsvar 

och uppgifter för verksamhetsområdet enligt
teglementet. Under rubliken styrande lagstiftning anges ansvar och uppdrag för
verksamhetsområdet, som styrs av lagoch föreskrifter samt i förekommande fall
andra tlper zv sta rigâ styrverktyg. Föt varje verksamhetsomtåde identifieras kritiska
kvalitetsfaktorer eller nyckelbegrepp för kvalitet. Faktorerna har bedömts som viktiga
för zttverksamheten ska upprätthålla en god lcvalitet.

Slutligen formuleras mål eller fokusområden som nämnden fastställt för det

kommande året, för respektive verksamhetsområdet samt fotmen för uppföljning av

dessa genom föreslagna indikatorer.

Kommungemensamma utvecklingsmål
I(öpings kommun har tte gemensârnmâ utvecklingsmåldär fokus ligger på

samhällsutveckling och medborgarperspektiv. Arbetet leds av kommunchefen med
stöd av kommunledningsgruppen. Rapporteringen av resultatet sker till
kommunstyrelsen. Till va{e utvecklingsmål ska en handlingsplan atbetas fram.

Handlingsplanetna är styrande för arbetet med utvecklingsmålen. Varje
utvecklingsmälhar en målsamordnare som leder arbetet samt en målkoordinator.
Medarbetarna i kommunstyrelsen kan komma att bli delaktiga i arbetet med de

kommungemensamrna målen.

Ansvarsområde
I(ommunstyrelsen är kommunens ledande politiska föwaltningsorgan med ansvat

för kommunens utveckling och ekonomiska ställning. I(ommunstyrelsen ledet och
samotdnar planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhetet och
ekonomi. I(ommuns tyrels en svârar även för b o s tads förs örj nings frågor,

markberedskap, markföwäw, markförsäljningar, exploateringsfrågor, tomträtter,
arrende samt nyttianderätter.



Förvaltn i ngsorg an isation
I(ommunstyrelsen har Wã. förvaltmngaf som arbetar för dem. l)et är

kommunlednings förwaitningen och s amhällsbyggnads föwaltningen. N edan

presenteÍas organisationsschema föt båda förvaltningatna.
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Komm u nstyrelsens g ru nd uppd rag
I(ommunstyrelsen ska leda och samordna planering och uppföli"i"g av kommunens

verksamhet och ekonomi. I{ommunstyrelsen har en styrande, stödjande och

utvecklande roll gentemot kommunens nämnder och bolag. I(ommunstyrelsen har

även uppsiktspükt över övriga nämnders och kommunala bolags verksamhet.

I(ommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvam för att
kommunfullmäktiges beslut genomföts.

I sin ledningsfunktion ska kommunstyrelsen följa sysselsättningen och näringslivet,

natur- och miljövårdspohtiken, socialtjänsten, hälso- och sjukvården, skolväsendet

samt kultur- och fritidspolitiken.

I(ommuns tytelsen sv 
^ï^r 

tör kommunens medels förvaltning enhgt
kommunfullmäktiges föreskrifter. I(ommunstyrelsen 

^flsvatzl 
även för frågor som

tör föthållandet mellan kommunen som arbetsgivate och dess arbetst^gàre,

tillexempel arbetsmiljöfrâgor och albetsrättsliga fuägot samt bostadsförsörjnings- och
exploaterings fiågor. I(ommuns tyrels en àr àv en arb etslös hetsnämnd,
knsledningsnämnd, trafiknämnd samt arkivmyndighet med ansvat för kommunens

centrala arkiv.

Våra viktigaste styrande dokument
Lagar och förordningar

I(ommunallagen

Förvaltningslagen

Offentlighet och sekretesslagen

Lag om kommunal bokföring och tedovisning

Arbetsrättsltga lagar

Plan och bygglagen

Jordabalken

Fas tighetsbildningslagen

Komm u nala styrdokument

Målbild

Värdegrund

Mål för l(öpings kommun

Verksamhets- och ekonomistyrning i l(öpings kommun

Arbetsmiljöpolicy

Mål och riktlinjet föt bostadsfötsö{ning
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VERKSAMHETEN 2O2O

Omvärld, förutsättningar och utmaningar

Kom m u n ledn i n gsförva ltn i ngen

Demografi

I(öpings kommun har de senaste ärenhaft en befolkningstillväxt på i snitt 206

p"r.orr.r per ãr. Befolkningen förvänt¿s fortsätta ôka kommande âr.Til'2029

iö*äntu, befolkningen i l(öping uppgå ttll27 700 vilket är en ökning med cirka 5,5

procent. Det största bidraget tjll befolkningsökningen har skett genom inflyttning

från utlandet följt av inflyttningfuänkommuner utanför Västmanlands län. Det

senaste fem åren har inflyttningsnettot från utlandet i snitt vatit 200 personer/år och

från kommuner utanför Västmanlands län är snittet 21 personer/år. Födelsenetto för

I(öpings kommun de senaste fem ären fu i snitt -18. Inflyttningsnettot ìnom länets

kommon.r har i stort sett varit neutralt. För är 201,9 víselr däremot trenden ftam till

och med oktober månad att befolkningen i kommunen kommer att minskâ något.

Den tillväxt som ändä förvàntas kräver en kontinuerlig utbyggnad av bostäder,

välfird och infrastruktur.
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Vid början av fu 2019 uppgick antaletinvånare i åldern 0-1.9 ãr till 6 011 stycken och

antaLetinvånare över 65 år uppgick tÃl6 1,97 stycken. Ãr 2029 förväntas zntalet

invånare i åldern 0-19 ârvara 6 623 stycken och antalet ttwänare över 65 år föwäntas

varz 6 831 stycken. Andelen mellan 0-1,9 är och de över 65 ât fötvàntas utgöra drygt

1. ,5o/o fler fu 2029 än vad de är utgjorde i bötjan av 2079 . Detta kommer innebära att

I(öpings kommun får en högre försörjningskvot vilket sätter press på kommunens

ekonomi och finansiering av välFirden. Detta illustreras i bilden nedan.
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Styrning och ledning

Under fu 2A1,9 har I(öpings kommun ar.betatmed en ny styrmodell för hela

koncernen. Styrmodellen bygger på en tilli¡sþaserad styrning där dialog,
medskapande, engagemang och 

^nsvaLrstaga;nde 
ingår. Atbetet med implementering

av den nya stymodellen kommer attprägla atbetet under fu 2020.

Digitalisering

Digitalisering och teknikutveckling påverkar zlla delar av samhället och ger oss nya

förutsättmng r 
^tt 

utveckla l(öpings kommun. Den digitala uwecklingen går allt
snabbare ochvân invånares förväntningar på oss som kommun att levereta enkla

och smidiga lösningar ökat. Den ökade digitaliseringen ger oss som kommun också

möjlighet att effektivisera vissa arbetsuppgifter för att kunna lägga mer tid på ar'dtz
arbetsuppgifter. ,{.tt utnyttja digitaliseringens möjligheter ät en av de viktigaste

faktorerna för att kunna möta kommuninvånarnas behov och effektivisera vår
verksamhet. Digitalisering kan även utveckla möjligheterna till insyn och delaktighet i
kommunens beslutsprocesser. Den allt snabbare rìigitaliseringen innebär däremot en

risk för en drgital klyfta om kommunen inte erbjuder andra alternativ för de

kommuninvånare som inte tar del av den nya tekniken. Under fu 2020 har l(öpings
kommun för avsikt att proiektanställa en i:esurs som ska a*:eta med den digitala

uwecklingen av l(öping kommun. Under fu 2020 har l(öpings kommun också för
avsikt att implementera ett rligitalt systemstöd föt planering och uppföljning av

verksamheten. Syftet med systemstödet är att minska det adminisftativa arbetet och
kunna fokusera mer på uppfötjning och analys.

Personal

I(öpings kommuns övergrþande målsättningàr attv^Ía en efteúràgad atbetsgivare

där medarbetare och chefer vill stanna och fåt utvecklas. I(öpings kommun set fleta
utmaningar såväl på lång som på kort sikt för kompetensbehovet bland flera av de

stora ytkesgrupperna. I(ommunens pågående generationsväx1ing och
fåmansbefattningar ställer nyaktav på vetksamheten och medarbetarnas kompetens.
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Strategiskt viktiga frägor för kommunen àt darföt att attraherz, rekrytera, utveckla

och behålla medarbetare. Ett anfl tviktigt område är arbetsmiljöområdet. Sedan år

2014 àr den vanligaste sjukskrivningsorsaken i Sverþe psykiska ohälsa. Positivt ät

dock att sjukstraivningstalen i l(öpings kommun visat på en nedåtgående trend. Som

en del i arbetet med kompetensförsötjning har kommunen ett personaþolitiskt

progïâm med följande fem fokusområden: arbetsmiljö och hälsa, likabehandling,

personalförsö{ning/kompetensförsörjning, ledarskap och medatbetarskap samt lön

och villkor. Under det kommande året kommer det personalpolitiska programmet att

omarbetas och uppdaterâs.

Samhällsbygg nadsförvaltni ngens markenhet

Allmänt

Markenhetens verksamhet hat genom sina många kontakter med såväl invånare som

näringsidkare en helt avgörande roll i hut kommunen uppfattas. Utmaningetär atti
enlighet med den politiska ambitionen utveckla kommunens näringslivsklimat'

I(ommunikationen (d.ialog, bemötande, attityd) liksom servicen är viktiga omtåden

att utveckla vidare för att nå en ökad kundnöjdhet. Service, tillgänglighet och

bemötande ska inte stå i konkurens med rättssäkerheten, inte heller prioritetas

högre, utan ska inkluderas i en rättssäker myndighetsutövning med god kvalitet.

En effektiv organisation, effektiva arbetssätt och stödprocesser är av stötsta vikt för

att säkerställa kvalitet och kostnadsstyrning. En växande befotkning i kombination

med urbanisering ställer krav på bostadsproduktionen i landet. Enligt SCB och

Regionens prognos frãn 2078 kommer Köping attvàxa med uppemot 200 'tnvänzre

p.r-at de närmãste 5 åren. Ökningen beräknas sedan sjunka till runt 100 petsoner/år

king at 2030. Titlväxten ställer nu krav íntebanpå bostadsbyggande, utan i hög grad

på kommunal servi.ce, som skolor, förskolor och fritidsanläggningar.

I(öpings kommun är inne i ett expansivt skede med befolkningstillväxt och en ökad

efterfrãrganpå tomtmatk för såväl verksamhetel som bostädet. Många planproiekt

pågår och stora projekt ligger i en nà:ra framtid. Dialogen med markägare och

L.ho.r"t av markförvärv, matkbyten och avtal om nyttianderättef m'm' kommet att

öka.

Markförsörjning

Det är viktigt för kommunefl âtt ha ett strategiskt bra markinnehav. Detta för att i
framtjden ha råd.ighet över den mark som kommunen har föt avsikt att exploatera

eller om detta inte fu möiligt ha strategisk mark att gota bytesafPárer med. I
exploateringsområden är det viktigt att i tìdigt skede påbörja diskussioner om

eventuella markförvärv. Detta för atttillförskaffa sig rådighet över området och på så

sätt enklare kunna genomföra exploatedngen.

Köpings hamn

Den kommunala budgeten för l(öpings hamn kan för närwarande delas in i två delar.

Den ena består av ätagznden och kostnader som uppkommer i Mâlarfadedsproiektet

med fördjupning av fadeden, eventuella fötstätkningsåtgärdet av strandlinien efter
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farleden och i kajkonstr-uktioner samt omhändertagande av muddermassor. Projektet

genererar för nàwarande stora kostnader för vilka anslagits medel utöver budget som

disponeras av tekniska kontoret.

Den andra delen av den kommunala budgeten består av ätgàrder som är kopplade tìll
nuvatande verksamhet och utveckling av verksamhet och som inte är kopplade till
Mälarfarledsprojektet. Denna del syftar till att behålla och utveckla statusen på

befintliga anläggningar och ytor. Dessa âtgàrdet tas upp i denna handling.

I ddftbudgeten genereraLrhamnen intäktet till kommunen i form av byra föt
byggnader och mark med anläggningar. Investeringar i gmndlâggande funktioner

som exempelvis markens grundläggning, inlopps- och hamnbassängdjup, kajers

gtundkonstnrktion, alla ledningarimark och byggnader betalas av kommunen och

genererar en hyra till Mälarhamnar.

Lokalförsörjning

lnvesteringar

För nàwannde pågår ett antal större projekt som kommer att påverka både drift- och
investedngsbudgeten för2020,2021. ocb2\22.Prcjekten kommer hur,-udsakligen âtt påverka

rnvesteringsbudgeten, men även driftbudgeten indirekt via fuamförallt ökade

kapitalkostnader. Några exempel:

. Nybyggn atfon av ett badhus och en ny inomhushall pãgär och beräkn^s v^r^ Párdigt

under kvartai 4,2020.

o l(ommunfullmäktige, särskilt uppdrag 201,6:"samordning av äldreboende i I(olsva till
Ekliden". Projektedng pågår. Fârdigställlandet beräknas till kvartal4,2021.

o I{.ommunfullmäktige, särskilt uppdrag 201,7:"Utreda behov av och ta fram förslag för
upprustning av Nyckelbergsskolan". Projektedng berâknas påbörjas undet lsrafia! 1.,

2020.

. Utredning gällande l(arlbergsb¿dets framtida användning. Statusinventering gällande

byggnadens grundkonstnrktion klar. Förslag beräknas kunna presenteras under kvartal
1,2020.

. Ufteda förutsättningarna för att tìllskapa tre îyz- förskolor, vatav ßrä inom l(öpings
tätort och en i Munktorp. Utredning pågår gällande placering.

o Utreda fömtsättningarnz för att tillskapa ny grundskola inom I(öpings tätort.
Utredning pâgâr gällande placedng.

o Utredâ förutsättningarna för att tìllskapa ett LSS-boende inom I{öpings tätott.
Utredning pågår gällande placedng.

o Kommunfullmäktige, särskilt uppdrag 2018: "Med helhetssyn utreda behov och
möjligheter för utveckling av Iftistinelunds sportfält". Utredning pàgär i en samverkan

mellan Samhällsbyggnads förvaltningen och I(ultur & Fritid.

I(ommunfrrllmäktige, särskjlt uppdrag 2019: "Ytvill se en genomlysning/fördjupad
utredning om framtida behov av lokaler för förskola och grundskola, likaså för
äldreomsorgen". En fördjupad genomlysning av lokalsituationen inom skolan pågåt
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dä efterfrâgan förväntas óka framöver. I(raven på ett effektivt och optimalt

lokalnyttjande är nödvändigt för attl<larzkommande investeringar med bibehållen

god ekonomisk hushållning.

