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Kommunstyrelsen

Reglering av tomträttsavgäld för småhus
Sammanfattning
Regleringen av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med I oktober
2021 innebär att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år ftire den
nya avgäldsperiodens början. Avseende småhustomtdtter ãr det25 stycken
tomträtter som är aktuella ftir reglering, se bilaga 1.

Ärendets beredning
Ärende har beretts på markenheten. Efter beslut om foreslagen avgäldsreglering
sker utskick till de tomträttshavare som berörs av regleringen.

Bakgrund
Småhustomträtter regleras i enlighet med den nya modellen som trädde i kraft
under 2016, där den nya avgälden beräknas utifrån 80 Yo av foregående års

marktaxeringsvärde med en avgäldsräntapâ3,25o/o.2019 justerades avgäldsräntan
till3,0Yo ftir aff ftilja ny praxis.

Konsekvenser
De ft)reslagna regleringarna innebär en anpassning av avgäldsnivån utifrån
markens värdeutveckling. I genomsnitt höjs avgälderna med 9SYo.Majoriteten av
tomträtterna som regleras i år tillhör den kategori småhus som tidigare har haft
lägst avgäld, så kallade "sammanbyggda småhus i storkvarter'', vilket har bidragit
till den stora snitthöjningen. Liksom tidigare finns altemativet att friköpa sin
tomträtt kvar. Priset beräknas till 80 Yo av foregäende års marktaxeringsvärde.

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen bedömer att värdeutvecklingen ger utrymme flor en höjning av
samtliga avgälder enligt tidigare beslutad beräkningsmodell, där den nya avgälden
blir 3,0o/o av 80o/o av marktaxeringsvärdet.

Förslag till beslut
SamhällsbyggnadsfÌirvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

att tomträttsavgälden kommande tioårsperiod, med början från den 1 oktober
2020 skall utgå med 3o/o av 80%o av marktaxeringsvärdet ftir respektive
småhustomträtt.
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Samhäl lsbyggnadsförvaltningen
Mikael Norman, mark- och exploateringschef
0221-252 45
mikael.norman@koping.se

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2020-05-12 3 t58

Kommunstyrelsen

Reg lering av tomträttsavgäld för verksam hetstomträtter

Sammanfattning
Regleringen av tomträttsavgälder med ny avgäldsperiod från och med 1 oktober
2021 innebåir att överenskommelse om ny avgäld ska tecknas senast ett år före den
nya avgäldsperiodens början. Avseende verksamhetstomträtter är det endast
tomträtten Bodil 2 som åir aktuell für reglering. På fastigheten bedrivs
hotellverksamheten Best Western Hotel Scheele.

Ärendets beredning
Samråd har skett med fastighetsägaren.

Bakgrund
Småhustomträtter regleras i enlighet med den nya modellen som trädde i laaft
under 2016, där den nya avgälden beräknas utifrån 80 Yo av ftiregående års
marktaxeringsvärde. Avseende verksamhetstomträtter finns inget principbeslut
taget och den nya avgälden ska fastställas utifrån markens vÈirde i så kallat "avröjt
skick", d.v.s. med byggnader och anläggningars värde borträknat.

Konsekvenser
De ftireslagna regleringama innebär en viss anpassning av avgäldsnivån utifran
markens värdeutveckling.

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen bedömer att värdeutvecklingen ger utrymme ftir en höjning av
avgälden. Baserat på tillåten användning enligt tomträttsavtal och detaljplan,
bedömer Samhällsbyggnadsft)rvaltningen att markens värde i avröjt skick bör
resultera i ftiljande avgäldsnivân 92 2681<rlär (nuvarande avgäld 80 233 l<rlär)

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Kristinelundsvägen 4

Telefon
0221-250 00

Fax
022't-253 78

Webbplats och e-post Bankg¡ro
www.koping.se 991-1215
samhallsbyggnad@koping.se

Org. nr
212000-2114
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Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsft)rvaltningen fiireslår kommunstyrelsen besluta

att tomträttsavgälden kommande tioårsperiod, med början fran den I oktober
2021 skall utgå med 92268 kr/år avseende Bodil 2.

SAMHÄLL SB YGGNAD SFÖRVALTNINGEN

Gun

Samhällsbyggnadschef
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Kom m u n led n i n gsförvaltn i n g
Fredrika Söderman, Budgetansvarig
0221-251 26
fredrika.soderman@koping.se

Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning nr 1, 2020

lnledning
Budgetuppföljning nr I upprättas efter april månads utgång. Den innehåller:

. Ekonomiskt utfall med prognos till årets slut.

o Ekonomisk verksamhetsuppföljning.

Härmed överlämnas budget/verksamhetsuppftiljning nr 1 efter april månads utfall
2020 med prognos till årets slut.

Prog nostiserat resultat och budgetavvi kelse

Årets resultat beräknas komma att uppgå till ett överskott med +5,9 Mkr vid årets
slut. Det budgeterade resultatet ar +12,6Ml<r.

Styrelsens och nämnders verksamheter medftir budgetunderskott med - 3,7 Mkr.
De finansiella posterna går även de med ett underskott på - 3,0 Mkr. Av dessa
finns bland annat minskade intäkter från skatter och utjämningssystemen med
totalt - 5,3 Mkr samt minskade pensionskostnader enligt KPA's aprilprognos.

På grund av rådande omständigheter med en pågående Coronapandemi finns det
en viss osäkerhet kring utvecklingen av det ekonomiska läget.

Måluppfyllelse
Prognostiserat resultat ar + 6 Mkr vilket är något under det finansiella målet som
enligt budget skulle yara-r 12,6Mk1.

Ekonomiavdelninqen
Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telelon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ekonomi@koping.se

Org. nr
212000-2114
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Verksamhetsstatisk
Verksamhetsstatistik für vissa verksamheter redovisas efter april.

Ekonomiavdelningen

lr-",- [
Jan

ekonomichef
Fredrika Söderman
budgetansvarig

Bifogas:
o Driftbudgetuppftiljning för styrelse/nämnder/ftirvaltningar/bolag efter april

månad 2020.

o Verksamhetsstatiskt efter april månad

KommunledningsfÖrvaltningen - Ekonomiavdelningen
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Datum
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Avser tom:

Nettokostnader tkr
Kommunf ullmä ktige

Kommunstyrelsen

Kommu nledningsförvatlningen

Teknisk verksamhet

VMKF

Samhällsbyggnadsförv. - mark & fastighet

Sa mhä llsbyggnadsnämnd

Kultur- & folkhälsonämnden

Utbild ningsnämnden

Vård & omsorgsnämnden

Social- & arbetsmarknadsnämnden

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd

Revisionen

Valnämnden

951

1 552

16 619

18 046

8 LL7

21,881

8 066

20 857

204708

I77 330

52 133

7 164

259

0

9s2

1,652

16 130

25 336

9 364

17 605

7 90s

19 348

2ro 366

18L 4r2
49 465

L 077

246

0

-1

-100

489

-7 290

-7247

4 276

161

1 509

-5 658

-4082

2 668

87

13

0

2 853

4 655

s0 198

46 81-9

24 363

52 468

26902
58 059

600 371

549 376

157 434

3 L76

776

0

2 8s3

4 655

50 498

46 819

25 963

51 468

26 902

s8 059

602 67t
549 01.1

158 334

3 L76

776

0

0

0

-300

0

-1 600

1 000

0

0

-2 300

365

-900

0

0

0

Summa

Fina ns I ntresseföretag

Finans Verksamhetsanknutna K/l

Ofördelad bu för ka italkostnader

L 470

348

4 744

-3 475

-92

3

4945

440

4740

-10 907

4 386

48 404

-10 907

4 386

48 404

0

0

0

Summa inkl verksamhet tillhörande finans 950 I 619 334 1 623 069 -3 735534244 s37 294

-3 735s31 683 s40 858 -9t75 1577 45t 1 s81 18s

Prognos AvvikelseRedovisat

tom

April

Avvikelse

tom

April

Ärs-

budget

Budget

tom

Finansiering

Skatter, generella statsbidrag & utjämning

Personalförsäkringar och pension

Rä ntenetto

lnterna räntor
Anslag för bl a ombudgeteringar, oförutsett,
lönereserv 8 s00

-556 633

-5 767

2933
-6 467

0

-s63 r-53

t 434

993

-4 656

8 s00

6 519

-7 20I
L94T

-1 810

25 500

-1 669 900

28 866

3 000

-19 400

2s s00

-1_ 664 550

26 900

2 600

-19 400

0

-s 350

1 966

400

0

Summa finansiering -2 9A4-557 433 -565 382 7 949 -1 631 934 -1 628 950

Summa nämnd & fin -19 189 -28 088 8 898 -12 600 -s 881 -6719

Kommunledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
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(tkrl

Kommu nfullmäktige

Kommunstyrelsen

Kommu nledningsförvatlningen

Teknisk verksamhet

VMKF

Samhällsbyggnadsförv. - mark & fastighet

Sa m hä llsbyggnadsnä mnd

Kultur- & folkhälsonämnden

Utbildningsnä mnden

Vård & omsorgsnämnden

Social- & arbetsmarknadsnämnden

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd

Revisionen

Valnämnden

0

0

5

0

0

0

75

16

165

tzr
62

0

0

0

1

0

0

4T

0

0

0

0

0

0

L7

31

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

2s0

100

-320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

45

32

I 538

93

0

0

0

116

-155

Summa styrelse/nämnder L 444 t962489 30

Totalt

April

tom

April

Nedlagda kostnader

övrigakost Personalkost
tom tom

April April

övriga
ekonomiska
effekter tom

Kommunledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
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Kommu nledn ingsförvaltning
Fredrika Söderman, Budgetansvarig
0221-251 26
fredrika.soderman@koping.se

TJÄNSTESKRIVELSE

Datum

2020-05-r4
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Org. nr
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Prognosutveckling per månad 2020

Ekonomiavdelninqen
Postadress
Köp¡ngs kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-12'15
ekonomi@koping.se
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700

165

0

0

0

0

0

0

0

0

-300

0

-1 600

1 000

0

0

-2 300

365

-900

0

-500

-1 600

1 000

0

-3 000

200

,900

0

0

0

0
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0

0

1 000
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0
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Kommunfullmäktige

Kommunswrelsen

Kommunledningsförva ltningen

Tekn¡ska verksamhet

VMKF

Samhällsbvsenadsförv - mark & fastishet

Samhällsbyegnadsnämnden

Kultur- & folkhälsonämnden

Utbild ninssnä m nd en

Vård & omsorgsnämnden

Social- & erbetsmarknadsnämnden

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd

Revis¡onen

Valnämnden

Aktuell

Prognos

Prognosutveckling per manad (Beräknad Arsbudgetavvikelse) Föränd r

akt mànFeb Mars ril Ju li Aug Sept okt Nov

Total avvikelse -1 989 -4 800 -3 735 1 065
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Totala avvikelser 2019 och 2O2O

5 000

0

-5 000

-10 000

-15 000
Nov

L205

okt

-3022

Sept

-3 91,5-1r623

Juli Aug

-]-1945

Maj

-9 032

April

-8 456

-3 735

Mars

-8 901

-4 800

Feb

-9 560

-1 989

+20L9
+-2020

Kommun ledn ingsförvaltn ingen - Ekonomiavdelningen
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Kommunledningsförvaltning
Fredrika Söderman, Budgetansvarig
0221-251 26
fredrika.soderman@koping. se

Y

Styrelsens och nämnders kommentarer till prognosen

Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom april:Totalt har hela Kommunledningsförvaltningen en avvikelse på -0,5 Mkr, varav
0,05 Mkr är nedlagda Coronakostnader. Kansli: Kanslichef tillträdde sin tjänst L februari - ingen
lönekostnad för januari (ca 0,1 Mkr). Ramförstärkning 2020; 0,8 Mkr för digitaliserings-
/utvecklingsstrateg - inte rekryterad än. (0,3 Mkr). Ekonomi: Den negativa awikelsen beror på att
försäkringskostnaderna inte vidarefakturerats. Personal: Administrationens lönekostnader är drygt 0,4

Ekonomiavdelninqen

Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom april: Sammanträden ijanuari och april inställda. Sammanträdet i mars genomfördes
med 29 ledamöter efter s k kvittning med anledning av Coronapandemin. TV-sändning av KFs

sammanträden/Västmanlands Television: betalt för hela året, l-35 tkr som ska belasta maj-december
Partistöd är utbetalt för hela året (periodiserat i ovanstående redovisning).
Varav nedlagda kostnader Corona: lngen avvikelse.
övriga ekonomiska effekter Corona: lngen awikelse.
Awikelse årsprognos (exkl Corona): lngen avvikelse.

