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Förbundets ordförande har ordet
Västra Mälardalens kommunalftirbund bildades
och sammanfördes med räddningstj änstftirbundet
2006 ftir att samordna ett flertal olikartade
uppgifter i ett och samma ftirbund. Detta gör att
medlemskommunerna Köping, Arboga, Kungsör
och Surahammar och dess bolag far en effektiv
service och en högre kvalitet.
Inom kommunalftirbundet pågår ständigt
processer fìir att möta krav och förväntningar från
våra medlemskommuner och bolag. Detta fìir att
utvecklas och bli mer effektiva och ge en snabb
och bra service.

För Räddningstjänsten har 2019 varit ett år med
manga utmaningar. Delar av ledningen slutade
sina anställningar under året vilket innebar att
chef- och ledningsstöd köptes tillfÌilligt via
avtalssamverkan av Nerikes Brandkår. Det
samarbetet avslutades 31 december 2019.
Arbetsmiljöverket besökte räddningstjåinsten fÌir
att följa upp krav king tidigare inspekfioner som
utförts 2017 och20l8. Många krav är ställda ftir
atttrygga en god arbetsmiljö men också för att
öka säkerheten vid räddningstj änstuppdrag. Under
2020 måste mycket tid och resurser ägnas åt att
etablera det systematiska arbetsmiljöarbetet i det
dagliga arbetet vid VMKF.
Direklionen ställde under året en ftirfrågan till
Nerikes Brandkår och till Mälardalen Brand- och
räddningsförbund (MBR) om ett eventuellt
samgående till deras ftirbund. Nerikes Brandkår
avböjde senare.

Direktionen beslutade att genom avtalssamverkan
köpa chef- och ledningsstöd av MBR från och
med I jan 2020.I avtalet ingår även att planera
och genomföra ftirändringar inom VMKF ftir ett
samgående med MBR I jan202l.

Det har tillkommit nya verksamheter inom VI\{KF
administration vilket är positivt.
Detta ställer samtidigt högre krav på hur
kommunalftirbundet är uppbyggf ftir att möta
medlemskommunernas behov.
Medlemskommunerna har initierat en översyn.
Genomlysningen ska resultera i en analys av
VMKF:s ufvecklingsområden för att möjliggöra
effektiv samverkan baserat på kommunemas
nuläge och framtida utmaningar inom en 15 ars
period. Översynen ftirv?intas vara klar i mars
2020.

Ekonomiskt har ftirbundet även haft stora
utmaningar under året. Räddningstjänsten har
stora behov kopplat till att säkra en trygg och
säker arbetsmiljö. Även fordonsparken har behov
av åtgärder. Administrations åtgärdsplan som togs
fram tidigt på året bromsade upp underskottet.
Bland annat har utbildningsinsatser och planerade
utvecklingsprojekt skjutits rill 2020-2021 och
rutiner ftir inköp och fakturering har setts över.

Regelbundna styrgruppsträffar genomförs varj e
månad med kommundirektörema och
ftirvaltningschefer inom VMKF. I storforum möts
ftirbundet och kommunernas kommunchefer,
personal- och ekonomichefer samt lT-strateger ett
antal gånger per år. Viktiga frågor på agendan är
att bygga goda relationer,.skapa rutiner och
gemensamma processer. Aven utveckling av hur
stymingen och uppdrag från kommunerna ska
hanteras är ett viktigt område och en fi)rutsättning
fÌir effektivisering av verksamheter. Dialog ftrs
löpande med medlemskommunema om ytterligare
verksamhet som kan vara mer kostnadseffektivt
ftir helheten att utfiiras av ftirbundet.

Under året har samtliga medlemskommuner fattat
beslut om ny ftirbundsordning och ftirdelningstal.

Inom arbetet med ftirdjupad samverkan mellan
kommunerna och nåiringslivet i Västra Mälardalen
finns ftirbundet med som ett aktiv part. För att
även i framtiden kunna erbjuda en god service
med hög kvalitet och skapa en konkurrenskraftig
region.
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Direktion och revision
Direktion
Direktionen har tio ledamöter och är förbundets
besl utande orgarì. Direktionen faststäl ler budget
och övriga övergripande program fÌir förbundets
verksamhet. Den beslutar även i övriga åirenden av
större vikt. Direktionen leder och samordnar
planeringen och uppftiljningen av förbundets
ekonomi och verksamheter. Direktionen har under
året haft fem sammanträden.

Direktionens ledamöter
Anders Röhfors (M), Arboga, ordftirande
Elizabeth Salomonsson, (S), Köping, vice
ordftirande
Mikael Peterson (S), Kungsör
vice ordftirande
Roger Eklund (S), Köping
Ola Saaw (M), Köping
Anders Cargerman (L), Arboga
Andreas Silversten (S), Arboga
Stellan Lund (M), Kungsör
Linda Söder Jonsson (S), Kungsör
Leif Carlberg (S), Surahammar

Ersättare
Börje Eriksson (S), Köping
Andreas Trygg (V), Köping
Jenny Adolphson (C), Köping
Kerstin Rosenkvist (S), Arboga
Dan Karlsson (V), Arboga

Jonna Lindman (M), Arboga
Rebecca Burlind (L), Kungsör
Joel Petersson (V), Kungsör
Madelene Fager (C), Kungsör
Johanna Skottman (S), Surahammar

Revision
Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen,
reglemente och med iakttagande av god
redovisningssed granska all verksamhet som
bedrivs inom förbundet. Den kommunala
revisionen kan delas i två huvudområden:
redovisningsrevision samt ftirvaltningsrevision.

Redovisningsrevisionen syftar i huvudsak till att
bedöma om god redovisningssed tillämpas och om
räkenskaperna är rättvisande. Förvaltnings-
revisionen syftar till att bedöma om direktionens
beslut efterlevs och om verksamheten, inom
budgetramama och med avsedd kvalitet, uppnår
de politiska målen.

Revisorer
Lars V/igström (S), Kungsör
Göran Nilsson (S), Köping
Per Jörgensen (þ, Surah¿rmmar
Bertil Bresell (S), Arboga

Främre r¡den från vänster: Linda sôder Jnnsson (S), Kerstin Rosenkvist (S), Jonna Lindman (M), Anders Cargerman (L),
Johanna Skottman (S), vice ordñrande Elizabeth Salomonsson (S), Dan Karlsson (V), Bakre raden från vânsterl Madelene Fager
(C), Andreas Silversten (S), ), Bcirje Eriksson (S), Jenny Adolphson (C), vice ordforande Mikael Peterson (S), Roger Eklund (S),
LeifCarlberg (S), ordförande Anders Röhfors (M) På bilden sakn¡s Ola Saaw (M), Joel Petersson (V), Rebecca Burlind (L),
Stellan Lund (M), Andreas Trygg (V).
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Sammanfattning

Förbundets resultat 3 I dec 20 19 uppgick till -2 054 Tkr (- I 93 1 Tkr samma period
20 l 8).

Resultatutjämningsfonden om 8 770 Tkr som ska överföras till VafabMiljö
Kommunalfiirbund är uppbokad som kortfristig skuld.

Resultatet i balanskravsavstämningen uppgår till -2 054 Tkr

Medlemskommunerna har fattat beslut om ny fiirbundsordning och fördelningstal

Surahammars kommun har anslutit sig till bostadsanpassning.

En medarbetarenkät har genomftirts månadsvis med start i april. Avdelningarna arbetar
aktivt med ftirbättringsarbete på arbetsplatsträffar där så behövs.

Räddningschefen och en avdelningschef slutade sina anställningar under sommaren.
Ledningsstöd har under hösten köpts in från Nerikes Brandkar genom avtalssamverkan

I december månad undertecknades ett avtal om köp av ledningsstöd under 2020 från
Mälardalens Brand & Räddning (MBR). Under kommande år fortsätter utredningen
gällande ett eventuellt samgående med MBR från och med202l.

Overg ri pan de verksam hetsmål

a

Politiska mål
Utgörs av uppdrag, vision och värdegrund.

Uppdrag
VMKF är en utftirarorganisation som arbetar på

uppdrag åt medlemskommunerna.
Verksamheten ska präglas av: hög kvalitet,
minskad sårbarhet och kostnadseffektivitet.

Vision
VMKF:s arbete ska präglas av hög
servicekänsla och vara det självklara valet für
medlemskommunerna. Organisationen ska ligga
i framkant och utftira ett värdeskapande arbete
for alla parter.

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

SCB:s Kvalitetsmodell med Nöjd - Kund -
Index (NKI)
Standardiserade indikatorer (frågor) som
ligger till grund för måttet på totalkvaliteten (dvs.
på NKI). Dessa tre indikatorer utgörs av frågor
om:

. hur nöjd man är med verksamheten i dess

helhet
. hur väl verksamheten uppffller ens

ftirväntningar
. hur verksamheten är jämfört med en ideal

sådan.

Ordoch

I Målet är uppfyllt

Målet är delvis uppfyllt med
minst 80olo

o Målet bedöms inte vara uppfullt

ô Målet har inte kunnat bedömas

5



överg ripa n de verksam hetsm å I

Administrativa fìirvaltningen
Inom målet kvalitet är den samlade bedömningen
att den administrativa förvaltningen har levererat
tjänster av god kvalitet där NKI (Nöjd Kund
Index) har ökat med 1.7 sedan ftiregående år.
Särskilt fokus har riktats på att korta
handläggningstider och att öka svarsfrekvensen.
Även kundbemötande har varit ett viktigt område
ftir att öka servicegraden.

Inom ekonomi så når inte den administrativa
ftirvaltningen målet utan påvisar ett underskott.
Redan i februari togs en åtgärdsplan fram vilken
bromsade underskottet.

Sjukfrånvaron har minskat inom hela fìirbundet
ftir både kvinnor och för män.

Inom miljö så har målet uppnåtts då
administrativa förvaltningen bland annat har
digitaliserat fakfuraflöden. Antalet elektroniska
möten har ökat sedan fÌiregående år.

Räddningstjänsten
Trots minskad sjukfranvaro så har inte
räddningstjänsten nått ända fram gällande
personalmålen. Två räddningschefer slutade under
året och ersattes med ledningsstöd från Nerikes
Brandkar. Den nya ledningsorganisationen ledde

till stora delar räddningstjänsten på distans. Det
har resulterat i att räddningstjänsten inte har haft
chefer på plats ftir att arbeta med eller ftilja upp de
månatliga medarbetarundersökningama, vilket
avspeglar sig i låga resultat på dessa

undersökningar.

Det har funnits brister i det systematiska
arbetsmiljöarbetet tillsammans med oklarheter och
otydligheter i regler, rutiner och arbetssätt. Detta
har varit kostsamt fiir personalnöjdheten men även
ftir ekonomin. Räddningstjänsten har av
ovanstående anledning flera ärenden hos
Arbetsmiljöverket. Under året har räddnings-
tjänsten köpt in nödvändigt materiel fijr att
uppfylla kravet på god arbetsmiljö inom
Räddningstj?insten. Det har giort att
räddningstjänsten inte når ekonomimålet utan
påvisar ett underskott.

Område MåI Målunnfollnad Kommentar
Ekonomi VMKF ska ha en budget i

balans. o
Båda ftirvaltningarna visar ett
underskott varav
räddningstjänstens är
betydande.

Kvalitet VMKF ska ha nöjda
uppdragsgivare. o NKI har ökat med 1,7 sedan

ftiregående år.

Personal \¡l\4KF ska vara en attraktiv
arbetsplats med friska
medarbetare.

g Sj ukfrånvaron har minskat
men fortsatt arbete krävs
inom det systematiska
arbetsmiliöarbetet.

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

o Fler digitala arbetsflöden,
minskat resande samt ökat
antal milj öanpassade inköp
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Verksam h etsmål ad rn i n istrativa förvaltn i n g en

Avdelnine MåI Måluppfullnad Kommentar
Ekonomiavdelning Förbundet ska generera ett

överskott på minst 50 000
kr ftir aret. o

Verksamheterna påvisar
underskott fiir året.

Löneavdelningen Säkerställa att rätt lön
utbetalas i rätt tid till rätt
person utifrån givna
fiirutsättningar.

o
För att säkerställa att rätt lön
betalas ut och attvitrakunder
upplever ett bra bemötande
och hög service har vi fortsatt
vårt arbete med att säkerställa
och förbättra rutiner, dels på
löneavdelningen dels i arbetet
tillsammans med
kommunerna.

Löneavdelningen Bedriva verksamheten så att
service och bemötande
skapar fiirtroende hos
uppdragsgivarna.

o
Arbetet med lönehandboken
fÌir lönehandläggare och
utbildningsinsatser fiir chefer
och administratörer fortsätter.
Alla lönehandläggare har i
mars 2019 fått utbildning inom
Kol I ektivavtalet A I lm åinna

Bestämmelser (AB).

IT-avdelningen Leverera en driftsäker IT-
miljö med en tillgänglighet
om24 timmar per dygn i
enlighet med
basöverenskommelser med
kommunerna.

o
IT-miljön har under året varit
stabil med väldigt få korta
stömingar.

IT-avdelningen Erduda en kompetent,
serviceinriktad och snabb
kundsupport tillgänglig ftir
medlemskommunem¿N
medarbetare.

o
NKI genomfÌird med ftir-
bättrat resultat.

IT-avdelningen Erbjuda en kompetent,
serviceinriktad och snabb
telefonistfunktion. I

NKI genomfÌird med för-
bärtrat resultat.

Specialistavdelningen :

Arkivarieverksamhet
Medlemskommunerna ska
ha en god förmåga att
uppfflla arkivlagens
fÌireskrifter. Plan fiir tillsyn
samt plan ftir
utbildningsinsatser ftir
kommunerna kommer tas
fram.

o
Tillsyn enligt plan har utfiirts,
det fortsatta tillsynsarbetet
pågår även under 2020.
Utbildningsinsatser ftir att
uppfylla arkivlagen
ftireskrifter har genomftirts.
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Verksamhetsmål administrativa förvaltningen
Specialistavdel ningen
Bidrag och tillstånd
Bostadsanpassning

Den genomsnittliga
handläggningstiden ftir
kompletta ansökningar om
bostadsanpassningsbidrag
ska inte överstiga femton
arbetsdagar

o
Mål på handläggningstid
ändrades från 10 till 15

dagar vid halvår 2019.Detta
kopplat till att uppdrag från
andra halvåret även utfors
für Surahammar kommun.
Mål är uppfvllt.

Special istavdelningen:
Bidrag och tillstånd
Parkeringstillstand

Den genomsnittliga
handläggningstiden for
kompletta ansökningar om
parkeringstillstånd ska inte
överstisa tre veckor.

o
Mål är uppffllt.

Specialistavdelning-
Krisberedskap

Medlemskommunerna ska
ha en god
krishanteringsförmåga
genom att uppfylla lag om
kommuners och landstings
åtgåirder inftir, och vid
extraordinära händelser i
fredstid och höid beredskap

o
Mål är uppffllt.

Specialistavdelning:
Upphandling

Tillgodose
fürbundsmedlemmamas
behov av
ramavtalsupphandlingar.
80%o av genomförda
ramavtialsupphandlingar ska
ha slutförts inom 8 månader
från det att
uppdragsbeställning har
inkommit

o
Mål är uppffllt.

Specialistavdelning:
Upphandling

Verka ftir att ramavtal är
kända i medlems-
kommunemas organisation O

Mål är uppfrllt.

Specialistavdelning:
Säkerhet

Att medlemskommunema
ska ha ett systematiskt
s?ikerhetsarbete genom att
uppfylla lagar och
forordningar samt att
medlemskommunerna ska
ha godkända
handlingsprogram enli gt
Lagen om skydd mot
olvckor(2003:778\

o
Mål är uppfullt.
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Verksamhetsm ål rädd n i n gstiänsten

Avdelnins MåI Målunnfvllnad Kommentar
Driftavdelningen Att material/fordon

underhålls och fungerar för
att möjliggöra en snabb
och säker insats

g Under 2019 har samtliga
fordon/utrustning
genomgått service. Dock
framgår av en undersökning
att en aktuell fordonsplan
inte finns. En del av
fordonsparken ftiljer inte en

eodtasbar fordonsplan.

Driftavdelningen Att bedriva
externutbildning ftir att
möjliggöra för
enskilda/kommunens
anställda att bryta ett
oönskat händelseftirlopp
såväl på arbetsplatsen som
andra platser.

o
Målet har uppfyllts.
Utbildningar i heta arbeten,

brandskyddskontrollant,
brandskyddsanvarig,
brandskyddsutbildning samt
Hjärt- och lungräddning
(HLR) har genomffirts
under verksamhetsåret.

Driftavdelningen Att i den mån det är
praktiskt möjligt, hålla rätt
numerär gällande personal
i enlighet med gällande
handlinssorosram.

o
Har inte kunnat utföras i
ordinarie utsträckning då

det varit omsättning av
personal.