Budget med kommentarer
Ko mm u n led n i n gsförva ltn i n gen

Nämndens budgetram îör 2020

Nämndens budgetram 2020 tkr

Budgetram 2019

Löneuppräkning
och justeringar

Förändring enligt
KF- beslut

Budgetram 2024

41 415

717

2 950

45 082

lnvesteringsbudget

Ko m m u n I ed n i n g sförv altn i n g e n 1 000

Samhällsbygg nadsförvaltn i ngens markenhet

Nämndens budgetram lö¡ 2O2O

Den beslutade budgetramen från kommunfullmäktige f.ör 2020 är oförändrad mot

201,9, men ökade intäkter från tomträtter och hyrot i hamnen ska täcka reþtedng av

en exploareringsingenjör och ökade hytesintäkter från fastighetssamordningen ska gå

till ddft- och underhållskostnader för kommunens fastighetet.
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Nämndens budgetram 2020 tkr

Budgetram 2019

Löneuppräkning

Budgetram 2020

41 879

852

42 731

Analys av resultat2018 och helårsprognos 2019

Resultatet för Samhälisbyggnad markförsörjning 2018 redovisade ett överskott på

21,5 tkr (mindre konsultkostnader), bostadsverksamheten redovisade ett övemkott på

154 tkr (ökade tomträttsavgälder) och hamnen ett övetskottpà 4 136 tkl
(investeringar i hamnutvecklingsprojektet har inte giorts i den takt som det har

budgeterats för, detta gör att kâpitalkostnzderna skjuts framàt och belastat dätför inte

ännu marks budget). Lokalförsörjning 2018 redovisade ett underskott på -906 tkr.

Helårsprognosen för 201.9 visar ett totalt underskott pä -2 300 tkt fördelade på

markförsörjning överskott 300 tkr, bostadsverksamheten överskott 100 tkr, hamnen

överskott 200 tkr samt lokalförsörjning underskott -2 900 tkr. Överskotten beror på

ökade intäkter medans lokalförsörjningens underskott beror på ökade kostnadet för

skötsel och drift av kommunens fastigheter.

Samlade pr¡or¡ter¡ngar

Markförvaltningen har en positiv nettobudget det vi1l säga intäkterna àt större än

kostnaderna. Intäkterna kommer från tomträttsavgälder, atrenden och andra

markupplåtelser samt beträffande hamnen àven frãn lokalhyror.

Fastighetsförvaltningen har kostnader för drift och underhåll av kommunens

fastigheter som påverkas av väder, skadegörelset, undethåll mm.

Överskottet av ökade intäkter från tomträtter och hytot i hamnen används till
rekrytering (markföwahúg) och ökade intäktet föt lokalhyror, fastighet, används till
ddft- och underhållsko s tnader föt fas tigheter.

Driftbudget

Markförvaltning

Arb etsom råd e n/l o kal e r,

tomträtter

Eosfadsve rksamhet
tomträtter

-2 713 -2 516

-770

-315

-396

-307

929

-307
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*Förutom prioriteringar har justeringar giorts för kapitalkostnader och

löneutveckling mell an àren

Kommentar av prioriteringar

Mark: Ökade intäkter fuântomtrãtter och hyrot i hamnen anvânds till reþteting av

exploateringsingenj ör.

Fastigher Ökade intäkter för lokalhyror används för ddft- och underhållskostnader

för fastigheter.

lnvesteringsbudget

Hamnen

F a sti g h et sf ö rv alt n i n g

-3 620

49 500

Fastighetsbildning o markregleringar

Köp och försäljning fastigheter

Exploatering

Utveckling o upprustning
odlingslotterna

Byte bro vid Kölstaàn vid
odlingslotterna

Malmön, UH dagvattenledning, nY

brunn

H amnen, förstärkt underh åll,

hyresbaserat

Hamnen, Magasin 9/19

Rivning och sanering växthus Macksta

Sfafusbesktning och kaiinspektion av
"mellanhamnen"

S äke rh etsh öj a n d e àtg ärd e r samt
i nform ation p à " mell anh am ne n"

S ëike rh et sh öj a n d e àtg ärd e r fö r
oljeledning

E n e rg i effe ktiv i se ri n g ar

lnv. lokalförsörjning

11

1 536 1 100

15 613 0

1 100

1 000

100

s00

-4 256

49 354

-5581

50 206

150

3 000

98

-289

1 179

21

150

3 000

1 100

1 500

5 000

1 000

30

42 082Summa 42 7314t 879

Bokslut
2018

Budget
2019

Budget
2020

Område

Surnma 19 321 7 750 11 750
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Ko m m e nt a r i nv e ste ri n g sb u d g et

Mark o Fastighet

Ramen föt investeringzr ar beslutad till 11 750

Mark

Lantmäterikostnader för avstyckningar m.m. 150 tkr.

I{öping är inne i ett expansivt skede där efterfrägznpä mark till småhustomter,

flerfamiljshus sâmt verksamhetet är stott. I(raven på utredningar inför

detaljplaneiäggningen har ökat under de senaste åren och dessa behöver utföras i ett

tidigtlkede ipto."rr"tt. I{ostnaden för dessa utredningar bäras av den exploatering

som den avser och där sedan intäkterna föt tomtförsâljningen samlas, 3 000 tkr

Enligt gällande hyresavtal med Mälarhzimflar ska kommunen bekosta vissa

investeringar och sedan tâ ut detta pähytan,1 100 tkr

Inom I{öpings definierade hamnområde, mellan inte
hamnen och djuphamnen ligger "mellanhamnen" med Mariakaien och södta kaien'

Starusen på dessa kajers konstruktion och hållfasthet är bdstFálligt dokumenterad'

Detta medför att vi i dagsläget inte kan säketstälia kaiernas ellet åns säkerhet, vatken

skredrisken, dess belastningsbegränsningar eller dess konstruktion. I{aierna àt dàtföt

i stort behov av en grundläggande inspektion i form av bland aflnat

dykundersökningar så att status av konstruktionen kan fastställa och sammanställas i
en fapport för attsedan ligga till grund för framtida ätgàrdet.1 500 tkr.

Fastighet

Genomförande av enetgieffektiviseringar enlþt plan 5 000 tkr

Löpande investeringar lokalförsörining, 1 000 d<r.

Taxor och avgifter

I(ommunstyrelsen har taxor och avgifter för föliande vetksamheter:

Tomtköavgift 300 kr/år och sökande

Taxa/Avgift Budget 2020Verksamhet

1,1



KOMMUNSTYRELSENS MAL

Ve rksa m h ets pe rs pe ktivet

MAL: Kom m u nens verksa mheter erbj uder
storsta moj liga kva litet for g ivna resu rser

Komm u n ledn ingsförvaltn i ngen

Viktiga kval itetsfaktorer och i nd ikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har god extern kommunikation

Nöjd lnflytande index - 54
lnformationl

Andel av
förvaltningarna som
uppger att de är nöjda
med
Kommunstyrelsens
arbete2

55 49

Ny
indikator

55

58

Viktig kvalitetsfaktor: Det finns ett högt förtoende för kommunstyrelsen

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har god sewice och ett bta bemötande

Nöjd medborgarindex - 55
Bemötandes

5258

I Medborgarnas bedömning av kommunens informationsgivning, skata 0-100. Undersökningen
genomförs en gång per år i SCB:s medborgarundersökning.
2 Undersökning genomförs med intem undersökning.
3 Medborgarnas bedömning av bemötande och tittgängtighet i kommunen, skata 0-'100.

Undersökningen genomförs en gång per år i SCB:s medborgarundersökning.
T2

Utfall
2019

Målvärde
2020

Indikatorer
201 7 2018
Utfall Utfall

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Màlvärde
2020

Indikatorer

Utfall
2018

Utfall
2019

Màlvärde
2020

lndikatorer Utfall
201 7



Motivering till de valda målvärdena

Nöjd inflytandeindex - Informati on: I201,9 års mätning har resultatet sänkts kraftþt.
I(ommunstyrelsens ambition f& 2020 ät att nä upp till sâmma nivå som 2017 och
2018. I jämförelse med kommuner i kommuner med liknande stodek som l(öping
skulle ett utfall på 55 innebâra att I(öping är bland den övte hai,van av kommunet.

Andel av föwaltningarnâ som uppger att de är nöjda med I(ommunstytelsens atbete:

Indikatorn är ny och värden frän lúdtgarc år saknas. Denna indikator mäts internt
varför jämförelse med andra kommuner heller inte kan göras. Det ät dätför svårt att

sättâ ett målvärde för indikatorn för är 2020.

Nöjd medborgarindex - Bemötande: I 2019 års mätning har resultatet sänkts iämfört
med 201,7 och 2018 års resultat. I(ommunstyrelsens ambition f& 2020 är att nå upp
' ;ll sarnma nivå som 20L7 och 201 8. Ett utfall på 58 fu 201,9 hade inneburit en

placering bland de 25 o/o bästa kommunernà.

Samhällsbygg nadsförvaltn ingens markenhet

Viktig kvalitetsfaktor Att antaletbyggklara tomter ska uppfylla behovet, och att det

alltid ska finnas minst 20 stycken lediga tomter i kommunens tomt- och småhuskö,

fördelat på olika områden i olika miljöer.

Ledigatomter 3 0 0 20

Viktig kvalitetsfaktor: ,{tt det alltid finns minst 50 000 m'z detaljplanerad mark att
erbjuda för olika verksamheter.

Detaljplanerad mark m2 60 000 60 000 60 000 50 000

Viktig kvalitetsfaktot: Att energiförbtukningen pet mz i kommunens lokaler
minskar

Uppvärmningskostnad 78,2
(kr/m)

Elförbrukning (kwh/m) 68,7

74,4 76,9

68,2 64,9

204Energianvändning
(kWh/m)

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Målvärde
2020

lndikatorer

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2418

Målvärde
2020

lndikatorer

Utfall
2016

Utfall
2017

Utfall
2018

Màlvärde
2020

Indikatorer

212

1.3

198 190



Motivering till de valda målvärdena

I(öping fu inne i ett expansivt skede dàr efteúräganpâ mark föt bostäder och

verksamheter är storr. Vid årsskiftet stod 1.65 famttjer i kornmunens tomtkö och

behovet flera småhustomter på olika platser är stort'

Prioriterat område

För att kunna möte efterfräganpâ småhustomteï sâmt vetksamhetsmark så iobbar
Samhällsbyggnadsförvaltningen med flera exploateringsproiekt parallellt. Närmast i
tid är Västra Sömsta där nya tomter beräknas kunna släppas undet senare delen av

2021.

M ed a rbeta rpe rspektivet

UÅl: Vi har engagerade medarbetare som
trivs och utvecklas och ett gott ledarskap

Kom m u n led n i ngsförvaltn i ngen

Vikti ga kval itetsfaktorer och i ndikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har motiverade medarbetare

MotivationsindexHME 81 81 79,2 80

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har engagerade ledare som visar ;llit

Ledarskapsindex HME 80 78,2 80

Viktig kvalitetsfaktor Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt

80

Styrningsindex HME 80 80

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har friska medarbetare

70,2 80

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Målvärde
2020

lndikatorer

Utfall
2017

Utfall
2019

Målvärde
2420

lndikatorer
2018
Utfall

Utfall
20'17

Utfall
2018

Utfall
2019

Målvärde
2020

lndikatorer

14



Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Målvärde
2020

Indikatorer

Motivering till de valda målvärdena

Ett motivationsindex, ledarskapsindex och styrningsindex som ligger på 80 motsvarar
en placering för de 25 procent bäst¿ kommunerna i Svetþe. Föt styrningsindex har

kommunledningsförvaltningen tidigare haft ett resultat på 80 men det hat under 2019

sjunkit. Ambitionen àrattnäupp på samma nivå som övriga HME-index. För
sjukfrånvaron har kommuniedningsförvaltningen som mål atthälla sig runt sarffna
nivå som ttåigarc är.

Sam häl lsbygg nadsforvaltningens marken het

Viktiga kvalitetsfaktorer och indikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Vi har motiverade medarbetare

Sjukfrånvaro (%)

Frisknärvaroa

Frisknärvaro (1-5
dagar)5

Motivationsindex
HME/SBF

Ledarskapsindex
HME/SBF

Styrningsindex
HME/SBF

2,40/o

71o/o

10o/o

5,30/o

60%

19o/o

3,50/o

50%

15o/o

80

3,50/o

42o/o

13olo

85 79

85

Vilrtig kvalitetsfaktor: Vi har engzgende ledare som vis¿r tillit

78

90

80

88 83

Viktig kvalitetsfaktor Vi har tydliga mål som kommuniceras på rätt sätt

4 Andel medarbetare utan sjukfrånvaro
5 Andel medarbetare med 1-5 dagars sjukfrånvaro

15

Utfall
2A15

Utfall
2017

Målvärde
2021

lndikatorer UtfallUtfall
20 1 I20 1 3

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Målvärde
2A21

lndikatorer

Utfall
2018

Målvärde
2021

lndikatorer
20192017

Utfall Utfall

77 80



Viktig kvalitetsfaktor: Vi har friska medarbetare

Sjukfrånvaro (o/o)

Frisknärvaroo SBF

2,35

0,42

0,21

2,88

0,36

0,27

3,08

0,26

0,35

2,5

0,45

0,25Frisknärvaro (1-5
dagar)7 SBF

Motivering till de valda målvärdena

Under de senaste ärenharvi sett en kraftþt ökad efterfrâganpà förwaltningens

tjänster. Detta har fortsatt avspeglat sig även i medarbetarenkäten som gjordes i
november 201,9. Enkáten vittnar om att det är svårt att hinna med att göta ettbta
arbete på ordinade arbetstid, samt att ha en bra balans mellan arbete och fritid.

Det senaste àrethx föwaltningen arl¡etatmed att verkställa och genomföra

omorganisationen. Fastighetssamordningen införlivades i förvaltningen vid förra

årsskiftet.

Prioriterade områden

Arbetsbelastningen har undet de senaste åren ökat i föwaltningens samtliga

vetksamhetet. Som en aktiv åtgrd inom tamen föt attlãttapã arbetsbördan

prioriterar förvaltningen att teþtera pã nya och lediga tjänster.

Samhällsbyggnadsförvaltningen växer och för att underlättâ sammanslagningen så har

förvaltningen det senaste året satsat på teambuüdoitg över och mellan enhets- och

kontorsgränserna. Denna satsning fortsätter även undet 2020 d^vi även hat föt
avsikt att teambuilda över bolags- och förvaitningsgränsetna för att få en ökad

förståelse och insikt om vatandra ochvarandtas kompetenser'

Ekonomiperspektivet

t,tÅl: Vi har god ekonomisk hushållning
och en ekonomi i balans

6 Andel medarbetare utan sjukfrånvaro
7 Andel medarbetare med 1-5 dagars sjukfrånvaro

76

Utfall
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Ko m m u n led n i ngsförva ltn i ngen

Viktiga kval itetsfaktorer och i ndikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Tilldelad budgetram hålls

Budgetawikelse (Tkr) 33

Samhällsbyggnadsforvaltningens markenhet

Viktiga kvalitetsfaktorer och i ndikatorer

Viktig kvalitetsfaktor: Tilldelad budgetram hålls

0

Budgetavvikelse (Mkr)

Markförsörjning

Bostadsverksamhet

Hamnen

Fastig hetsförsörj n i ng

-2,3

0,1

-1,2

-0,4

-0,8

-0,6

-0,1

-0,2

0,1

-0,4

3,6

0,2

0,2

4,1

-0,9

0

0

0

0

0

Motivering till de valda målvärdena

Markenheten har alltid som målsättning att hålla given budgetram. Det är viktigt att

prognostisering görs med pricksäkerhet under fuet föt att eventuellt kunna parera f.öt

kostnadsökningat.