Prognosutveckling per månad
Feb Mars April Maj Juli Aug sep okt Nov

Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisning:

Juli Nov

0

ril okt

t

Totalt

0 0 0

Feb Mars

Nov

0

Totalt

0

Feb

0

Mars

0

ril Juli Au okt
0 0 0 0

Aktuell Avvikelse:Komm 0

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

Coronautveckling - övriga ekonomiska effekter

Kommentarer till awikelser:
Awikelse tom april: Högt utfall med anledning av 2 planeringsdagar ijanuari
april inställd.)
Varav nedlagda kostnader Corona: lngen avvikelse.
övriga ekonomiska effekter Corona: lngen avvikelse.
Awikelse årsprognos (exkl Corona): lngen awikelse.

(Bokslutsbered ningen i

Prognosutveckling per månad
Feb Mars April Mai Juli Aus Sep okt Nov

Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisning:

Juli

0

Se okt Nov

-100

TotaltMars

0 0 0

Feb

0

Juli okt Nov

0

Totalt

0

Feb Mars

0

0 0 0 0

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

Coronautveckli ekonomiska effekter

Aktuell Avvikelse: -300Kommunlednin sförvaltn

Posladress
Köpings kommun
731 85 Köping

Bes0ksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ekonomi@koping.se

Org. nr
212000-2114
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Mkr under beräknad nivå. Rekryteringen av en HR-specialist har senarelagts under rådande
förhållanden. Friskvårdsuttaget redovisar ett överskotl pâ 44 Tkr för perioden. Kostnaden minskade
under april månad och den fortsatta trenden är svår att förutse. Kostnaden för företagshälsovård och
fackliga företrädare ligger 0,6 Mkr lägre budgeterat. I dagsläget är det svårt att ha någon uppfattning
om vad årsutfallet blir för dessa verksamheter. Lön på konto har ett underskottet på 0,1 Mkr efter fyra
månader. Kommersiellverksamhet: För hemsändningsstödet redovisar ingen aktivitet under
perioden.
Varav nedlagda kostnader Corona: Den redovisade beredskapskostnaden för kommunens
kommunikatörer under helgdagarna är 26 tkr. För personalavdelningen är den redovisade
beredskapskostnaden L2 tkr. Personalavdelningen har betalt 2,5 tkr för en kurs i Arbetsmiljöansvar
och Covid-19. Näringsliv har köpt en helsidesannons för 4,5 tkr tillsammans med Kungsör och Arboga.
övriga ekonomiska effekter Corona: I dagsläget är det svårt att överblicka effekterna. En beskrivning
lämnas i konsekvenser för grunduppdraget.
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Personal: Administrationen beräknas ha en vakanser under första
halvåret (0,3 Mkr). Friskvårdsuttaget beräknas öka med 20 % i förhållande till föregående år ( -0,7

Mkr). Kostnaden för företagshälsovård och fackliga företrädare beräknas ligga på en lägre nivå än

budgeterat (0,5 Mkr). Kostnaden för lön på konto beräknas ligga på en högre nivå än budgeterat (-0,5

Mkr). Kollektivtrafik: Ett överskott på 0,1 Mkr beräknas uppstå.

TJANSTESKRIVELSE

Prognosutveckling per månad

Feb Mars April Maj Juli Aug sep okt Nov
Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisning:

Juli

200

M okt NovSe Totalt

489

Mars

-600 -500 -300

Feb

Nov

45

Totalt

0

Feb Mars

0 45

M Juli okt
0 0 0 0

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

coronautveckllng - övrlga ekonomlska effekter

Kommentarer till awikelser:
Avvikelse tom april: Totalt sätt visar tekniska kontoret ett underskott på 7,3 mkr för perioden. Detta
beror på Tekniska kontorets övergång till VME och avräkningen mellan dem. Under övergången har
kostnaders som hänförs till VME hamnat i kommunen samt att VME fakturerat kommunen för fem
månaders drift. Detta kommer att regleras senar under våren. lngen påverkan ekonomiskt av Corona
Varav nedlagda kostnader Corona: lngen avvikelse.
övriga ekonomiska effekter Corona: lngen awikelse.
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Tekniska kontoret förväntas hålla budgeten för 2020.
Åteärder (förslae):

Prognosutveckling per månad

Feb Mars April ruai Juli Aug Sep okt Nov

Förändr

akt mån

Avvikelse i

Redovisning:
-7 290

Feb Juli

0 0 0 0

Mars ril okt Nov Totalt
0 0 0 0

Teknisk verksamhet Aktuell Avvikelse 0

- varav nedCoronautveckli kostnader

Kommunledningsforvaltningen - Ekonomiavdelningen
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Feb Mars April Mai Juli Aus sep okt Nov Totalt
0 0 0 0

Coronautveckling - övriga ekonomiska effekter

Kommentarer till awikelser:
Avvikelse tom april: Högre kostnader än budgeterat på administrationen.
Varav nedlagda kostnader Corona: lngen avvikelse.
övriga ekonomiska effekter Corona: lngen awikelse.
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Awikelse som finns beror främst på en minskad budgetram samt
kostnader som gäller pensioner till brandmännen. Där var det i bokslutet 2019 en förändring som för
oss var positiv men för 2020 ser det enligt prognosen ut att återgå mer till det normala med en
kostnadsökning.
Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad
Feb Mars April Mai Juli Aug sep okt Nov

Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisning:
-1 600 -1 600 -1.247

Mars Juli Totalt

0 0

Feb M okt Nov
0

Feb Mars

0 0

M Juli Se okt Nov Totalt

0

0 0 0 0

VMKF Aktuell Avvikelse: -1 600

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

Coronautveckli ekonomiska effekter

Kommentarer till awikelser:
Avvikelse tom april: Totalt har mark och fastighet ett överskott på 4,2Mkr, inga specifika Corona
kostnader. Hamnen har ökade hyresintäkter från Mälarhamnar. Utfallet/avvikelsen kan variera
mellan månaderna beroende på att kostnader och intäkter inte är jämt fördelade under året.
Varav nedlagda kostnader Corona: lngen avvikelse.
övriga ekonomiska effekter Corona: Hyresreducering har önskats av några hyresgäster, de
ekonomiska konsekvenserna av detta kan vi ännu ej bedömas.
Awikelse årsprognos (exkl Corona): Ökade hyresintäkter utifrån nedlagda kostnader i

hamnutvecklings projektet under 2019. Detta ger ökade hyresintäkter från Mälarhamnar och därför
ett överskott i årsprognosen.
Âtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad
Feb Mars April rvlaj Juli Aug sep okt Nov

Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisning:
1 000 l- 000 1 000 4 276

Mars Juli Totalt

0

Feb okt Nov
0

Feb Totalt

00

Mars

0

Juli okt Nov
0 0 0 0

Samhällsbyggnadsförvaltning mark & fastighet Aktuell Avvikelse: 1 000

Coronautveckling - övriga ekonomiska effekter

- varav nedCoronautveckli kostnader

Kommun led n ingsförvaltn ingen - Ekonomiavdelni ngen
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Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april: Totalt har hela nämnden en positiv awikelse på 1 500 tkr. Överskottet beror
främst på att bidraget till IOGT NTO Forum på 900 tkr som brukar utbetalas i mars inte betalats ut i sin

helhet pga att föreningen upphört med sin verksamhet 3l- mars. Enhetschefstjänsten på kulturskolan
är vakant sedan januari månad, vi har även en vakant tjänst inom föreningsadministrationen. En längre
deltidssjukskrivning samt inställda eller framflyttade aktiviteter innebär också en positiv påverkan på

det ekonomiska resultatet efter 4 månader.
Varav nedlagda kostnader Corona: Vi har totalt lagt ut l-6 tkr i förvaltningen på extra utgifter kopplade

till Corona tom sista april, (handsprit, plexiglasskivor mm)
Förvaltningen håller på att ta fram riktlinjer till föreningslivet gällande ersättning av nettoförluster för
arrangemang vilket kan komma att påverka resultatet i framtiden.
övriga ekonomiska effekter Corona: Vi har beräknat ett intäktsbortfalltom april månad på ca 100 tkr,
det beror framförallt på avbokningar i våra hallar och övriga anläggningar samt lägre intäkter på badet
beroende på färre antal gäster samt inställd simundervisning. Vi har ökade kostnader för e-böcker,
avgifterna för försenade böcker togs bort den 20 mars i hela Västmanland främst för att undvika att de

invånare som inte kan ta sig till biblioteket ska få förseningsavgifter. Samtidigt så har vi en del inställda
och uppskjutna arrangemang och andra aktiviteter som än så länge innebär ett plus i plånboken

TJANSTESKRIVELSE

Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom april: Totalt har hela nämnden ett överskott på 161tkr. Nedlagda Coronakostnader
uppgår till 75 tkr. Administrationen visar ett överskott som beror på oregelbundna löpande kostnader
Gällande G|S-verksamhetens underskott beror det på tidiga licenskostnader samt ej fakturerade
avgifter. Miljöenhetens underskott beror på ej fakturerade årsavgifter.
Varav nedlagda kostnader Corona: Kostnaderna avser inköp av 3D skrivare, hygienartiklar samt

avbokn i ngskostnader fö r ku rser och konfe rense r.

övriga ekonomiska effekter Corona: Med anledning av Covid-19 har miljöenheten awaktat att
fakturera årsavgifterna till efter sommaren. Tillsyn och kontroll görs inte i samman omfattning som
vanligt med hänsyn till företagens situation men också med hänsyn till miljöenhetens personal. Före

sommaren är det svårt att bedöma hur stort ett eventuellt intäktsbortfall kan bli, det beror på hur
situationen utvecklas fram till sommaren.
Awikelse årsprognos (exkl Corona): lngen prognosticerad avvikelse.
Äteärder (förslae):

Prognosutveckling per månad Förändr

akt månFeb Mars April ruaj Juli Aug sep okt Nov

Awikelse i

Redovisning:

0

Feb

t61

Juli okt Nov

00 0

ril TotaltMars

Nov

75

Totalt

0I
Feb

0

Mars

75

Juli okt
2500 0 250

Samhällsbyggnadsnäm nden,
Aktuell Avvikelse 0Samhälls nads

coronautveckling - varav nedlagda kostnader

Coronautveckling - övriga ekonomiska effekter

Aktuell Avvikelse:Kultu r & folkhälsoförvaltning 0

Kommunledningsfórvaltningen - Ekonomiavdelningen
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Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Trots många osäkerhetsfaktorer så bedömervi att vi har en
budget i balans.
A