F örebyggandeavdelningen Vid tillsyns?irende enligt
SFS 2003:778 och /eller
SFS 2010:1011 ska
skriftligt beslut i åirendet
meddelas inom 14 dagar
fran det att tillsynen
genomfiirdes.

o
Målet har inte uppfyllts.
Förebyggande personal har
använts ftir annat ändamål
inom organisationen. IT-
stödet behöver uppdateras.

Förebyggandeavdelningen I ett ?irende om tillstånd
enligt SFS 2010:1011 om
brandfarliga och explosiva
varor ska beslut meddelas
av Västra Mälardalens
Kommunalfiirbund inom
tre månader efter det att en
fullständig ansökan kom in
till kommunalfìirbundet.

o
Beslut i tillståndsärenden
SFS 2010:1011 har under
2019 uppfyllts.

F örebyggandeavdelningen Beslut i sotningsåirende
som gäller byte av
skorstensfej armästare ftir
sotning och /eller
medgivande om
egensotning på egen
fastighet ska sökande
meddelas beslut inom en
månad från det att
fullståindig ansökan inkom
till Kommunalftirbundet.

o
Ärendena gällande
sotningsbeslut har uppff llts.

9



Verksamhetsmål rädd n i ngstiänsten

Räddningsavdelningen Förvaltningen ska verka för att
leva upp till de intentioner som
lagen om skydd mot olyckor
beskiver. "Räddningstj änst ska
planeras och organiseras så att
insatsema kan påbörjas inom
godtagbar tid och genomftiras på
ett effektivt sätt."

o
Under året har ingen utveckling
skett på området. Genom
samarbetet med Nerike Brandkår
har medborgarna i VMKF:s
kommuner haft en slagkraftigare
organisation ftir att hantera
insatser.

Räddningsavdelningen Människor som bor eller vistas
inom ftirbundets område ska
vara och känna sig trygga och
säkra.

o
Målet uppfyllts. Det operativa
arbetet ute på skadeplats har
genomftirts på ett säkert och
effektivt sätt. Förståirkning med
släckresurser och ledningsresurs
(operativ chef) och tillgång till
inre befÌil från Nerikes Brandkår

Räddningsavdelningen Det skadeavhj älpande arbetet
ska bedrivas med moderna och
säkra metoder av personal med
erforderli g utbildnine

g Ny metod ftir släckning av fordon
med alternativa bränslen har
introducerats under aret med
teoretisk samt praktisk övning

Räddningsavdelningen Organisationen ska vara flexibel,
med anpassade resurser efter
rådande situation i samhället.
Utrustning och fordon ska
anoassas så att hös tills¿inelishet

o
Har inte kunnat utfiiras i ordinarie
utsträckning då det varit
omsättning av personal.

Räddningsavdelningen Förmågan att leda och samverka
ska kunna öka kontinuerligt
efterhand som insatser våixer i
storlek och omfattning.

o
Målet uppffllts.
Beftils/Ledningsövningar har
genomfürts i samverkan med
Nerikes brandkår med heldags
utbildning var femte vecka under
året för Insatsledare och
Räddningschef i Beredskap

10



Aret som gått: Räddningstjänsten
Verksamhetsbeskrivning avd. räddning
Avdelningen svarar ftir samtliga utrycknings-
styrkor i ftirbundet. Avdelningen ansvarar också
ftir personalens internutbildning. Som ett led i
vidareutvecklingen ansvaras också för
metodutveckling.

Verksamhetsbeskrivning avd. ftirebyggande
Den ftrebyggande verksamheten inom Våistra

Mälardalens Kommunalfiirbund ska verka ftir att
medborgarna i medlemskommunema erhåller ett
likvärdigt skydd mot olyckor genom att
informera, utbilda och att ge råd- och stöd i
ftirebyggande brandskydd.

Den förebyggande avdelningen tillsynar
byggnader eller anläggningar enligt lag
(2003:778) om skydd mot olyckor, enligt det
handlingsprogram f<ir ftirebyggande som antagits
av direktionen. Avdelningen handlägger och
beslutar i åirenden som omfattas av lag
(2010:101 l) om brandfarliga och explosiva varor
samt tillsynar dessa anläggningar enligt fastställda
frister som antagits av direktionen.

Verksamhetsbeskrivning avd. drift
Avdelningen ansvarar ftir personalplanering,
externutbildning och externa uppdrag. Avdel-
ningen ansvarar även fiir drift och underhåll av
samtliga fordon, båtar och räddnings-
tjänstutrustning.

Det operativa samarbetet med Nerikes Brandkår
har fungerat mycket bra även under detta ar.

VMKF har ståindigt haft tillgång till ett inre befÌil
som stöttar insatsstyrkorna och dessutom har även
tillgång funnits till ett extra befül (operativ chef)
ftir fråimre ledning. Hela konceptet ligger i linje
med regeringens intensioner om tillgang till
systemledning.

Med erfarenheter av 201 8 års skogsbränder
fÌirberedde VMKF och Nerikes Brandkår sig ftir
att tillsammans hantera dessa på ett bättre vis.
Exempel på detta är att en hel del utbildningar har
genomftirts samt att samverkan och fÌirberedelser
har skett med många andra räddningstj?inster i
Värmland och Dalarna. Utöver detta organiserade
Myndigheten fiir Samhåillsskydd och Beredskap
(MSB) en bättre beredskap med helikoptrar och
vattentunnor samt att modulerna fÌir först?irknings-
materiel f<irdubblades. Sammanlagl l0 extra

helikoptrar fanns i beredskap under sommaren.
Dessbättre behövde dessa inte användas tack vare

en svalare och fuktigare sommar. Under 2019
inträffade 26 skogsbränder/markbränder i
j?imförelse med 56 - och oftast större - bränder

under 2018.

Tillsammans med Nerikes Brandkår har
regelbundna befÌilsövningar genomfìirts var femte
vecka ftir VMKF:s insatsledare. En viktig del som
oftast ftjrbises på andra kårer. Nyanställda
räddningsmZin i beredskap (deltidsanställda) har

erhållit kompetensutbildning genom samverkan
med Nerikes Brandkår. Personalen har uppskattat
detta eftersom det har inneburit mindre resor och
att personalen inte har behö14 boende på annan
ort.

Räddningstjänsten har sex ärenden hos

Arbetsmiljöverket (AV) av dessa är fyra stycken
ftirelägganden med vite. Åtgärdstidema ftir dessa

börjar förfalla under 2020 och rör totalt 650 tkr
ifall åtg?irder inte ?ir genomftlrda till de

ftirfallodatumen. Ärendena är från 2017-2019.
Några delar av ärendena ?ir åtgärdade under 2019
men fortsatt arbete krävs framöver på stora
övergripande saker som till exempel arbetssätt och
risker vid buller. Detta gäller även det
systematiska arbetsmi lj öarbetet samt rutiner och
utbildning av personalen.

Arbete har skett i få delar av punkterna under året,

när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Arbetsmiljöarbetet är eftersatt inom
räddningstjåinsten och mycket lite har skett under
2079. Flera punkter i föreläggandena återkommer
i olika åirenden då AV har genomfört platsbesök i
Köping, Kungsör och Arboga. Från dessa besök
har AV gjort separata ärenden ftir de tre
stationerna, d?irftir är det sannolikt att flera viten
faller ut samtidigt under 2020 om AV inte är
nöjda med genomftirda åtgärder.
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Utryckningsstatistik
Statistik ftir de vanligaste händelsetypema 2017 - 2019

Antal händelser ar.

Automatiska brandlarm - brand

Brand i Cirka 90 o/o av dessa händelser nsas oftast till mindre skador.

Brand i eller mark

Brand i fordon
KöpÍns Arboga Kungsör Summa:

2017 14 9 7 30
201 8 17 7 5 29
2019 1t 10 4 25

Köpine Arboqa Kunssör Summa:
2017 383 180 200 763

2018 381 242 147 770
2019 283 178 il8 579

Kunssör SummaKöpine Arboga
1722017 90 35 47

2018 84 60 37 181

2019 78 52 4l 177

Könins Arboga Kunqsör Summa:
632017 26 19 18

2018 22 15 t0 47

2019 28 l3 t5 56

SummaKöpine Arboga Kungsör
2017 76 35 30 t4t
2018 66 4t 28 135

2019 50 JJ t9 102

Summa:Köpins Arboga Kungsör
2017 t9 t0 l4 43

2018 26 19 4 49
2019 16 J 6 25

Köpine Arboqa Kunqsör Summa:
362017 15 9 t2

2018 21 t9 6 46

2019 20 15 -t 38
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Aret som gått Administrativa förvaltningen
Verksamhetsbeskrivning IT- och
telefoniavdelningen
IT-avdelningen har ansvar ftir IT-drift med
teknisk support samt telefoni och
våixelfunktion ftir medlemskommuner med
tillhörande bolag. IT-driften är uppdelad på
en kundsupport med anvåindarnåira tjåinster
och en driftenhet som sköter teknisk drift
och utveckling av systemmiljöer.
Avdelningen ftirvaltar telefonisystem,
externa och interna webbplattformar,
medlemskommunemas och bolagens
ekonomisystem samt fÌir Köpings del
skolsystemet Extens.

Årets viktigaste händelser IT-Tele
Med en ny klientplattform som
installerades under ftirra året fortgar
projektet att fasa över merparten av
medlemskommunemas datorpark till
Windows 10 under 2019. Skolomas MAC-
datorer och iPads har under året lagts in i en
gemensam skoldatabas där konton,
behörigheter och applikationer etc.
administreras på ett mer rationellt sätt än
tidigare. Under våren har avdelningen
genomfiirt rekrytering till en ny tjänst som
Drift och teknikchef, direkt underställd IT-
chef. Detta som ett led i den översyn av
organisationen som påbörjades under
hösten föna året. Vidare har en roll som
ärendekoordinator inrättats vilket ska bidra
till att skapa rätt ftirutsättningar för andra
att leverera högre kvalitet till våra kunder.

Verksamhetsbeskrivning - upphandling
Upphandlingsenheten ska hålla en för
fiirbundsmedlemmama gemensam inköps-/
upphandlingsfunktion med uppgift att
samordna förbundsmedlemmamas
upphandlingar av varor och tjänster samt
tillgodose fÌirbundsmedlemmarnas behov
av specialistkompetens på
upphandlingsområdet.
Upphandlingsenheten genomftir enskilda,
gemensrimma och samordnade
upphandlingar av varor, tjänster och
entreprenader på uppdrag av
fiirbundsmedlemmama. Upphandlings-

enheten hanterar all ramavtalsupphandling
ftir ftirbundsmedlemm ama.

Ärets viktigaste händelser upphandting
Arbetet med att samordna
kommunkoncernernas upphandlingar har
fortsatt. Antal beställda
upphandlingsuppdrag har ökat tillsammans
med ökad efterfrågan av stöd i upphandling
och avtalsuppföljning. Rättspraxis kopplat
till nya upphandlingslagstiftningen samt
nya lagar visar på ökade krav på offentliga
verksamheter, bland annat avseende
kontroll på hur köp sker, men även
omfattning och värde på avrop från
ramavtal.

Verksamhetsbeskrivning-
arkivarieverksamhet
Förbundet ansvarar ftir en gemensam
specialistfunktion ftir arkivfrågor.
Arkivarien ska vara kommunens resurs och
stöd i arbetet med att efterleva Arkivlagens
SFS 1990:782.

Årets viktigaste händelser
arkivarieverksamhet
Arbete med samordning av styrdokument,
gallringsbeslut och rutiner ftir hantering av
allmåinna handlingar pågår. Frågan om E-
arkiv har ånyo väckts. Överflyttning av
handlingar från Köpings kommun samt

Arboga kommuns till Arkivcentrum har
skett.

Verksamhetsbeskrivning -
Krisberedskap
Förbundet ska hålla en ftir
ftirbundsmedlemmama gemensam resurs

ftir krisberedskapsfrågor som stöd till
fìjrbundsmedlemmarna i deras uppgifter
enligt lagen om extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap hos kommuner
och landsting.

Årets viktigaste händelser
krisberedskap
Revidering av risk- och sårbarhetsanalyser
och styrdokument är genomförda. Kon-
tinuitetsarbetet har genomftirts i form av
kartläggning och implementering. Övningar
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Aret som gått Administrativa förvaltningen
har genomfiirts enligt planering. Påbörjat
arbetet med en gemensam
livsmedelsftirsörjnings-plan i KAK.
Krigsplacering är klart ftir kommunerna.
Påbörjat arbetet med uppbyggnaden av det
civila ftirsvaret, signalskyddsorganisation
och säkerhetsskyddet.

Bidrag och tillstånd -
verksam hetsbeskrivnin g
Bidrag och tillståndsavdelningen
handlägger och utreder ansökningar om
bidrag enligt lag (1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m. samt
ansökningar om parkeringstillstånd fÌir
rörelsehindrade enligt 13 kapitlet 8 $

trafikfiirordningen ( 1 998 : 127 6) och
Transportstyrelsens ftireskrifter (TSFS
2009:73) och allmänna råd.

Årets viktigaste händelser bidrag och
tillstånd
Utifrån den nya lagen har åtagande och
återtagande införts till vissa delar i Kungsör
och Arboga. Detta inneb?ir att sökande av
bostadsanpassningsbidrag kan i stället ftir ett
kontantbidrag flaätgañ utfÌird av
kommunen. Handläggning av ansökningar
om bostadsanpassningsbidrag ftir
Surahammars kommun påbörjades 20 I 9-
06-17 och kommer enligt nuvarande
överenskommelse att pågå fram till2020-
06-30.

Verksamhetsbeskrivning säkerhet
Förbundet ansvarar ftir tjänsten
säkerhetssamordning åt kommunema
Arboga och Kungsör. Tjänsten
tillhandahåller stöd inom säkerhetsarbete.

Å.rets viktigaste händelser säkerhet
Utbildning i informationss?ikerhet har
genomftirts till alla anställda i våra
medlemskommuner samt de helägda
kommunala bolagen. Workshopsiövningar
inom hot och våld mot personal har
genomfiirts. Handlingsprogram ftir skydd
mot olyckor samt översyn av säkerhets-
organisationen fiir att effektivisera det

systematiska säkerhetsarbetet har

påbörjats. Lägesbildsarbete i samverkan
med bland annat lokalpolisen genomförs
med gott resultat var 14:e dag (EST,
Effektiv samordning für trygghet).

Verksamhetsbeskrivning-
löneavdelningen
Löneavdelningen är en serviceorganisation
och utgör stöd till kommunerna i
löneprocessen. Arbetet pågår kontinuerligt
med att förbättra produkter, tjänster, rutiner
och bemötande gentemot vara uppdrags-
givare. 1jänstema ska hålla samma nivå
kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt som
liknande tjänster som finns på marknaden.
Genom att systematiskt mäta och följa upp
med nyckeltal ftir att kunna jåimftiras med
andra aktörer. Förutom alt agera som ett
strategiskt stöd i löneprocessen ingår i
uppdraget att kontinuerligt arbeta med att
digitalisera och standardisera arbetssätt och
rutiner.

Årets viktigaste händelser
löneavdelningen
Alla lönehandläggare har genomgått
utbildning inom Kollekfivavtalet Allmänna
Bestämmelser (AB). Diskussioner ftirs med
HR-cheferna i kommunema angående

fortsatt digitalisering. Löneavdelningen har
bildat en arbetsgrupp för utveckling av
medlemswebben med utfi)rligare och mer
lättläst information.

Verksam hetsbeskrivning-
ekonomiavdelning
Avdelningen är serviceenhet för hela
ftirbundet. Enheten tar hand om ekonomi,
fakturaskanning, kansli- och informations-
frågor. Arbete sker dessutom med post-och
diariehantering samt sekreterarskap i
ftirbundsdirektionen.

Årets viktigaste händelser
ekonomiavdelningen
En översyn har giorts av administrativa
rutiner ftlr att så effektivt som möjligt
omfördela de resurser som ftirbundet redan
har. En ny modul ftir budget och prognos
har införts i ekonomisystemet och vilken
tas i full drift under 2020.
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Aret som gått
NKI admin istrativa förvaltningen

grck ut med enl<titen till samtliga datoranvtindare 2018. Från och med 2019 riktas mer specifikl.

En ökning av totala NKI har skett med 1,7

sedan ftiregående ar.