RISKHANTERING
Nedanstående risker har identifietats i verksamheten. Identifieringen har skett utiftån

de viktiga kvalitets faktorerna.

Kom m u n led n i ngsförvaltn i ngen

Bristande
utvecklingsförmåga

Bristande
omvärldsbevakning,

17

Verksamhetens
resultat och kvalitet

Utveckla
rutiner för

Utfall
2017

Utfall
2018

Utfall
2019

Målvärde
2A20

lndikatorer

Utfall
2016

Utfall
2017

lndikatorer Utfall
2018

Må vä rde
2020

Hantering
av risk

PåverkanRisk Orsak



Hög

arbetsbelastning

Bristande
genomförandekraft,
personalbrist

Sjukfrånvaro,
personalbrist

uppföljning
och mallar.

Medarbetares hälsa, Arbeta

Verksamhetsresultat aktivt med
arbetsmiljön

Sam häl lsbygg nadsförvaltn ingens marken het

Personalbrist/ Svårtattrekrytera,

kompetensbrist sjukskrivningar

Volymökning
ärenden

Ökat antal ärenden

-Hög
arbetsbelastning
pà befintlig
personalmed
ökad risk för
sjukskrivningar
eller att personal

slutar

Orsakar hög

arbetsbelastning
och stress

-Attraktiv
arbetsplats och

arbetsgivare
samt ha en god
arbetsmiljö.

-Utreda om vi
kan samverka
med andra

-Anlita
konsultstöd vid
hög belastning

-Rekrytera på
vakanda
tjänster

-Arbeta med
effektiviseringar

18



VERKSAMHETSFAKTA

Markforsäljningar 3

Markförvärv/byten 3

Prel. tomtfördelningar 0

Servitut och nyttjanderätter 2

Arrendeåtgärder (exkl. odl.lotter o 5
husv.platser)

15

5

10

25 1

5

5

5

5

5

4

rÖPINGS
KOMMUN

Utfall 2018 Budget
201 9

Budget
2A20

Verksamhet
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Kommunled ningsförvaltn ingen
Gustaf Olsson, Kvalitetssamordnare
0221-251 99, 073-699 60 64
gustaf. olsson@koping.se

Sara Schelin

Kommunchef

Kansliavdelninqen

Datum

2020-02-03 ?

Förslag till kontrollpunkter för kommunstyrelsens interna
kontroll 2020

Enligt riktlinjerna für intern kontroll överlämnas en bruttorisklista till
kommunstyrelsens arbetsutskott ft)r prioritering av kontrollpunkter för
kommunstyrelsens egna verksamheter. Efter prioritering påftirs punkterna i
kommunens internkontrollplan för beslut i kommunstyrelsen.

1/

Gustaf Olsson

Kvalitetssamordnare

PN
Si¿ilskiìils i let

2020 -02- 0 5

D

S,m{¿ûM

07

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Webbplats och e-post Bankgiro
www.kop¡ng.se 991-1215
kommunledning@koping.se

Org. nr
2't2000-2114





m
BRUTTORISKLISTA
Beslutad datum

I (2)
röp¡Ncs KoMMUN

Kommunstyrelsen

Bruttoris kl ista kom m u nstyrelsen i nte rn kontro I I p u n kter 2020

Beslutad av

Process

Uôr)

12

I

12

9

4

J

4

3

3

3

3

3

Kontroll av att inventering gjorts av arbetsuppgifter
som endast hanteras av en person och att rutiner vid

frånvaro finns för dessa uppgifter.

Kontroll av att registerförteckning finns och är

uppdaterad.

Kontroll att kontinuitetsplan finns for kritiska

verksamheter.

Uppföljning av statistik for sjukfrånvaro

Sårbarhet på grund av personberoende - Det

finns en risk att viktiga arbetsuppgifter utförs

av en person.

GDPR-Ofullständig efterlevnad av

Dataskyddsforord n in gen

Avsaknad av kontinuitetsplan för kritiska

verksamheter.

Sjukfrånvaro

G ranskni ngsområde/rutin/process Kontrollmoment ROV Riskvärde

Granskninqsområde/rutin/process
Kontrollmoment
Risk- och väsentl¡qhetsbedömn¡ng

områdelrutinen som ska
kontrollâktivitetenHär

bruttorisklista
till att la

Senast ändrat:

t\)



2 (2)

Risk- och väsentlighetsbedömning

Risk kan som sannolikheten för ett fel

Väsentlighet kan uttryckas som ekonomiska, politiska, tekniska, mänskliga och verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen eller för enskilda kommuninvånare, som kan uppstå

vid fel och brister i olika

U

- Det finns risk för att fel Sannolik - Det är möjligt att fel

att felobefi

Mycket sannolik - Det är mYcket
att felför att fel u

Osannolik - Risken är Praktiskt Mindre sannolik - Risken är liten Möjl

Försumbar - Konsekvensen av
ett fel är obetydlig för
intressenterna och kommunen.

Lindrig - Konsekvenserna av ett
fel uppfattas som litet för
intressenterna och kommunen.

Kännbar - Konsekvenser av ett
fel är av den arten att den
uppfattas som "besvärande" för
intressenterna och kommunen.

Mycket allvarligt - konsekvensen
av ett fel är så stor att felet inte får
inträffa.

Allvarlig - konsekvensen av ett fel
är så stor att felet inte bör inträffa.



+ KOPINCS KOMMUN

Samhällsbyggnadsförvaltn i ngen
Christina Schyberg, Ekolog
0221-253 17
christina.schyberg@koping. se

MISSIV

Dâtum

2A20-02-03
54cVår bete

Dnr
Er betockn¡ng

Kommunstyrelsen

Kommunens återrapportering av 2Aß års genomförande
av vatten my n d i g h eternas åtgä rds p rog ram 201 5-2021

fu ZOO0 antog medlemsländerna i EU ett ramdirektiv fÌir vatten. Direktivet
innebär en helhetssyn på vatten och ett systematiskt arbete fiir att bevara och
fijrbättra Europas sjöar, vaffendrag, kustvatten och grundvatten.

För varje cykel i vattenfÌlrvaltningen ska ett nytt åtgärdsprogram antas där

kommuner och olika statliga verk åläggs att inom sina ansvarsområden genomftira

olika typer av åtgärder fiir att ftirbättra vattenkvaliteten. Det nu gällande

åtgåirdsprogrammet är für a¡en 2Aß-2021. Åtgärdsprogrammet,
miljökvalitetsnormer och förvaltningsplaner är i vår landsdel beslutade av

vattendelegationen i Norra Östersjöns distrikt. Vattendelegationerna åir utsedda av

regeringen och beslutar därmed på dess uppdrag.

Enligt åtgåirdsprogrammets fÌlrsta punkt ska alla kommuner senast den 28 februari
varje år rapportera friregående års genomfürande av åtgärdsprogrammet till
vattenmyndigheterna. Rapporteringens syfte åir att säkerställa att
milj ökvalitetsnonnema uppnås för vattenfü rekomster inom myndigheternas och
kommunemas verksamhetsområden. Äterrapportering görs genom att svara på

frågor i ett webbformulär. Frågorna som gäller återrapportering fÌir fu 2Al9
awiker obetydligt från loregående år. Några nya frågor om PFOS och dioxiner
har dock kommit till. De svar som avgivits fran samhällsbyggnadsförvaltning och
VME har sammanställts och överlämnas härmed till kommunstyrelsen für
kåinnedom.

Samhällsbyggnadsñrvaltningen ldreslår att kommunstyrelsen noterar
informationen till protokollet.

Miljöenheten

øn/,
/11 +-

":,/lÁ,ubl;.¡çvL
Christina Schyberg

E[<olog

,flrf,
Linda Ëri

Miljöchef
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{

t
I
ô

Postadress
K0p¡ngs kommun
731 85 KÖp¡ng

Besöksâdrêsg Tel€fon
0221-250 0A

Fax

a221-253 78
Webbplatsoche-post Bânkgiro
www.koping.se 991-1215
samhallsbyggnad@koping.se

Org nr
212000-2114Kr¡st¡nêlundsvägen 4



Sa m ma nfattningssid a

Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2019

Här kan du se och skriva ut dina svar eller exportera/spara dem till en PDF

Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?

)a

l. Har miljökvalitetsnormerna för vatten använts som prioritering i kommunens
behovsutredning?

I behovsutredningen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

lnga svar

2. Ha¡ miljökvalitetsnormer för vatten använts som prioritering i planering av den egeninitierade
tillsynen i kommunens tillsynsplan?

I tillsynsplanen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

lnga svar

3. Hur många tillsynsobjekt av nedanstående verksamheter har kommunen tillsyn över?

Hämta uppgifterna om tillsynsbehov fràn kommunens behovsutredning enligt $6
m iljötil lsyn sförord n i ngen (20 I 1 -1 3).



Tillståndspliktig (B) djurhållning

Antalobjekt: 1

Artigt titlsynsbehov antal dagar: 3

Genomförd tillsyn, antaldagar: 3

Anmäln ingspliktig dj u rhålln i ng (C), uppskattat antal

Antalobjekt: 6

Artigt titlsynsbehov, antal dagar: 6

Genomförd tillsyn, antaldagar: 6

Djurhållning och/eller växtodling (U), uppskattat antal

Antalobjekt:

Arligt tillsynsbehov, antal dagar:

Genomförd tillsyn, antal dagar:

230

28

0

Hästgård* u pps kattat antal
* Hästgàrdar med mer än 10 hästar utanför känsligt omrâde och mer än 2 hästar ikänsligt omràde enligt

kraven pà tät lagring av gödsel.

Antalobjekt: 85

Arligt tillsynsbehov, antal dagar: 10

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

Avloppsreningsanläggning >2000 pe

Antalobjekt: 1

Arligt tillsynsbehov, antal dagar: 8

Genomförd tillsyn, antaldagar: I



Avlopps renin gsan läggn in g 26-200 pe, uppskattat antal

Avloppsreningsanläggning >200 pe

Antalobjekt: 0

Arligt tittsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antaldagar: 0

Antalobjekt: 4

Arligt titlsynsbehov, antal dagar: 4

Genomförd tillsyn, antaldagar: 4

Avloppsledningsnät*

"Med avloppsledningsnäf ayses sàdana som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna

vattentjänster och hörande till avloppsreningsanläggning. Verksamhetsutövare kan ha etVflera

avloppsledningsnät som leder till en/flera avloppsreningsanläggningar (se även Bilaga 1 i
Naturvàrdsverkets vägledning 201 6: 8).

Antalobjekt: 1

Arligt tillsynsbehov, antal dagar: 2

Genomförd tillsyn, antal dagar: 2

Små avlopp <25 pe, uppskattat antal

Antalobjekt:

Arligt tittsynsbehov, antal dagar:

Genomförd tillsyn, antal dagar:

1913

190

10



Vattenskyddsområde allmänna*
*lJnder förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen fràn länsstyrelsen

Antalobjekt: 2

Artigt tillsynsbehov, antal dagar: 1

Genomförd tillsyn, antaldagar: 1

Verksam het (åtgärd 5) Vattenskyddsom råde enski lda*
*lJnder förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen fràn länsstyrelsen

Antalobjekt: 0

Artigt titlsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antaldagar: 0

4. Tas hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av:

a. jordbruksverksamheter enligt âtgârd 2?

Ja

Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att minska näringsläckage

vidtagits?

Kontroll av att besprutning inte sker för nära vattendrag. Kontroll av att gödselhanteringen är

tillfredställande.

b. Avloppsledningsnät och avloppsreningsverk enligt åtgärd 3?

Ja

Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen av

näringsämnen, prioriterade och särskilt förorenade ämnen vidtagits?

Hänsyn till miljökvalitetsnormerna tas vid tillståndsprövning. Tillsynen genomförs för att säkerställa att

villkoren i tillståndet följs.



c. Enskilda avlopp enligt åtgärd 3?

Ja

Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen av
kväve och fosfor vidtagits?

I närheten av natura 2000-områden får länsstyrelsen remiss innan tillstånd för avloppsanläggning
ges. lbland ställs krav på exra polersteg om recipienten är känslig.

5. Tillämpar kommunen krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

Hög skyddsnivå för fosfor, ej för kväve

6. Hur många större enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller producerael0
m3/dygn) finns det totalt inom kommunen?

Ange antal eller ange'Vet ej": 0

7. Hur många av de större enskilda vattentäkterna har någon form av skydd?
(vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken, lokala skyddsföreskrifter, annat)

Ange antal: 0

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

lnga svar

8. Pågår/planeras arbete för att skydda enskilda vattentäkter (som försörier >50 personer eller
har ett uttag på mer än l0 m3/dygn) till exempel genom vattenskyddsområden med tillhörande
föreskrifter eller genom lokala hälsoskyddsföreskrifter?

Nej



Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

Vi har inga sådana vattentäkter:

11. Hur många aktiva vattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.

Ange antal: 5

Av de vattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har
vattenskyddsområde?

Ange antal: 4

12. Hur många reserwattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.

Ange antal: 2

Av de reserwattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har
vattenskyddsområde?

Ange antal: 2

13. Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, tex i regional vattenförsöriningsplan,
vattenplan eller motsvarande?

Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

Det finns in gen region al vattenförsörjningsplan.

Om ja på fråga 8, arbetar kommunen med att skydda dem?

lnga svar



14. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att ta fram
vattenskyddsområde?

Ja

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

Förslag är inlämnat till länsstyrelsen för fastställelse.

15. Hur många av kommunens befintliga vattenskyddsområden är beslutade före miljöbalkens
ikraftträdande (l januari 1999)?

Ange antal: 2

16. Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen giort en

översyn av vattens kyddsområdens föres krifter och/eller avg ränsni n ga r för
vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (l ianuari 1999)?

Ja

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

17. Hur många av de befintliga vattenskyddsområdena behöver revideras för att uppnå ett
tillfredsställande skydd?

Ange antal: 2

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

Arbetet med att revidera befintliga vattenskyddsområden med föreskrifter är påbörjat.

Arbetet med att revidera befintliga vattenskyddsområden med föreskrifter är påbörjat.

18. Hur många av kommunens aktiva vattentäkter har tillstånd för vattenuttag?

Ange antal: 5



Pågår eller planeras arbete med att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens
vattentäkúer?

Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

Nu har samtliga vattentäkter tillstånd

19. Har kommunen inarbetat den regionala vattenförsöriningsplanen i översiktsplanen enligt
åtgärd 5d?

Regional vattenförsörjningsplan saknas

Hur används den regionala vattenförsöriningsplanen i kommunens översikts- och
detaljplanering?

a. Som ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan

Nej

b. Som en fristående del som ger underlag till översiktsplanen

Nej

c. Som en ingående delav kommunens VA-plan

Nej

d. Som en fristående del som ger underlag till kommunens VA-plan

Nej

e. Genom en vattenöversikt

Nej

f. Genom en vattenplan

Nej



Annat:

lnga svar

20. Har kommunen genomfört en miljöbedömning av översiktsplanen där nitagit med

mi ljökvalitetsnormer för vatten?

)a

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta

Det gjordes till nu gällande översiktsplan. lnget aktuellt sådant arbete just nu.

21. Har kommunen tagit hänsyn till åtgärdsbehov som finns ¡ VISS för de vattenförekomster som
berörs av översiktsplanen?

Nej

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

Översiktsplanen tar upp arbetet med vattenförekomsterna på en väldigt generell nivå och pekar inte

på specifika åtgärder för specifika vattendrag. Däremot utförs vissa åtgärder för att förbättra status

men kommunen saknar en handlingsplan kopplat till vattenförekomsterna.

22. Har kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten för vattenförekomster och
avrinningsområden som berörs av översiktsplanen?

Ja

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

Kommunen har en VA-plan som medfört utbyggnad av kommunalt VA tillflera byar längs

mälarstranden.

23. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till arbetet med gällande översiktsplan för att
följa miliökvalitetsnormerna för vatten?

lnga svar



Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

Vi förstår inte skillnaden på fråga 22 och 23

24. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till detaljplanearbetet för att följa
mi ljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta:

M iljökval itetsnormerna behandlas alltid i detaljplanearbetet.

25.Har kommunen en vatten- och avloppsvattenplan ienlighet med åtgärd 7?

)a

Om ja (alternativt att planen är under framtagande), har kommunen tagit hänsyn till
miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster vid framtagandet av vatten- och
avloppsvattenplanen?

Ja

Om ja, förklara kortfattat hur:

Vattenförekomsterna är beskrivna och med i prioritering av områden.

Om ja, vilken omfattning har planen?

Endast kommunalVA-försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster 12O06:412)

26. Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att
begränsa utsläpp till vattenmiljöer? Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.

Under framtagande

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta samt länka till planen/strategin/policyn:

Ett samarbete mellan tekniska kontoret (VA och gata park), mark och exploatering, miljökontoret och

planenheten med hjälp av konsult.



Om ja, har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats vid framtagandet av
dagvatten planen/strateg i n/policyn ?

Ja

Om ja, förklara kortfattat hur:

Arbete pågår.

V̂ATT€ N IIJIYN D I € H €T€ R N A
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Tekniska kontoret
Joshua Bender, Gatu- och parkchef
joshua.bender@koping.se
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Kommunstyrelsen
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Svar an gående med borgarförs lag - g u pp/hasti g hets beg räns n i n g på
Ringvägen, dnr KS 2019/593

Köpings kommun har fått i uppdrag atf yttra sig över ett medborgarft)rslag från
Caroline Pettersson med önskemål om gupp eller något som får ner hastigheten på

övergångsstället i korsningen Ringvägen/Ullvileden. Caroline Pettersson foreslar
gupp eller bulor vid övergångsstället på grund av höga hastigheter och
buskörning.

Både Ringvägen och Ullvileden är huvudgator med högsta tillåtna hastighet 50

km/tim. Trafiken utgörs i huvudsak av trafik till och från bostadsområden i
sydvästra delen av Köping, exempelvis Ullvi Backar, Skogstorp och Skogslund.
En separat gang- och cykelbana finns längs både Ringvägen och Ullvileden.
Gang- och cykelbanan korsar Ringvägen nordost om Ullvileden, i den 9O-gradiga
kurvan dåir Ullvileden möter Ringvägen.

Eftersom korsningen är en 9O-gradig kurva bör utformningen medftlra låg
hastighet. Kommunen har nyligen gjort trafikmätningar som bekräftar detta. Vid
den senaste trafikmätningen2l2} på Ullvileden ca 50 meter från korsningen med
Ringvägen uppgick den totala trafikmåingden till ca2 350 fordon per dygn.
Medelhastigheten var 34 km/tim och 85-percentilen var 37 km/tim vilket innebär
att 85 procent av fordonen körde 37 km/tim eller lägre. Med tanke pä att
mätutrustningen var placerad innan de flesta fordonen började inbromsningen kan
vi konstatera att utformningen har den önskade effekten på hastigheten.

TyvÈirr fürekommer det att enstaka bilister genar över korsningen i högre hastighet
än vad som är lämpligt, vilket vi bedömer som buskörning.

Köpings kommun ftireslår refuger både på Ringvägen och Ullvileden für att styra
trafiken på rätt sida i korsningen. Detta kommer att sänka hastigheten ytterligare
och minska möjligheten till buskörning. Förslaget är inlagt på kommunens lista
över planerade trafiksäkerhetsåtgtirder.

Bender Christer Nordling
Teknisk chef- och parkchef

Gatu- och Parkavdelninoen
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon
022',t-250 00

Fax
022't-25336

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
tekniska.kontoret@koping.se

Org. nr
212000-2114Kristinelundsvägen 4
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Valnämnden

För kännedom
Kommunfullmäktige

Granskning av valnämndens verksamhet

Köping kommuns revisorer har genomfört en granskning av valnämndens verksamhet
Uppdraget ingår i revisionsplanen für är 2019.

Syftet med proj ekt et âr att granska valnämndens forberedelser inför EU-valet 2019 ,
vilken organisation som byggts upp och vilka rutiner och processer som tillämpats i
samband med valet. Ett vidare syfte är att bedöma hur ändamålsenligt arbetet och
förberedelserna varit.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens
förberedelser, organisation, rutiner och processer inför Europaparlamentsvalet2019 i
huvudsak vad ändamålsenligt. Dock bedömer vi att organiseringen, planeringen och
genomforandet av valet i fÌir stor utsträckning är beroende av tidigare erfarenheter och
nyckelpersoner och organisationen saknar i stor utsträckning rutinbeskrivningar.

Mot bakgrund av genomför granskning rekommenderar vi valnämnden att:

. Säkerställa att en rutinbeskrivning avseende avvikelsehantering tas fram.

. Säkerställa att ett samlat styrdokument tas fram. Styrdokumentet bör tydliggöra
valprocessens delmoment, ansvar och roller.

r Ta initiativ till att kommunfullmäktige reviderar valnämndens reglemente.

Förutom ovanstående rekommendationer vill vi särskilt framflora att tillgängligheten
måste säkerställas i vallokalerna och att det måste tydliggöras vem som har ansvar flor

att åtgärda lokalerna om man konstatera att tillgängligheten brister.

D en b ifo gade rapporte n har antagits vid revis ions s ammantrâdet 20 | 9 -I2 -I7 .

Kommunrevisionen överlämnar rapporten till Valnämnden och begär svar senast

den 28 februari 2020 pä vilka åtgärder nämnderna har för avsikf att vidta med anledning
av granskningen och de synpunkter och rekommendationer som lämnas i rapporten.

För kommunrevisionen i Kcipings kommun
.4

ø)/ø¿*'
Hans Andersson
Sammankallande i revisionen

Lennart Engman
Ledamot i revisionen
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Köpings kommun
Granskning av valnämndens verksamhet
2019-11-18

Sammanfattning
Vi har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska valnämndens
verksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för ër 2019.

Syftet med projektet är att granska valnämndens förberedelser inför EU-valet 2019,
vilken organisation som byggts upp och vilka rutiner och processer som tillämpats i

samband med valet. Ett vidare syfte är att bedöma hur ändamålsenligt arbetet och
förberedelserna varit.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att nämndens
förberedelser, organisation, rutiner och processer inför Europaparlamentsvalet 2019 i

huvudsak vad ändamålsenligt. Dock bedömer vi att organiseringen, planeringen och
genomförandet av valet iför stor utsträckning är beroende av tidigare erfarenheter och
nyckelpersoner och organisationen saknar i stor utsträckning rutinbeskrivningar.

Mot bakgrund av genomför granskning rekommenderar vi valnämnden att:

o Säkerställa att en rutinbeskrivning avseende avvikelsehantering tas fram.

o Säkerställa att ett samlat styrdokument tas fram. Styrdokumentet bör
tydliggöra valprocessens delmoment, ansvar och roller.

o Ta initiativ till att kommunfullmäktige reviderar valnämndens reglemente.

Bakgrund
Vi har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska valnämndens
verksamhet. Uppdraget ingår i revisionsplanen för är 2019.

Valnämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val i kommunen vart fjärde år,
(riksdag, landsting och kommunfullmäktige), val till Europaparlamentet vart femte år
samt folkomröstningar.

Valnämnden är en neutral lokal myndighet med uppdraget att planera och genomföra
ett tillgängligt val. De praktiska delarna består i att se till att det finns vallokaler,
röstmottagare och material. Vidare ansvarar valnämnden för utbildning av röstmottagarna.

Utifrån en demokratisk synpunkt är det viktigt att det finns tillräckliga förutsättningar och
tillräckliga resurser för att valen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt och
smidigt sätt.

Syfte, rev¡sionsfråga och avgränsning
Syftet med projektet är att granska valnämndens förberedelser inför EU-valet 2019 och
vilken organisation som byggts upp och vilka rutiner och processer som tillämpats i

samband med valet. Ett vidare syfte är att bedöma hur ändamålsenligt arbetet och
förberedelserna varit.

@ 2019 KPMG AB. All rights reserved.
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2.3

Köpings kommun
Granskning av valnämndens verksamhet
2019-11-18

Följande avser rapporten besvara:
. Fanns det aktuella styrdokument för valnämndens verksamhet?
. Fanns en tillräcklig organisation i kommunen för att hantera valet den 26 ma1

2019?
. Fanns det en dokumenterad planering inför valet som kronologiskt beskriver

förberedelserna, arbetet i samband med valet samt vad som ska göras efter
valet?

. Fanns det rutiner för rekrytering av röstmottagare?

. Fanns det tillräckligt med röstmottagare isamband med valet?

. Fanns det en ändamålsenlig struktur avseende val av lokaler vid förtidsröstning
samt ordinarie vallokaler? (planering, säkerhetsåtgärder, tillgänglighet mm.)

. Hur har valnämnden tillgodosett mójligheterna till föñidsröstning?

. Hur har förlidsröster och dokument av sekretesskaraktär hanterats?

. Fanns det rutiner for awikelsehantering vid eventuella awikelser?

. Erhöll röstmottagarna tillräcklig utbildning och information i god tid före valet?

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

. Vallag, (2005:837)

. Valförordning, (2005:874)

. Kommunallagen

. lnterna styrdokument

Metod
Granskningen har genomförts genom :

- Dokumentstudier av

- Valnämndens reglemente (antaget 1992-03-30)

- Viktiga datum Köpings kommun

- Valnämndens protokoll under 2019

- lntervjuer har genomförts med

- Kanslichef
- Kommunsekreterare

- Valnämndensordförande

Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktagranska rapporten

@ 2019 KPMG AB. All rlghls reserued.
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Köpings kommun
Granskning av valnämndens verksamhet
2019-11-18

Resultat av granskningen

Styrande dokument

Fanns det aktuella styrdokument för valnämndens verksamhet?

För granskningen har vi tagit del av valnämndens reglemente, daterat 1992-03-30. I

reglementet beskrivs valnämndens uppgift, de lagar och föreskrifter som styr
nämndens uppdrag samt nämndens organisation.

Vid granskningen framkom att nämnden inte antagit en delegeringsförteckning och

istället tas alla beslut av nämnden.

Bedömning

Vi kan konstatera att valnämnden reglemente inte uppdaterats utifrån den nya
kommunalla gen (2017725), vallagen (2005:837) samt valförordningen (2005:874).
Däremot kan vi inte finna några felaktiga laghänvisningar i reglementet. Utöver
reglementet finns inga styrande dokument.

Organisation

Fanns en tillräcklig organisation i kommunen för att hantera valet den 26
ma¡ 2019?

I Köpings kommun har valnämnden det övergripande ansvaret för genomförandet av
val. Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden genomförde tre
sammanträden inför Europaparlamentsvalet. Nämnden beslutade på sitt sammanträde
2019-02-18 att utse kommunens valkansli. Enligt intervjuade genomför valnämnden ett
sammanträde där viktiga beslut inför valarbetet tas samt delegerar uppgifter till

tjänstemännen. Efter Europaparlamentsvalet har nämnden sammanträtt en gång där
de följde upp arbetet, vad som gick bra, mindre bra och vad de kan förändra till nästa
val.

Det är personalen på kansliavdelningen inom kommunledningsförvaltningen hade i

uppdrag att förbereda inför och genomföra valet i maj 2019. Tre personer arbetar på

kansliavdelningen och till sin hjälp anställdes även en projektanställd från januari 2019
fram till valet. Den projektanställde arbetade endast med valet och hade enligt
intervjuade ett helhetsgrepp över processen. Den projektanställde valde dock att
avsluta sin tjänst innan valet, vilket enligt intervjuade skapade en osäkerhet över roller
och ansvar i organisationen.

Då arbetsbelastningen blev hög under tiden för förtidsröstning fram till valet hjälpte
flertalet andra anställda till, med att exempelvis räkna förtidsröster.

Vid intervjuer framkom att trots det var hög arbetsbelastning för personalen var
organisationen tillräcklig för att hantera valet.

@ 2019 KPMG AB. All rights reserved.
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3.2.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

3.4.1

Köpings kommun
Granskning av valnämndens verksamhet
2019-11-18

Bedömning

Utifrån granskningen bedömer vi att det fanns en tillräcklig organisat¡on i kommunen för
att hantera valet till Europaparlamentet i maj 2019.

Planering

Fanns det en dokumenterad planering inför valet som kronologiskt
beskriver förberedelserna, arbetet i samband med valet samt vad som ska
göras efter valet?

För granskningen har vi tagit del av dokumentel Viktiga datum Köpings kommun som
användes vid planeringen och genomförandet av Europaparlamentsvalet 2019. I

dokumentet finns valkalendern där tidpunkter för olika händelser för valet men också
specifika datum för aktiviteter som ska genomföras i Köpings kommun. I dokumentet
beskrivs bland annat transporterna av valmaterial, bemanningen för valdagsarbetet,
kontaktuppgifter till röstmottagare i respektive valdistrikt och för förtidsröstningen.
lntervjuade uppger att det var den projektanställda som tog fram dokumentet och följde
upp aktiviteterna tills att hon avslutade sin tjänst.