Prognosutveckling per månad
Feb Mars April Mai Juli Aus Sep okt Nov

Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisning:
0 0 0 0 1 509

Feb Mars April nnaj Juli Aug sep okt Nov Totalt
0 0 L6 16

Feb Mars April Mai Juli Aus Sep okt Nov Totalt
0 0 100 100

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

Coronautveckli ekonomiska effekter

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april: Totalt har hela nämnden en avvikelse pä -5,7 Mkr, varav 0,1-6 Mkr är nedlagda
Coronakostnader. Förskolan visar ett överskott pä L,2 mkr vilket dels kan förklaras av att intäkter från
avgiftskontrollen ännu inte är fördelade till fritidshemsverksamheten samt genom ökade
statsbidragsintäkter från Skolverket. Underskottet inom grundskoleverksamheten kommer under året
att balanseras mot ännu ej rekvirerade eller inkomna statsbidrag. Gymnasieverksamhetens avvikelse
beror på att fordonsprogrammet har förbetalt transportutbildning för vårterminen samt ännu ej
inkomna stats-bidrag. En stor del av vårterminens intäkter för den interkommunala ersättningen är
fakturerade samtidigt som vi fortfarande väntar på en del fakturor gällande utresande elever vilket gör
att i nuläget visar lnterkommunala ersättningen på gymnasiet ett stort överskott.
Varav nedlagda kostnader Corona: Ökat lager av livsmedel till äldrevårdsmåltider vid eventuella
leveransbekymmer från Menigo, inköp av handdesinfekteringsmedel till verksamheterna samt
förberedande kostnader till eventuell utökning av nattverksamhet för förskolan och fritidshem.
övriga ekonomiska effekter Corona: Nedstängda restauranger till följd av Covid-19 medför förlorade
intäkter inom måltidsenheten. Livsmedelskostnaden för Ullviköket minskar dock i och med att
gymnasieskolan drivs på distans. Behovet av vikarier och timvikarier i förskoleverksamheten har
minskat då barnen är hemma i större uträckning än normalt, vilket har inneburit att
personalkostnaderna är lägre än vad de borde vara under perioden.
Awikelse Årsprognos (exkl Corona): Förvaltningsledning visar underskott på 0,2 mkr vilket beror på

avslutskostnader för pensionerad förvaltningschef. Förskoleverksamheten beräknas gå med överskott
på 0,9 mkr då personalkostnaderna väntas bli mindre i och med anpassning till en ny
resursfördelningsmodell samt färre barn i verksamheten. Den planerade modulen till förskolan i

Munktorp är avblåst vilket innebär sparade kostnader. Gymnasieverksamheten prognostiserar ett
underskott på -3 Mkr. Underskottet beror på att gymnasiet har för stor personalorganisation sedan
höstterminen 20L9 vilket får effekter även under 2020. Totalt visar nämnden en prognos för 2020 med
ett underskott på 2,3 Mkr.
Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad
Feb Mars April Mai Juli Aus Nov

Förändr

akt månsep okt
Awikelse i

Redovisning:

-3 000 -3 000 -2300 600 -5 658

Aktuell Avvikelse -2 300Utbildnin sförvaltning

Kommun ledn ingsförvaltn in gen - Ekonomiavdeln ingen
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Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom april: Vård- och omsorgsnämnden uppvisar ett resultat mot budget på - 4,0 Mkr, varav
1,5 Mkr är kostnader som uppstått i samband med Corona. lntäkter och kostnader från
Försäkringskassan inom verksamhetsområdet lnsatser enligt LSS och SFB är ej periodiserade.

Konsekvenser i verksamheten pga Coronautvecklingen :

. Besöksförbud på Särskilt boende för äldre gäller from 11 mars

. Dagverksamheten för brukare med demenssjukdom är tillfälligt stängd, vilket innebär en ökad
belastning för brukarens närstående som inte får avlastning.

. Växelvårdsplatserna är tillfälligt stängd och platserna används till korttidsvård, vilket innebär
en ökad belastning för brukarens närstående som inte får avlastning.

. Samordnade insatser till brukare med beviljad hemtjänst, medarbetarna försöker utföra fler
insatser vid samma besök.

. Ett Covidteam har startas upp för att öka tryggheten för både brukare och medarbetare.

. Ökade sjuktal inom de flesta verksamheter och svårt att få vikarier till enheter med Covid.

. Förbättrings- och utvecklingsarbetet med läkemedlsavvikelser och fallolyckor har inte
möjliggjorts pga Coronautvecklingen.

. Knytpunktens mötesplats är tillfälligt stängd. Personer med psykiska problem har ingenstans
att träffas, vilket skapar ensamhet och oro.

. Fritidsaktiviteter inom LSS är inställda, vilket skapar ensamhet och otrygghet.

. Humlans kortidsverksamhet för barn och unga inom LSS har varit stängd under två veckor men

är åter öppnat. Orsaken till stängningen var personalbrist och möjligheten till avlastning för
fa miljer har påverkats.

. Flera grupper inom daglig verksamhet inom LSS har stängt eller ändrat inriktning. Vissa

brukare har tappat möjligheten till daglig verksamhet.
. Fixartjänst och seniortjänst utför ej ordinarie arbetsuppgifter.
. Tidsbrist och många vikarier kan innebära att brukarnas uppföljning av genomförandeplaner

fördröjs.
Varav nedlagda kostnader Corona: Materialkostnader i form att skyddsutrustning har bokförts till en

kostnad av 'J. t2'J. tkr . Personalkostnader för vikarier har bokförts till en kostnad av 417 tkr.
övriga ekonomiska effekter Corona: Det finns leverantörer som kraftigt höjer sina priser på material.
Förvaltningskansliet har en Logistiker tillfälligt timanställd för att samordna materialinköp och

lagerhållning. Det är svårt att få tag i vikarier, vilket innebär övertidskostnader för ordinarie
medarbetare. Detta kommer att märkas under sommaren.
Avvikelse Ärsprognos (exkl Corona): Årsprognosen tar inte hänsyn till den rådande pandemin då det i

dagsläget är omöjligt att överblicka kostnader och intäkter för detta. Vård och omsorg gemensamt
uppvisar en helårsprognos på + 0,3 Mkr. Detta beror på omstrukturering av trygghetsteamet 2018,
vilket ger en årlig besparingseffekt på + 4,2 Mkr. Sjuksköterskeenheten beräknar ett underskott med -

L,4 Mkr då de anlitat hyrsköterskor eftersom det är svårt att rekrytera denna yrkeskategori.

Feb Mars April Mai Juli Aus Sep okt Nov Tota¡t

0

Feb Maj Juli NovMars

0I
April

165

Aug sep okt

165

Totalt
0 0 -320 -320

Coronautveckling - övriga ekonomiska effekter

- varav nedl kostnaderCoronautveckli

Vård- & omsorgsförvaltning Aktuell Avvikelse: 365

Kommunledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen



ml KoPrNGs KOMMUN
t¡J

TJANSTESKRIVELSE 13 (22)
Datum

2020-05-r4

Rehabenheten har ett ökat behov av hjälpmedel som beräknas ge ett underskott med - 0,3 Mkr.
Nämnden beräkar att lT-kostnader kommer att kosta 1,5 Mkr mer än vad budgeten tillåter. Vård och
omsorg om äldre enligt SoL uppvisar en helårsprognos på - 4,L Mkr. 2019 fick nämnden ett statsbidrag
på L,6 Mkr som hjälpte upp resultatet. 2020 är det dock osäkert om nämnden får ett motsvarande
statsbidrag, varför prognosen baseras på att ett statsbidrag ej erhålles, dvs försiktighetsprincipen
råder. Under årets första månader har det varit mycket sjukfrånvaro och samtidigt har
vikarietillgången varit svag, varför det uppstått höga personalkostnader på den ordinarie personalen.

f nsatser enligt LSS och SFB uppvisar en helårsprognos pä + 4,2 Mkr. Ãrsprognosen tar hänsyn till att
budgeterade medel motsvarande 3,6 Mkr för en ny gruppbostad ej beräknas förbrukas, eftersom
ibruktagandet av denna gruppbostad ej kommer att ske under 2020. lnsatser enligt LSS och SFB är
mycket kostnadskrävande och förändringar av volymer innebär en hög risk av prognososäkerhet. .

Personlig assistans beräknas ge ett överskott med + 2,5 Mkr. Den dagliga verksamheten beräknas ge

ett underskott på - 0,8 Mkr. Vård- och omsorgsbehovet hos de som bor på gruppbostäder är högt men
helårsprognosen visar ett överskotl pâ 2,9 Mkr, vilket till stor del förklaras av att de externa köpen är
få. övriga insatser enligt LSS beräknas ge ett underskott med -0,5 Mkr. lnsatsertill personer med
funktionsnedsättning enligt SoL uppvisar en helårsprognos på - 0,9 Mkr och det går ett skönja en

volymökning samt ett ökat vårdbehov.
rder

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april: Totalt har hela nämnden en avvikelse pä 2,7Mkr, varav 0,1 Mkr är nedlagda

Coronakostnader. Grundläggande vuxenutbildning: Underskottet -0,7 Mkr får ses i ett sammanhang
med Övrig vuxenutbildning som redovisar ett överskott om ca 0,6 Mkr. Redovisade under- respektive
överskott avser personalkostnader. Personalen är ofta verksamma inom flera skolformer varför
avvikelserna i princip tar ut varandra. Ekonomiskt bistånd: Redovisar ett överskott på nära 0,7 Mkr
vilket till största delen beroende på vakanta tjänster under årets början. Utfallet för
förörjningsstödskostnaderna ligger i paritet med budgeten. Barn och ungdomsvård: Underskottet jan-

april om ca L,0 Mkr avser personalkostnader till följd av nödvändigheten att säkerställa bemanning av

socialsekreterarresurs. lnom myndighetsutövningen är det fortsatt en relativt hög personalomsättning

som innebär behov av viss överrekrytering för att säkerställa grunduppdraget. Uppföljningen t.o.m.
april påvisar en ökning av familjehemskostnaderna, främst på grund av ökat antal konsulentstödda
familjehem. En konsekvens av pandemin är att många familjehem tvekar att ta emot barnplaceringar.
övrig vuxenvård/familjefrid: Redovisar ett överskott på 0,5 Mkr vilket beror på att få
skyddsplaceringar behövt genomföras under årets början. Nämnden, liksom alla berörda statliga

Prognosutveckling per månad
Nov

Förändr

akt månFeb Mars April rvlai Juli Aug sep okt
Avvikelse i

Redovisning:

1 5L1 365 165 -4 082

Mars

200

ril Juli okt Nov TotaltFeb

Nov

0

Feb

40

Mars

7498

Juli okt

1 538

Totalt
00 0 0

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

Coronautveckl ekonomiska effekter

Social- & arbetsmarknadsförvaltni ng Aktuell Avvikelse: -900

Kommunledningsfórvaltningen - Ekonomiavdelningen
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organ, befarar en ökning av hot och våld i familjer som en följd av social isolering i hemmet och
minskade kontakter med utomstående för våldsutsatta.
Avvikelse årsprognos: Vuxenvård missbruk och beroende underskott enligt prognos -0,5 Mkr.
Underskottet härrör sig till väntade kostnaderna för externt köpt heldygnsvård på behandlingshem och
SiS-institutioner. Barn- och ungdomsvård underskott enligt prognos -0,2 Mkr. Kostnaderna för
familjehemsplaceringar överskrider budget. övrig vuxenvård/Familjefrid underskott enligt prognos -