Väsentl iga personalförhål landen

Avdelning NKI
2019

NKI
2018

Svarsfrekvens
2019

Svarsfrekvens
2018

Mottagare
2019

Svar
2019

IT/Telefoni 79,4 77,6 11,08o/o 8,90/o 7 486 83r

Skanning 76,4 77,8 12,00yo 7,1yo 966 116

Lön 78,4 70,9 ll,l80/o 5,7yo 6 460 725

Upphandling 78,8 74,8 35,000/0 2,9Yo* t9 8

Kris 83,7 86,7 29,310 26,gYo 54 18

Medel 7913 77,6

20t6 2017 2018 2019Personalnvckeltal 2015

54,25 57,50 6L,9t 65,98 65,83Lönekostnader (M nkr) 1-)

59 67 60 60Tillsvidareanställda män 2) 55

39 42 39 40Tillsvidareanställda kvinnor 2) 38
2 3 2Visstidsanställda män 2) 2 2

2 3 2Visstidsanställda kvinnor 2) 3 3

96,4 100,9 106,8 103,1 to2,1,

Årsarbetare (antalet arbetade
timmar/normal arbetstid inom
branschen)

3,89 4,10 4,80 3,61.
Sjukfrånvaro i procent av total
arbetstid 3,24

2,84 3,59 2,35- varav män totalt 2,92 3,26

0,00 2,14 2,tL- varav <29 âr 0,00 0,00
4,t5 L,69- varav 30-49 år 7,39 l-,98 0,65

3,13- varav > 50 år 3,79 4,t9 4,77 3,12

5,573,76 4,86 5,90 6,62- varav kvinnor totalt
0,48 0,84 2,24 6,80 2,76- varav < 29 âr

4,22 7,42 9,68 4,14- varav 30-49 år 5,08

5,48 5,09 3,96 7,26- varav > 50 år 3,05

2r,76 29,84
Långtidssjukfrånvaro a ndel av total
frånvaro 44,44 43,8I 46,52

11,00 8,00Lånetidssiukfrånvaro 2 60 dagar 6,00 8,00 9,00

75,OO90,82 85,44 7r,o3 74,29
Frisknärvaro (max 5 sjukdagar/år) i

procent

51,43 47,L2Frisknärvaro (ineen siukdae) i procent 67,35 62,1,4 53,27
1) Enligt SCB:s definition: lön, pensionskostnader, sociala
2) Siffrorna anges som årssnitt
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Väsentl iga perconalförhål landen
Personalöversikt
Inom VMKF finns sammantagetca 150 anställda
inklusive timanställda och vikarier. Den
administrativa förvaltningen inom ftirbundet
sysselsätter närmare 70 medarbetare och inom
Räddningstjänsten finns ca 80 medarbetare varav
dryga40 personer är deltidsbrandmän. VMKF ska
vara en attraktiv arbetsplats med en arbetsmiljö
som är anpassad efter medarbetarens behov.
Personalen ska hålla en hög kompetens inom sina
verksamhetsområden.

Arbetsmiljöarbete
I början av året avslutades den grundläggande
arbetsmiljöutbildningen fÌir VMKF :s chefer,
arbetsledare samt fackliga ombud. Utbildningen
genomfiirdes av HR-avdelning, Arboga kommun.
Under april startade genomfiirande av den nya
medarbetarenkäten. Vi följer sex verksamhets-
relevanta områden som alltid är viktiga för
produktiva och hållbara grupper. Dessa områden
är tydlighet, värde, effektivitet, belastning,
gemenskap och entusiasm. Enkäten s?inds ut till
medarbetaren l0 av 12 manader under aret.

Respekfive chef arbetar med sin avdelning på
bland annat arbetsplatsträffar för att förbättra
resultaten där så behövs. Arbetssättet ftir
medarbetarenkäten bygger på medarbetarens
engagemang, delaktighet samt egna ftirslag på
ñrbättringar. Då räddningstj ?insten under stora
delar av året haft bristfÌillig ledning har inget
utvecklingsarbetet kopplat till enkäten
genomftirts. Under 2020 mâste mycket tid och
resurser ägnas åt att etablera det systematiska
arbetsmiljöarbetet i det dagliga arbetet hos

räddningstjänsten.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat inom hela fÌirbundet
fìir både kvinnor och för män. Kvinnor är i högre
grad mer sjukskrivna, särskilt i åldem från 30 år
upp till +50 år. Antalet långtidssjukskrivna har
dock ökat. VMKF ändrade arbetssätt under 2018
med att snabbare ftilja upp personer som har varit
korttidssjukskrivna. En medarbetare som har
upprepad sjukfranvaro om minst fyra tillfüllen
under en sexmånadersperiod ska följas upp av
nÈirmaste chef, detta var tidigare sex tillfÌillen
under en sexmånadersperiod. Åtgtirder har
vidtagits så som arbetsmiljöutbildning fÌir chefer
och arbetsledare samt att ftiretagshälsovården
Avonova finns med som stöd när det gäller både

arbetsmilj ö och rehabilitering.

Kompetensutveckling
Under våren har VMKF administration säkerställt
att medarbetama har en grundläggande kompetens
inom "mitt digitala jag" och utbildning i
informationssäkerhet. På arbetsplatsträffar har det
gemensamma diskussionsmaterialet legat till
grund för genomgång av VMKF:s
arbetsmiljöpolicy och temat " kommunikation på
arbetsplatsen". Utbildningar fiir medarbetama
inom arbetsmilj ö och diskrimineringsgrunderna
har inte genomfiirts på grund av det ekonomiska
läget. Även övrig kompetensutveckling kopplat
till sitt yrke har fau stå tillbaka under 2019 på
grund av det ekonomiska läget.

De senaste åren kan en ökning av kvalificerade
sökanden till våra tjänster ses. Det som bland
annat attraherar är aIf \A4KF kan erbjuda ett brett
uppdrag med många olika organisationer och
verksamheter som ft)rbundet vänder sig till. Som
en del av arbetet med kompetensftirsörjning tar
VMKF årligen emot ett antal praktikanter från
olika högre utbildningar.
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20t7 2018 20L9Verksamhetens uhreckl¡ns fTkrl 20t5 2016

105 875 67 LO4 68 065Verksamhetens intäkter 97 400 99 325

s3 95346 010 50 957 5L282 s2284Kommunbidrag
-L45 334 -L08 915 -to7 705Verksamhetens kostnader -133 706 -r45 028

-2054Ärets resultat -1 600 -7852 3 64r -1 931

94 r54 tog 375 119 551 L32794Balansomslutning 86 r.28

72507 t 677Eget kapital 12643 10 791 L4 432

5,88 10,88 8,75 r0,94Avkastning på totalt kapital (%) 15,16

10,46 2,8LSoliditet (%) 14,68 TT,46 13,19

2097372 477 I O97 24534 28TT6lnvesteringar

24600 34 150 50 930Långfristig låneskuld 6 000 L6 200

Verksamhetens utveckling/hantering av risker
översikt över verksamhetens

Förbundets resultat för de senaste åren visar
negativt resultat och det egna kapitalet minskar
kraftigt. Arets minskning av det egna kapitalet
beror både på det negativa resultatet samt den
kortfristiga skuld som VMKF har till VafabMiljö
Kommunalfiirbund gällande den resultat-
utjämningsfond som åir kvar från tiden då
renhållningsverksamheten tillhörande KAK:s
abonnentkollektiv. Soliditeten minskar även den
kraftigt sedan föregående år. Investeringarna
håller en fortsatt hög nivå och avser investeringar
ftir IT-verksamheten. I samband med
investeringama har nya lån upptagits då de egna
medlen ftir reinvestering inte finansierar fullt ut.
Den långfristiga låneskulden har ökatmed 49 o/o

sedan ftiregående år.

Hantering av risker

Viktiga fÌirhållanden für resultat och
ekonomisk ställning

För räddningstjåinstens del har flera faktorer och
händelser påverkat det ekonomiska resultatet
negativt. Personalkostnadema utgör den största
delen. Flertalet ofijrutsedda kostnader har uppstått
under året.

Fyra vitesftirelägganden är utsända av
Arbetsmiljöverket där den fÌirsta fristen löper ut
17 februari 2020 och den andra 13 maj2020.
Totalt 650 Tkr är förelagda med eventuellt vite.
En riskbedömning har gjorts av räddningstjänsten
och220 Tkr har bokats upp i som en avsättning
post i bokslutet, resterande är upptaget som en

eventualftirpliktelse.

Operativ risk
Räddningstjänsten har haft stora utmaningar under
året. En stor del av ledningen avslutade sina
anställningar och då tecknades ett avtal med
Nerikes Brandkår gällande köp av chef och
ledningsstöd. Under hösten har det framkommit
fel och brister inom organisationen. Avsaknad av
flertalet rutiner och en tydlig arbetsfördelning har
medfört att onödiga kostnader har uppståu.
Samtidigt har räddningstjänsten inoptimerat
intäktsmöjlighetema då rutiner och arbetssätt inte
har hanterats. Det är stora brister inom det
systematiska arbetsmiljöarbetet där även
kompetensutvecklingen av personalen har varit
eftersatt.

Direktionen beslutade i december att genom

avtalssamverkan köpa chefoch ledningsstöd av
MBR från och med I januari 2020.I avtalet ingår
även att planera och genomftira förändringar inom
VMKF ftir ett samgående med MBR 1 januari

2021.
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Händelser av väsentlig betydelse
Händelser av väsentlig betydelse
Med anledning av det saknas systematiskt
arbetsmiljöarbete inom organisationen har
Räddningstjänsten anlitat konsulter för att stötta
och bidra med hjälp till detta. Konsulter har stöttat
med utbildning, tvistefrågor med
Arbetsmiljöverket (AV) och skyddsronder på
arbetsplatsema. Konsultkostnader ftir detta har
ökat betydligt.

Två av räddningstj änstens övningsanläggningar i
Arboga och Kungsör uppffller inte kraven på god
och såiker arbetsmiljö och har d?irftir tagits ur
bruk. Konsekvensen blev att Räddningstjänsten
har fått använda andra utbildningsplatser på annan
ort med ökade personalkostnader/ utbildnings-
kostnader som ñljd.

Räddningstjänsten har haft vakanta tjänster i
skift lagen under åLret, fl era langti dsj ukivningar,
andra lagstadgade ledigheter samt oplanerade
utbildningar fiir personal. Detta har medftirt höga

övertidskostnader fiir att hålla numerär i
styrkorna.

Den ftirebyggande verksamheten har minskat sin
intäkt till ftiljd av att personal ftlr den

ftirebyggande verksamheten tagits i bruk ftir andra
arbetsuppgifter inom organisationen än som var
avsett.

Den externa utbildningsverksamhetens intäkter är
beroende av efterfrågan på utbildning. Under året
har räddningstjänsten sett en minskning jämftirt
med tidigare år på samtliga utbildningar som
tillhandahålls.

Under verksamhetsåret har flera stora inköp gjorts
ftir att uppfylla kravet på god arbetsmiljö inom
Räddningstjänsten. Här kan nämnas utbyte av
rökskyddsutrustning, slangmateriel och övri g
räddningsmateriel.
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Ekonomisk ställning
Ekonomisk ställning

Förbundets intäkter kostnader och resultat
Resultatet efter finansiella poster blev -2 054 tkr
j¿imfört med -1 931 tkr föregående år. Totalt sett är
intäktema 2 657 tW högre än föregående år vilket
bland annat beror på intäkter fiir framtida
pensionsutbetalningar. Denna intäkt ¿ir bokad som
en långfristig fordran mot medlemskommunema.

Intäkterna ftir bland annat lT-avdelningen är lägre
än budgeterat och intäklema für fürebyggande-
verksamheten inom räddningstjänsten åir också lägre
än budgeterat. Kostnadema har minskat med
I 210 tkr jämfört med 2018. Detta beror på en
reviderad pensionsprognos från KPA gällande
pensionsskulden för brandmannakollektivet där stora
ftirändringar har skett sedan 2018.

BudgetfÌitjsamhet
Förbundet visar på en budgetawikelse på
-2 104 tkr. Räddningstjänsten visar ett underskott
om -2717 tkr. Detta beror främst på ökade
materialkostnader, personalkostnader orsakade bland
annat av nya deltidsmannaavtalet samt även
övertidskostnader. Minskade utbildningsinttikter och
intäkter för tillsyner påverkar resultatet negativt.

Räddningstjänsten kommer under 2020 attta fram
ftirslag till en åtg¿irdsplan für att få en budget i
balans. Detta är av yttersta vikt då ett samgående
med Mälardalens Brand & Räddningsftirbund
planeras till 1 januan 2021 .

Den administrativa ftirvaltningen visar en
budgetawikelse om -648 tkr. VMKF har initierat
och genomftirt en omfattande inventering av
medlemskommunerîas bestånd av IT/Telefoni-
utrustning och många enheter har tagits bort ur
befintligt register. Därmed har debiteringen upphört
och även minskat kostnaderna fiir medlems-
kommunerna men i samma utsträckning minskat
int?ikten för fiirbundet. Kostnader av
engångskaraktär uppgår till 300 tkr.

Förvaltningens åtgtirder ftir att få en budget i balans:

pensionsavgång samt omställning inom
organisationen
effektivisera och digitalisera processer fiir
att möjliggöra nya uppdrag.

Investeringar och finansiering
Investeringar gjordes för 20,9 mnkr ftir året och
totalt aktiverades investeringar ftir ett värde om
28 mnkr varav de största investeringar var IT-
utrustning ftir 19.l mnkr, gemensamt
ekonomisystem 1,8 mnkr. Ekonomisystemet
aktiveras i anläggningsregistret ijanuari 2020 och
debitering ftir kapitalkostnader startar därmed till
involverade kommuner och bolag.
Egenfi nansieringsgraden blev 53,6%o.

Ekonomisystemet har bokfiirts som pågående

projekt under 2077-2019 och aktiveras från och med
januari2020.

Räntenetto
Kostnadsräntorna om I 186 tkr utgörs fråimst av
räntor ftir pensionsskuld samt räntor på lån fran
kreditinstitut. Ränteintäkterna uppgar till 1 tkr ftir
året.

Soliditet
Soliditeten 2019 uppgick till 2,81 % jämfört med
10,46 yo 2018. Tillgangama har ökat genom de stora
investeringama de senaste tre åren, men då en allt
stöne del av finansieringen har skett genom
upptagning av nya lan har även skuldsidan ökat.

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden utgörs av kostnaden ftir
innestående semester och kompenserad övertid.
Semesterlöneskulden uppgick vid årets slut till
3 972 tkr inklusive arbetsgivaravgifter. Föregående
års semesterlöneskuld uppgick till 4 099 tkr.

Pensionsåtagande
Pensionsåtagandet åir den beräknade framtida skuld
som fiirbundet har till arbetstagare och
pensionstagare.

Den särskilda avtalspensionen (SAP-R) samt den
fiirmånsbaserade ålderspensionen (FÄ,P) bokas upp
som en långfristig fordran hos medlemskommunerna
(årets ftirändring inklusive löneskatt). Den faktiska
utbetalningen faktureras medlemskommunema.

a

a
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Ekonomisk ställning
Enligt överenskommelse står medlemskommunerna
för kostnaderna fiir den särskilda avtalspensionen
SAP-R samt även den förmånsbaserade
ålderspensionen FÄP, och står därmed för hela
kostnaden även framåt i tiden, se not 7.

Den totala avsättningen uppgår nu till 28 761 Tkr.
Den individuella delen har bokförts som kortfristig
skuld och uppgick vid årets slut till 2 824 Tkr
inklusive löneskatt.

Tkr

God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunerna/ftjrbundet
ha en "god ekonomisk hushållning i sin
verksamhet". Förbundet ska visa 50 Tkr i överskott
enligt budget. Detta krav uppfyller inte ftjrbundet
for 2019.

Ur etI verksamhetsperspektiv innebär detta att
kommunmedlemmar ska få ut mesta möjliga
verksamhet av sina skattepengar.

Ur ettfinansiellt perspehiv innebär god ekonomisk
hushållning att förbundet har kontroll över sin
ekonomi på såväl kort som lång sikt. En tillräcklig
ekonomisk buffert ska finnas för att möta naturliga
svängningar i intäkter och kostnader, utan behov av
neddragningar i verksamheten.

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

Direktionen kommer under året att utarbeta ett
lorslag till återställande av det negativa

God ekonomisk hushållning

Tkr

* skuld till abonnentkollektivet renhållningen.
**skuld till abonnentkollektivet avseende slam

+ Kvarvarande kostnader fttr VMKF t.o.m 2027 for bl.a systemdrift,
arkiv enligf lagkrav. Berâknat enligt forsiktighetsprincipen

balanskravsresultatet. Inriktningen är att
medlemskommunema skjuter till extra
kommunbidrag fÌir återställande av det negativa
resultatet. Detta är sammankopplat med den

eventuella övergång fìir räddningstjänsten till annat
ftirbund från och med I januari202l.

2018 2019
7 677Eeet kapital 12 501

6 tt2 0Varav renhållning
Resultatregl eringsfond *

Varav slam
resultatre sl erinssfond* *

2 658 0

12 501 | 677Summa

2018 2019
IB Eset kan t4 432 12 501
Överfìiring
Vafab

-8 770

Ärets resultat -1 931 -2 054
UB Eset kan 12 501 I 677

Överftirt till2020 313 Tkr

Tkr Bokslut
2019

Ärets resultat -2 054
Reavinst 0
Ärets resultat efter
balanskravsi usteringa r

-2054

Resultatregleringsfond
taxefinansierad vht renh

0

Resultatregleringsfond
Taxefinansierad vht slam

0

Årets balanskravsresultat -2054
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Finansiella mål kopplade mot verksamhet

Finansiella mål kopplade mot
verksamhet

Räddningstjänsten
Målet är att använda personella och materiella resurser
så effektivt som möjligt.