Utöver detta dokument finns ingen dokumenterad planering. Vid intervjuerframkom att
Valmyndigheten löpande skickar ut nyhetsbrev, tidsplan och riktlinjer för valarbetet.
I ntervj uade u pplever informationen från valmyndig heten tillsammans med
Köpingsanpassade dokumentet var tillräckligt i arbetet inför valet till Europaparlamentet
2019. Viktiga datum Köpings kommun och Valmyndighetens information följdes upp vid

respektive nämndssammanträde innan valet.

Vid intervjuer framkom att tidigare kanslichefer efter varje val sparat information på

kommunens intranät. Där kan personalen ta lärdom av tidigare erfarenheter samt ta del

av tips och råd.

Bedömning

Det finns en dokumenterad planering som beskriver kronologiskt beskriver
förberedelserna inför valet Europaparlamentsvalet 2019. Utöver detta dokument finns
inga beslutade rutiner. Utifrån den iakttagelser gör vi bedömningen att genomförandet
av valet i stor utsträckning genomfördes utifrån kunskap hos nyckelpersoner snarare
än upprättade rutinbeskrivningar som tydligt beskriver roller, ansvar och aktiviteter.

Rekrytering och bemanning

Fanns det rutiner för rekryter¡ng av röstmottagare?

Det finns ingen dokumenterad rutin för rekrytering av röstmottagare. Däremot anges i

dokumentet Viktiga datum Köpings kommun datum när annonsering efter
röstmottagare ska ske. Vid intervjuer framkom att tidigare listor på röstmottagare ligger
till grund för rekrytering. Kansliavdelningen har under flertalet år publicerat en annons i

den lokala tidningen för att rekrytera röstmottagare. lnför Europaparlamentsvalet valde

@ 2019 KPMG AB. All rights reserved.
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

Köpings kommun
Granskning av valnämndens verksamhet
2019-11-18

kansliavdelningen att även publicera ett inlägg på kommunens officiella Facebooksida
för att nå ut till ännu fler medborgare, vilket enligt intervjuade gav ett gott resultat.

Fanns det tillräckligt med röstmottagare ¡ samband med valet?

Vid intervjuer framkom att kansliavdelningens val att publicera ett inlägg på

kommunens officiella Facebooksida var mycket lyckat då det ledde till att kommunen
fick rekryterat tillräckligt med röstmottagare. Via Facebookannonsen fick
kansliavdelningen in flera ansökningar om att bli röstmottagare och det ledde enligt
intervjuade till att det blev en bra blandning av yngre och äldre personer, personer med
annan kulturell bakgrund samt personer som behärskar andra språk som agerade som
röstmottagare.

Under Europaparlamentsvalet arbetade ungefär 120 personer som röstmottagare
varav 50 personer för första gången arbetade under ett val. Enligt intervjuade arbetade
sammanlagt 4-B röstmottagare i varje lokal, vilket är över den gräns som anges i

vallagen.

Erhöll röstmottagarna tillräcklig utbildning och information i god tid före
valet?

Alla nya röstmottagare genomgick en utbildning där personalfrån kommunens
kansliavdelning presenterade valmyndighetens utbildningsmaterial och deltagarna fick
möjlighet att ställa frågor. Av valnämndens protokoll från 2019-03-07 framgår det att
utbildningen hölls vid två tillfällen, den 9 och 14 maj. Kansliavdelningen valde att hålla
utbildningstillfällena relativt nära valdagen så att röstmottagarna inte skulle riskera att
glömma information. Vid intervjuer framkom att alla nya röstmottagare genomfört
utbildningen, vilket följdes upp vid respektive utbildningstillfälle. Alla röstmottagare har
genomfört Valmyndighetens webbutbildning.

Efter utbildningen som genomfördes före valet 2018 skickade kansliavdelningen ut en

enkät för att samla in synpunkter. Utifrån svarsresultatet anordnades under våren ett
extra utbildningstillfälle för ordförande och vice ordförande i respektive vallokal. lngen
uppföljning har genomförts utifrån utbildningstillfällena inför Europaparlamentsvalet
2019.

Bedömning

Utöver dokumentet Viktiga datum Köpings kommun där datum för annonsering anges
finns ingen särskild fastställd rutin för rekrytering av röstmottagare. Vid granskningen
framkom det att det fanns tillräckligt med röstmottagare vid valet i maj 2019. Vi ser att
kansliavdelningen följer upp att alla röstmottagare genomgått utbildningen. Vi gör
bedömningen att röstmottagarna fått en tillräcklig utbildning utifrån att
utbildningsmaterialet kom från Valmyndigheten.

@ 2019 KPMG AB. All rights reserved.
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3.5.1

3.5.2

3.6

3.6.1

Köpings kommun
Granskning av valnämndens verksamhet
2019-11-18

3.5 Lokaler

Fanns det en ändamålsenl¡g struktur avseende val av lokaler vid
förtidsröstning samt ordinarie vallokaler? (planering, säkerhetsåtgärder,
tillgänglighet mm.)

För att genomföra Europaparlamentsvalet 2019 användes 13 vallokaler och tre
förtidsröstningslokaler. Valnämnden fastställde vallokalerna vid sitt sammanträde 20'19-
02-18. Kommunens säkerhetssamordnare inspekterade tillsammans med personalfrån
kansliavdelningen alla vallokaler utifrån ett tillgänglighets- och säkerhetsperspektiv.
Utifrån genomgången beslutade valnämnden att byta vallokal i ett valdistrikt.

lntervjuade uppger att kommunen till stora delar använder samma lokaler som vid
tidigare val, vilket gör att det är lätt att hitta lämpliga lokaler. Nytt från föregående val är
att valhemligheten förstärkts vilket innebar att kommunen innan valet till
Europaparlamentet fick köpa in skärmar och säkerställa att det inte fanns någon insyn
från fönster.

Bedömning

Vid granskningen framkommer att kommunen i stort sett använder samma vallokaler
som vid tidigare val. lnventering utifrån ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv har
genomförts och resultatet ledde till att en lokal byttes ut. Vi kan dock inte utifrån
mottagen dokumentation eller intervjuer avgöra/säkerställa att arbetssättet var
strukturerat.

Förtidsröstning och hanter¡ng

Hur har valnämnden tillgodosett möjligheterna till förtidsröstning?

På valnämndens sammanträde 2019-02-18 beslutade nämnden att fastställa
fortidsröstningslokaler samt öppettider för dessa. Kommuninvånarna fick möjlighet att
förtidsrösta på tre platser i kommunen, i rådhuset och biblioteket i Köping samt
biblioteket i Kolsva under perioden 2019-05-08 - 2019-05-26. Förtidsröstningslokalen i

Rådhuset hade öppettider varje dag och de övriga två lokalerna måndag till fredag.

3.6.2 Hur har föñidsröster och dokument av sekretesskaraktär hanterats?

Enligt intervjuade ansvarar personalen på kansliavdelningen för transporteringen av
förtidsröster till kansliet på kommunhuset. De är alltid två personer som transporterar
och hanterar förtidsrösterna innan kanslichefen skriver in förtidsrösterna i

valmyndighetens poftal och därefter förvaras rösterna inlåsta i kommunens arkiv.
Förtidsrösterna sorteras i arkivet utifrån valdistrikt i kartonger som förseglas med
antalet röster noterat på kartongen. På valdagen kör personalen två och två, utifrån ett
körschema ut fortidsrösterna till respektive vallokal där ordförande för vallokalen mottar
rösterna, undertecknar att sigillet är ouppbrutet och räknar att antalet röster i kartongen
överensstämmer med noteringen på kartongen.

@ 20 19 KPMG AB. All rights reserved.
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3.6.3

3.7

3.7.1

3.7.2

Köpings kommun
Granskning av valnämndens verksamhet
2019-11-18

Enligt intervjuade sker hanteringen av förtidsröster enligt Länsstyrelsen Västmanlands
föreskrifter.

Bedömning

Vår bedömning är att valnämnden tillgodosett möjligheterna iill förtidsröstning genom
att erhålla tre vallokaler med generösa öppettider. Det är kansliavdelningens ansvar att
hantera och transportera förtidsröster. Vi har för granskningen inte tagit del av någon
rutin där det framkommer hur hanteringen och transporten ska gå till.

Awikelsehantering

Fanns det rutiner för awikelsehantering vid eventuella awikelser?

Vid intervjuer framkommer att det inte finns dokumenterade rutiner eller annan
dokumentation till stöd vid eventuell avvikelse. För exempelvis röster som
röstmottagare i vallokalen inte kan ta ställning till om de är giltiga samlas in av
personalen vid kansliavdelningen och därefter tar kanslichefen ställning till dessa. Alla
valsedlar transporteras till Länsstyrelsen på måndag morgon. Eventuellt fortfarande
underkända rösteritveksamma röster granskas ytterligare en gång hos länsstyrelsen.

Vid utbildningstillfället för röstmottagare samt det extra utbildningstillfället för
ordförande och vice ordförande i respektive vallokal berördes om åtgärder som ska
vidtas vid eventuella avvikelser.

Bedömning

Vi bedömer att det ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv är en klar brist att det saknas
rutin eller annan dokumentation som stöd för awikelsehantering. Vi anser därför att en

rutinbeskrivning avseende awikelsehantering bör arbetas fram.

Svar på revisionsfrågor
Utifrån de frågeställningar som legat till grund for granskningen konstaterar vi följande:

- Fanns det aktuella styrdokument för valnämndens verksamhet?

Vi bedömer att det fanns styrdokument, genom nämndens reglemente för
nämndens verksamhet. Däremot bör reglementet revideras utifrån nya lagar.

- Fanns en tillräcklig organisation i kommunen för att hantera valet den 26 mai
2019?

Ja, men den bedöms ifor stor utsträckning baseras på tidigare erfarenheter och
personrelationer med nyckelfunktioner och iför liten utsträckning utgå ifrån en
sammanhållen processbeskrivning som tydligt beskriver roller, ansvar och
aktiviteter.

@ 20'19 KPMG AB. All rìghts reserved.
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Köpings kommun
Granskning av valnämndens verksamhet
2019-11-18

- Fanns det en dokumenterad planering ¡nför valet som kronologiskt beskriver
förberedelserna, arbetet i samband med valet samt vad som ska göras efter
valet?
Det finns en dokumenterad planering som kronologiskt beskriver förberedelserna
inför valet. Utöver detta dokument finns inga beslutade rutiner. Utifrån den
iakttagelser gör vi bedömningen att genomförandet av valet i stor utsträckning
genomfördes utifrån kunskap hos nyckelpersoner snarare än upprättade
rutinbeskrivningar som tydligt beskriver roller, ansvar och aktiviteter.

- Fanns det rutiner för rekrytering av röstmottagare?

Nej, det saknas en särskilt utpekad rutin för detta. I Viktiga datum Köpings kommun
anges när i tiden annonsering för rekrytering av róstmottagare ska ske.

- Fanns det tillräckligt med röstmottagare i samband med valet?
Enligt vår granskning fanns det tillräckligt med valförrättare vid årets val.

- Erhöll röstmottagarna tillräcklig utbildning och information i god tid före
valet?
Vi gör bedömningen att röstmottagarna fått en tillräcklig utbildning utifrån att
utbildn in gsmaterialet kom från Val mynd ig heten.

- Fanns det en ändamålsenlig struktur, avseende ex. säkerhetsåtgärder,
tillgänglighet, etc., när det gäller val av lokaler vid förtidsröstning samt
ordinarie vallokaler?
Vid granskningen framkommer att kommunen i stort sett använder samma
vallokaler som vid tidigare val. lnventering utifrån ett säkerhets- och
tillgänglighetsperspektiv har genomförts och resultatet ledde till att en lokal byttes
ut. Vi kan dock inte utifrån mottagen dokumentation eller intervjuer
avg öra/sä kerstäl I a att arbetssättet var stru ktu re rat.

- Hur har valnämnden tillgodosett möjligheterna till förtidsröstning?

Valnämnden har tillgodosett möjligheterna till förtidsröstning genom att
tillhandahålla tre lokaler med generösa öppettider.

- Hur har förtidsröster och dokument av sekretesskaraktär hanterats?
Det är kansliavdelningens ansvar att hantera och transportera förtidsröster. Vi har
för granskningen inte tagit del av någon rutin där det framkommer hur hanteringen
och transporten ska gå till, hanteringen sker utifrån valmyndighetens direktiv.

- Fanns det rutiner för awikelsehantering vid eventuella awikelser?
Nej, vi bedömer att det är en brist att det saknas rutin eller annan dokumentation
som stöd för awikelsehantering.

@ 2019 KPIVIG AB. All rights reserued.
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Köpings kommun
Granskning av valnämndens verksamhet
2019-11-18

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att valnämndens
förberedelser, organisation, rutiner och processer inför Europaparlamentsvalet 2019 i

huvudsak vad ändamålsenligt. Dock bedömer vi att organiseringen, planeringen och
genomförandet av valet i för stor utsträckning är beroende av tidigare erfarenheter och
nyckelpersoner och organisationen saknar i stor utsträckning rutinbeskrivningar.

Mot bakgrund av genomför granskning rekommenderar vi valnämnden att:

o Säkerställa att en rutinbeskrivning avseende awikelsehantering tas fram.

o Säkerställa att ett samlat styrdokument tas fram. Styrdokumentet bör
tydliggöra valprocessens delmoment, ansvar och roller.

o Ta initiativ till att kommunfullmäktige reviderar valnämndens reglemente.

Datum som ovan

KPMG AB

Karin Helin-Lindkvist
Certif ie ra d ko m m u n a I reviso r

Linnéa Grönvold
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumeniet angiven uppdragsgivare och är baseral på det särskilda uppdrag som är avtâlat
mellan KPMG AB och uppdragsgìvaren. KPMG AB tar inte ânsvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. lnformationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handlìng hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretessìagen samt i

tryckf rihetsförord nin gen.

@ 2019 KPMG AB. All rights reserved.
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Kommunrevisionen

Till
Utbildningsnämnden

För kännedom
Kommunfullmäktige

Granskning av grundskolans måluppfyllelse

Köping kommuns revisorer har genomfort en granskning av kunskapsresultaten i
grundskolan och utvecklingen av desamma under de senaste åren. Granskning syftar

också till att bedöma om nämndens styrning är tillfredsställande flor att eleverna i
grundskolan ska nå målen for utbildningen.

Uppdraget ingår i revisionsplanen for år 2019.

Granskningen visar att knappt 75 procent av elevema uppnådde kunskapskraven i alla

ämnen och närmare 90 procent blev behöriga till gymnasieskolan efter avslutad

grundskola 2019.

Den totala kostnaden per elev och år i grundskolan i Köpings kommun ligger på drygt

103 tkf, vilket är lägre än snittet i både kommungrupp och rike. Särskilt läg árr

kostnaderna lor lokaler, undervisning och elevhälsa.