200 tkr. Underskottet härrör sig i första hand till prognostiserade kostnader för köpt boende för några
enskilda personer med omfattande socia I och psykiatrisk problematik.
Varav nedlagda kostnader Corona: 31,0 tkr lön till arbetstagare för arbete med skyddsutrustning, 1-2,0

tkr mobilkostnader pga hemarbete, 36,0 tkr coronaskydd, skyddsmaterial och desinfektionsmedel,
l-5,0 tkr avbokad konferens pga Corona.
Konsekvenser iverksamheten pga Coronautvecklingen: Omplaceringar inom familjehemsvården har
försvårats t.ex. från konsulentstödda familjehem till nämndens egna p.g.a. att familjehemmen
avvaktar med att ta emot nya barn.
övriga ekonomiska effekter Corona: All vuxenutbildning har genomförts på distans sedan början av
mars, vilket i första hand påverkar kvaliteten på undervisningen och elevernas möjligheter att
tillgodose sig aktuella kurser. Sannolikt behöver en stor andel av eleverna gå om aktuella
utbildningar/kurser. Risken finns att ungdomar som inte lyckats slutföra gymnasiestudier utifrån
distansundervisning kommer att vara i behov av att komplettera sin utbildning inom
vuxenutbildningen. lnom arbetsmarknadsenheten Jobbcenter har ett antal aktiviteter avslutats eller
pausats. Nya gruppaktiviteter har inte påbörjats sedan mars vilket innebär fördröjning av enskildas
förutsättningar till inträde på arbetsmarknaden, vilket innebär att de fortsätter vara beroende av
ekonomiskt bistånd. Enheten för försörjningsstöd har tvingats minskat antalet fysiska möten vilket
försvårar uppföljningen av planering i enskilda ärenden, vilket i sin tur kan innebära längre
bidragstider.
Awikelse årsprognos (exkl Corona): Social och arbetsmarknad prognostiserar ett underskott på -0,9
Mkr. Vuxenvård missbruk och beroende underskott enligt prognos -500 tkr. Utfallet jan t.o.m. april
bedöms inte spegla behovet av externt köpt heldygnsvård för helåret. Erfarenheten de senaste tre
åren visar ett genomsnittligt kostnadsutfall över 7,0 Mkr, mot nuvarande budget om 4,4 Mkr. Antalet
vårddygn på institution har ökat årligen sedan 2016, och uppgick 20L9 till 2778 dygn. Föregående år
erhöll sammanlagt 21- personer institutionsvård, varav ca 40% mot sitt samtycke, enligt
tvångslagstiftningen LVM. Nämnden bedömer inte att det finns underlag som talar för en radikal
minskning av behovet av institutionsvård, t.ex. avseende missbruksmönster eller nya
öppenvårdsformer. Minskningen av placeringsdygn under årets första månader kan vara en effekt av
särskilda prövningar som infördes som del av åtgärder för att hålla ner kostnaderna under hösten
2019, dels en minskad tillgång på narkotikaklassadê substanser till följd av pandemin, dels en minskad
upptäckt av missbruk med hänvisning till begränsad uppsökande och uppföljande verksamhet inom
missbruksvården. Ett återkommande mönster är en behovsökning under hösten, efter sommaren.
Innevarande år bedömer nämnden en behovsökning också efter att pandemin klingar av. Barn- och
ungdomsvård underskott enligt prognos -200 tkr. Nämnden har, liksom inom missbruks- och
beroendevården, arbetat för att minska antalet placeringar på institution för barn och unga. Strategin
har inneburit minskade kostnader för institutionsvården men ökad kostnad för familjehemsvården.
Nämnden bedömer att resurserna inom myndighetsutövningen behöver förstärkas under året för att
klara ökade krav t.ex. t¡ll följd av att barnkonventionen blivit lag, samt krav på särskild uppföljning av
barn som upplevt/bevittnat våld i hemmiljön. De särskilda förhållandena för familjer och barn med
anledning av pandemin förväntas innebära en ytterligare ökning av antalet anmälningar rörande barn

Kommunledningsfórvaltningen - Ekonomiavdelningen
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som far illa. övrig vuxenvård/Familjefrid underskott enligt prognos -200 tkr. Underskottet härrör sig i

första hand till prognostiserade kostnader för köpt boende för några enskilda personer med
omfattande social och psykiatrisk problematik. Nämnden befarar en ökning av skyddsbehov som
konsekvens av ökat hot och våld i nära relation i samband med situationen under pandemin.
Âtgärder (förslag): Fortsatt utveckling av intensivutredningar på hemmaplan för att undvika så kallade
utredningsplaceringar av barn och föräldrar på externa utredningshem. Fortsatt samarbete med

Utbildningsnämnden och Kultur och Folkhälsonämnden i syfte att forma individuella intensivinsatser
för ungdomar som alternativ till externa placeringar. Fullfölja gemensamt utvecklingsarbete med Vård
och omsorgsförvaltningen i syfte att kunna erbjuda personer med omfattande omvårdnads- och
tillsynsbehov insatser i kommunen. Fullfölja fastslagen strategi avseende missbruksvården, mot ökad
öppenvård som alternativ till institutionsvård. Prioritera samverkan med Arbetsförmedlingen och
andra berörda aktörer för att motverka effekter av ökad arbetslöshet.

Prognosutveckling per månad

Feb Mars April Mai Juli Aus sep okt Nov

Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisning:

-900 -900 -900 0 2 668

Feb Mars April rV¡ai Juli Aug sep okt Nov Totalt

0 0 93 93

Feb Mars April Mai Juli Aug Sep okt Nov Totalt
0 0 0 0

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

- övriga ekonomiska effekter

Kommentarer till awikelser:
Avvikelse tom april: Västra Mälardalens överförmyndarnämnd har fakturerat hela perioden.
Faktureringen ligger på en 66 o/o nivä i förhållande till budgeterad nivå (-0,8 Mkr). Administration ö-
nämnd: Överförmyndarkansliets personalkostnader ligger 0,6 Mkr lägre än beräknat på grund av
sjukfrånvaro och vakanser i organisationen. Ställföreträdare ö-nämnden: Utbetalda ersättningar till
ställföreträdare är på en 56 % nivåt av föregående års utbetalningar vid samma tidpunkt. I år har L,4

Mkr betalts ut mot 2,5 Mkr under 20L9.
Varav nedlagda kostnader Corona: Verksamheten kan inte se att man haft några större
extrakostnader på grund av Corona, endast någon flaska handsprit.
övriga ekonomiska effekter Corona: Verksamheten har bytt ut en god man tillfälligt på grund av
sjukdom och då blev det extra arvodeskostnader. Förra året hade verksamheten vid den här

tidpunkten två extrapersonal på heltid, samt två extra högskolestuderande som var inne på timmar
några dagar i veckan. I år har extrapersonalen gått hem på grund av att de tillhör någon av

riskgrupperna för covid 19 och det har varit svårt att hitta annan extrapersonal som är passande.

Verksamheten är ligger efter förra årets arbetstakt.
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Verksamheten beräknas idagsläget uppvisa ett nollresultat.
Ätgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad Förändr

akt månFeb Mars April Mai Juli Aug sep okt Nov

Awikelse i

Redovisning:

Mars

00

Feb Juli Nov

00 87

ril Se okt Tota¡t

0 0 0 0

Västra Mälardalens Overförmyndarnämnden Aktuell Avvikelse 0

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

Kommunledningsförvaltn ingen - Ekonomiavdelningen
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Datum

2020-05-r4

t6 (22)

Feb Mars April lvlai Juli Aus Sep okt Nov Totalt
0 0 0 0

Coronautveckling - övriga ekonomiska effekter

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april: lngen awikelse.
Varav nedlagda kostnader Corona: lngen avvikelse.
övriga ekonomiska effekter Corona: lngen awikelse.
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): lngen awikelse.

Prognosutveckling per månad
Feb Mars April Mai Juli Aug sep okt Nov

Förändr

akt mån

Awikelse i
Redovisning;

Feb

0

Mars

0I
Juli Totalt

0 13

ril okt Nov

Feb
I

Mars ril Juli okt Nov Totalt

Revisionen Aktuell Avvikelse 0

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

- övr ekonomiska effekter

Kommentarer till awikelser:
Avvikelse tom april: lngen avvikelse.
Varav nedlagda kostnader Corona: lngen avvikelse.
övriga ekonomiska effekter Corona: lngen awikelse
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): lngen awikelse.

Prognosutveckling per månad
Feb Mars April Maj Juli Aug sep okt Nov

Förändr

akt mån

Avvikelse i

Redovisning:

0

Mars

0I
Feb Juli Totalt

0 0 0

okt Nov

0

Feb

0

Mars

0

Juli okt Nov

0

Totalt
0 0 0 0

Valnämnden Aktuell Avvikelse 0

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

Coronautveck ekonomiska effekter

Kommunledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
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Datum

2020-0s-r4

t7 (22)

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april: Awikelsen beror på intäkter som inte periodiserats lika som budgeten
Varav nedlagda kostnader Corona: lngen avvikelse.
övriga ekonomiska effekter Corona: lngen awikelse.
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): lngen awikelse.

Prognosutveckling per månad

Feb Mars April Mai Juli Aus Sep okt Nov

Förändr

akt mån

Avvikelse i

Redovisning:

Mars

00

Feb

4 945

Juli Totalt

0 0

ril okt Nov

0

TotaltFeb

0

Mars

0

okt Nov

0

Juli

0 0 0 0

Finans - intresseföretag Aktuell Avvikelse: 0

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

Coronau ekonomiska effekter

Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom april: Avvikelsen beror på att redovisningen inte är periodiserad lika som budgeten
Varav nedlagda kostnader Corona: lngen avvikelse.
övriga ekonomiska effekter Corona: lngen awikelse.
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): lngen awikelse.

Prognosutveckling per månad
Nov

Förändr

akt mån

Avvikelse i

Redovisning:Feb Mars April Mai Juli Aug sep okt
0

Feb Mars

0

Juli Nov

0 4400

okt Totalt
0

Feb okt Nov Totalt

0

Mars

0 0

ril Juli

0 0 00

Aktuell AvvikelseFinans - verksamhetsknutna kostnader/intäkter 0

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

- ovr ekonomiska effekterCoronautveckli

Kommunledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
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Datum

2020-05-14

t8 (22)

VME

Kommentarer till avvikelser:
Avvikelse tom april: Totalt visar skattefinansierad verksamhet i VME ett underskott pà 12,7 Mkr. Vi ser

ingen effekt av corona ännu. Underskottet beror på att vi tagit kostnader som inte är
vidarefakturerade ännu. Största delen av dessa kommer hamna som investering när de

vida refaktureras.
Varav nedlagda kostnader Corona: lngen avvikelse.
övriga ekonomiska effekter Corona: lngen avvikelse.
Awikelse årsprognos (exkl Corona): Vi räknar med att följa budet på helår.
Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad

Feb Mars okt Nov

Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisnins:April Maj Juli Aug sep
0

Feb

0

-
Mars

-7 480

Juli Totalt

0

M okt Nov

0I
Feb Mars

0 0

okt Nov Totalt

0

Juli

0 0 0 0

VME Skattefinansierat Aktuell Avvikelse: 0

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

Coronautveckling - ekonomiska effekter

Gata

Park

lndustrispår
Stöd och service

26,5

4,4

0,4

0

2,2

0,2

0,L

0,4

Summa 31,3 219

Kommunledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
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Datum

2020-0s-r4

te (22)

Kommentarer till awikelser:
Awikelse tom april: Vatten och avlopp visar avvikelse på 0,6 mkr från budgeterat. Detta beror på

något högre kostnader under perioden.
Fjärrvärmen har ett resultat på +5,3 mkr jmf med budget. Trots att intäkterna varit ca 5,5 mkr lägre än
budgeterat så har kostnaden för inköp av bränsle varit ännu lägre tack vare det milda vädret under
årets första månader. Vi ser ännu ingen ekonomisk effekt av Corona.
Varav nedlagda kostnader Corona: lngen awikelse.
övriga ekonomiska effekter Corona: lngen avvikelse.
Awikelse årsprognos (exkl Corona): Vi räknar med att följa budet på helår.
Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad
Feb Mars April Mai Juli Aug sep okt Nov

Förändr

akt mån

Awikelse i
Redovisning:

0

Feb

0I
Mars

4 778

Juli Totalt

0 0

M okt NovSe

0I
Feb Mars

0 0

M Juli okt Nov Totalt

0

0 0 0 0

Aktuell Avvikelse: 0VME Av iftsfinansierat

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

-ovCoronautveckli ekonomiska effekter

Fjärrvärme
Vatten och avlopp

48,7

6t,t
3

0

5,

2,

Summa L09,7 7'3

lnveste etur 2020 MK

Kommun ledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
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Dâtum

2020-05-r4

20 (22)