Måluppffllelse
När kommunalftirbundet bildades lades grunden för
att effektiviseraräddningstjänsten. Syftet var dels att
öka servicen till medborgarna och dels få mer
verksamhet för insatta medel. Exempel på detta är
gemensamma fordon, teknik och materiel samt
flexibel samverkan med utryckningspersonalen.
Under senare å,r har en ömsesidig t¡jälp även erhållits
i ökad grad från närliggande kårer vilket är mycket
bra ftir drabbade medborgare. Med en bättre
ledningsorganisation med bakre och främre ledning
effektiviseras också brand- och räddningsarbetet
påtagligt. Under två år har ledningsarbetet skett i
samverkan med Nerikes Brandkår. Motsvarande
ledningsarbete kommer från och med2020 aTt

bedrivas med Mälardalens Brand & Räddnings-
tjänstförbund. Däremot finns det all anledning att
göra en genomlysning av verksamheten samt se över
personplaneringen.

Adm i n istrativa förvaltn¡ ngen
Inom kommunalförbundet strävar vi efter att
använda våra resurser effektivt och miljömedvetet.
Vi avser därftir att redovisa utförda förbättringar
inom vår organisation.

Måluppfyllelse

o översyn av tjänster och avtal (SLA) ftir rätt

prissättning

o översyn av intäkter gällande de trådlösa

näten

. senareläggning av bilbyten

. senareläggning av utbytet av fastatelefonen

till mobiler
. minimering antalet vikarier
¡ begränsning av kompetensutveckling fiir

personal, minimera antalet övernattningar
o Senareläggning gällande ftireläsning

/utbildning inom ftirebyggande

friskvårdsarbete samt grundläggande

utbildning inom diskrimineringslagama.

Styrning och uppföl¡ning

Ny ftirbundsordning
Under året har samtliga medlemskommuner fattat
beslut om ny ftlrbundsordning och fiirdelningstal.

Internkontroll
Intemkontrollplan har upprättats under året. Fyra
punkter uppvisade avvikelser och samtliga kommer
att åtgärdas genom ftjrändrade arbetsrutiner samt
övningar.
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Förväntad utveckling
Räddningstjänsten
Under året ska VMKF tillsammans med Mälardalens
Brand & Räddningsftirbund (MBR) även utreda ett
medlemskap i MBR:s organisation, och vid ett
beslut om denna inriktning ska även de
organisatoriska åtgåirdema som behövs ftir detta
genomftiras eller arbetas fram tillsammans med
MBR.

I samverkan med MBR kommer ledningssamverkan
under 2020 att organiseras inom Räddsam
Mälardalen som är ett samarbete mellan MBR,
Eskilstuna, Strängntis & Flen. Detta fiir att VMKF
även fortsättningsvis ska erhålla en liknande
ledningsorganisation för räddningstj änst som

tidigare erhölls fran Nerikes Brandkår. Nya
larmplaner kommer också tillskapas så att
medborgama även fortsättningsvis får båista möjliga
hjälp då olyckshändelser inträffar.

Rekryteringsproblem finns fortfarande vid karen i
Kungsör. Problemet delas med många andra kårer i
Sverige. Av den anledningen är det extra viktigt att
aktiviteter som exempelvis Öppet Hus och Prova På-

dagar anordnas ftir att locka nya medarbetare till
organisationen.

Nytt eller revidering av handlingsprogram
(ftirebyggande verksamhet och räddningstjänst)
behöver tas fram tillsammans med MBR. Alternativt
ta fram ett gemensamt handlingsprogram vid ett
medlemskap i MBR:s organisation 2021.

Administrativa fürualtningen
Inom telefoniområdet påbörjas en ftirstudie i syfte
att gå över fran traditionell telefoni till telefoni
som tjänst med full mobilitet Till åtr 2021.
Traditionella bordstelefoner avskaffas och
anknytningar blir helt mobila. Inom lT-området
automatiseras fler och fler processer och
långsiktigt vill lT-avdelningen verka mer
verksamhetsstödj ande.

Upphandlingsverksamheten blir mer komplext och
tidskrävande över åren. Nya krav kommer att ställas
på offentliga verksamheter. De kommunala
verksamheterna efterfrågar mer upphandlingsstöd
från upphandlingsenheten, samt elektroniskt stöd fÌir
att underlätta de köp verksamhetema behöver men
även IT-stöd ftir avtalsuppftlljning.

För arkivarieverksamheten pågår tillsyn av
hanteringen av allmänna handlingar. Ny planering
ftjr utbildningsinsatser i medlemskommunema ska

tas fram.

För krisberedskapsverksamheten fortsätter arbetet
med revidering av krisledningsplaner, implementera
kontinuitetshantering kopplat till risk- och
sårbarhetsanalyserna samt genomftira övningar
enligt plan. Även arbetet med krigsplacering ftir
bolag och förbund, uppbyggnad av det civila
ftirsvaret, sigrralskydds-organisation och
såikerhetsskyddet, livsmedel sförsörjningsplan
kommer att fortsätta under 2020. Näringslivet
kommer att involveras i krisberedskapsfrågoma.

För bidrag-och tillståndsverksamheten har antalet
registrerade ärenden ökat med 22%omot ftiregående
år. Detta kan ses som ett trendbrott.

Säkerhetssamordnaren arbetar vidare med att
implementera och utveckla lägesbildsarbetet samt att
arbeta efter metoden EST (Effektiv samordning fÌir
trygghet). Kommande uppdrag ar af|Ía fram fnirslag
till ny säkerhetsorganisation, nytt handlingsprogram
fiir sþdd mot olyckor samt genomföra
informationssäkerhetsutbildning ftir ftirtroendevalda.

Inom skanningsverksamheten minskar antalet
skannade pappersfakturor men det totala antalet
fakturor ökar. Int?iktema för verksamheten minskar
därmed varav nya tjänster och d?irmed

intäktsmöj ligheter behöver undersökas.

Under 2020 kommer mycket fokus ligga på en

eventuell delning av ftirbundet. Ett samgående med
MBR kan bli fÌjr räddningstjänstftirvaltningen vilket
även påverkar den administrativa ftirvaltningen.
Under kvartal 12020 genomftirs en översyn av den
administrativa förvaltningen och dess uppdrag i
medlemskommunema.
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Ekonomlsidor
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Not 2018

67 104

-108 915

-11 319

-53 130

5228/.

12

-1 097

68 155

-t06 601

-14 358

-52 804

53 944

20

-1 110

-90

-1 105

-824

-2 019

Budgot Awikelse

Verksamhetens intåkter

Verksamhetens kostnader

Avskrivningar

VERKSAÍI'IHETENS N ETTOKOSTNADER

Kommunbidrag

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

ÅRETS RESULTAT

,l

2

3

4

5

6

I
-19

-75

-t 931 50 -2104

Finansieringsanalys (Tkr)

Den löpandê verksamheten

Verksamhetens intåKer

Verksamhetens kostnader exkl. avskrivning

Verksamhetens nettokostnader

Kommunbidrag

Finansiella intäkter

Finansiella kostnader

Vorksamhetens netto

lnvêsteringar

¡nköp av materiella tillgångar

lnvesteringsnetto

Finansiering

Utlåning (fÖrändr. långfr.fordran).

Föråndring långr skuld

Flnansieringsnetto

Justering för rörelsekapltalets

förändring avseende hela verksamheten

ÖkningC)rm¡nskning 1+¡ kortfristiga fordringar

ÖkningC)/minskn¡ng (+) kortfristiga skulder

Justering för icke rörolsokap¡talpåverkande

poster

Avsättningar pensioner, övr avsättn

Justering EK RUF renhållning

Förändring av likvida medel

2018

67 1U

-108 915

41 811

5228/

't2

-l 097

9 387

-28 116

-28 116

-l 895

15 000

-7 655

-791

-733

3291

24
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Balansräkning (Tkr)

t¡t¡-cAnetn

Anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier

Pågående projekt

Långfristiga fordringar

Summa anlägg ningstillgångar

Omsättni ngstillgån gar

Fordringar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

Eget kapital

Not 2018

8

9

t0

48 186

I 123

26302
82611

26 990

I 949

36 940

119 55r

12501

34 965

0

34 965

34 150

37 935

72 085

119 551

1'l

12

7

18

Avsättningar fÖr pensioner

Övriga avsättningar

Summa Avsättningar

Skulder

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Leasing se not 15

Eventualförpliktelser se not 17
EK se sid 20

t3

14
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Driftredovisning
Tkr

Awikelse
Område Budget 2019

Redovisat

2018

Redovisat

2019

Netto

Direktion -l 18 77 -89 29

-66Revision -140 -157 -206

-295 -37Summa dir/rev -2s8 -234

Administration

-86Administrativ chef -1 230 -t 214 -T 3T6

-1 717 -I 861 -143E ko no mi avd (ín kL s kanní ng) -l 718

Löneavdelnìng+ (PuL 20 I8) -9 s59 -9 782 -9 639 -80

-313IT/Tele 0 -1 55 -313

Speciølßtavdelníng

184Upphandling -3 020 -2703 -2836

Säkerhetssamordnare 0 l9 -8 -8

Beredskapssamordning -t 487 -t 439 -l 655 -168

-716 2Arkivarie -718 94

-1 343 -l 353 -36Bidrag och tillstånd (adm) -t 3t7

Summt specialistavd -6 542 -5 372 -6 s68 -26

-19 697 -648Summa adm -t9 049 -18240

Räddningstjänst

Räddningschef -3 836 -l'741 -4 158 -322

Avd. ftirebyggande -490 -27 374 -1203 -713

-790Avd. räddning -2s 208 -lt4 -25 998

Avd. drift -s 033 -5 925 -5 925 -892

Summa RT -34 567 -3s 1s2 -37 284 -2 717

-s3 627 -57 276 3 402Summa vht drift -53 874

Finans inkl kostn ftir oftirutsett
(70 Tkr) s3924 sl 696 55 222 1298

-1 931 -2 ns4 -2104Resultat 50
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lnvesterin gsredovisn in g

Investeringsredovisning

* Se sidan 19 under rubrik investeringar angående mer inþrmation grillande nya, ekonomisystemet

Objekt Tkr
Budget 2019

Redovisat

2018

Redovisat

2019

Awikelse

IT (inkl ekonomisyst 2017-2018)*

Tele

Skalsþdd

IT hårdvara (Arboga)

Nytt ekonomisystem återstående
medel från 2018 (inv 2019)

Inventarier

16 000

500

0

0

t877

0

t9 297

0

260

3 931

0

111

26 306

68

0

0

1 953

0

-10 306

432

0

0

76

0

Summa t8?77 23 593 28327 -9 950

Pågående projekt

Nytt ekonomisystem

Budget&Prognos

IT övrigt

0

0

0

4523

0

0

-7 354 7 354

0

0

Totalt inkl. oåeående arbeten L8377 2Att6 20973 -2 596
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Noter (Kkr)
2018 2019 2018 2019

Not I Verksamhetens intäkfer

Försäljning

Taxor och avgifrer

Förs¿lljning av verksamhet/

entreprenad

SAP-R (återbetalning)

Övrigt

SUMMA

Not 2 Verksamhetens kostnader

Löner

Arbetsgivaravgifier inkl. avtalsförsäkring

Pensioner

Lokaler

Köp av verksamhet

Licenser

Telekommunikation

Konsulttjänster

Förbrukningsinv/mtrl

Serviceavtal

Övrigt

SUMMA

Not 3 Avskrivnlngar
Avskrivningar maskiner och inventarier

Syftet med avskrivn¡ngar är att fördela

anskaffn¡ngsvärdet över den beräknade

brukningstiden. Avskrivningarna baseras
På anskaffningsvärdet. Avskr¡vning
påbörjas månaden efrer anskaffningen
tagits ibruk

Not 4 Kommunb¡drag

Förbundsmedlem

Köping

Arboga

Kungsör

Surahammar

SUMTIIA

Not 5 F¡nansiella ¡ntåkter

Ränteintäkter avseende rörelsekonto

samt kundfordringar

Ränta till kreditinst¡tut

Ovrigt (inkl. ränta pensionsskuld)

SUMMA

493

1 905

61 745

1t 319 15182

Not 7 Avsättning pensionsr

Löneskatt

Förmånsbaserad ålderspension+ övr

Särskild avtalspension SAP-R

SUMMA

Pensionsförpliktelser

Pensionsförvaltning

Avsättning för pensioner ¡nkl. löneskatt

Totala förpliktelser

Långsiktig fordran (not 10)

SUMMA Aterlånade medel

Not 8 Mask¡ner och inventarier

Nyinvesteringar under året

IB

Nyinvester¡ng/aktiver¡n g

Avyttringfförsäljning

Avskr¡vningar

UB

Not 9 Pågående arbeten

IB

Nyinvestering

Arets aktiverade

Avyttring/försäljning

UB

Not 10 Långfrist¡ga fordringar

Fordran medlemskommuner

pensionsätagande

47 044

14726

5 009

3 968

345

872'l
3 328

1 096

2970
2757

18 951

r08 915

2961

67 104

28207

't4122
9224

731

52284

12

223

874

1 097

47 022

14 719

-3 078

4245
0

10 380

3787

2 906

4 178

6 599

16 948

107 706

182

't 625

71 372

-8 303

3 189

68 065

29 001

14 551

9 506

895

53 953

327

858
,t t85

6 826

6 972

21 167

34 965

34 965

34 965

26302

8 663

35 912

23 947

0

-11 673

48 186

3 600

4 523

I 123

15 176

6 865

4261

26302

20 180

't 773

21

1 081

3 935

26 990

5 615

I 661

14 485

28761

28761

28761

20 098

8 663

48 186

28327

0

-15 183

6r ß0

8',123

20 973

-28327

0

769

11 449

5221

3 238

190

20 098

0

Köping

Añoga

Kungsör

Sura

SUMMA

Not ll Kortfr¡stiga fordringar

Kundfordringar

Momsfordran

Skattekonto

Periodiseringskonto

Förutbet kostn/upplupna intäkter

SUMMA

15207

1 460

2397

5 590

I 880

26 534
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Noter (Tkr)

2018 2019 2018 2019

Not l2 Kassa och bank

Checkkonto

Genomgångskonto/renh

SUMMA

Not 13 Långfr¡stiga skulder

Kommuninvest

SUMMA

Not 14 Kortfristiga skulder

Kortfr del, långfr skuld

Leverantörsskulder

Personalens källskatt

Arbetsgivaravgift

Moms och skatter

Övrig kortfristig skuld

RUF till VafabMiljö
Kommunalförb.
Upplupna semesterlöner

Upplupna sociala avg sem lön

lndividuell del pens¡on inkl.
särsk¡ld

löneskatt, slutlig skatt

Ej utlösta löner, fritidsklubben

Upplupna räntekostnader

Övriga interimsskulder
Kommunbidrag (an,feb
efterföljande år)

Periodisering kund/lev

SUMMA

I 949

0

I 949

34 150

34 150

24 063

0

24 063

50 930

50 930

't1 230

7 150

1 035

1 181

4 421

603

8770

2 855

1 118

2 418

5

117

1 226

I 990

87

51 206

6 015

4 979

3874

61't2

2 658

0

5 666

13 304

't 761

Not l5 Leasing

Arets kostnader inkl. hyror 2019

Fnmtida utbetalningar inom 1 till 5 âr

Senare än 5 àr

Not 16 Fonderingar av eget kapital

Resultatregleringsfond renhållning

Resultatregleringsfond slam

Not I 7 Eventualförpliktelser

Vitesföreläggande

Not l8 övriga avsättningar

Vitesf0relåggande

0

0

5 450

I 265

1 081

1 206

5 048

0

0

2946

1 153

2238

430

220

0

99

735

8 714

0

37 935
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God redovisningssed
Kommunalftirbundet följer den Lagen om
kommunal redovisning och tillämpar
rekommendationer från Rådet ftir kommunal
redovisning.

Avsteg
Finansiella leasingavtal klassificeras som
operationell leasing. Här avses leasing av IT-
utrustning.

Rättvisande bild
Syftet med den finansiella redovisningen är att
den ska ge en rättvisande bild av kommunal-
ftirbundets resultat och finansiella ställning.
Väsentliga poster fiir bokslutet har periodiserats,
det innebär att utgifter kostnadsftirts den period
då ftirbrukningen skett och inkomster int?iktsftirts
den period då intäkterna generats.

Materiella anläggningstillgångar
Med anläggningstillgångar avses objekt med en
ekonomisk livslängd om minst tre år och med en
total utgift på två prisbasbelopp exklusive moms.
Anläggningstillgångar har i balansräkningen
upptagits till anskaffningsvärdet efter avdrag ftir
planenliga avskrivningar. I anskaffningsv?irdet ftir
en anläggningstillgång ska, utöver inköpspriset,
utgifter som är direkt hänförliga till ftirv?irvet
räknas in.