Utbildningsnämnden beslutar om fordelning av resurser per skolform och fÌirdelning av

central elevhälsas insatser. Nämndens presidium, skolchef och grundskolechef anser att

resurser fürdelas efter elevers olika forutsättningar och behov.
Resursfiirdelningsmodellen ska dock ses över, efter att Skolinspektionen har haft

synpunkter.

Vi bedömer att nämndens resursftirdelningsmodell, rätt använd, skulle kunna beakta

elevers olika forutsättningar och behov. I intervjuer har dock framgått att den resurs som

är avsatt fijr att beakta enheternas olika ftirutsättningar i stort fordelas på samma sätt år

från år.

I granskningen framkommer vidare att det inte är säkerställt att alla elever får det

särskilda stöd som de behöver. Det gäller särskilt studiehandledning på modersmål.

På huvudmannanivå redovisas årligen kunskapsresultaten i grundskolan i en

Kvalitetsrapport, som också är arbetsplan for läsåret 201912020.

Vi bedömer att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete, men konstaterat att
analysarbetet behöver utvecklas och åtgärder att vidtas flortydligas. Huwdmannen kan

stärka styrningen av kvalitetsarbetet genom riktlinjer. Eftersom kvalitetsarbetet har

bedrivits på olika sätt i Köping respektive Kolsva fînns det forutsättningar att skapa en

modell som utgår från de bästa delama i de båda modellerna.

I Ullvigymnasiets kvalitetsrapport fiiljs utbildningen på skolan upp, men det görs ingen

upploljning av andra elevers måluppfyllelse än de som är inskrivna på skolan vid
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Kommunrevisionen

nationellt program eller introduktionsprogram, även om ansvaret for kommunens alla

elever i åldrarna 16-19 är ligger på gymnasieskolan.

Det är angeläget att verksamheten inom och måluppfyllelsen for aktivitetsansvaret foljs

upp så utt tä*ptigu individuella åtgärder erbjuds som motiverar ungdomen att påbörja

eller slutflora utbildningen. Det göis inte idag. Vi bedömer också att hemkommunen kan

stärka uppfoljningen av elever hos andra huwdmän genom upprättande av riktlinjer'

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns brister i

utbildningsnämndens styming a-v grundskolan och uppftiljning av elever och ungdomar

som har lämnat grundskolan.

Vi bedömer att utbildningsnämnden

- ska fordela resurser efter elevers olika forutsättningar och behov. (2 kap. 8 b $
SkolL)

- ska tillse att elever i behov av studiehandledning på modersmål får det. (5 kap. 4 $

skolflorordningen, 20 1 1 : 1 85)

- ska folj a upp kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. (4 kap . 3 , 5 -7 $ $ och 29

kap. 9 $ SkolL)

-bör besluta om riktlinje for det systematiska kvalitetsarbetet och i denna inkludera

upploljning av kommunens elever i gymnasieskola anordnad av annan huvudman, i

vilken det bör framgå vilka krav på återkoppling som hemkommunen forutsätter att

den får samt hur frånvaron ska hanteras inom lorvaltning och rapporteras till nämnd.

(15 kap. ls $ Skoll.)

-bör folja upp att elever i behov av särskilt stöd får det. (3 kap' 7 $ 3 st. Skoll)

-bör lolja upp befintliga lokaler i forhållande till behov av lokalyta och funktion på

kort och lång sikt.

Den bifo gade rapporte n har antagits vid revisions sammanträdet 2020 -0 I -21 .

Kommunrevisionen överlämnar rapporten till Utbildningsnämnden och begär svar

senast den 31 mars februari 2020 påtvilka åtgärder nämnden har for avsikt att vidta med

anledning av granskningen och de synpunkter och rekommendationer som lämnas i
rapporten.

För kommunrevisionen i Köpings kommun

M
Sammankallande i revrsronen

Göran Nilsson
Ledamot i revisionen
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Köping kommun
Granskning av grundskolans måluppfyllelse

2020-01 -09

Sammanfattning
Vi har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt redovisa kunskaps-
resultaten i grundskolan och utvecklingen av desamma under de senaste åren. Vi ska
bedöma om nämndens styrning är tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska
nå målen för utbildningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019'

Knappt 75 procent av eleverna uppnådde kunskapskraven i alla ämnen och närmare
90 procent blev behöriga till gymnasieskolan efter avslutad grundskola 2019.

Den totala kostnaden per elev och år i grundskolan i Köpings kommun ligger på drygt
103 tkr, vilket är lägre än snittet i både kommungrupp och rike. Särskilt låg är
kostnaderna för lokaler, undervisning och elevhälsa.

Utbildningsnämnden beslutar om fördelning av resurser per skolform och fördelning av
central elevhälsas insatser. Fördelning inom dessa ramar ansvarar verksamheten för.
Utbildningsförvaltningens budget består av tre delar: fasta kostnader,
personalkostnader och övriga kostnader. De fasta kostnaderna fördelas per enhet
utifrån faktiska kostnader. Personalkostnader och övriga kostnader utgår från
elevantal. Resurstilldelningen utgår från antal elever per lärare i årkurs 1-5 respektive i

årskurs 6-9 med högre resurs för de högre stadierna. Specialpedagogisk resurs
fördelas primärt utifrån en tjänst per skolenhet. För de två minsta skolenheterna avsätts
0,8 respektive 0,2 tjänst. Resursfördelningsmodellen består också av ett tillägg i form
av resurs motsvarand e 18,75 tjänster, vilka fordelas per enhet utifrån elevers olika
behov. Nämndens presidium, skolchef och grundskolechef anser att resurser fördelas
efter elevers olika förutsättningar och behov. Resursfördelningsmodellen ska dock ses
över, efter att Skolinspektionen har haft synpunkter.

Vi bedömer att nämndens resursfördelningsmodell, rätt använd, skulle kunna beakta
elevers olika förutsättningar och behov. I intervjuer har dock framgått att den resurs
som är avsatt för att beakta enheternas olika förutsättningar i stort fördelas på samma
sätt år från år.

I intervjuer framkommer att elever får särskilt stöd, men inte alltid det särskilda stöd
som de behöver. Om resurserna vore större skulle de stärka arbetet ytterligare, men

det är ännu viktigare att det finns tillgång till kompetent personal, menar skolchef,
rektorer och utvecklingsledare. Det brister allmänt vad gäller legitimerade och behöriga
lärare och lärare med specialpedagogisk kompetens. Lärarna ger lite olika bilder av
förutsättningar för att ge särskilt stöd. Det brister i förutsättningar att möta de behov
som elever med utländsk härkomst har. Studiehandledning på modersmål erbjuds i

vissa språk inte alls och i andra språk i alldeles för liten omfattning. Rektorerna
instämmer. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får inte heller alltid
det stöd som de behöver. Det saknas till exempel förutsättningar, på flera enheter, att
erbjuda undervisning på andra platser än i det ordinarie klassrummet eftersom det inte

finns utrymme nog.

Det är inte säkerställt att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller
särskilt studiehandledning på modersmå|.

@ 2020 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Confidential

2



Köping kommun
Granskning av grundskolans måluppfyllelse

2020-0'1-09

Enligt skolchefen styr utbildningsnämnden kvalitetsarbetet utifrån den information som
kommer från förvaltningen. Nämnden kan också själv vilja få någon fråga särskilt
belyst. Sedan 2018 finns en kvalitetsutvecklare anställd som stöttar kvalitetsarbetet. På
huvudmannanivå redovisas årligen kunskapsresultaten i grundskolan i en
Kvalitetsrapport, som också är arbetsplan för läsåret201912020.

Vi kan se i nämndens protokoll att kunskapsresultaten följs upp och redovisas för
nämnden vid ett par tillfällen per år. Vid utvärderingsdagar möts representanter för
huvudman och enheter i samtal om verksamheten och dess utveckling.

Vi bedömer att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete, men konstaterar att
analysarbetet behöver utvecklas och åtgärder att vidtas förtydligas. Huvudmannen kan
stärka styrningen av kvalitetsarbetet genom riktlinjer. Eftersom kvalitetsarbetet har
bedrivits på olika sätt i Köping respektive Kolsva finns det förutsättningar att skapa en

modell som utgår från de bästa delarna i de båda modellerna.

I Ullvigymnasiets kvalitetsrapport följs utbildningen på skolan upp, men det görs ingen
uppföljning av andra elevers måluppfyllelse än de som är inskrivna på skolan vid

nationellt program eller introduktionsprogram, även om ansvaret för kommunens alla
elever i åldrarna 16-19 år ligger på gymnasieskolan.

Det är angeläget att verksamheten inom och måluppfyllelsen för aktivitetsansvaret följs
upp så att lämpliga individuella åtgärder erbjuds som motiverar ungdomen att påbörja

eller slutföra utbildningen. Det görs inte idag. Vi bedömer också att hemkommunen kan
stärka uppföljningen av elever hos andra huvudmän genom upprättande av riktlinjer.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns brister i

utbildningsnämndens styrning av grundskolan och uppföljning av elever och ungdomar
som har lämnat grundskolan.

Vi bedömer att utbildningsnämnden

-ska fördela resurser efter elevers olika förutsättningar och behov. (2 kap. I b S
SkolL)

-ska tillse att elever i behov av studiehandledning på modersmålfår det. (5 kap. 4 S
skolförordningen, 201 1 :1 85)

-ska följa upp kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. (4 kap. 3,5-7 $$ och 29
kap. 9 $ Skoll)

- bör besluta om riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet och i denna inkludera
uppföljning av kommunens elever i gymnasieskola anordnad av annan huvudman, i

vilken det bör framgå vilka krav på återkoppling som hemkommunen förutsätter att
den får samt hur frånvaron ska hanteras inom förvaltning och rapporteras till nämnd
('15 kap. 15 $ SkolL)

- bör folja upp att elever i behov av särskilt stöd får det. (3 kap.7 $ 3 st. Skoll)

- bör följa upp befintliga lokaler i förhållande till behov av lokalyta och funktion på kort
och lång sikt.

@ 2020 KPMG AB. All rights reserved.
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Köping kommun
Granskning av grundskolans måluppfyllelse

2020-01-09

Bakgrund
Vi har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt redovisa kunskaps-
resultaten i grundskolan och utveckling av desamma under de senaste åren. Vi ska
bedöma om nämndens styrning är tillfredsställande för att eleverna i grund-skolan ska
nå målen för utbildningen. Uppdraget ingår i revisionsplanen för är 2019.

Skolan styrs i hög grad av mål uppsatta av staten. Kommunen ansvarar för utbildning i

grundskolan och styr densamma primärt genom tilldelning av resurser, resursfördelning
och systematiskt kvalitetsarbete. Om det brister inom dessa områden kan det få stora
konsekvenser på elevernas måluppfyllelse. Elever i behov av särskilt stöd ska få det.

Det handlar inte bara om resurser utan också om hur huvudman och enhet organiserar
sitt arbete till exempel vad gäller specialpedagogiskt stöd och elevhälsans andra
insatser.

Syfte, rev¡s¡onsfråga och avgränsning
Granskningen syftar till att bedöma om utbildningsnämndens styrning är
tillfredsställande för att eleverna i grundskolan ska nå målen för utbildningen. I

rapporten ska kunskapsresultaten i kommunens grundskolor, utifrån tillgänglig offentlig
statistik, under de senaste åren översiktligt redovisas och jämföras med rike,
kommungrupp och eventuellt andra aggregerade uppgifter. I granskningen ska även
resultaten för Köpings kommuns elever inom gymnasieskolan studeras.

Granskni ngen ska besvara följa nde revisionsfrågor:

- Fördelas resurser till skolenheterna med hänsyn till elevernas olika
förutsättningar och behov?

- Får elever i behov av särskilt stöd, det stöd som de behöver?

- Bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån kunskapsmålen för utbildningen?

- Vidtas åtgärder om det finns brister iverksamheten?

- Hur följer nämnden upp elever som lämnat grundskolan, (resultat för
gymnasieelever, informationsansvaret för de som inte går inom
gymnasieskolan).

Granskningen avser utbildningsnämnden och är avgränsad till grundskolan.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 $,

- skollagen(2010:800) 2kapB b$,3 kap. B $3 st.,4 kap.3-7 $$, och

- tillämpbara interna regelverk, policyer och beslut.

O 2020 KPMG AB. All rights reserved.
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Köping kommun
Granskning av grundskolans måluppfyllelse

2020-01-09

Metod
Granskningen har genomförts genom studier av offentlig statistik vad gäller
kunskapsresultat samt genom dokumentstudier och intervjuer med
utbildningsnämndens ordförande och förste vice ordförande, skolchef och
grundskolechef, utvecklingsledare, urval av rektorer och lärare samt representanter för
elevhälsans fyra olika insatser.

Rapporten är faktakontrollerad av skolchef, grundskolechef och utredare.

Kunskapsresultat
Kunskapsresultaten efter grundskolans slut redovisas i tre mått: elever som uppnått
kunskapskraven i alla ämnen, elever som blivit behöriga till gymnasieskolan, det vill

säga yrkesprogram samt genomsnittligt meritvärde. Uppg ifterna exkluderar nyanlända
och jämförelse görs med liknande kommuner grundskolal, lågpendlingskommun nära
större stad samt hela riket.

Etever i år 9 som uppnått kunskapkaven i alla ämnen (exkl. nyinvandrade och o*änd b¡kgrundl, kommunala skotor, andel (S, {V¡irde)

xôPh¡ ..**¡drro*ru!.r"J:,ffiffiî¡rå¡ÚñÊ'ùtlw,,rmrlctt n*!t

Kolada, SKL

Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen minskade 2018 till 69,3
procent, vilket är lägre än snittet fór jämförbara grupper. Efter läsåret 201812019 ökade
resultatet igen till 74 procent. I SKL:s statistik redovisas också samtliga elevers
kunskapsresultat efter avslutad grundskola iförhållande till den socioekonomiska
strukturen. Den faktiska måluppfyllelsen i Köping har under de senaste åren legat
något under modellberäknat värde.2

I Härnösand, Laholm, Lindesberg, Ljungby, Ljusdal, Nynäshamn, Skara.
2 Uppgifter om förhållande mellan måluppfyllelse och socioekonomisk struktur gäller resultaten efter
läsåret 201712018.

@ 2020 KPMG AB. All rights reserved.
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Köping kommun
Granskning av grundskolans måluppfyllelse

2020-01-09

Etewr I år 9 søn är betúiriga tttt yrkesprogram (exkl. nyinrandrade och okånd baþrund), kommunal¡ skolor, andel (X) (Värde)

ßöphr t¡$.ndh¡{(0mn¡in
ur¡ôñ& lûürrnf aruô(frda, KÐh.. ¡0lt Flrl

Kolada, SKL

I likhet med andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen minskade
andelen behöriga till gymnasieskolan àr 2018 i förhållande lill ê* 2017 frän 92,1 procent
till 87,1 procent. Efter läsåre|201812019 ökade andelen igen till 88,7 procent. Det
faktiska utfallet 2018för samtliga elever var 3,5 procentenheter bättre än det
modellberäknade utifrån den socioekonomiska strukturen. Måluppfyllelsen var i paritet
med de grupper som vijämför med.