Köpings Bostads AB

Kommentarer till avvikelser:
Awikelse tom april: Totalt har bolaet en avvikelse pä 6,7 Mkr, varav 30 tkr är nedlagda
Coronakostnader i form av extra inköp av skyddsmateriel samt minskade arbetsgivaravgifter på 153

tkr. Aprils arbetsgivaravgifter har inte hunnit regleras i april. Därav bör den ekonomiska effekten av
Corona bli ännu ca 153 tkr. Hyresintäkter höjs i genomsnitt med 2,L%o per L mars, vilket genererar en

månads hyreshöjning i april. Vi har inte stängt månadsbokslutet hos oss ännu (gör vi 12/5) varför mer
kostnader kan tillkomma.
Varav nedlagda kostnader Corona: Se text nedan.
övriga ekonomiska effekter Corona: Vi ligger efter budgeten på driften pga endast akuta
reparationer/felanmälan hanteras. Underhållet har stannat av, tex rotrenoveringen på Blenda har
skjutits fram, även mindre löpande underhåll skjuts fram tex invändigt underhåll i bostäderna ligger
framskjutet till efter sommaren. Awik på övriga rörelsekostnader är på grund av att vi ligger efter med
underhållet och att inga utrangeringar i samband med nyaktiveringar är gjorda ännu.
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Vi gör inga prognoser förens i T1, dvs. per sista april. Därav inget
ifyllt i prognos och avvik mot prognoskolumnerna.
Ãteärder (förslag):

Prognosutveckling per månad

Feb Mars April wtai Juli Aug sep okt Nov

Förändr

akt mån

Avvikelse i

Redovisning:

I
Feb Mars

-6 668

Novokt

0

ril Juli Totalt

Feb

0I -2,OI
Mars

-27

Juli okt Nov

-29

Totalt
0 153 0 153

KBAB Aktuell Avvikelse

Coronautveckling - övriga ekonomiska effekter

kostnaderCoronautvecklin - varav nedl

Rotrenovering kvarteret Blenda (L9301-)

Ekliden äldreboende (19019)

Nybyggnad Munktorp småhus

övrigt underhåll i befintligt bestånd
Energisparprojekt
Omdaning L¡ngonet 3 (19020)

Konvertering av lokaler till läeenheter

23,O

15,0

10,0

L4,5

7,0

6,0

5,0

0,1

6,5

0,0

t,4
0,0

5r0

o,4

Summa 90,5 13,5

Arsbud rbetatlnvesterin ar 2020 M

Kommunledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
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Kommentarer till awikelser:
Avvikelse tom april: Totalt har hela bolaget en avvikelse på .301 Tkr, varav -150 tkr avser nedlagda
Coronakostnader i form av inköp av skyddsmateriel samt minskade arbetsgivaravgifter på 147 tkr.
Aprils arbetsgivaravgifter har inte hunnit regleras i april. Därav bör den ekonomiska effekten av Corona
bli ytterligare ca L47 tkr. Vi har inte stängt månadsbokslutet hos oss ännu (gör vi 12/5) varför mer
kostnader kan tillkomma.
Varav nedlagda kostnader Corona: Se text nedan.
övriga ekonomiska effekter Corona: Driftkostnader och underhåll tillsammans ligger i nivå med
budget. Under driftkostnaderna ligger oplanerat underhåll och fördelningen mellan oplanerat och
planerat underhåll har inte gjorts ännu. Endast akuta reparationer/ felanmälningar görs och planerat
underhåll har stannat av på grund av Corona. ökad skadegörelse på skolfastigheter har bidragit med
något högre kostnader än budgeterat.
Avvikelse årsprognos (exkl Corona): Vi gör inga prognoser förens i T1, dvs. per sista april. Därav inget
ifyllt i prognos och awik mot prognoskolumnerna.
Ätgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad

Feb Mars April Mai Juli Aus Sep okt Nov

Förändr

akt mån

Awikelse i

Redovisning:

0 301

Feb Mars April lvlai Juli Aug sep okt Nov Totalt
0 0 -150 -1_50

Feb Mars April Mai Juli Aus Sep okt Nov Totalt
0 r47 0 L47

KBAB Service AB Aktuell Avvikelse:

Coronautveckling - varav nedlagda kostnader

Coronautveckling - ekonomiska effekter

Kommu n led ni ngsfórvaltn in gen - Ekonomiavdelni n gen
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Datum

2020-05-14

22 (22)

Kommentarer till awikelser:
Avvikelse tom april: Totalt har hela bolaget en awikelse på 145 Tkr mot budget, varav 48 tkr är en
effekt av Corona iform av minskade arbetsgivaravgifter. Aprils arbetsgivaravgifter har inte hunnit
regleras i april. Därav bör den ekonomiska effekten av Corona bli ytterligare ca 48 tkr. Vi har inte
stängt månadsbokslutet hos oss ännu (gör vi t2/5lvartör fler kostnader kan tillkomma. De awikelser
som uppstått hittills är främst hänförliga till awikelser på grund av Corona, se ytterligare kommentarer
nedan. Lönekostnader överstiger budgeterat belopp främst på grund av förändring av
semesterlöneskulden. Faktiska lönekostnader i nivå med budget.
Varav nedlagda kostnader Corona: Se text nedan.
övriga ekonomiska effekter Corona: lntäkterna ligger efter budget med ca 286 tkr vilket är hänförligt
till att vi inte gör några nyanslutningar hos kunder på grund av Corona. Dessa har skjutits upp och
kommer att genomföras efter sommaren. Aven reducerade intäkter avs. tillval av programintäkter på
grund av att man rabatterat priser för en del TV-paket så som olika Viasatpaket.
Minskade driftkostnader är hänförligt till ovan, att inga nyanslutningar görs. Därav även minskade
a nslutningsavgifter.
Awikelse årsprognos (exkl Corona): Vi gör inga prognoser förens i TL, dvs. per sista april. Därav inget
ifyllt i prognos och awik mot prognoskolumnerna.
Åtgärder (förslag):

Prognosutveckling per månad
Feb Mars April Mai Juli Aug sep okt Nov

Förändr

akt mån

Avvikelse i
Redovisning:

Feb Mars
I

okt Totalt

0 145

ril Juli Nov

Feb

0

Mars

0I
Nov

0

ril Juli okt Totalt

0

0 -48 0 -48

Kabel TV Aktuell Avvikelse

Coronautveckling - varav ned

Coronautveckling - övriga ekonomiska effekter

a kostnader

Utbyggnad fi bern ät Kö p i n g (20t0!, 2OLO2, 20 103,
20t04, 20105, 20LO6, 20L1,2)

Utbyggnad fibernät Kungsör (9098)

Nätverksutrustning
Ny- och ombyggnation noder/ hus

TV- utrustning

7,0

1,5

0,3
o,7

3,0

4,3

1,0

0,0

0,0

0,0
Summa 12,5 5r3

Arsbud U rbetatlnvesterin ar 2020 M

Kommun ledningsförvaltningen - Ekonomiavdelningen
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Befolkningsstatistik
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Januari

Februari

Mars

Totalt

26 247

26205

26 198

33 27 029-2 6

6

4

l6

9

9

2

20

3

3

-2

4

42 25

-7 29 0

-16 8t 0

0294

27

85

2

4
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Januari

Februari

Mars

Totalt

109

70

89

268

79

108

99

286

30

-38

-10

-18

2

-3

3

2

Kommentat

Sista decemb er 2079 hade I(öpings kommun 26 214 invånare. Under perioden ianuan till mars har
folkmängden minskat med 16 personer. Den minskning som skett undet året beror pã att flet petsoner,
inom dket, flyttat från I(öping än till I(öping. Det är marginell skillnad mellan 

^rLta,Iet 
födda och döda

samt antalet invandrade och utvandrade. Enligt den prognos som SCB gjort beräknas folkmängden vid
slutet av 2020 van26 389. Det stora folkökning som l(öping haft under 2070-talet beror nästan helt och
hållet på att invandringen varit större än uwandringen. Med hänsyn till rådande Cotonapandemi kan
invanddngen under fu 2020 förväntas vzra rclatfvt låg vilket innebär att befolkningsutvecklingen i
I(öpings kommun undet 2020 kan komma varalägre än ptognostiserat.



Arbetsmarknad

Arbetslöshet
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rRiket
<ÞKöping 2019

Januari

9,6

9,1

7,4

9,2

Februari

9,4

9,1

7,4

8,9

Mars

9,7

9,3

7,6

8,9

April

10,2

9,7

8,1

8,7

Kommentar

I slutet av decembet var atbetslösheten i l(öping 9,7 ptocent. Ãt 2020 inleddes med en liten minskning
men eftet utbrottet av Corona kan man se att arbetslösheten i I(öping har ökat. Sedan arbetslösheten var
som minst vid slutet av februad har arbetslösheten ökat med 0,8 procentenheter. Ökningen av
arbetslöshetenär något högre jämfört med hel¿ Västmanland samt riket. Ökningen i Västmanland och
dket har varit 0,6 tespektive 0,7 procentenheter. Om man jàrnfor hela periodenianuan till apdl hat
I(öpings ökning däremot varit något lägte än Västmanland och riket.

Nystartade företag

Aktiebolag 9 9 8 4 30

Enskild näringsidkare 2 3 T45 4

Handelsbolag 0 2 0 0 2

Kommanditbolag 0 0 0 0 0

Totalt 11 16 t2 7 46

2



Aktiebolag 972 982 988 t7989

Enskild näringsidkare s23 525 527 527 4

Handelsbolag 93 93 92 9t -2

Kommanditbolag 36 36 35 35 t

1624 L636 1642 181642Totalt

Kommentar

Sista december 2019 fanns 1 6L9 företag i Köpings kommun. Sista april 2020 fanns L 642 företag. Detta

innebär en ökning med 23 företag. Det är aktiebolagen som står för den största delen av ökningen. Antalet

handelsbolag och kommanditbolag har minskat.

Verksamheten

Kostnader för vinterväghållning ackumulerade
kostnader

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0 apr maj jun jul aug sep okt nov dec

3 418 3 903 4 108 4 160 4248 4248 4281 4418 4 658

4671 4g32 4g32 4gg2 4g32 4g32 5 153 5 950 6 397

1 675

3 413 3 675 3 675 3 675 3 728 3728 3780 4 043 5 250

3768 4070 4 108 4 121 4 142 4171 4234 4596 5543

l¿t-

-20192019

-2020
-$rrdgs{ 

lQlQ

feb mar

1 739 2638
2873 3979
141 970

2153 2730

- 
Snittkostnad 201 4-2019 2 270 3 041

Kommentarer

I(ostnaderna till och med april 2020 àr betydligt làgre än budget och även snittkostnaderna föt de

senaste 5 åren.

-)



Antal mottagna flyktingar

Ll!
b!c
-v,

t!
00
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5

0
nov decJan feb mar apr maJ jun jul aug sep okt

sk 2o2o 0 6 6

r År 2019 12 t7 4 3 10 5 8 4 7 0 9 L4

r År 2018 T4 20 4 9 6 7 5 23 18 10 207

Kommentarer

Enligt fastslagna riktlinjer i bosättningslagen skulle Itöping ansvala för ett ordnat mottagande av '7

personer under 2079,vi tog emot 93 personer. Ãr 2020 àr antaletvi ska tâ emot på anvisning 3 personer,

fram till mats har vi tagit err'ot 1.2 personer. Under 201,9 togl(öping emot2 ensamkommande

flyktingbarn, undet àrethar inga ensamkommande bra emottagits.

Kommentarer
Antalet hushåll som mottagit ekonomiskt bistånd (exkl flyktingar) jan-apr 2020 fu högre än samma
period 2019. Medelantalet vâr tom aprt 340 hushåll 2020 1àmfört med 326 201,9. .

Antal hushåll med försörjningsstöd

t!
Pc

s00
400
300
200
100

0
jan feb mar apr maj Jun jul aug sep okt nov dec

r År 2018 376 327 394 327 342 310 337 343 296 342 332 339

m Är 2019 329 3L4 33L 331" 320 303 298 290 290 302 28L 335

tÄr 2020 346 328 360 325

4



Utveckling av utbetalt ekonomiskt bistånd exkl flyktingar

Jþ

3
3
2
2
t
T

s00
000
500
000
s00
000
s00

0
Jan feb mar apr maJ Jun jul aug sep okt nov dec

2023 2754 2 468 26892018I 2782 2374 3 306 2290 27L9 2160 2 8s0 2 61.L

r År 2019 232s 2276 2 438 2257 2221 2 t07 2254 22s6 2 797 2 355 2LL4 2689

-f¡¡ 
2926 2 672 2351 2753 2257

2583 2 s83 2 s83 2 s83

-Budget 
2020 2 583 2 583 2 s83 2 s83 2 s83 2 s83 2 s83 2 583

Kommentarer
lJtbetalt ekonomiskt bistånd (exkl. flyktingar) àr caSo/o högre jan-aprL2020 àn sâmmâ period 2019,
beroende främst på ökning av antalet hushållmed försörjningsstöd.