Avskrivningar
Förbundet tillämpar linj?iravskrivningsmetod, det
vill säga lika stora belopp varje år. De
avskrivningstider som tillämpas har vägledning
av Rådet ftir Kommunal Redovisnings (RKR)
ftirslag om maximitider som grund ftir de egna

bedömningama av tillgangens nyttjandeperiod.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av
planenligt efter tillgångarnas ekonomiska
livslängd. Avskivningama påbörjas månaden
efter anläggningen tas i bruk. Följande
avskrivningstider tillämpas :

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

Redovis n i n gs pri n ci per

Personbilar. båtar 5år
Datorer 4-5 är
IPADs 4-5 âr

IT-infrastruktur 5-8 år

Räddninestiänstmtrl 5är
Tele/datatekn. utr. RT 3âr
Inventarier l0 år

Räddninssti änstfordon 15 år

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

Pensioner
Pensionsskuldens ftirändring, det vill säga

avsättning för avgiftsbestämd respektive
fìirmånsbeståimd ålderspension, efterlevande-
pension samt finansiell kostnad, har redovisats
bland verksamhetens kostnader liksom
löneskatten för denna del. R?inteuppr?ikningen har
redovisats som en finansiell kostnad. Den
avgiftsbestämda ålderspensionen har avsatts

maximalt och redovisats bland verksamhetens
kostnader liksom löneskatten.

Avsättningar och eventualfärpliktelser
Avsättning åir en skuld som ftir VMKF är oviss
vad gäller ftirfallotidpunkt eller belopp.
Avsättningama har tagits upp till det belopp som
bedöms krävas ftir att reglera förpliktelsen på

balansdagen. Som eventualftirpliktelse redovisas
fìirpliktelser som härrör från inträffade händelser,
men inte redovisas som en skuld eller en

avsättning eftersom det är svårt att bedöma om
utbetalning kommer att krävas, eller att storleken
av utbetalningen inte kan beräknas med tillräcklig
säkerhet.

övrigt
Kommunalfiirbundet använder
kontoplanen Kommun-Bas 13.
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Ord & begrepp

Avskrivningar är planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar. Driftredovisningen belastas ftir
den värdeminskning som anläggningama genomgått genom att de utnyttjas under året.

Avsättningar är förpliktelser som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin ftirekomst men ovissa till
belopp eller till tidpunkt för infriande.

Balansräkningen visar totala tillgångar, skulder, avsättningar och eget kapital på bokslutsdagen.

Balanskrav lagkrav atl intäkterna varje år ska överstiga kostnaderna.

Driftredovisning beskriver utfallet i florhållande till budgeterade kostnader och intäkter.

Finansieringsanalys är den översiktliga sammanfattningen av hur årets driftverksamhet, dvs. den löpande

verksamheten, investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten, där bl. a. låneverksamhet ingar,

har bidragit till likviditetens förändring. Den visar hur förbundet Ëtt in pengar och hur de har använts under

året. H?ir behandlas ut- och inbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller kostnader och

intäkter.

Investeringsredovisning beskriver hur investeringsutgifterna och inkomsterna har ftirdelat sig under året.

Kapitalkostnader är benämningen fiir intemränta och avskrivning.

Tkr: tusentals kronor.

Kortfristiga skulder lån och skulder som ftirfaller till betalning inom ett år.

Långfristiga skulder ftlrfaller senare än ett år efter räkenskapsårets utgång.

Målupp$llelse

o Målet är uppfyllt

Målet är delvis uppfyllt med minst 80%

o Målet bedöms inte vara uppfyllt

o Målet har inte kunnat bedömas

Omsättningstillgång är summan av likvida medel och kortliistiga fordringar. Kan på kort sikt omsättas i
likvida medel.

Resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader samt hur det egna kapitalet har ftirändrats

under å,ret.
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Organisationsschema förbu ndet

Organisationsschema operativ beredskap

Drifl/Planer¡ngRäddningFörebyggande
spe€¡alirr-

avd€ln¡ng
Lôneavd-

Föry. (hef
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Adm stöd t¡ll
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adm.
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i beredskap
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beredskap
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Station A¡boga heltid
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Till: Komm unfullmäktige Arboga

Komm unfullmäktige Köping

Komm unfullmäktige Kungsör

Komm unfullmäktige Su rahammar

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i

Västra M ä la rdalens komm u n a lfö rb u n d (orga n isationsn u m m er 222000-1578) av

dess direktion.

Direktionen ansvarar fór att verksamheten bedrivs enligt gällande må1, beslut och

riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att
det finns en tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och

pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller

för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal

verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft
den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan

"Revisorernas redogörelse".

Förbundets resultat för 2Ot9 uppgår till - 2 054 tkr. Det största underskottet
återfinns inom räddningstjänsten.

Kommunalförbundet redovisar ett balanskravsresultat som visar att förbundet inte
uppnår en ekonomi i balans. I årsredovisningen står att direktionen kommer under
året att utarbeta ett förslag till återställande av det negativa balanskravsresultatet.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av

förbundets resultat och ställning. Arsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i

enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

lø/afu
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Vi bedömer att VMKF per 2019-12-31 inte lever upp till kommunallagens krav pà en

ekonomi i balans. Resultatet är inte förenligt med det finansiella mål om god

ekonomisk hushållning som följs upp i årsredovisningen.

Vi har under året särskilt följt direktionens styrning och uppföljning av

räddningstjänsten då det framkommit allvarliga brister i verksamheten. Under 2Ot9

har vi genomfört möten med företrädare för direktionen för att följa upp vilka

åtgärder som vidtagits avseende räddningstjänsten. Vi har också genomfört en

fördj u pad granskn i n g avseen de di rektion ens styrni ng av räddningstjä nsten.

Vår sommonfattande bedömning cir ott direktionen styrning, ledning, uppfölining

och kontroll över röddningstjrinstens verksamhet har varit bristfalllg'

I budget 20L9 finns inga övergripande målför hela förbundets verksamhet. I

årsredovisningen finns dock en redogörelse för övergripande verksamhetsmål

Revisionen har sedan 2014 påpekat att det saknas en samlad bedömning av

måluppfyllelsen i förvaltningsberättelsen. Denna bedömning bör utgå från

respektive verksamhetsmål som sammanfattas i de övergripande målen.

Vi vill understryka att det ska finnas en överenstämmelse mellan beslutade

övergripande mål i budget och uppföljning av dessa mål i årsredovisningen. För de

fyra övergripande verksamhetsmålen som redovisas i årsredovisningen saknas

direktionens samlade analys och bedömning av måluppfyllelsen vilket vi påpekat

under fler år.

Vi anser att förbundsdirektionen ska se över sin process för beslut, uppföljning och

bedömning av finansiella och verksamhetsmässiga mål så att de kan utgöra ett stöd

för förbundsdirektionen i dess målstyrning vid både delårs- och helårsbokslut.

Revisorerna har i flera år påpekat att direktionens interna kontroll inom

räddningstjänsten är otillräcklig då internkontrollplanen bestått av ett och samma

internkontrollmoment. I 2019 års internkontrollplan finns ytterligare ett
internkontrollmoment vilket kan ses som positivt. Dock har ingen uppföljning gjorts

av detta moment.

Detto innebar att den internø kontrollen i rt)ddningstjansten inte har förbottrats
20L9.

Vi riktar skarp kritik mot direktionen på grund av bristande styrning, ledning

uppföljning och kontroll av räddningstjänsten. Vi har dock kunnat konstatera att

direktionen vidtagit konkreta åtgärder under 2019 för att komma till rätta med

bristerna.

Vi bedömer sammantaget att direktionen iVästra Mälardalens kommunalförbund

inte i tillräcklig omfattningen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk syn pu nkt tillfredsställande sätt.

ø @zulor
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Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande

Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig inom den

administrativa förvaltningen men den har varit bristfällig inom räddningstjänsten

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Vitillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt
de enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade redogörelse och under revisionsåret insända rapporter

Köping 2020-03-tz

,h
rs Wi

Kungsörs kommun

Göran Nilsson

Köpings kommun

Bertil Bresell

Arboga kommun

er J

ars kommun

Bilagor:
Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

1,. Revisorernas redogörelse

2. Grundläggande granskning 2019

3. G¡anskning av direktionens styrning och uppföljning av räddningstjänsten

4. Granskning av delårsbokslut

5. Granskning av årsbokslut





Årsredovisning 201 9
VafabMiljö
Kommunalforbund

;.rr
.-: '

,#
Õ



VafabMilj ö Kommunalförbund
Org.nr 222000-3129

lnnehåll
Förvaltningsberättelse. . . . .

Kommunalforbundets verksamhet

Förbundsdirektörens utvärdering av verksamhetsåret

God ekonomisk hushållning

Måluppffllelse ............

Riskhantering och intern kontroll

Ekonomisk fl erårsöversikt..........,......

Dotterbolaget VafabMiljö AB ....

Viktiga ftirhållanden for resultat och ekonomisk ställning.

Avfallslagstiftning

Producentansvar.............

Biogasen...

Energiutvinning av brännbart avfall

Återvinning.

Avloppsreningsslam

Politik och opinion........

IT och andra digitala lösningar

Övrigt.

Finansftirvaltning...........

Borgensåtagande........

Balanskravsutredning

Resultat for kommunal avfal lsverksamhet och övri g avfallsverksamhet

Resultaträkning ftir kommunal avfallsverksamhet ...

Resultat och behållning resultatutjämningsfond (RUF) per medlemskommun

Resultaträkning övrig avfallsverksamhet...................

lnvesteringsredovisning .

Drift proj ektredovisning

Personal, antal anställda, sjukfrånvaro och pensionsfiirvaltning

Direktionens och ledningens arbete

Verksamhetens milj öpåverkan.

Resultaträkning.

Balansräkningar

| (2e)

ll
1l

ll
t2

t2

13

t4

l4

l5

15

r6

16

1"7

20Kassafl ödesanalyser........

3

J

J

J

4

6

7

I
8

I
8

9

9

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper 2t



VafabMilj ö Kommunalförbund
Org.nr 222000-3129

Not 2 Verksamhetens intäkter .........

2 (2e)

Not 3 Verksamhetens kostnader....

Not 8 Fordringar............

Not 4 Avskrivningar

Not 6 Materiella anläggningstillgångar ......24

Not 7 Finansiella anläggningstillgångar ........'...'..".....'..25

,:.25

Not 9 Eget kapital 25

26

26

)1Not 12 Långfristiga skulder

23

23

24

28

29

Not l0 Avsättningar for pensioner och liknande ftirpliktelser

Not l1 Andra avsättningar

Påskrifter....

Revisionsberättelse fiir år 2019



VafabMilj ö Kommunalfiirbund
Org.nr 222000-3129

3 (2e)

Förva ltn i n gsbe rätte lse

Kom m unalförbundets verksa m het

Förbundsdirektionen och ftjrbundsdirektören for VafabMiljö Kommunalftirbund (org.nr 222040-3129) fär
härmed avge fo lj ande årsredovisnin g ft)r räkenskapsåret 20 19 .

VafabMiljö Kommunalförbund är bildat av kommunerna i Västmanlands län (Arboga, Fagersta, Hallsta-
hammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås kommun) samt de

angränsande kommunerna i Uppsala län (Heby och Enköping). VafabMiljö har i uppdrag att behandla

medlemskommunernas hushållsavfall och att göra det med stor miljöhänsyn, god kostnadseffektivitet och med

hög service och kvalitet gentemot avfallslämnarna. Vidare har kommunalforbundet ett grundläggande ansvar

enligt milj<ibalken att utöva tillsyn, ta fram renhållningsordningar med avfallsplaner, vara beställare alternativt
utftirare for insamling och transport av hushållsavfall samt att informera och utveckla verksamheten.

VafabMiljö Kommunalftirbund ska medverka till att skapa en långsiktigt hållbar avfallshantering i regionen

med utgångspunkt från nationella, regionala och lokala miljömåI. Förbundet arbetar även med att avsätla

material ftir återvinning, producera avfallsbränslen och ta hand om farligt avfall. Det arbetet sker på

VafabMiljös samtliga 5 avfallsstationer, 18 Á.terbruk och vid forbundets forbrännings- och

biogasanläggningar. Förbundet har även avfallsverksamhet på konkurrensutsatt marknad, bland annat genom

att samla in, transportera och behandla avfall från foretag.

Förbu ndsdirektörens utvärdering av verksam hetsåret

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

VafabMitjö Kommunalförbund bedriver sitt femte verksamhetsår och visar ett resultat per sista december 2019

på 11,9 mnkr, vilket är 5,8 mnkr bättre än budget. Positiva awikelser är främst ökade taxeintäkter, ökade

forsäljningsintäkter av biogas samt ökade intäkter for behandling av avfall. De negativa awikelserna är främst
ökade kostnader ftjr insamling av mat- och restavfall och ökade kostnader for forbränning av restavfall.

Förbundets avskrivningar är också lägre än budgeterat, bl a beroende på minskade avskrivningskostnader for
en aktiv deponi på Gryta.

Det fär betecknas som ett mycket gott resultat med tanke på den omställning som VafabMiljö fortfarande

befinner sig i efter att kommunalforbundet startade 2015. Dels med tanke på ökade avfallsmängder och dels

ökade kostnader für framforallt avfallsftirbränningen. Detta i kombination med att taxorna fiir det kommunala
renhållningsuppdraget har varit ofürändrade i många år samt att den stora variation av taxekonstruktioner som

finns inom ftirbundet lorsvårat en effektivisering.

Under 2019 har I I medlemskommuner fattat beslut om en ny gemensam renhållningstaxa och floreskrifter, den

12 och sista kommunen fattade sitt beslut i januari 2020.Dethar tagit tid att fä alla medlemskommuner, med

olika politiska st5nen, att enas om en gemensam modell ftir hela kommunalforbundet. Arbetet har varit
utmanande och tagit stora personalresurser i anspråk ftir att ta fram underlag, kommunicera och forankra

förslaget till den nya gemensamma taxekonstruktionen. Den nya taxan infiirs under 2020 (stegvis i vissa av

kommunema under 3 år), vilket kommer att möjliggöra en samordning på sikt.

Investeringsbudgeten ftir 2019 är 165,7 mnkr, men utfallet blev betydligt lägre (107,0 mnkr).Awikelsen beror

till stor del på att utgifter lor planerade investeringsprojekt kommer forst 2020. Dessutom utgår några

investeringar motsvarande 7 mnkr (t ex taggning av kärl).
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Under året har också VafabMiljös huvudkontor flyttat från Gr¡a avfallsanläggning till Navet. Det nya

huvudkontoret "Navet" är en byggnad vid Björnövägen som delas med de kommunala bolagen Mimer,
Mälarenergi och Fibra.

Det pågår en byggnation av en ny biogasanläggning på Gryta avfallsanläggning i Västerås. Projektet innebär
att kommunalforbundet får en modern anläggning for omhändertagande av det matavfall som samlas in hos

medlemskommunerna. Nu kan lorbundet också t¿ emot forpackat livsmedel, något som inte varit möjligt
tidigare.

Ijuni 2018 beslutade regeringen om ett fortydligat producentansvar för ftirpackningar och returpapper.
Beslutet innebär att fastighetsnära insamling blir huvudregeln. Förändringen innebär också att det fulla
ekonomiska ansvaret ftir fastighetsnära insamling ska tas av producenterna genom ett system med

tillståndspliktiga insamlingssystem. De nya ftirordningarna for forpackningar respektive returpapper trädde i
kraft den 1 januari 2019. Huvudspåret är att ftirpackningar och tidningar ska hämtas vid bostadsadressen. Från

2021 ska systemet byggas upp och VafabMiljö ftirbereder sig for ett eventuellt samarbete med producenterna.

Klimatet i samhället har blivit allt tuffare och VafabMiljö har de senaste åren sett en ökning av hot och hot om
våld mot personalen på ^Återbruken. Under 2019 har på vissa,4,terbruk inforts väktare efter att personalen ñtt
dödshot. Det är en dyster utveckling som kräver åtgärder och även att forbundet ser över hur anläggningarna

bemannas i framtiden.

MÅLUPPFYLLELSE

VafabMiljö Kommunalftirbund planerar och foljer upp verksamheten utifrån $ra perspektiv: kund,

medarbetare, samhälle & miljö och ekonomi. Perspektiven är långsiktigt målsatta och har underliggande
delmål som skall stödja de långsiktiga målen.

Nedanstående tabell visar fiirbundets styrkortsmodell. Tabellen innehåller de övergripande målen for
respektive perspektiv, de nedbrutna delmålen für 2019 samt en utvärdering om delmålen/de övergripande
målen for respektive perspektiv är uppffllda.

Tabetl I av

Overgripande
perspektiv

MåI Delmå|2019 Bedömd målupp$llelse ftir
helåret 2019

Kund* 1. VafabMiljö har

nöjda kunder som har

Íörtroende fìir oss.

la. Öka andelen kunder som är

nöjda med oss (målvärde år 2021

>85%).

lb. Öka andelen kunder som har

fbrtroende ftir oss (målvärde år

2021>_70vù.

lc. Hämtning efter

överenskommelse (målvärde <1 7m).

Gäller både kommunal

avfallsverksamhet (KAV) och övrig

av fallsverksamhet (ÖAÐ.