Elover I år 9 rprltvirdo kommurr¡la ¡kolor (exkl. nylnvendr¡de och okänd b¡kgrundl, gcnornsnltt (17 ãmnen) (V¡rdet

l(öph| t¡¡Fndhûtlcûûrl rùrr ¡tðí. rtld lor|¡r ordrll
Unàn(l þ.Tîìmcr tritrl¡d¡, fþhs ælE ftl*t

Kolada, SKL

Det genomsnittliga mer¡tvärdet sjönk något 2018 till211,6 att jämföra med 215,0 är
2017 . Det genomsnittliga meritvärdet ökade igen 2019 till 214,6 poäng. För samtliga
elever var det genomsnittliga meritvärdet 2018 närmare 10 poäng lägre än det
modellberäknade värdet.

Om vijämför provbetygen i förhållande till satt betyg i ämnet efter grundskolans slut är
det främst i svenska som andraspråk som Köping tydligt avviker från snittet genom att
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närmare 44 procent av elever fick ett högre betyg i ämnet än på ämnesprovel.2017
erhöll 64 procent av eleverna ett högre betyg än provbetyg i matematik.3

I SKL:s sammanvägda resultat och ijämförelse med rikets samtliga kommuner
rankades Köpings kommun 2018 som 226 av 290.4 Motsvarande placeringar 2015 till
2017 var 181 , 183 respektive 98.

Tabellen nedan visar på elevernas måluppfyllelse i tre mått efter avslutad
grundskoleutbildning 201812019 i Köpings skolor. I kolumnerna finns två uppgifter. Den
första inkluderar nyinvandrade elevers och elever med okänd bakgrund och den andra
exkluderar dessa grupper.

?24,51237,9 73,417"1,4 82,5 / 8,6,7 
.

Siris, Skolverket

Av uppgifterna ovan kan vi se att det genomsnittliga meritvärdet och andel elever som
har uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger något under snittet i riket. Andelen
elever som är behöriga till gymnasieskolan är dock högre än snittet i riket.

Resultat av granskningen
Skolinspektionen genomförde under våren 2019 en regelbunden tillsyn samt
regelbunden kvalitetsgranskning av grundskolan inom utbildningsnämnden i Köpings
kommun. Nämnden har inlett ett utvecklingsarbete med att vidta åtgärder efter denna
tillsyn inom de områden där förbättringsområden identifierats, enligt tjänstepersoner på

förvaltningen.

Fördelning av resurser
Tabellen nedan visar den senaste officiella statistiken för totalkostnad respektive
kostnad per kostnadsslag och elev i grundskolan, årskurs l-9 i Köpings kommun.
Jämförelse görs med kommungrupp (lågpendlingskommun nära större stad) och rike.

3 För provbetyget i matematik är den totala andelen elever som har rapporterats in som "eleven ej deltagit"
så stor (närmare 76 procent) att resultaten inte kan publiceras med den kvalitet som gäller för officiell
statistik enligt 3 a $ lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
a Det sammanvägda resultatet för elever i åk I baseras på andel som uppnått kunskapskraven, andel
behöriga till yrkesprogram och genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) samt awikelsen från det
modellberäknade värdet för dessa tre nyckeltal. Avser resultat för elever i kommunala skolor belägna i

kommunen. Det redovisade resultatet är kommunens placering bland landets 290 kommuner, Kolada, SKL
5 Elev som invandrat till Sverige under något av de senaste fyra åren, är född utomlands och vars föräldrar
är födda utomlands, Skolverket.
6 Samtliga kommunala huvudmän
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Kolada, SKL

Den totala kostnaden per elev i grundskola i Köpings kommun är lägre än snittet i både
kommungrupp och rike. Särskild låg är kostnaden för lokaler, undervisning och
elevhälsa. Övriga kostnader är något högre än snittet hos jämförelseobjekten.
Utbildningsnämndens ordförande har givit förvaltningschefen ett informellt uppdrag att
inför kommande budgetberedning analysera kostnaderna per kostnadsslag så att
nämnden med säkerhet kan veta hur kostnaderna fördelas på grundskola,
förskoleklass och fritidshem. Både nämndens presidium, skolchef och grundskolechef
menar att befintliga medel ger nämnden förutsättningar att bedriva verksamheten enligt
lag. Skolchefen menar att förvaltningen har en hög kompetens och god organisation för
statsbidragshantering. Statsbid ragen har gynnat verksamheten.

Kostnader för lokaler tas på kommunstyrelsenivå och ingår därför inte i nämndens
resurser. I takt med att antalet elever har ökat har kraven på större lokalyta gjort att
moduler införskaffats och andra lokaler har fått hyras. Dessa kostnader belastar dock
nämndens budget.

Utbildningsnämnden beslutar om fördelning av resurser per skolform och central
elevhälsa. Fördelning inom dessa ramar ansvarar verksamheten för. Skolchefen
upplever att nämnden har stort förtroende för professionen.

Utbildningsförvaltningens budget består av tre delar: fasta kostnaders, personalkostna-
der och övriga kostnaders. De fasta kostnaderna fördelas per enhet utifrån faktiska
kostnader. Personalkostnader och övriga kostnader utgårfrån elevantal. Elevantalet
läses av två gånger per år, i september respektive mars. Vid större elevtalsförändringar
justeras höstterminens budget. Resurstilldelningen utgår från antal elever per lärare i

årkurs 1-5 respektive iårskurs 6-9 med högre resursförde högrestadierna. Special-
pedagogisk resurs fördelas primärt utifrån en tjänst per skolenhet. För de två minsta

7 I övrigt ingår allt som inte ingår i andra kostnadsslag. Det handlart.ex. om studie- och yrkesvägledning
och administration.
I Det avser bland annat lT-kostnader och kostnader för modulhyra.
e Med övriga kostnader avses de flesta andra kostnader som inte är fasta kostnader eller
personalkostnader, till exempel läromedel, lokal elevhälsa, kompetensutveckling
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skolenheterna avsätts 0,810 respektive 0,211 tjänst. Det står respektive rektor sedan fritt
att utifrån sitt anslag anställa ytterligare personal med specialpedagogisk kompetens.

Resursfördelningsmodellen består också av ett tillägg som består av resurs
motsvarande 18,75 tjänster. Enligt nämndens ordförande och skolchef fördelas denna
resurs per enhet utifrån elevers olika behov. Utifrån vad som har framkommit ovan
anser nämndens presidium, skolchef och grundskolechef att resurser fördelas enligt
lag, det vill säga efter elevers olika förutsättningar och behov.
Resursfördelningsmodellen ska dock ses över, efter att Skolinspektionen har haft
synpunkter, framför nämndens ordförande.

lntervjuade rektorer ifrågasätter om det befintliga resursfördelningssystemet verkligen
gör det. Det upplever inte att det görs någon reell årlig genomlysning av enheternas
olika behov som påverkar hur tilläggsresursen används. De lyfter däremot fram att
statsbidragen i högre grad utgår från enheternas olika behov och fördelas därefter.

Andra kostnader som tas centralt är tolkkostnader, kostnader för modersmål och
kostnader för central elevhälsa i vilken ingår två specialpedagoger, två psykologer,
medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska och extern skolläkare. lnsatserna fördelas
efter behov. Utan interndebitering är specialpedagogerna också tillgängliga för
förskolan och psykologerna för gymnasieskolan. I intervjuer framgår att rektorer och
lärare anser att de har tillgång till elevhälsan och dess olika insatser, men att tillgången
skiljer sig åt mellan stora och små skolor. Psykologerna deltar inte med samma
frekvens vid rektorernas elevhälsomöten som övriga insatser gör. Utvecklingsledare
tillika ansvarig enhetschef påpekar att hon verkar för att förstärka psykologresursen
med en tjänst till vilket totalt skulle innebära tre psykologtjänster. Skolsköterskor och
kuratorerna anställs direkt på skolorna och finansieras av respektive enhets budget.

lnom elevhälsan pågår en ständig diskussion om hur dess insatser används,
åtgärdande eller hälsofrämjande och förebyggande. lnriktningen är rätt, menar
elevhälsans representanter, och det innebär att fokus ligger på mer hälsofrämjande
och förebyggande arbete, men att de ännu inte är framme vid målet.

Bedömning

Vi bedömer att utbildningsnämnden har en resursfördelningsmodell som, rätt använd,
skulle kunna beakta elevers olika förutsättningar och behov. Det har emellertid framgått
i intervjuer att den resurs som är avsatt för att beakta att enheterna kan ha olika
förutsättningar i stort fördelas slentrianmässigt och att det inte görs någon djupare
analys av var behoven är som störst. Statsbidragen fördelas däremot på detta sätt.

Särskilt stöd
Hos varje huvudman genomför Skolinspektionen vartannat år en skolenkät. Hösten
2017 genomfördes den bland Köpings kommuns femte- och niondeklassare. I enkäten
tillfrågades eleverna om anpassning efter elevens behov.12 Den första siffran i

1o Skogsbrynskolan
11 Himmeta skola
12 Medelvärdet och indexvärdet hamnar på en skala mellan 0-10, där 10 innebär att respondenterna anger
att påståendet "stämmer helt och hållet" och 0 att påstående inte alls stämmer, däremellan finns

I
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kolumnen anger snittet i Köpings kommun och den andra siffran snittet i

enkätomgången.

Skolenkäten för elever i årskurs 5 och årskurs t hösten 2017, Skolinspektionen

Ur tabellen ovan kan vi se att elevernas svar i Köpings kommun ligger något över eller i

par¡tet med snittet i enkätomgången. Av eleverna i årskurs fem svarade 96 procent att
deras lärare hjälper dem i skolarbetet när de behöver det att jämföra med 85 procent
för elever i årskurs nio.13

Var femte lärare i grundskolan angav att de inte hade förutsättningar att hjälpa elever
som är i behov av stödinsatser.la Andelen är något lägre än snittet i enkätomgången
som uppgick till 23 procent. Vårdnadshavarnas svar på enkäten ligger i paritet med
snittet i enkätomgången. Vårdnadshavare i Köping, till barn som får särskilt stöd,
upplever i högre grad än snittet i enkätomgången att deras barn får det stöd som
han/hon behöver.

I tabellen nedan framgår antalet anmälningar och beslutstyp om särskilt stöd som
riktats mot den kommunala grundskolan i Köpings kommun åren 2016 till 2019.

alternativen "stämmer ganska bra" och "stämmer ganska dåligt". Vid negativa påståenden gäller omvänt
förhållande.
13 Elever som i elevenkäten svarade att påståendet att "Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag
behöver det" "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra".
14 Att inte ha förutsättningar avses här att lärarna svarade att påståendet att "Jag har förutsättningar att
hjälpa elever som är i behov av det" stämmer ganska dåligt eller inte alls.
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Anmälningar til I Skolinspektionen, 201 6-2019, Siris, Skolverket

Som vi kan se ovan har antalet anmälningar ökat år från år sedan 2016.I intervjuer
framgår att flera anmälningar kommer från samma person. Antalet förelägganden har
dock inte överstigit två. Vid tiden för granskningen var tre ärenden föremål för fortsatt
handläggning hos Skolinspektionen.

Respondenterna menar att eleverna får särskilt stöd, men inte alltid det stöd som bäst
skulle gynna deras kunskapsutveckling. Om resurserna vore större skulle de stärka
arbetet gterligare, men det är ännu viktigare att det finns tillgång till kompetent
personal, menar skolchef, rektorer och utvecklingsledare. Det brister allmänt vad gäller
legitimerade och behöriga lärare och lärare med specialpedagogisk kompetens. Flera
rektorer anger att de söker specialpedagoger och speciallärare, men att de inte får
några kompetenta sökande.

Lärarna ger lite olika bilder av vilka förutsättningar som de har för att ge särskilt stöd.
En lärare menar att det finns goda förutsättningar, till exempel genom stöd av special-
pedagog och insats i särskild undervisningsgrupp. Andra ser brister iförutsättningar att
möta de behov som elever med utländsk härkomst har. Studiehandledning på

modersmål erbjuds i vissa språk inte alls och i andra i alldeles för liten omfattning.
Rektorerna instämmer. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får inte
heller alltid det stöd som de behöver. Det saknas till exempel förutsättningar, på flera
enheter, att erbjuda undervisning i andra lokaler än i det ordinarie klassrummet på
grund av lokalbrist. Aven rektorerna påtalar att tillgång till lokaler och ändamålsenliga
lokaler utgör avgörande förutsättningar för att kunna ge adekvat särskilt stöd till alla.
Skolchefen instämmer och menar att verksamheten har fått gehör hos utbildnings-
nämnden att det behöver byggas nya skolor. Nämndens ordförande menar dock att
lokalerna inte är något problem; det finns både grupprum och mindre rum samt lokaler
utanför skolområdet om det skulle behövas.

För elever med stora behov finns särskilda undervisningsgrupper eller ges enskild
undervisning. Dessa grupper finns inte på alla enheter. På de större enheterna erbjuds
detta stöd för elever på mellanstadiet respektive högstadiet. Kompetensen hos
personalen som arbetar i dessa grupper kan skilja mellan enheterna och också från år
till år, enligt rektorerna. Det borde finnas en central grupp med hög personaltäthet och
hög kompetens hos personalen för de elever som har störst behov och för att skapa en
likvärdighet i kommunen, menar flera respondenter. Respondenter från elevhälsan och
lärare menar att stöd iform av särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning är
ett viktigt stöd för många elever, särskilt för elever med diagnoser inom autism-
spektrumtillstånd (AST). Även utåtagerande elever kan behöva en lugn arbetsmiljö.

Elever, särskilt inom AST, riskerar att få en avsevärd skolfrånvaro om de inte får
adekvat stöd, menar representanter för elevhälsan. På central nivå finns det en grupp
som särskilt arbetar med insatser för att få elever som inte deltar i undervisning att
komma tillbaka till skolan. Utvecklingsledaren menar att skolfrånvarogruppen arbetar
bra tillsammans med personal inom socialtjänsten. Andra menar att arbetet har 
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förutsättningar att utvecklas. Arbetet med elever som inte går i skolan ska ses över,
enligt utvecklingsledaren, då det inför kommande termin bara kommer att finnas en av
tre medarbetare kvar i gruppen.

På skolenheterna pågår utvecklingsarbete av olika slag. Lärarna har deltagit i olika
statliga så kallade "lyft", som har bedömts mer eller mindre bra. Flera skolenheter
arbetar med att utveckla en tillgänglig lärmiljö med eller utan stöd från
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Lärarna menar att genom ganska enkla insatser
kan behov mötas.