Kostnader institutions- och familjehemsplaceringar samt anpassat boende
barn/unga/vuxna

L
J

4 000

3 s00

3 000

2 s00

2 000

1 500

1 000

s00

0 t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LL 12

2078r 2976 2 353 2162 2t27 2 t67 2299 2796 2 672 2 594 3 290 2861 2807

rÅr 2019 3 111 290r 3 396 2 5L7 2959 3 027 2797 2 496 2 427 7736 L 460 1 955

-Ar 
2020 2 008 2 050 2 ].67 2229

- 
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Kommentarer
I(ostnaderna för vfud av batnf unsa och vuxna fulàgre än budgeterat, speciellt gäller det BoU institution
I(ostnadernaärlàgre for jan - apr 2020 jämföt med samma period 20l9.Medelkostnaden januari till
april ligger pä2114 tkr2020 jämfört med2 981 tkr för samma period 2019.

Kommentarer

Från och med 2019 ingår även I(olsva i statistiken.

Kommentarer

Medelantalet brukare var 201.9 1 194 stycken, till och med april i år är medeltalet 7 221 stycken.

6

aug sep okt nov decjan feb mar apr maj lun jul

13 1.1r 2018 72 15 15 16 TL t6 \2 9 10 15
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Personal

Sj u kfrånvaro ti I lsvidareanstäl lda
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0.00% Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

2018 7,43% 8,71% 7,78% 6,69% 5,74% 5,37% 4,36% 5,56% 6,36% 6,85% 7,22o/" 6,26%

2019 7,76% 7,960/0 7J4% 6,87% 6,41% 5,38% 5,07% 5,17o/o 6,90% 6,800/" 6,70% 5,80%

2020 6A0% 7,10% 11,20

Kommentater

Ärsmedelvärde för Köping kommuns sjukfrånvaro 2OI9 är 6,4Yo av den arbetade tiden vilket är något lägre

mot år z}tg (6,5%). För 2020 års första två månader fortsätter sjukfrånvaron att minska ijämförelse med

samma månader 2018 och 20t9. tör mars månad i år ser vi dock hur sjukfrånvarostatistiken ökar markant

frân7,'J,4% 2019 till 1,1,,2yo iår. Detta ären ökning med 4,l procentenheter. Det nya coronaviruset har

medfört betydligt fler sjukskrivningar. För mars - maj månad har karensavdraget ersatts med 700 kr samt att
läkarintyg krävs först efter 3 veckors sjukfrånvaro. Av den totala sjukfrånvaron i mars 2020 är 19%

sjukfrånvaro 60 dagar eller mer. Det innebär atlSI% av sjukfrånvaron är 1-59 dagar. Motsvarande statistik

för mars 2O!9 är 32% sjukfrånvaro 60 dagar eller mer.

Sjukfrånvaro för april månad kan redovisas först i slutet av maj. På förvaltningsnivå är det stora skillnader i

sjukfrånvaro. Hos de till antalet medarbetare små förvaltningarna påverkar enstaka långtidssjukskrivningar

den totala sjukfrånvaron stort. Den förvaltning som minskat sin sjukfrånvaro årets första tre månader är

Social och Arbetsmarknadsförvaltningen. Av de större förvaltningarna ses Vård och omsorg med en ökad

sjukfrånvaro fràn9,5% 2019 till tO,3% 2020. Utb¡ldningsförvaltningens frånvaro ökar från 6,8%zotg till7,5%

2020.
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JDatum

2020-04-30

Ekonomiavdelningen
Sirpa Järvenpää
Redovisningsekonom
0221 -251 15
sirpa.jarvenpaa@koping.se

Kommunstyrelsen

Upplösning av stiftelsen Tuberkulosftireningens donationsfond, org nr 878500-5631

Stiftelsen Srller kraven lor upphörande enligt stiftelselagen kapitel 6 $ 5 och kan upplösas genom
kommunstyrelsens beslut om att stiftelsens tillgångar förbrukas flor stiftelsens ändamå1.

Enligt stiftelselagen kapitel 6 $ 5 upphörande av en stiftelse ivisstfall
Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att fürbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill

de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möìligt motsvarar detta, om

1. stiftelsens bildades für mer än 20 år sedan,
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,

3. värdet av tillgångarna vid utgången de tre senaste räkenskapsåren har under de tre senaste

åren varje år varit mindre än l0 prisbasbelopp samt
4. stiftelsen har inte några skulder.

Stiftelsen uppfuller alla dessa krav.
L Stiftelsen Tuberkulosföreningens donationsfond bildades 1954.

2. Ingen utdelning har skett mellan ãren2014-2019.
3. Värdet på stiftelsens tillgångar de senaste tre åren har understiget tio prisbasbelopp
4. Stiftelsen har inga skulder

Tillst ånd fr ån ti I lsyns my ndighet en

Styrelsen eller förvaltaren ska ansöka om tillstånd av tillsynsmyndigheten att förbruka stiftelsens
kapital. Tillstånd ska medges om styrelsens eller förvaltarens beslut inte strider mot stiftelselagen

Upp I os nin g av s t ift els en

När tillgångarna förbrukats är stiftelsen är upplöst. Den ska då också avregistreras.

Kommunstyrelsen foreslås besluta

att stiftelsen Tuberkulosföreningens donationsfond ska upphöra genom att stiftelsens tillgångar
förbrukas till att dels betala de upplupna kostnadema till Länsstyrelsen och revisionen samt fördela
resterande del till enligt ändamålet.

att ekonomiavdelningen får i uppdrag att ansöka om tillstånd av länsstyrelsen i Stockholms län att
förbruka stift elsens kapital.

Kommun lednin gsförvaltn in gen_

Häggkvist

J
ô¡

Postâdress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Hemsidâ och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ekonomikontoret@koping.se

Org.nr
212000-2114
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Datum

2020-04-30

Ekonomiavdelningen
Sirpa Järvenpää
Redovisningsekonom
0221 -251 15
sirpa.jarvenpaa@koping.se

Kommunstyrelsen

Upplösning av stiftelsen Fabrikör J L Eklunds fond, org nr 878500-5508

Stiftelsen fuller kraven för upphörande enligt stiftelselagen kapitel 6 $ 5 och kan upplösas genom
kommunstyrelsens beslut om att stiftelsens tillgångar förbrukas för stiftelsens ändamåI.

Enligt stiftelselagen kapitel 6 $ 5 upphörande av en stiftelse ivisstfall
Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill

de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, om

1. stiftelsens bildades fiir mer än 20 år sedan,
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,
3 . värdet av tillgångarna vid utgången de tre senaste räkenskapsåren har under de tre senaste

åren varje år varit mindre än l0 prisbasbelopp samt
4. stiftelsen har inte några skulder.

Stiftelsen uppfyller alla dessq krav.
1. Stiftelsen Fabrikör J L Eklunds fond bildades l95l.
2. Ingen utdelning har skett mellan ëren2014-2019.
3. Värdet på stiftelsens tillgångar de senaste tre åren har understiget tio prisbasbelopp.
4. Stiftelsen har inga skulder

Til lst ånd fr ån ti I lsyns myndighet en

Sfyrelsen eller förvaltaren ska ansöka om tillstånd av tillsynsmyndigheten att förbruka stiftelsens
kapital. Tillstånd ska medges om styrelsens eller förvaltarens beslut inte strider mot stiftelselagen

U p p I ös ning av s t ift els en
När tillgångarna Íörbrukats är stiftelsen är upplöst. Den ska då också avregistreras.

Kommunstyrelsen füreslås besluta

att stiftelsen Fabrikör J L Eklunds fond ska upphöra genom att stiftelsens tillgångar förbrukas
till att dels betala de upplupna kostnaderna till Länsstyrelsen och revisionen samt fördela
resterande del till enligt ändamålet.

att ekonomiavdelningen får i uppdrag att ansöka om tillstånd av länsstyrelsen i Stockholms län att
förbruka stiftelsens kapital.

Kommunledningsförvaltningen

an

ekonomichef
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Hemsida och e-post Bankg¡ro
www.koping.se 991-1215
ekonomikontoret@koping.se

Org.nr
212000-2114
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Datum

2020-04-30

Ekonomiavdelningen
Sirpa Järvenpää
Redovisningsekonom
0221 -251 15
sirpa.jarvenpaa@koping.se

Kommunstyrelsen

Upplösning av stiftelsen Lambert Nilssons Minne, org nr 878500-5482

Stiftelsen fuller kraven für upphörande enligt stiftelselagen kapitel 6 $ 5 och kan upplösas genom
kommunstyrelsens beslut om att stiftelsens tillgångar förbrukas für stiftelsens ändamåI.

Enligt stiftelselagen kapitel 6 $ 5 upphörande av en stiftelse ivisstfall
Styrelsen eller förvaltaren får besluta om aff förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill

de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta, om

l. stiftelsens bildades för mer än 20 år sedan,
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,
3. värdet av tillgångarna vid utgången de tre senaste räkenskapsåren har under de tre senaste

åren varje år varit mindre än 10 prisbasbelopp samt
4. stiftelsen har inte några skulder.

Stiftelsen uppfyller alla dessa krav.
1. Stiftelsen Lambert Nilssons Minne bildades 1950.
2. Ingen utdelning har skett mellan ären2014-2019.
3. Värdet på stiftelsens tillgångar de senaste tre åren har understiget tio prisbasbelopp.
4. Stiftelsen har inga skulder

Ti I lst ånd fr ån t il lsyns myndighet en

Styrelsen eller förvaltaren ska ansöka om tillstånd av tillsynsmyndigheten att förbruka stiftelsens
kapital. Tillstånd ska medges om styrelsens eller förvaltarens beslut inte strider mot stiftelselagen.

U p p I ös ning av st ift els en
När tillgångarna förbrukats är stiftelsen är upplöst. Den ska då också avregistreras.

Kommunstyrelsen ftireslås besluta

att stiftelsen Lambert Nilssons Minne ska upphöra genom aft stiftelsens tillgångar förbrukas till
att dels betala de upplupna kostnaderna till Länsstyrelsen och revisionen samt flordela resterande
del till enligt ändamålet.

att ekonomiavdelningen får i uppdrag att ansöka om tillstånd av länsstyrelsen i Stockholms län att
förbruka stift elsens kapital.

Kommunledn

0/^
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Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-253 29

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
ekonomikontoret@kopi n g. se

Org.nr
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lnledning

VA-avdelningens huvuduppgift är att:
o leverera dricksvatten av god kvalité till fastigheten
o ta hand om avloppsvattnet från fastigheten
o rena avloppsvattnet innan det släpps ut till Mälaren
a underhålla ledningsnätet så att dricksvattnet finns i kran
a planera och dimensionera ledningsnätet så att ut- och inläckage minskas

VA-avdelningen skall göra detta till en låg kostnad på kort och lång sikt samt folja
de lagar och bestämmelser som gäller ftlr dessa vattentjänster.

Arets händelser
Under året har vi lagat l8 vattenläckor, de två sista renderade en större insats och
delar av Bamhemsgatan och Torggatan vid Stora torget stängdes av ftir attlägga
om 140 meter ledning. Arbetet flöt på bra och gatorna kunde öppnas innan jul.

I Kolsva spolade vi vattennätet lor att få bort det mangan som ligger kvar i
ledningsnätet. Efter att det nya vattenverket togs i bruk 2017 far vi inte längre in
nytt mangan i systemet och vi arbetar därftir med aff rengöra ledningarna från de
gamla avlagringarna för att minska risken for missfÌirgat vatten.