Målet uppnås ej

Bedömning:

la. Inget mätvä¡de 2019* (andelen

var 8l % 2018).

lb. Inget mätvärde 2019* (andelen

var 64Yo2018).

lc. Uppnås delvis. Målet nås f¡jr
KAV d¿ir vi hämtar i egen regi, men

inte d¿ù h¿imtningen utftirs av

entreprenör (både I(AV och ÖRV;.
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Medarbetare 2. VafabMiljö är en

attraktiv arbetsplats

där alla bidrar till
utveckling av

verksamheten.

2a. Sjukfranvaron ska minska

(målvärde är 2020 <4%).

2b. Oka andelen medarbetare som

anser att vi har ett gott ledarskaP

(målvärde är2020ìJ3%\

2c. Oka andelen medarbetare som

anser att vi efterlever våra värdeord

(målvåirde ër 2020 232 o/o).

2d. Öka andelen medarbetare som

kan rekommendera VM som

arbetsgivare (målvÍirde àr 2020 >_.60

w

2e. Öka andelen medarbetare som

upplever att vi lir en attraktiv

arbetsgivare (snitt år 2020 >4).

Perspektivet kan på övergriPande

nivå tidigast utvärderas under

2020 (medarbetarenk¿iten

genomförs ht-2020)

Bedömning:

2a. Sjukfrånvaron 20 19 är 4,5 o/o,

målvärdet avser 2020.

2b. Andelen 2018 är 68 %,

målvåirdet avser 2020.

2c. Andelen 2018 är 22%o,

målv?irdet avser 2020.

2d. Andelen 2018 u 50 o/o,

målvärdet avser 2020.

2e . Genomsnittsvårdet 2018 är 3,8,

målvärdet avser 2020.

Samhälle och

miljö
3. VafabMiljö bidrar
till ökad

resurshushållning. 3a. Minst 12 pressmeddelanden (i

positiva sammanhang) per år.

3b. Fordonsflottan ska drivs

fossilfritt till 100 % senast vid

utgangen av 2018.

3c. Minimera lukt från Gr¡a
avfallsanläggning. Målnivan är 2 st

genomftirda aktiviteter fttr 2019.

3d. Minska lakvattenm?ingderna På

avfallsanltiggningarna med l0 % till
àr 2020 (iämfitrt med år 2010).

Målet uppnås delvis

Bedòmning:

3a. Uppnås ej. Antalet positiva

pressmeddelande 2019 blev l0 st

3b. Uppnås. Målvärdet uPpfflldes

redan 2018, nivan bibehålls under

2019.

3c. Uppnås. 2 st aktiviteter (t ex

luktronderingar) 2ir genomftirda

under året.

3d. Uppnås ej, endast I av 5

anläggningar minskar lakvatten'

mÍingdema enligt Plan.

Ekonomi 4. VafabMit.jö ska ha

en långsiktigt stabil

ekonomi. 4a. Soliditeten ska årligen öka

(målvtirde ëtr 2025 >15 % och

budget 2019 âr 5,4o/o).

4b. Skulds¿ittningsgraden ska

årligen minska (målvärde år 2025

<10 och budget 2019 ¿ir 18,4).

4c. Ekonomiskt resultat i kommunal

avfallsverksamhet, i balans (budget

2019 âr -18,5 mnkr).

Målet uppnås

Bedömning:

4a. Uppnås, soliditeten ãr 5,6o/ooch

ökar från 5,1 % (samma period

fdregående år).

4b. Uppnås, skulds¿ittningsgraden ¿ir

18,0 och minskar från I 9,6 (samma

period foregående år).

4c. Uppnås ej, utfallet är -17,0 mnkr

fdr helåret, vilket är båittre än budget

men negativt.
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*Omnibus V¿isteras representerar cirka 60 % av hushållskunderna, men omfatta¡ inte verksamhetskunder. Ambitionen är att göra

motsvarande mätning i samtliga medlemskommunerna. Dessvärre uteblev Omnibusmätnin 92019 i V¿isterås på grund av för få svar

RISKHANTERING OCH INTERN KONTROLL

Sa m m a nfattn i n g dv d rbetet me d i nte rn kontrol I pl a ne n

Internkontrollplanen togs fram under 2018 och 20 19 är ftirsta året som kommunalfürbundet har en gemensam

internkontrollplan. Under året har flera projekt och aktiviteter genomfürts fiir att hantera de risker som finns

identifierade i planen. Vissa justeringar av planen har gjorts under året. Några risker har tagits bort eftersom

åtgärder vidtagits som minimerar den aktuella risken. Några nya risker har identifierats i det kommunal-

forbundsövergripande processkartläggningsarbete som nu genomfors.

Förbundsdirektionens roll och ansvor

Kommunalftirbundet har fastslagit en internkontrollplan bestående av tre delar; en beskrivande del som inne-

håller instruktioner lor genomftirande av analys och bedömningar, tabeller som redovisar resultat av en risk-

analys samt en handlingsplan for att åtgärda riskerna. Arbetet med internkontrollplanen dokumenteras och

återrapporteras årligen till forbundsdirektionen. Internkontrollplanen utgår från kommunalforbundets processer

i ledningssystemet, dvs lednings-, huvud- och stödprocesser.

De störsto riskerna

På kommunalforbundets anläggningar hanteras stora mängder brännbart material. För att minska brandrisken

har flera åtgärder genomfiirts; maximal höjd för lagring av material har inforts, f,siska barriärer av betong har

placerats ut i befintliga lagringsplatser och planer finns for att bygga en branddamm vid anläggning på Gryta

ftir att säkra tillgången till vatten vid släckning. För att tidigt upptäcka brand planeras installation av

värmekameror vid de största lagringsplatserna.

En annan risk är att politiskt fattade beslut inte fastställs i medlemskommunerna, exempelvis renhållnings-

ordning, taxa etc. För att stöda beslutsprocessen i medlemskommunerna har ett intensivt informationsarbete
genomftirts under å,ret. Arbetet har inneburit framtagande och distribution av informationsmaterial och träffar
med olika grupper i medlemskommunerna. De viktigaste frågorna under 2019 åir den gemensamma

avfallstaxan med foreskrifter. Den nya avfallsplanen forväntas bli beslutad i medlemskommunerna under

2020.

Ytterligare en risk är att ändringar i viktig lagstiftning missas eller att befintliga lagar inte efterlevs fullt ut.

Bevakning av ftirändringar i lagstiftning har kompletterats med en tjänst for bevakning av lagstiftning samt att

utbildning av personal har genomfiirts inom relevanta områden.

Den {ärde större risken är material som inte deklarerats eller vägts in konekt. Om ej deklarerat material

kommer in på en anläggning medftir det risker, t.ex. att farligt avfall kan läggas på fel plats vilket riskerar att

förorena mark och vatten. Arbete med att gå igenom processen ftir invägning av material har slutforts under

året och kommer att leda till nya rutiner.

4d. Ekonomiskt resultat i övrig

avfallsverksamhet, minst 5 o/o

(budget 2019 ãr 24,2 mnk).

4d. Uppnås, utfallet åir 28,5 mnkr

vilket är 4,3 mnk bättre än budget

(resultatnivån íir l0 %).
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Brister i risk- och internkontrollarbetet under året

¡ Arbetet har delvis forsenats på grund av att ledningssystemets översyn tagit mer tid än

beräknat.
. En omarbetning av internkontrollplanen - vad gäller kopplingen process och ansvar - kan

eventuellt bli nödvändig som en foljd av justeringar i ledningssystemet.

Framgångsfaktorer i risk- och internkontrollarbetet

¡ Arbetet med brandrisker har snabbt uppnått resultat. VafabMiljö bedömer att risken for brand

minskat och att möjligheten att bekämpa/avgränsa brand har ökat.

. Efter ett intensivt arbete med att informera/kommunicera med ftirbundets 12

medlemskommuner har beslut tagits om en gemensam avfallstaxa och foresk¡ifter.

. Arbetet med att kartlägga ftirbundets processer har trots vissa forseningar varit framgångsrikt.

Kartläggningen har på ett tydligt sätt visat var det finns brister i vårt arbetssätt, som hanteras

och forbättras.

Ekonomisk flerårsöversikt

Tabell 2: Flerårsöversikt exkl.

2016 2017 2018
Budget

2019 2019
Avvikelse

mot
budset

Resultatrâkning
Verksamhetens intäkter

Verksamhetskostnader
Personalkostnader
Öwiga externa kostnader
Avskrivningar
Kostnader

Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat

Balansräkning
Anläggningstillgångar
Balansomslutning
Eget kapital
Avsätbringar
Långliistiga skulder
Investeringar

Nyckeltal
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad
Avkastning på totalt kapital (%)
RÈintetäckningsgrad
Genomsnittlig rtinta

522 376

-266 0s8
-135 6ll

-53 742
-54 70r
510 112

t2264
-5 855
6 409

5r5 970
705 856

7 607
tt0 234
410 843
98 566

1,2

84,0
1,9

2,r
2 I

603 946

-295 546
-157 274

-52 768
-60 66s
s66 253

31 694
-r2 988
24 705

616 486
786 199

32 312
220 468
389 954

54 085

4,3

23,0
5,2
2,8
1,3

638 759

-300 776
-164 982
-71065
-88 059
624 882

13 877
-5 176
8 701

612 890
804 554
41013

200 2s5
401 707
82 676

5,1
19,6

1,8

2,4
1.5

645 324

-3t3 361
-164 992
-73 629
-8t 637

633 619

11705
-6 027
5 678

'119 2t6
880 337
44 446

195 778
503 593

165 651

5,0
19,8

1,3

1,9

t,2

653 927

-330 437
-164 382
-76 545
-66 017

637 381

t6 546
-5 049
lt 497

651 284
943 495
s2 510

203 790
47',7 864
106 976

5,6
18,0

1,8
?)
I I

I 603

-17 076
610

-29t6
t5 620
-3 762

4 841
978

5 819

-67 932
63 158

I 064
8 012

-25 729
-58 681

MåI,
långsiktigt

>15
<10

VafabMiljö Kommunalfiirbund bedriver sitt femte verksamhetsår och uppvisar ett resultat lor räkenskapsåret

på I 1,5 mnkr, vilket är 5,8 mnkr bättre än budget. De större positiva awikelserna på intäktssidan är ökade
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taxeintäkter från hushållsabonnenterna, ökade försäljningsintäkter av biogas och ökade intäkter for behandling
av avfall.

De större awikelserna på kostnadssidan är ökade insamlingskostnader ftir mat- och restavfall och ökade

kostnader ftir avsättning av grov- och restavfall (brännbart avfall). Därutöver har avskrivningar minskat mot
budget beroende på minskade avskrivningskostnader for ftirbundets aktiva deponi. Àven avskrivnings-
kostnaderna ftir återställning av kommunalftirbundets gamla deponier blev lägre än budgeterat, men de

kostnaderna har ingen resultaþåverkan.

Dotterbolaget VafabM ¡ l¡ö AB

I juni 2015 köpte VafabMiljö Kommunalforbund aktierna i VafabMiljö AB från medlemskommunerna
Verksamhetsöverlåtelsen skedde per den 1 januari 2016. Bolaget har därefter varit vilande.

VafabMilj ö AB (org.nr 5 5 619 l -4200)
Ägd andel 100 %
Bokftirt värde på aktier 57 358 tkr
Justerat eget kapital i bolaget 55 515 tkr

Kommunallorbundet har en långfristig skuld i balansräkningen på 74,5 mnk'r avseende lorvärvet av inkråmet vid
verksamhetsöverlåtelsen. Förbundet betalar ränta till bolaget på skulden. Det har uppstått en skillnad mellan
lorbundets bokforda värde på aktierna och bolagets egna kapital på 1,8 mnkr (2,2 mnkr 201 8). Bedömning är dock
att det inte foreligger något nedskrivningsbehov eftersom bolaget erhåller ovan nämnda ränta som årligen ökar

bolagets resultat och därigenom egna kapital. Värdet bör vara återställt inom fem år.

I början av 2019 erhölls meddelande fran Högsta förvaltningsdomstolen att prövningsbeslut ej beviljats avseende

en äldre avfallsskattetvist. Tvisten avsåg huruvida konstruktionsmaterial for byggnation av en väg på en deponi
var avdragsgillt eller inte. Ärendet är i dag avslutat.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

AVFALLSLAGSTIFTN ING

I maj 2018 beslutades i EU om ändringar i sex direktiv på avfallsområdet, det så kallade avfallspaketet.

Ändringarna i direktiven ska bidra till minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter och
komponenter, ökad återvinning samt en ftirbäthad avfallshantering. Under 2019 har arbetet pågått med att
arbeta in dessa florändringar i svensk lagstiftning. Det är många ändringar på olika nivåer. En detaljerad

ändring är att begreppet "hushållsavfall" ersättas med "kommunalt avfall". En mer övergripande foråindring är

ökade krav på producenterna att ordna insamling av lorpackningar bostadsnära och att ansvara fìir att
materialet som samlas in faktiskt återvinns, se nedan. K¡av inlors också på kommunerna att tillhandahålla
system for insamling av matavfall. Möjligheten att använda taxan ftir att informera om avfallsfiirebyggande
åtgärder är ett annat tydliggörande. Lagstiftningen skruvas succesivt åt fÌir att bidra till ftirflyttningar mot
avfallstrappans översta steg i enlighet med beslutade miljömål.

PRODUCENTANSVAR

Ijuni 2018 beslutade regeringen om ett ñrtydligat producentansvar för forpackningar och returpapper.

Beslutet innebär att fastighetsnära insamling (FNI) blir huvudregeln. Förändringen innebär också ett tydligt
krav att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av producenterna av Íìirpackningar och returpapper genom ett

system med tillståndspliktiga insamlingssystem.



VafabMilj ö Kommunalforbund
Org.nr 222000-3129

e (2e)

Ett delmål med forordningen är att producenterna genom tillståndsptiktiga insamlingssystem ska samla in

ftirpackningar och returpapper från minst 60 procent av alla bostadsfastigheter från och med I januari 2021

Om producenterna når målet kommer mängden restavfall till förbränning att minska vilket forväntas ge en

posiiiv effekt på ekonomin eftersom kostnaderna for förbränning av restavfall minskar. Slutmålet är att alla

bostadsfastigheter ska ha FNI från och med 1 april 2025.

Under hösten 2019 har kommunerna beslutat att ge VafabMiljö mandat att företräda kommunerna vid de

samråd som ska genornftiras av de organisationer som har fìir avsikt ansöka om att få tillstånd från

Naturvårdsverket att samla in tidningar och forpackningar (TIS).

Inom ramen ftir de nya forordningarna kan VafabMiljö få uppdrag av TIS att samla in lorpackningar och

returpapper genom att exempelvis integrera FNI med insamlingen av hushållsavfall på likande sätt som ett

stort antal kommuner redan giort. En sådan samordnad insamling med en finansiering från producenterna

skulle utöver minskade restavfallsmängder även kunna innebära lägre insamlingskostnader lor
hushållsavfallet.

BIOGASEN

Regeringen har gett ett stöd ft)r produktion av biogas under perioden oktober 2018 till september 2019.

Motivet till stödet har varit att importen av utländsk biogas med liknande statligt produktionsstöd har gjort det

svårare lor inhemsk produktion och ftlrsämrat lorutsättningarna für svenska anläggningars avsättning av

biogas. Stödet har förlängts under perioden december 2019 till maj 2020, men kommer inte att ge en lika hög

ersättning som det tidigare stödet.

Regeringen presenterade i slutet av året ett betänkande; Mer biogas ftjr ett hållbart Sverige, från

biogasmarknadsutredningen som har analyserat biogasens roll och konkurrensforutsättningar utifrån bland

unnãt d" nya energi- och klimatpolitiska målen, den ökade integreringen av biogasmarknaden i EU och

utvecklingen mot mer fornybar energi i transportsektorn. Utredningen också kommit med ftirslag på ändringar

i lagstiftning och styrmedel ftir att biogasens nyttor bättre ska kunna tas tillvara. Utredningen remissbehandlas

under våren 2020.

Utöver dessa frågor på nationell nivå upphör nuvarande avtal med Svealandstrafiken om leverans av biogas att

gälla efter september 2020, vilket kan komma att påverka ekonomin für biogasverksamheten. Totalt använder

Svealandstrafiken ca 80 procent av den fordonsgas som VafabMiljö säljer.

Under 2019 ökade forsäljningen av biogas med ca I procent. Ökningen kommer av ett ökat behov till bussar

och sopbilar. Däremot minskar lorsäljning av biogas vid de publika tankstationema. Det senare handlar främst

om att privatbilister och taxiforetag väljer andra miljöfordon som exempelvis el- och elhybridbilar, istället for

gasbilar som var florstahandsvalet fìir några år sedan.

ENERGIUTVINN I NG AV BRÄN NBART AVFALL

I slutet av året beslutade riksdagen att inftira en skatt på förbränning av avfall med 75 kr/ton from I april2020

Nivån kommer att höjas till 100 þ'rlton2}Zl och 125lton þ¡ îrom2022.