Bedömning

Utifrån skolenkäterna och respondenternas svar i intervjuer kan vi se att det vidtas en
rad åtgärder för att möta de behov som elever har. lnsatser vidtas både inom ramen för
den ordinarie undervisningen och i särskild undervisningsgrupp eller enskild
undervisning. Vi ser att det finns skäl för nämnden att fördjupa sin kunskap om
kommunens organisation och insatser för att stödja elever i behov av undervisning i

särskild undervisningsgrupp och enskild undervisning så att stödet ges likvärdigt och
med hög kvalitet. Det pågår ett utvecklingsarbete som syftar till att stärka en tillgänglig
skolmiljö, men vi ser att bristande lokaler och lokalers utformning försvårar arbetet.

Det är inte säkerställt att alla elever får det särskilda stöd som de behöver. Det gäller
särskilt studiehandledning på modersmål.

Systematiskt kval itetsarbete
Enligt skolchefen styr utbildningsnämnden kvalitetsarbetet utifrån den information som
kommer från förvaltningen. Det är förvaltningens uppgift att förse nämnden med
adekvata underlag. Nämnden kan också själv vilja få någon fråga särskilt belyst.

Skolinspektionen har vid flera tillfällen riktat kritik mot barn- och utbildningsnämnden
vad gäller dess kvalitetsarbete. Vid regelbunden tillsyn 201512016 konstaterade
myndigheten att huvudmannen borde "analysera vad som påverkar och orsakar
resultat och måluppfyllelse. Utifrån analysen planera och genomföra förbättrings-
åtgärder samt dokumentera planeringen och de beslutade åtgärderna."15 Ar 2019
genomfördes en regelbunden kvalitetsgranskning av Köpings kommuns ansvar för
grundskolan. Skolinspektionen menade att huvudmannen i låg utsträckning gör
"relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra
underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden. Skolinspektionen motiverar sin
bedömning genom att Köpings kommun endast i mycket begränsad utsträckning
analyserar studie- och trygghetsresultat på ett sådant sätt att kommunen finner
relevanta förklaringar til I resultatutfallet genom tyd liga belä99". 16

Skolchefen menar att kvalitetsarbetet på både huvudmanna- och enhetsnivå behöver
bli mer stringent vad gäller analys och åtgärder. Sedan 2018 finns en kvalitets-
utvecklare anställd som stöttar kvalitetsarbetet, till exempel genom att göra
sammanställningar av olika typer av data. Rektorerna uppskattar detta mycket,

1 5 Dnr 43-20 1 5:3965, Skolinspektionen 201 6-01 -29
16 Dnr 2019:4771, Skolinspektionen 2019-06-1 1
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eftersom deras fokus då i högre grad kan ligga på analys och åtgärder. Skolchefen
menar man är på rätt vä9. Vid nämndens sammanträde i november redovisades
resultat efter årskurs 6 och förutom att resultaten var goda, menar skolchefen att
rektorernas analys var av högre kvalitet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt januarisammanträde 2019 att genom
internkontrollfolja upp grundskolans och gymnasieskolan kvalitetsarbete vad gäller
"analys och uppfoljning av betyg, måluppfyllelse och nationella prov samt relationen
mellan resultatet på det nationella provet och måluppfyllelse/betyg".17 Kontrollpunkten
fanns inte med i2018 års internkontrollplan. Redovisning gjordes för nämnden bland
annat vid sammanträdet den 1 1 juni 2019.181e För ämnet matematik kan konstateras att
elever i kommunen i högre grad än snittet i riket får högre ämnesbetyg än provbetyg. I

ett internt dokument framgår att kontrollen är genomförd, men att det finns avvikelser.
På både enhets- och huvudmannanivå konstateras brister vad gäller analysarbetet. "Vi

vet hur det ser ut men vi har sällan svar på varför det ser ut som det gör", konstateras i

uppföljningen.

På huvudmannanivå redovisas årligen kunskapsresultaten i grundskolan i en Kvalitets-
rapport. Kvalitetsrapporten 201812019 är tillika arbetsplan för läsåret 201912020.
Rapporten inleds med en löpande text i vilken konstateras att kommunen varit föremål
från både extern granskning av Skolinspektionen och intern av kommunrevisionen.
Man har också kunnat se en "tydlig ökning" av antal anmälningar till Skolinspektionen
bland annat vad gäller brister i stöd till elever som behöver det. Kvalitetsrappoften
består främst av redovisningar och i mindre utsträckning av analys och åtgärder att
viclta, även om dessa aspekter finns med. Atgärder att vidta redovisas under rubriken
Utvecklingsområden inför kommande läsår.

Vid nämndens januarimöte 201920 redovisades skolenheternas handlingsplaner med
utgångspunkt i betyg i årskurs sex. I respektive plan ska framgå vilka åtgärder som ska
vidtas, varför de ska vidtas, vem som ansvarar och när åtgärden ska följas upp.

Skolchefen framför vidare att det är en utmaning att få till stånd en kommunikation
mellan huvudman och verksamhet. Arligen genomförs två utvärderingsdagar vid ett
tillfälle. Hela utbildningsnämnden, både ledamöter och ersättare, deltar tillsammans
med tjänstepersoner från förvaltningen och skolenheternas rektorer. Agendan sätts av
nämnden efterförslag från förvaltningen. Fokus ligger på de områden som nämnden
har prioriterat i sina mål: trygghet och studiero samt kunskapsresultat.

Nämnden förlägger också sina sammanträden på skolenheterna. Vi dessa tillfällen ges
rektor möjlighet att presentera sin enhet och dess utmaningar. Nämnden styr till viss
del innehållet, men merparten av tiden avgör rektor hur den ska användas. Rektorer
kan också bjudas in till nämnden för att belysa en särskild fråga.

I samtal med lärare framgår att kvalitetsarbetet har bedrivits på olika sätt vid barn- och
utbildningsnämndens skolor respektive Kolsva kommundels skolor. lnom Kolsva
förefaller kvalitetsarbetet ha bedrivits med stöd av ett kvalitetssystem som har reglerat

17 lnternkontrollplan 2019, 2018-12-18, beslutad av BUN 2019-01-22511
18 uN 2019-06-1 1 S 49
1e uN 2019-oB-28 S 62
20 BUN 2019-01-22 S 16
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arbetet från lärarnivå och uppåt. En kvalitetsgrupp, som träffades en gång per månad,
arbetade med de awikelser och förbättringsförslag som lärare skickade in på särskilda
blanketter. Systemet innehöll också en funktion med internrevision. Lärarna tyckte att
systemet fungerade mycket bra. Lärare vid de andra skolenheterna berättar om en
kontinuerlig uppföljning av elevernas studieresultat som ska göras tre eller fyra gånger
per år. Resultaten redovisas skriftligen för rektor och sammanställs av kvalitets-
utvecklare på fórvaltningen. Lärarna tycker att deras rektorer är tillgängliga och att de
får en kontinuerlig återkoppling.

Atgärder
Nämndens ordförande lyfter särskilt fram samverkan mellan grundskolan och
gymnasieskolan för att överbrygga det kunskapsglapp som gymnasielärarna upplever
sig se hos elever i ämnet matematik.

För att minska segregationen beslutade nämnden för ett par år sedan att bussa elever
från centralorten till ytterskola. När nya förskolor och skolor byggs är det angeläget att
beakta hur elevsammansättningen blir, menar ordföranden.

Förutom ovan nämnda vidtagna åtgärder menar flera respondenter att kommunen har
varit alldeles för passiv vad gäller lokalförsörjning. Befintliga lokaler är inte ändamåls-
enliga, vilket försvårar för lärare att anpassa undervisningen efter elevers olika behov
och överlag för tillgänglighetsanpassning av lokalerna.

Bedömning

Vi kan se i nämndens protokoll att kunskapsresultaten följs upp och redovisas för
nämnden vid ett par tillfällen per år. Vid utvärderingsdagar möts representanter för
huvudman och enheter i samtal om verksamheten och dess utveckling.

Vi bedömer att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete, men precis som både
Skolinspektionen och skolchefen konstaterar behöver analysarbetet utvecklas och
åtgärder att vidtas förtydligas. Huvudmannen kan stärka styrningen av kvalitetsarbetet
genom riktlinjer. Eftersom kvalitetsarbetet har bedrivits på olika sätt i Köping respektive
i Kolsva finns det förutsättningar att skapa en modell utgår ifrån de bästa delarna i de
båda modellerna. Vidtagna åtgärder ska utvärderas och andra åtgärder vidtas om det
är påkallat. Detta gäller arbetet på både enhets- och huvudmannanivå.

Vi ser positivt på att det finns strukturerad dialog mellan nämnden och verksamheten.
Vi vill särskilt peka på vikten av att nämnden tar aktiv del i kvalitetsarbetet till exempel
genom att lyfta fram områden för särskilt fokus.

Uppföljning av elever som lämnat grundskolan
Kunskapsresultaten i gymnasieskolan följs upp på samma sätt som i grundskolan.
Skolchefen menar att resultaten i kommunen är goda om man ser på andelen elever
med examen efter fyra àr.21 Med hjälp av officiell statistik tittar nämnden bland annat

21 I Kolada framgår at 57 % av elever tar examen inom tre àr, 73 % efter fyra år. Andelen elever som tar
examen efter tre år har minskat under de senaste åren från 38,8 % 2015. Andelen som tar examen efter
fyra år har förändrats några procentenheter från år till år sedan 2015.
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på vad eleverna görtvå àr22 efÍer avslutad gymnasieutbildning, enligt skolchefen. I

Ullvi-gymnasiets "Kyalltetsrapport 2018/2019" framgår bland annat att introduktions-
programmen behöver utvecklas. Resultaten följs upp, analyseras och utvecklings-
områden tas fram. För elever hos andra huvudmän görs ingen särskild uppföljning.

För elever inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är ansvaret delat mellan
utbildningsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden.23 I Ullvigymnasiets
"Kvalitetsrapport 2018/2079" anges att gymnasieskolan inte bara har ansvar för sina
egna elever utan för alla elever i åldrarna 16-19 är.24 För arbetet med elever inom KAA
finns en ansvarig tjänsteperson på en tjänst som finansieras till hälften av utbildnings-
nämnden och till hälften av social- och arbetsmarknadsnämnden. Arbetet bedrivs i

samverkan med studie- och yrkesvägledare vid gymnasieskolan. Nämndens
ordförande upplever sig har kontroll över verksamheten, men konstaterar samtidigt att
nämnden inte systematiskt följer upp verksamheten. Skolchefen ger samma bild. Han
menar att ansvarig handläggare har bjudits in till nämndens arbetsutskott, men att det
inte har funnits någon systematik i det. Senast en rapport redovisades för nämnden var
2014, dà arbetsutskottet informerades av barn- och utbildningschefen.25

I Ullvigymnasiets kvalitetsrapport görs ingen uppföljning av andra elevers målupp-
fyllelse än de som är inskrivna på skolan vid nationellt program eller introduktions-
program. I en utvecklingspunkt anges dock att det finns "ett antal elever som inte har
full skolgång från tidigare år, eller som går anpassad skolgång i annan kommun - i år
är vi måna om att kunna möta upp dessa elever på ett nytt och närmare sätt med
handledare och en närhet av vår elevhälsa i programlagen".z6

Bedömning

Att andelen elever som tar examen efter tre år är förhållandevis låg bör särskilt
analyseras. Om vi utgår från resultaten efter årskurs nio kan vi ana att högstadie-
enheterna i hög grad fokuserar på att göra eleverna behöriga till gymnasieskolan och i

lägre grad på att de ska uppnå kunskapskraven i alla ämnen.

Vi bedömer att det delade ansvaret för kommunens aktivitetsansvar bör tydliggöras så
att det framgår vilken nämnd som ansvarar för det systematiska kvalitetsarbetet i

enlighet med skollag. Det är angeläget att verksamheten och måluppfyllelsen för
aktivitetsansvaret följs upp så att lämpliga individuella åtgärder erbjuds som motiverar
ungdomen att påbörja eller slutföra utbildningen. Det görs inte idag.

Vi bedömer också att hemkommunen kan stärka uppföljningen av elever hos andra
huvudmän genom upprättande av riktlinjer. Lagstiftaren lägger ett stort ansvar på

huvudmannen att informera hemkommunen, men hemkommunen bör ha ett stort
egenintresse av att huvudmannen gör så.

22 Ar 2018 var 82,8 procent av ungdomarna med fullföljd gymnasieutbildning etablerade på

arbetsmarknaden eller studerade. (Kolada)
23 Framgår varken av reglemente för utbildningsnämnden (KF 2018-12-17, S 116) eller social- och
arbetsmarknadsnämnden (senast reviderat KF 2019-03-25, S 32).
2a Ullvigymnasiets kvalitetsrapport 2018/2019, sid. 5
25 BUN AU2014-11-03 S B6
26 U I lvigymnasiets kvalitetsrapport 20 1 I I 20 1 9, sid. 23
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Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns brister i

utbildningsnämndens styrning av grundskolan och uppföljning av elever och ungdomar
som har lämnat grundskolan. Vi bedömer att kommunen kan använda sig av en
resursfördelningsmodell där fördelningen görs kvalitativt, men det har framgått att det
inte görs utifrån aktuella behov på enheterna. Insatser görs för elever i behov av
särskilt stöd, men det brister i studiehandledning på modersmå|, och huvudmannen bör
folja upp om insatser kan göras i den form och den omfattning som krävs. Vi ser ett
behov av en lokalförsörjningsplan, i vilken åtgärder för att ge möjligheter att tillgänglig-
hetsanpassa verksamheten beaktas. Det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som
kan utvecklas vad gäller analys och åtgärder. Vi bedömer att kommunen brister i

uppföljning av det kommunala aktivitetsansvaret. Att kvalitetsarbetet bedrivs enligt lag
följs upp i intern kontroll, vilket är bra.

5.1 Rekommendationer
Vi bedömer att utbildningsnämnden

- ska fördela resurser efter elevers olika förutsättningar och behov. (2 kap. B b S
SkolL)

-ska tillse att elever i behov av studiehandledning på modersmålfår det. (5 kap. 4 $
skolförordni ngen, 201 1 :1 85)

-ska följa upp kommunens aktivitetsansvar för ungdomar. (4 kap. 3, 5-7 $$ och 29
kap. 9 $ Skoll)

- bör besluta om riktlinje för det systematiska kvalitetsarbetet och i denna inkludera
uppföljning av kommunens elever i gymnasieskola anordnad av annan huvudman, i

vilken det bör framgå vilka krav på återkoppling som hemkommunen förutsätter att
den får samt hur frånvaron ska hanteras inom förvaltning och rapporteras till nämnd
(15 kap. 15 $ Skoll)

- bör följa upp att elever i behov av särskilt stöd får det. (3 kap.7 S 3 st. Skoll)

-bör följa upp befintliga lokaler i förhållande till behov av lokalyta och funktion på kort
och lång sikt.

Datum som ovan

KPMG AB

Joakim Nertyk
V e rks a m h ets revi so r, specra/rsf
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