Vi använder oss av något som kallas spolplaner, vilket innebär att samhället blir
indelat i områden for att på så effektivt sätt som möjligt tvinga vattnet genom
ledningarna. Det gör vi genom att öppna och stänga brandposter. När vattnet rusar
i ledningen lossnar avlagringar från ledningens insida.

Vi märker en stor skillnad på inkommande klagomåI. Detta kan bero päattvära
abonnenter vant sig och spolar tills det blir rent utan att ringa in klagomålet eller
att det faktiskt blivit bättre.

Vatten och avloppsverk

under året har vi producerat2,3S miljoner kubikmeter dricksvatten, sält l,7l
miljoner och tagit emot och renat 3,56 miljoner kubikmeter avloppsvatten. Vi har
renat avloppsvatten frãn 12 ton fosfor och 62 ton kväve,

I Kölsta har arbetet med att bygga ut befintligt vattenverk fortsatt och avtal är
skrivet med entreprenör fÌir processdelen.

Kom m u növe rg ri pa nde a rbete n

Arbete med stora och små detaljplaner, dagvattenplan och ñrdjupad översiktsplan
har pågått löpande under året samt forberedelse for inflytt i Västra Mälardalens
Energi och Miljö AB.

VA-planarbete

Arbete med att ansluta fastigheter utmed Norra mälarstranden till det kommunala
vatten- och avloppsnätet har fortsatt under 2019.

5
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Under året har beslut från Högsta ftirvaltningsdomstolen gällande anläggningstaxa
och verksamhetsområde samt från Högsta domstolen gällande vattendom für
sjöforlagd ledning meddelats. Kommunen fick rätt i båda fallen. Lantmäteriet kan
då fortsätta med arbetet med forrättningen lor ledningsrätter.

Miljöarbete med omsorg om gemensamma resurser, natur och klimat
Natur med frisk luft
och rent vatten

Hushålla med
energi- och
naturÍesurser

Med förebyggande
arbete minska
föroreningar och
klimatpåverkan

Vatlenskyddsområde
med föreskr¡fter

Optimera
energianvändningen

Utöka
bråddbevakningen
genom att byta befintlig
bräddutrustn¡ng samt
komplettera på de
punkter som det
saknas

Begränsa diffusa
utsläpp till vatten från
ex abonnent, traf¡k,
annan verksamhet.

Minska risken för
spridning av brand från
VAFAB's
omlastningsyta till
Norsa
avloppsreningsverk

Arbeta fram underlag till
länsstyrelsen för att kunna
fastställa Kindbros
vattenskyddsområde.

Byta energikrävande
utrustning,
processoptimering, utbilda
personal.

lnstallera bräddutrustning
enligt ¡nstallationsplan
framtagen 2018 samt ta
fram skriftlig plan för övr¡ga
bräddpunkter.

Halvårsavstämning med
handläggare på
miljökontoret kring hur
dokumentet "Riktlinjer för
utslåpp av avloppsvatten
från industrier och andra
verksamhete/' används.

Tillsammans med VAFAB
genomföra
"brandriskbesiktning" på
området.

Ett arbete som sträcker sig
över flera år och fortsätter
2020. Skyddsföreskrifter år
inskickade till Länsstyrelsen
för fastställande och våntar på
beslut.
Mål uppfyllt.

Solceller Lötgatan installerade

2 st pumpar på Norsa är bytta
mot nya och mer
energieffektiva.
Mål uppfyllt.

3 st bråddpunkter år klara.
lnstallationsplan är framtagen.
Mål uppfyllt.

Avstämning med 2 st
handläggare åir utförd juni
2019.

Avstámning med 1 st
handläggare är ulförd oktober
2019.
Mål uppffllt.

Riskanalys 'Norsa
avfallsanläggning' ät utförd av
VAFABmiljö 2018-02-13 och
skickad t¡ll oss. VAFAB har
ingen brandsyn inplanerad
med Räddningstjänsten. Mål
ej uppfollt.

Handlingsplan/åtgärd UppföljningKommun Miljömal VA Miljömat

Tabell l Miljömål

Organisation för VA-verksamheten i Köpings Kommun
vA-verksamheten är organiserad i lorvaltningsform under Kommunstyrelsen.

Teknisk chef

VA.
avdeln¡ng

Driftavdelning Administrativ
avdeln¡ng

Gatu- och
parkavdeln¡ng

Figur I Organis ations s chema
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Omfattning av tjdnster och produkter inomft)rvøltningen
vA-avdelningen utlor endast tjänster inom den allmänna anläggningens uppdrag,
dvs. utlor inte uppgifter på en konkurrensutsatt marknad. vA-avdelningen har
inga egna resurser ftlr entreprenadverksamhet (såsom ledningsläggning) utan
köper dessa tjänster av Driftavdelningen eller av entreprenörer. Tekniska kontoret
har egen administrativ avdelning med en teknisk chef och en ekonom.

Samordningen mellan intern och externredovisningen
Köpings kommun utgår ifrån "Kommun-BAS", den normalkontoplan som
utformats för kommuner som hanterar kontoklass l-8. uppställningen foljer
redovisningslagens schema fÌir balans- och resultaträkning. För att hantera
kostnaderna intemt använder man sig av interna motpartskoder. ytterligare
indelning av internredovisning görs via objektplanen. Hur objektplanen ser ut
situationsanpassas beroende på vilka objekt kommunen vill mäta och hur
verksamheten är organiserad.

FinansJörvaltning
VA-avdelningen har eget bankgirokonto ftir inbetalning av brukningsavgifter och
nyttjar kommunens finansavdelning ftir att hantera behovet av externfinansiering.
För varje redovisningsperiod beräknas intäkts- och kostnadsräntor som härrör sig
från VA-verksamheten. Den räntesats som används är kommunens genomsnittliga
inlåningsränta for perioden.

Fördelning och tilldelning av gemensamma kostnøder med ønnan verksamhet
vA-avdelningen använder sig av olika tjänster inom kommunen fiir sin
verksamhet. Dessa kostnader belastar vA-avdelningen på olika sätt. Köpings
kommun redovisar alla kostnader som har varit relevanta och
fordelningsnycklamas motiv dokumenteras.
Vissa kommunala uppgifter ftirdelas inte till ft)rvaltningsnivån såsom
Kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens florvaltning. Motiven är att dessa
verksamheter är demokratiska uppdrag och skulle ha funnits ändå samt att vA-
verksamhetens nyttjande av aktiviteten är fÌirsumbar och kostnaden att särskilja
denna överstiger nyttan.

Fördelning av de gemensamma kostnaderna presenteras i Tabell 2 nedan.

) för

Personal och
ekonomiavdelning centralt
Telefonväxel
Facklig tid
Försäkringspremier
Förvaltningschef,
förvaltningsekonom,
ekonomiassistenter,
l0neassistenter, recept¡on,
samordning av arbeten ¡

gatuområde.
Datakostnader

lngen

Per abonnemang
Andel anslutna
Försäkringsvärdet inom VA
Tid nedlagd på VA-ärenden

Motiv
Försumbar koslnad,
demokratiskt
skattefinansierat uppdrag
Schablon nyttjandegrad

Orsakslogik
Schablon nyttjandegrad
Orsakslog¡k
Orsakslogik

ngen

Pris per datortyp, licens, e-
post adress, etc.
Per m2Lokalkostnader

lnternpriskalkyl
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Bokslutskommentarer

Verksamheten visar på ett underskott på 2 386 tkr, vilket regleras mot
resultatutjämningsfonden (RUF). underskottet kan härtedas tiil ökade drift och
underhållskostnader såsom slamomhändertagande, kemikalier samt mindre försålt vatten
än budgeterat.

Tâbêll 3

Vattenläckor (st)

Nya abonnenter (st)

Producerat dricksvatten (m3)

Debiterat dricksvatten (m3)

Ej debiterat dricksvatten (m3)

Utläckage från vattenledningsnåtet (m3)

Utläckage från vattenledningsnätet

Mottaget avloppsvatten (m3)

Debiterat avloppsvatten (m3)

Tillskottsvatten (m3)

Tillskottsvatten till avloppsledningsnätet

Utbytestakt ledningsnät

2015

12

21

2 154 483

1 680224

75 000

399 259

18,5 %

3 390 278

1 650 516

1 739 762

51 o/o

423 àr

2016

22

18

2 336 693

r 688 302

1 10 000

538 391

23,04 0/o

2 963 675
'l 656 494

1 295 726

44 o/o

156 år

2017

6

10

2 110 826

I 680 499

97 938

332 388

15,7 0/o

2 862 259

1 653 193

1 209 065

42 o/o

2OB àr

2018

14

5

2398 412

1 709 451

48 931

640 030

26,7 0/o

2 835 834

1 595 9ô9

1 239 865

44 o/o

196 år

20't9

18

3

2385 124

1 695 070

60 000

630 054

26,4 0/o

3 562921
1 575382

1 987 542

56 o/o

227 âr

Förklaringar till tabellen

Ej debiterat dricksvatten.' uppskattad mängd vatten som används internt av VA-
verket, spolvatten, bevattning och fontäner.

vatten som inte belastar reningsverket: vatten som till exempel används for
kylning och som inte leds till avloppsnätet.

Tillskottsvatteni regn- och grundvatten som kommer från kombinerade
ledningssystem (där det ej finns separerade ledningar ftir dagvatten) samt
inläckage i avloppsledningar.

Utbytestakt ledningsnrit: Ett mått fÌir att se hur många år det tar attbytaut hela
ledningsnätet med dagens investeringstakt. Även om ålder på ledningsnät inte är
allena rådande som mått på utbytesbehov så kan det ge en uppfattning om hur
renoveringstakten är, se nyckeltal i tabellen. I Köpings kommuns VA-policy står
att "Kommunen ska eftersträva att det allmänna VA-ledningsnätet från och med år
20 I 5 ska fÌirnyas i en takt pä l% per år (motsvarande en ftirnyelsetid på I 00 år)
räknat som medeltal på en rullande 5-årsperiod." Svenskt vatten rekommenderar
en utbytestaktpä0,7yo (motsvarar cirka 140 år) ñr vattenledningar och0,6yo
(motsvarar cirka 165 år) ñr avloppsledningar.