De ekonomiska förutsättningama fijr olika former av avfallsbränslen kan också komma att forändras när

Brexit är fullbordat. De senaste åren har den õkade importen kraftigt ftirsämrat marknadspriserna für de

svenska avfalls- och returbränslena och inneburit att det for en del kommuner och regioner periodvis inte

funnits kapacitet for att ta hand om det egna avfallet.
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Återvinningsmarknaden har det senaste året påverkats av händelser på den globala marknaden. Kina har infürt
importstopp for både plast och papper. Det beslutet har också gjort att andra länder i Asien planerar eller redan

infÌirt liknande forbud, däribland Indien som har planer på ftirbud mot import av plast.

Nyligen har FN tagit beslut om hårdare regler ftir export av exempelvis plastavfall. Sammantaget innebär det
att återvinningsmöjligheterna för plast har begränsats kaftigt och att det inom EU inte finns tillräckliga
avsättningsmöjligheter ftir den plast som sorteras och lämnas till återvinning.

Även prisema på vissa pappersprodukter har ftirsämrats på grund av importstoppen i Asien. Med anledning av

dessa omvärldsfaktorer, som inte gâr att påverka, är det mycket svårt att bedöma det ekonomiska utfallet för de

material vi säljer. Priserna på wellpapp och skrot har varierat kraftigt de senaste åren, exempelvis har skrot-
priset under 2019 varieratfrån som högst 1 874lrl.lton i april till som lägst I 181 kr/ton i oktober. Priserna på

wellpapp har sjunkit; fran I 155 kr/ton i december 2017 till576 k/ton ftir samma månad 2019.

AVLOPPSRENINGSSLAM

Den statliga utredningen om Giftfri och cirkulär återftlring av fosfor från avloppsslam har lämnats till
regeringen. Utredningen foreslår två olika vagar; att forbjuda spridning av slam eller att ha ett spridnings-
forbud med undantag lor hygienistema och kvalitetssäkrat slam. Oavsett alternativ så foreslås ett krav på att

minst 60 procent av fosforn i avloppsslam från större avloppsreningsverk ska återvinnas. Uppdraget var att
utreda ett totalftirbud mot spridning av slam men utredarna menar att ett totalt spridningsftirbud är mindre
realistiskt med de riskbedömningar som finns tillgängliga som grund. Utredningen är lämnad men någon

tidpunkt for beslut i frågan finns inte aviserad.

POLITIK OCH OPINION

När det gäller hållbarhetsfrågornas plats i politiken och opinionen det senaste året har fokus även i år legat på

klimatfrågan och omställning till ett fossilfritt land står högt på agendan. Det är en fråga där vi ser tydliga
konsekvenser i väderfenomen i omvärlden och som ger effekter på debatten. Oavsett inriktning från politiken
på en nationell nivå kommer troligWis biogasen ha en viktig roll i omställningen till fossilfria transporter.

En annan fråga som lyfts under året är även den biologiska mångfalden. Många arter är hotade. Alltfler
rapporter visar på att läget fÌir våra insekter blir alltmer akut. Utan dessa livsnödvändiga pollinerare kommer
livsmedelsproduktionen inte fungera. Vårt sätt att bruka jorden måste ändras fiir vår egen överlevnads skull.
Här kan VafabMiljö fundera på anvåindningen av de stora arealer som sluttäckta deponier utgör i framtiden
och hur vi kan bidra till den biologiska mångfalden.

Plastfrågan har varit ft)remål for såväl debatter och som massmedialt fokus. Ett EU-direktiv har beslutats som

senast år 2021 ñrbjuder användning av produkter och ftirpackningar som bidrar mest till nedskäpning av

stränder så som bomullspinnar, bestick, ballongpinnar och sugrör. Man har även skärpt målen om att

plastflaskor till viss del måste bestå av återvunnen plast. 2030 blir gränsen 30olo återvunnet material per flaska.

Frågan om byggsektorns produktion av avfall har också lyfts under 2019. Här finns ännu inga nya krav
formulerade men däremot börjar röster höjas for att minska avfallsmängder vid byggaationer och att bygga

med hållbara material.

IT OCH ANDRA DIGITALA LöSNINGAR

Den digitala utvecklingen är av betydelse for VafabMiljö. Ny relevant teknik är obemannade öppettider på

Ä.terbruk, nivåvakter i behållare och kärl, självkörande sopbilar, RFlD-teknik for automatisk registrering av

olika flöden, sorteringsrobotar och automatiserade kundtjänstfunktioner. En strategi ftir den digitala
utvecklingen på VafabMiljö behöver tas fram och implementeras i kommande verksamhetsplaner.
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Andra omvärldsfaktorer som påverkar kommunalforbundet är utvecklingen på bostadsmarknaden, där det handlar

om omhändertagandet av jordar och massor med olika ftiroreningsgrad. De senaste åren har det varit högtryck när

det gäller exploateringen av nya bostadsområden i regionen, men det är oklart hur den uwecklingen kommer att se

ut de närmsta åren. Dessutom finns nationella förslag till ändrade rikt- och gränsvärden som kan innebära att mer

material kan stanna på exploateringsområdena eller på andra sätt återforas till samhället.

Finansförvaltn¡ng
VafabMiljö är exponerat fìir ränterisker, risker ftir kundforluster samt risk Íìir anläggningsskador. Riskerna
hanteras genom efterlevnad och stöd av Västerås stads finanspolicy, systematisk kreditbedömning samt

fullvärdesforsäkring av anläggningsbeståndet. Förbundets ränterisk anses vara relativt låg i förhållande till de

räntebârande skuldernas andel av tillgångarna. I slutet av 2019 genomfordes ett köp av valuta i euro

uppgående till 63 mnkr ftir att säka ftirbundet mot en eventuell valutakursrisk vid genomforandet av ett större

investeringsprojekt med betalning i euro.

Förbundet har finansiella anläggningstillgångar i form av aktier i dotterbolaget VafabMiljö AB som uppgår till
57,4 mnkr. Dotterbolagets egna kapital uppgår till 55,6 mnkr, men beräknas vara återställt inom en femårs-
period. Förbundets utsläppsrätter uppgår t1ll4,7 mnkr (4,4 mnkr 2018) och påverkas av ökat marknadsvärde,

bristen på utsläppsrätter i Europa och hur den svenska kronan förhåller sig till euron. Förbundet har inga

derivat, ränteswappar eller andra finansiella säkringslösningar.

Borgensåtagande

Förbundet har nyttjat medlemskommunernas lämnade borgen på 288,5 mnkr (218,6 mnkr 2018) vid utgången

av 2019. Ökningen motsvarar ca 70 mnkr och beror huvudsakligen av ökade investeringar. Förbundet har

nyttjat 46 % (35 % 20lS) av borgensbeloppet. Sammantaget kan riskexponeringen anses vara låg.

Tabell3 exkl.
2016 2017 2018 2gt9

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Räntekostnad
Reversränta och borgensavgift till
medlemskommunerna
Nedskivning i finansiella tillgångar
Genomsnittlig upplåningsränta
Upplåningens lorfallostruktur >5 år
Borgensåtaganden från medlemskommuner
Nvttiad borsen

2 t79

1,0

470 843
410 900
33'1924

470 843
4',10 843

3 214

389 954
364 094

4 330

I 715
6 842

1,7

389 954
62s 000
212',7',72

401 707
375 455

3 023

1,2

40r'707
625 000
218 608

t 693

477 864
45t 205

2 715

1,1

477 864
625 000
288 499

1 608

Balanskravsutredn¡ng

Balanskravet är ett lagstadgat krav som ska upp$llas enlig kommunallagen och utgör en undre gräns lor vilket
resultat som ár tillåtet. Ett eventuellt underskott i bokslutet ska inarbetas och det egna kapitalet ska återställas

inom tre år utifrån en åtgärdsplan. Förbundet uppfuller balanskravet och har en ekonomi i balans for 2019.

Förbundet har i den kommunala avfallsverksamheten en sammantaget ackumulerad positiv resultat-

utjämningsfo nd pâ 29,7 mnkr, trots ett negativt resultat frir det kommunala avfallsuppdraget på - I 7,0 mnkr.
Förbundet reglerar respektive kommuns negativa resultat mot resultatutjämningsfonden om medel finns kvar
De kommuner som har ett negativt resultat, och dåir inga medel finns kvar i fonden, balanseras upp av den

övriga avfallsverksamheten positiva resultat.
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Tabell 4: Balanskravsufredning exkl.
tkr

Resultat för kom m unal avfa llsverksam het och övrig avfal lsverksam het

Uppdraget att ta hand om avfall som kommunalforbundet har enligt l5 kap miljöbalken (kommunal

avfallsverksamhet) sänedovisas från övrig avfallsverksamhet. I övrig avfallsverksamhet ingår tjänster som

kommunalforbundet utfor åt medlemskommunerna samt den affärsverksamhet som bedrivs i konkurrens.

Under 2019 har modellen ftir särredovisning av intäkter och kostnader mellan den kommunala avfalls-

verksamheten och den övriga avfallsverksamheten genomlysts. Som ett resultat av det arbetet har vissa intema

köp av behandling av avfall eliminerats, eftersom de varit överflödiga. Därutöver har köp av interna

transporterjusterats på grund av att en systemuppsättning felaktigt genererat interna fakturor. Utöver detta så

har särredovisningen också justerats ñr inköp av naturgas och biogas for vidareftirsäljning.

Sammantaget leder denna forändring till att resultatet fiir den kommunala avfallsverksamheten ökar med 19,8

mnkr och minskar for den övriga avfallsverksamheten med motsvarande belopp. Justeringen påverkar inte
kommunalfürbundets externa resultat, det är endast den interna ftirdelningen som påverkas.

RESU LTATRÄKN I NG FöR KOM M U NAL AVFALLSVE RKSAM H ET

Tabell5 kommunal avfallsverksamhet

2018
Budget

2019 201920t6 20t7

J

8 848

ll 497

-2 648
8 848

-2721

24 705

- 183

24 522

13 27(.

24 521

It J

7 519

870
-r 182

7 519

1 565

5 678

5 678

5 678

Je

Ä.rets resultat
Avgår samtliga realisationsvinster
,4¡ets resultat efter balanskavsjusteringar
Medel fran resultatutjämningsfond, (ingår i
årets resultat)

Ä,rets balanskrav
lnfrias balanskravet

6 409

-1234
5 l'75

605

5 175

Ia

Awikelse
2018

BuQet
2019

20t9Kommuna I avfa llsverksa mhet (ttr)

324 586
4 347

16 358

t2 406

22 707

tt 221

61ll
397 736

-56 483

-43 643

-92 48r
-50 836

-28 322

-6 832
-i9 561

-t3 742

-71 688

-9 483

-23 167

-416 238

-18 502

330 345

-2 721

t7 263

13 275

20 487

13 09'7

12 2t9
403 965

-s3 907

-4r 287

-102 792

-53 754

-29 302
-7 t89
-22920
-6 4r1

-73 133

-7 812
-22 421

420 934

-16 969

5 759
-7 068

906

8ó9

-2220
I 876

6 r07

6229

2 576

2356
-r03ll
-2 918
-980

-357

-3 359

7 324

-1 445

1 67r
"147

4 696

I 533

Taxor och avgiffer

Jutering resultatbnd

Förså{ning biogas

Förs¿iljning Û¿irwäÍrE Norsa

Försäljnirry återvimingsrnaterial

Försitljning brärslen

Öwiga intlilcer

Summa intäkter

Genrcnsan¡rn kosÍnder
Miljöåtgärder

Insanrling mat- och restavåll

huamling grovarûll och firþ avåll

Ornlasüring och sortering grov- och restal&ll

Omlashring och sortering årlþt avåll
Behandling av matavhll
Distrbuttrn av biogas*

AvsätüLing grov- och restavÈIl*

Avsanning årþ ar&ll
Irsanrling och avsâthing slam

Summ¡ kostnader

Resultat

311 450
I 565

14 156

l1 904

26 489

4 236

9 294

379 094

-s2 887

-39 294
-91 925
-5 1 838

-29 580

-7 035
-22 214
-12 622

-6r r02
-9 939
-23 756
402192

-23 098
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Resultatet lor den kommunala avfallsverksamheten är -17,0 mnkr, vilket är 1,5 mnkr bättre än budget.

Taxeintäktema är högre än budget och detsamma gäller för övriga intäkter. Awikelsen for övriga intäkter är

bland annat intäkter for ftirsäljning av maskiner och utrustning, viten och högre bidrag for biogasproduktion.

Awikelsen for justering av resultatutjämningsfond beror på att fonderna i Surahammar, Köping, Kungsör och

Arboga byggde på preliminära uppgifter, vilka har justerats under året.

Kostnaderna for insamling av mat- och restavfall är högre än budget. Orsaken är ökat inköpspris på påsar och

säckar ftir insamling av matavfall samt att personal- och fordonskostnaderna ökat mer än beräknat. Kostnaden

ftjr behandling av matavfall har också blivit högre på grund av tillkommande kostnader i samband med

utbyggnaden av biogasanläggningen. Även kostnader ftir avsättning av grov- och restavfall (brännbart) har

ökat på grund av ökade ftjrbränningskostnader.

RESULTAT OCH BEHÅLLN I NG RESULTATUTJÄM NINGSFOND (RUF) PER MEDLEMSKOM M UN

Tabell6 medlemskommun

Förbundet har en ackumulerad resultatutjämningsfond pä29,7 mnkr per den sista december 2019. De

medlemskommuner som har ett negativt resultat, och som inte har medel kvar i fonden, påverkar

kommunalforbundets resultat negativt.

För de medlemskommuner som har ett ackumulerat överskott används det till att rabattera den nya avfallstaxan
under en period av 3-5 år. Därmed återbetalas respektive medlemskommuns historiska överskott till
abonnenterna och resultatutjämningsfonden upphör.

I och med inforandet av en ny gemensam avfallstaxa i samtliga medlemskommuner under 2020 så inffirs en ny
gemensam resultatfond ftir insamling och behandling av mat-, rest-, grov- och farligt avfall. Dessutom inÍtirs
en ny gemensam resultatfond ftir hämtning och behandling av slam från enskilda avlopp, latrin och

fettavskiljarslam. Varje medlemskommun fär en andel i dessa två fonder baserat på sitt invånarantal.

Mcdlet kommun He by F¡ge6t¡ Noñc rg
Skinn-

Enköpirg v[r têri¡s S.l¡ E¡lls tÈ Sur* Kôping Arbôg¡ Kuùgsðr Tot¡lt

Taxeintäker

Owiga inukter

K6tmd€r
Resultat etkl iust ñnq RUF

ll 880

3 r53

t1 281

-24t

t3n6
3 112

t62
.603

6 23¿

I 351

-'t 15:

-t7t

6 783

I 004

-7 0t5

113

49 û8
t0 0't2

-& 143

-1 {t63

r39 &9

35 099

-183 698

-t 950

24 36f

5 171

-291ù

-16!

t5 601

3 1tt

-m 59t

-1 2tt

ll 95r

22AS

-t2 t3',

2 1I0

25 515

6 l9l
-35 093

-3 385

l5 05t

3 213

-18 57t

-t0'1

8 46(

| 971

11 39!

-95¡

330 346

16 t40

"420 934

-1,f 24t

Iusterirg RLÌF

Res ult¡t
248

0

603

0

t't1

f

't7)

0

I 063

0

c

-8 950

0

-165

t 281

0

-2 11(

Í
-2 143

-s 52t

-36',

-673

-69(

-t 653

-2121

-16 969

tngående behåilning RUF 2019

Utsôc¡dc b€h¡lhins RUF 2019

6 758

6 510

3Ul
2 638

3 0ó0

2 Er9

3 186

r 959

4 511

3 5ft1 0

0

0

2 824

1 543

6 531

a 647

(

0

0

0

0

0

30 17ó

79 692
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RESULTATRAKN I NG OVRIG AVFALLSVERKSAM HET

Tabell T avfallsverksamhet

* þtering interna poster Utfall2019

Ufallet för övrig avfallsverksamhet är 28,5 mnkr, vilket är 4,3 mnkr bättre än budget.

Försäljningsintäkterna bidrar till en positiv awikelse mot budget, vilket främst beror på ett högre pris på

biogas samt ökade leveranser av träflis till Mälarenergi. Den positiva awikelsen vad gäller avskrivningar beror

dels på senarelagda investeringar, dels på en lägre avskrivningskostnad av forbundets aktiva deponi då

mängdema som deponeras är mindre än budgeterat.

lnvesteringsredov¡sn¡ng

Investeringsbudgeten for 2019 ar 165,'7 mnkr och utfallet blev 107,0 mnkr (avvikelsen är 58,7 mnkr).

Avvikelsen beror till stor del på att flera projekt har flyttats fram vilket delvis beror på omprioriteringar av

befintliga resurser. Dessutom har investeringar motsvarande 7 mnkr, bl a taggning av kärl, utgått.