I
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Vattenlåckor (st)
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OVattenläckor (st)
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0

O Producerat dr¡cksvatten (m3)

r Deb¡terat dricksvatten (m3)

2013 20't4 2015 20't6 2017 2018 2019

2013

530 716

2014

447 115

20't5

393 961

2016

538 391

2017

332 388

201 I
640 030

201 9

630 054Utlåckage från
vattenledningsnätet
(m3)

Tillskottsvatten

2013

1 337 543

2014

1 702 199

2015

'l 739 762

2016

1 295 726

2017

'l 209 065

2018

I 239 865

2019

1 987 542
(m')
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2013

126 âr

2014

258 år

2015

423 àt

2016

156 år

2017

2oa àî

20r8

196 år

2019

227 ârUtbytestakt
ledninosnäl

Resultaträkning (kkr)

Not 2018 20'19

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens externa intäkter

Brukningsavgifter
Anläggningsavgifter
Pe riod ise ri ng àrets a n I ägg n i ng savgifte r
Arlig periodisering av anläggningsavgifter
Övriga intäkter

lnterna intäkter

Verksamhetens kostnader
Verksamhetens externa kostnader

Personal
EI
An I ägg n i ng s- och u nderh å I I sm ate ri a I
Entre pre n ader och kon su lte r
Övriga kostnader

lnterna kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettoresu ltat

Finansiella intåkter
Finansiella kostnader

PERIODENS RESULTAT

2

57 387
53 586
52263
2 611

-2 350
783
276

3 803

{3115
-33 714
-11 858
-4097
-5 918
-4 506
-7 335
-7 940

-11 461
4 272

588
-5 570

57 043
56 092
54 002

850
-39
832
447

2 651

-54 834
-35 861
-12 644

-3 996
-6 783
-5 235
-7 203
-6 915

-12 0s8
2 209

11

-4 606

-709 -2 386

Not 1

lntema intäkter:
Dagvatten

Brandvatten

VA-avgifler

lntåkter för tjånster/arbeten

Summa

696

930

0

2 177

3 803

696

930

0

1 025

2 651

Not 2

Intema kostnader:
Förvaltningschef, administration, miljö
och samordning
Lokaler

Kostnader för tjänster/arbeten

Summa

1 985
538

5 417

7 940

2 051
764

4 100

6 915

l0
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Redovisning av kassaflöden (kkr)
Not 2018 2019

Den löpande verksamheten

Arets resultat

Justering för ej likviditetspåverkande poster

Medel fr verksamheten före förändring av rörelsekapilalet

OkningG)/minskning (+)kortfristiga fordringar

ÖkningC)/minskning (+Xörråd

Ökn¡ng(+)/m¡nskning (-)kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesterin gsverksamheten

lnvester¡ng i materiella tillgångar

Försäljning/omklassificering av materiella tillgångar

Kassafl öde från investeringsverksamheten

F¡nansieringsverksamheten

Nyupptagna lån

0kning av långfristiga skulder

Amortering av långfristiga skulder

Okning av långfristiga fordringar

Minskning av långfristiga fordringar

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde

L¡kvida medel vid årets början

Likvida medel v¡d årets slut

3

-709

't2 005

-417

0

1 637

12 516

-27 079

0

-27 079

-2 386

12 893

3 091

0

-120

13 478

-25 040

0

-25 040

14 563

0

0

0

0

14 563

562

0

0

0

0

562

0

0

0

0

0

0

Not 3

Justerinq för ei verkande poster

Justering för av- och nedskr¡vn¡ngar
Justering för gjorda avsättningar
Justering för ianspråktagna avsättningar
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster
Summa

11 46'l
544

0
0

12 005

2 058
835

0
0

8932

ll
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Balansräkning (kkr)

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Pågående arbeten
Maskiner och inventarier
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kundfordringar

Upplupna ¡ntäkter och förutbetalda kostnader
Summa omsåttningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

Eget kapital

Eget kap¡tal

dårav årets resultat
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning för pensioner

SKULDER

Långfristiga skulder
Lån av kommun
Långfristig skuld anläggningsavgift
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa skulder

SUMMA EGET AVSATTNINGAR OCH SKULDER

4
5
6

327 910
30 506

133
358 548

4214
359

4 573

363 121

323 498

34 495

357 984

336782
34 458

405
371 645

1 178

304

1 482

373 127

572

-709

572

544

7

I

-1 814
-2 386
-1 814

835

335 426
33 663

369 089

I 5 137

362 005

363't21

5 017

374 106

373 127

2 177
Enligt underlag fràn

Not 4

Mark, bvqqnader och tekniska anlâooninoar
2018 2019

I ngående anskaffningsvärde
Arets anskaffningar
Från pågående
Uhangerat
Justering lista
Utgående anskaffningsvärde

lngående ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utrangering avskrivningar
Justering lista
Utgående ackumulerade avskrivningar
därav:
Fastigheter för affärsverksamhet
Bokfört värde 31 december

481 997
0

23 155
0

493
505 645

166 233
1't 428

0
74

177 735

505 645
0

20 883
0
0

526 529

177 735
12 012

0
0

189 747

327 910
327 910

336782
336 782

t2
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Not 5

201 2019
lngående värde
Arets anskaffningar
Till anläggning

26718
27 079
-23291

30 506
25 040
-21 202

'114
34 458

Justering/Bidrag
Bokfört värde 31 december 30 506

Not 6

Maskiner och

2018 2019

lngående anskaffningsvärde
Arets anskaffningar
Från pågående
Ulrangerat
Försäljningar, bidrag mm
Utgående anskaffningsvärde

lngående ackumulerade avskrivningar
Arets avskrivningar
Utrangering avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
därav:
Maskiner och inventarier 405

405

262
0

135
0
0

397

231
34

0
265

133
t33

397
0

318
0
0

716

265
46

0
3t1

Bokfört värde 31 december

Not 7

Eqet kapital
2018 2019

lngående eget kapital
Uttag
Arets resultat
Summa

1281
0

-709
572

-2
-1

572
0

386
I'14

Not I
Avsäftninqar

2018
Avsättningar pensioner och löneskatt
Summa avsåttninqar

835
835

544w

Not 9

Kortfristiqa skulder
2018 2019

Upplupna kostnader och f0rutbetalda ¡ntäkter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

0
3 878
1 259
5 137

0
3748
1 269
5 017Summa skulder

13
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REDOVISNINGSPRINCI PER

Särredovisningen for VA-verksamheten foljer kommunens redovisnings- och
värderingsprinciper. Redovisningsprinciperna är oftirändrade jämfìirt med tidigare
är.

God redovisningssed
I redovisningen har den kommunala redovisningslagen foljts och
rekommendationer från Rådet fìlr kommunal redovisning tillämpats.

Anläggningsavgifter
Anläggningsavgifterna har fr.o.m. 2007 periodiserats över nyttjandeperioden (vägt
snitt 36 år, ftirutom for Sundänge som är 50år), dock motsvaras 10 o/o av avgiften
d irekta adm ini strationskostnader som intäktsbokflors år ett.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar upptas til I anskaffningskostnaden minus planenli ga
avskrivningar.

Ansvarsförbindelser
Möjliga åtaganden där osäkerhet råder om beloppets storlek eller infriandegraden,
redovisas som ansvarsflorbindelser. Från och med 2018 fär vi denna uppgift per
individ av KPA och gör inte längre en schablonberäkning.

Avsättningar
Under avsättningar återfinns åtagandet fÌir kommande utbetalningar ftir särskild
avtalspension. Den är beräknad av KPA och har gjorts särskilt flor vA fÌirsta
gången 201 8.

Avskrivningar
Avskrivningar påbörjas månaden efter investeringarna har tagits i bruk och
beräknas linjärt, dvs. lika stora belopp varje år. De avskrivningstider som
tillämpas har vägledning av Kommunforbundets ft)rslag om maximitider som
grund ftjr de egna bedömningarna av tillgångens nyttjandeperiod.

Typ av investering
Datorer
Inventarier
Bilar och andra transportmedel
Maskiner
Va-anläggningar
Verksamhetsfasti gheter
Vattenverket

Avskrivningstid
3-4 är
5 år och l0 år
5 år och 10 år
5 år och l0 år
20-65 är
11 komponenter: 30-100 år
l7 komponenter: 10-100 år

2018 var ftjrsta året som komponentavskrivning gjordes full ut på både gamla och
nya investeringar.

Hantering av överuttag/underskott
vA-verksamhetens avgiftsuttag regleras av självkostnadsprincipen. vA-
verksamheten utgår från uppskattade kostnader och sätter avgifterna efter det.
Avvikelser resulterar i ett överuttag eller ett underskott som ska vara av tillftillig
karaktär. Årets resultat regleras mot resultatutjämningsfonden som både vid
positiva och negativa resultat ska nollställas över tiden. Räntan på

14
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resultatutj ämningsfonderna beräknas eft er ett genomsnitt på kommunens
inlåningsränta under året vilket blev 0 %o för 2019.

Kreditivränta
Kreditivråinta tillñrs fÌlr investeringar överstigande I miljon kronor. Kommunens
genomsnittliga ränta på utestående lån har använts vid beräkningen, 0,0 yo for
20t9.

l5



Revisorsintyg

för Köpings kommun, kommunstyrelsen, beträffande VA-verksamheten för räkenskapsåret
2019.I egenskap av förtroendevalda revisorer har vi granskat årsredovisningen för Köpings
kommun VA verksamheten för år 2019 i enlighet med god revisionssed och avlämnat
revisionsberättelse.

Vi bedömer att särredovisningen i allt väsentligt lever upp till lagen om allmänna
vattentjänster SFS 2006:412.

Redovisningen bedöms i stort ge en rättvisande bild av VA-verksamhetens ekonomiska
ställning. Det finns en rimlig beräkningsgrund för fördelningen av koncerngemensamma
kostnader till VA-verksamheten.

Köping den 1915-2019

Göran Nilsson

Eva Leonardsson

,?rttø*L
Hans Andersson

Lennart EfumanG,./-a*
7- ¿L41È-

Per Carlesson
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Sarnmanfattntng

Vår bedömning att den ekonomiska redovisningen fÖr VA-verksamheten gållande Köpings kommun 2019 i allt väsentligt uppfyller de
krav som lagen om allmånna vattentjänster ställer.



BalansraKnrng

Balansråkningen är upprättad på samma säitt som 2018. Alla poster Éir avstämda mot erforderliga underlag utan awikelse.
Den stora posten materiella anlåggningstillgångar åir granskade mot underlag i anläggningsregistret utan awikelse. Totalt uppgår
anläggningstillgångarna tfi 371 ,2 mkr. FÖrändringen på 13,0 mkr består i investeringar och aktiveringar från pågående arbeien-25,1 mkr,
samt årets avskrivning med 12,1 mkr.

Pågående ny- till- o ombyggnation har ökat 3,9 mkr mot föregående år. Under året har aktivering skett tilt antäåggningstiilgångar om21,1
mkr och nyanskaffningar har skett med 25,0 mkr. Posten år granskad genom att stämma av nyanskaffningar mot utvaldalakiuror och
projekt, inget att anmärka.

Kundfordringarna uppgår till 1,2 mkr jämfÖrt med 4,2 mkr vid bokslutstidpunkten föregående år, förandringen beror på att man bytt
organisation vid årsskiftet. Vi har noterat att någon genomgång av kundfordringar som bedöms som osäkra inte har gjorts i åreté bot<stut.
I kundreskontran återfinns kundfordringar förfallna mer än 90 dagar, dessa uppgår till ett belopp om 3g,1 tkr.

Det egna kapitalet uppgår ackumulerat till - 1,8 mkr. Ârets resultat uppgår fll -2,4 mkr. För 2020 budgeterar VA-verksamheten med ett
nollresultat.

Långfristiga skulder uppgår till 369,1 mkr och har ökat med 13,9 mkr jämfört med bokslutstidpunkten föregående år. Långfristiga skutder
avseende periodiserade anslutningsavgifter uppgår till 33,7 mkr (föregående år 34,5 mkr).

Övriga skulder, dår leverantörsskulder ingår med 3,7 mkr, har ökat med 0, 1 mkr jåimfört med 201 8. Vilket år i nivå mot föregående år.

Avsåttningar har ökat med 0,3 mkr mot fg.år. Och avser avsåttningar till pensioner på 0,2 mkr och löneskatt på 57 tkr har gjorts under
året.

Komponentavskrivning tillämpas sedan 2016 på nya investeringar. Under 2020 har kommunen tillämpat komponentavskrivningar på
både nya och gamla investeringar.



Resultatet för 2019 uppgår till -2,4 mkr.

lntåkterna har minskat till 57,0 mkr (föregående år 57,4 mkr), vilket motsvarar en procentuell minskning med ca 0,6 %. Samtidigt har
verksamhetens kostnader ökat med ca 3,2 Yo, från 53,1 mkr till 54,8 mkr. Önnlng har skett av kostnader fÖr externa kostnader (+ 2,1
mkr), interna kostnadsposter har minskat med 1,0 mkr.

Anläggningsavgifterna fördelas enligt samma princip som tidigare, dvs. en tiondel intäktsförs direkt och resterande del periodiseras på 48
àr.

Enligt förordningen skall intäkter och kostnader som är gemensamma för kommunen fördelas. Fördelningen har skett på gemensamma
kostnader utifrån samma modell som tidigare. Modellen uppdateras med aktuella siffror en gång om året. För direkta kostnader sker
ingen fördelning.

ResultatraKntng



Ililaggstlp0lysntngar

Vi har granskat noterna i årsrapporten och har inte funnit något att anmärka på

Datum 2020-05-14

Denice Nyström

Auktoriserad revisor
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