Upphandlade och beställda renhållningsfordon motsvarande 7 mnkr kommer att levereras tidigast under första
kvartalet 2020. Investeringsutgiften for FA-deponin beräknas till totalt 9 mnkr mot budgeterade l4
mnkr. Ombyggnationen av biogasanläggningen har inte nyttjat årets totala projektbudget, betalningsutfallet
hamnade på 37 mnkr mot budgeterade 58 mnkr. Projektet Äterbruksutredning har budgeterats som en utgift
mellan 2019-22, totalt 80 mnkr, men inget utfall finns än. Projekt Nya kontor (huvudkontor Navet och

driftkontor Gryta) budgeterades till l0,i mnkr (varav 2 mnkr for driftkontor). Huvudkontoret avslutas under

ftlrsta kvartalet?}2} och driftkontoret kommer att pågå under åren 2020-2ï.

Ovrig avfallsve rksamhet (tkr) 2018
Budget

2019
2019

Awikelse

-7 0r9
-l 546

-5 156

-3 17

4 892
3 211

I 681

-3 7'12

r'179

4 t20

348

-7 39i

6 407

I 334

2 498

-386

5 184

7 992

3 872

't62

4 286

Behandlingsintäkter

varav schakt- och depon¡mqssot

hrànslen och osorterat avfall*

ovr¡ ga b eh a nd I ¡ n gsin td kt er

Försäliningsintäkter

varav þrdonsgas
ðv ri ga Jò rs ci ljn i n I s i nt d k t e r

Transportintåikterr

Öwga inuikter

Intäkte r

Verksamtretskosfrnder

varav dr$verksamhet

¡nköp av transporter

Òvr¡gt

Personalkostnader

Öwþa externa kostnader

Avskrivr:ingar

Kostn¡der

Rörrlsercsult¡t

Finarsblh poster

Resultat

159 873

61 s98

46 729

51 516

73 890

53 253

20 637

44 578

t2 271

290 612

-r27 182

44 616

-30 581

-3 I 982

-64 812
-35 806
-28 848

-2s6 648

33 964

-2 t65

3t 799

149 685

52 t87

39 633

57 865

8t 522

57 995

23 527

44 561

t2 694

288 462

-134 8't9
-60 I 60

-29 s06

-45 2 13

-68 693

-26 340

-31 693

-261 605

26 857

-2 677

24 180

r42 666

50 611

34 477

57 548

86 414

61 206

25 208

40 789

t4 473

284 342

-134 531

-67 553

-23 099

-43 879

-66 195

-26726
-26 509

-253 961

30 381

-r 915

28 466
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Tabell S

Drift projektredovisning

Tabellen nedan är en ftirteckning över de driftprojekt som pågått under året. De större driftprojekten är;

framtagandet av ny gemensam avfallstaxa och ny avfallsplan, flytten till nytt huvudkontor på Navet och

planeringen flor ett nytt driftkontor på Gryta samt övergången till en mer modern lT-miljö (dvs Office 365).

Tabell9 exkl. in nsar ( tKr

Pågående proþkt 2018 20t9

Avfallsplan och avfallstaxa

Nya kontor

IT-projekt (office 365, winl0, GDPR" ny citrix)

P rövotidsutredningar anläggningar

Driftkostnader kopplade till biogasprojektet

Avslutade projekt
Ny insanrlingsstrate gi

Nytt systemstöd ftir fakturering

Framtidens srovavfallshantering

I 291

| 263

t 022

2 088

988

r44

1 931

3 263

l 551

668

331

Personal, antal anställda, sjukfrånvaro och pens¡onsförvaltn¡ng

Förbundet har sina anställdas pensioner tryggade via en avsättning och en fürsäkringslösning via KPA.
Pensionsavsättningen ökade under 2019 med 5,0 mnkr p g a ftirändrade löner, ränta och medellivslängd. Den

tot¿la avsättningen uppgår till 3 1,9 mnkr (26,9 mnkr 201 8). Förbundet har valt att inte flytta del av pensions-

avsättningen till ansvarslorbindelser enlig RKR 7:1, utan inväntar ny lagstiftning där eventuellt frirslaget att

ansvarsftirbindelsen skall ses som avsättning i balansräkningen.

Budget

2019
2019 Awikelse2017 2018

58 000

2 560

I 035

25 283

t6 493

l0 150

t6 264

8 640

t2 862

7 370

37 242

2219
8 885

16 098

t6 225

3 483

11 988

6 499

4 337

-20 758
-341

850

-9 185

-268
-6 667

-4 276

-2 t4l
-12 862
-3 033

2 255

6 953

5 301

7 988

21 871

5 578

4 024

t6 914

6 228

7 624

6l15
t4 140

6 582

l8 831

I 689

4 553

165 657 106 976 -58 68r

Biogæntbyggnad

Byggnader

Kärl och containers

Mark- och markanläggningar

Maskiner vid avållsanLiggningarna

Nya kontor

Processanläggningar

Renhalhingsfordon

Återbnrksutredning

Öwlgt

Summa nettoinvesteringar 53 970 82 676
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Tabell 10: Personalstatistik

2017 2018 2019
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Medelantalet tillsvidareanstäilda
Antal män/kvinnor
Total personalkostnad (mnkr)
Total sjukfrånvaro*
Långtidsfrånvaro**
Sjukfrånvaro ftir måin

Sjukfrånvaro ftir kvinnor
Anställda <29 âr*
Anstälida 30-49 år*
Anställda >50 år*

247
170177

157,3

4,8
s?q
4,3
6,3
1,5

5,4
5,1

247
t73174

164,9
5,0

42,6
4,8
5,4
4,7
4,5
5,5

249
n6173

164,4
4,5

31,0
4,4
4,6
4,6
?q
5,0

+ I procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.
**I procent av total sjukfrånvaro. Med langtidsfranvaro avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid över 60 dagar eller mer

Direktionens och ledningens arbete
Direktionens ledamöter utses av medlemskommunerna. Under 2019 har direktionen haft sex möten, varav ett
konstituerande möte. Ordftirande for forbundsdirektionen är Tony Lundin. Ledamöternas närvaro var i snitt
cirka"tg % (75 % 2018). Direktionen har under året bl.a. tagit beslut om; inriktning for lorsäljningen av Norsa
energiåtervinning (som dock kvarstår inom forbundet då ingen överenskommelse uppnåddes med den
potentiella köparen), investering i ny deponi¡a for farligt avfall, forslag till ny avfallsplan med gemensam

avfallstaxa, strategisk budget for åren 2020-22, delårsrapportjanuari-augusti 2019, reviderade

renhållningsforeskrifter, reviderad projektbudget ftir biogasprojektet samt budget for 2020.

Verksamhetens m i ljöpåverkan

Stöne delen av VafabMiljös verksamhet är reglerad genom tillstånd enligt miljöbalken. Detta gäller ftir
samtliga 5 avfallsanläggningar, l8 ,4.terbruk samt ftir kommunalfìirbundets ftirbrännings- och biogas-

anläggningar. VafabMiljös verksamhet påverkar miljön, mest positivt men även negativt. Negativ
miljöpåverkan innefattar bland annat utsläpp från transporter och avfallsflorbränning, uppkomst av lakvatten
från deponier samt uppkomst av deponigas från äldre deponier. Positiv miljöpåverkan kommer bland annat

genom bidragande till återanvändning och återvinning innefattande exempelvis materialåtervinning och

energiåtervinning. VafabMiljö samlar upp och renar lakvatten, utvinner deponigas och producerar biogas

vilket också är positiW for miljön. lnom ramen for ledningssystemet arbetar kommunalforbundet med att

ständigt ftjrbättra verksamheten fìjr att minska dess miljöpåverkan.
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Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

Årets skatteskuld

Årets vinst

Koncernen

t7 (2e)

Kommunalfürbundet

2019 2018

Not

2
J

4

20t9

6s4 008
-57t 429
-66 017

2018

639 404
-539 244
-88 059

653 927
-57t 364

-66 0r7

638 759
-s36 823

-88 059

5

2r0
-4 727

212
-4 552

2t0
-s 259

t6 562 t2 101

-125 181

tt 920 1 942

16 546 t3 87'7

2t2
-5 388

tl 497 8 701
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Balansräkningar

Tillgångar

Anläggningstillgångar 6
Immateriella anläggningstillgån gar

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

Finansiellaanläggningstillgangar 7

Summa anläggningstillgångar

OmsättningstÍllgångar
Förråd och lager
Fordringar
Kassa och bank

I

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

18 (2e)

Koncernen Kommunalfürbundet

2019-L2-31 20r8-r2-3t 2019-t2-3t 2018-12-31

1.570 2 t59 1 5',10 2 159

Not

2s9 639
254 092

73 927

4 697

s93 926

20 t77
133 945
128 729

263 93s
2s6 142

28 85'.1

4 440

555 532

t9 820
87 962
76 424

259 639
254 092

73 927

62 055

65t 284

20 t77
143 682
t28 352

263 935
256 r4l

28 857

6t 798

612 890

19 820
95 863
75 981

2828sr 184206 2922t1 l9t 664

876176 739738 943 495 804 554
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Eget kapital, avsättningar och
skulder

Eget kapital
Övrigt eget kapital
Ä.rets vinst
Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättning ftir pensioner och
liknande forpliktelser
Andra avsättningar

Skulder
Langfristiga skulder
Kortfristiga skulder

Summa eget kapital,
avsättningar och skulder

Panter och ansvarsftirbindelser
Panter och därmed jämfiirliga
säkerheter

Ansvarsfürbindelser

te (2e)

Koncernen Kommunalfiirbundet

2019-12-31 2018-12-3L 2019-12-31 2018-12-31

Not

10

1l

41 013

tt 497
52 slO

9

12

13

38 776
rt 920
s0 696

31 973
t82226
2r4 199

403 33s
208 546
611881

t2 550

Inga

30 864
7 941

38 805

26 956
183 709
210 665

327 178
163 091
490 268

12 550

Inga

31 913
t7t 8t7
203 790

47',7 864
209 331
687 195

t2 550

Inga

323r2
8 701

4l 013

26 956
t73 299
200 255

40170''l
r6t 579

t2 550

lnga

s63 286

876776 739738 943 495 804 554
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Kassaf lödesa nalyser

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat ftire finansiella poster

Justering som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Erlagd/erhållen ränta
Gjorda avsättningar
I anspråkstagna avsättningar
Skatter och andra ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten ftire färändring av
rörelsekapital

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning kortfristi ga skulder
Kassaflöde från den löpande verlisamheten

Investeringsve rksam heten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av fi nansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Kassafl öde från finansieringsverksam heten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

88 059
-4 340
2 932

-23 145
-1 817

88 059
-5 176
2932

-23145
-l 998

20 (2e)

Kommunalfürbundet

2019 2018

16 546 t3 877

66 0r7
-5 049
I t74
2 361

103

8l 152 74 549

Koncernen

2019

16 562

66 017
-4 517

| 174
2 361
| 2s9

82 856

-45 983
-357

44 041
80 557

-106 976
2 822

-266
9

-t04 409

76 ts'l
76 157

s2 305

'76 424
t28729

2018

12 101

73 790

1 301
-14 610
t7 758
78 239

-82 6'76

835
-2 621

-84 463

5 524

70 901
76 424

-47 818
-35'l

47 646
80 623

-106 976
2 822
-266

9
-104 409

75 981
128352

-1',784
-14 610
20 ltz
'78 267

-82 676
83s

-2 622

tt 746
11 746

76 t57
76 ts-l

tt 753
It 753

-84 462

5237r 5 588

70 424
75 981
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny lag om kommunal bokforing och redovisning (LKBR)'
Kommunalförbundet har analyserat effekter på resultat- och balansräkning med anledning av den nya lagen och

bedömer att inga väsentliga effekter uppkommer i ingångsbalans och jämförelsesiffror.

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet

ftir kommunal redovisning vilket bl.a. innebär att:

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Fordringar har upptagits till de

belopp varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisnings-

sed. Vârdering av kortfristiga placeringar har gjorts post for post till det lägsta av verkligt värde och

anskaffningsvärdet.

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras

forbundet och intäktema kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning redovisas efter avdrag ftir moms och

rabatter. Förbundet ftiljer RKR l8 vid redovisning av investeringsbidrag. Denna princip innebär att bidraget

bokfors som en långfristig skuld i balansräkningen ftir att sedan intäktsföras i samma takt som avskrivningen for
den tillgång stödet avser. Periodisering av inkomster och utgifter hänforliga till perioden har giorts enligt god

redovisningssed.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs ft)r den beräknade nyttjandeperioden med linjär
avskrivning baserat på anskaffrringsvärdet exklusive eventuellt restvärde. På tillgångar i form av mark och

pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningen påbörjas senast tertialet efter driftstart eller efter

slutbesiktning. Förbundet efterlever komponentavskrivning enli$ RKR 1 1.4 ftir tillgångar med olika
nyttjandeperiod överstigande 500 tkr. Förbundet använder i speciella fall annan avskrivningsmetod när den bättre

återspeglar tillgångens fürbrukning. För de inaktiva deponierna används en produktionsberoende

avskrivningsmetod, dvs avskrivning görs i den takt som deponin tas i anspråk. Omprövning av nyttjande-perioden

sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt. Normalt omprövas dock inte tillgångars

nyttjandeperiod om avskrivningstiden är l0 år eller lägre och det bokforda restvärdet understiger 500 tkr.
Samtliga tillgångar nyttjandeperioden reviderades ftjr vid överlåtelse till forbundet 2016-01-01. I
anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella tillgångar 3 år
Mark
Byggnader 15-30 år
Tekniska anläggningar 7-I5 àr
Maskiner, fordon och inventarier 5-15 år

För tillgångar med ett anskaffningsvärde överstigande 500 tk och en nyttjandeperiod understigande 20 år görs en

mer individuell bedömning av nyttjandeperioden, vilken därmed kan awika från forbundets normala

avskrivningstider.

överordnad princip for värdering av tillgångar och skulder är forsiktighetsprincipen, som innebär att tillgångar
inte övervärderas och skulder inte undervärderas. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där

inget annat anges och till det belopp varmed de beräknas infl¡a.
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Immateriella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärdet av den tekniskt fürdigställda och användbara

funktionen enligt RKR 12.1. Materiella anläggningstillgångar aktiveras till anskaffningsvärdet efter avdrag ffir
planenliga avskivningar som beräknas utifrån forväntad nyttjandeperiod. Tillgångar avsedda für stadigvarande

bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassifîceras som anläggningstillgång. Gränsen ftir
mindre värde har satts till ett prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns ftir materiella och immateriella
tillgångar. Inga räntor aktiveras.

Omsättningstillgångar värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärdet. Fordringar har efter en

åldersmässig prövning upptagits till det belopp de forväntas infl¡'ta.

Leasingavtal ses i förbundet som operationell leasing, dvs ftirbundet gör bedömningen att inga avtal i dagsläget

uppfuller kraven lor att klassas som fìnansiella leasingavtal enligt RKR 13.2.

Tillgångar avsedda for stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst tre år klassificeras som

anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen for mindre vãrde. Gränsen for mindre värde har satts till ett

prisbasbelopp och gäller som gemensam gräns ftir materiella och immateriella tillgångar och därmed också fìir
finansiella leasingavtal.

Avsättningar ftir deponi har tidigare tagits upp till den del som kommunerna årligen har debiterats samt reducerats

med årets kostnader lor återställande och efterbehandling av de inaktiva deponierna. Under 2017 gjorde fijrbundet

en tilläggsavsättning med I 10 mnkr lor att i enlighet med RKR 10.2 trygga säkerhet om att avsatta medel finns ftir
sluttäckning, drift och skötsel till och med år 2057. Äterställningsplanen är nuvärdesberäknad och uppdateras vart

tredje år. Avsättningen kommer att reduceras i takt med återställande och efterbehandling utfors. För den aktiva

deponin görs en avsättning für flororenat avfall respektive icke farligt avfall utifrån deponerade mängder.

Pensionsforpliktelser for forbundets anställda redovisas som en pensionsavsättning och awiker fran RKR 7.1 dár

pensioner intjänade fore 1998 skall redovisas som ansvarsftirbindelse. Ingen av de ftirtroendevalda har uppdrag på

en betydande del av en heltid och har därmed inte rätt till pension enligt "Bestämmelser om pension och

avgångsersättning for ftirtroendevalda".

Poster inom linjen åir en ställd säkerhet eller ansvarsforbindelse som inte ses som en skuld eller avsättning.

Förbundet har ställda säkerheter lor deponier utöver vad medlemskommunerna borgar ft)r. Förbundet har vidare

valt i likhet med tidigare år redovisa samtliga pensionsåtaganden under avsättningar i balansräkningen och inte

under ansvarsforbindelser.

I VafabMiljö Kommunalforbund ingår dotterbolaget VafabMiljö AB (org.nr 556191-4200) som sedan 2015-06-19

ägs till 100 %. tnga forändringar har skett under året i koncernstrukturen. Den sammanställda redovisningen

upprättas enligt forvärvsmetoden. Med forvärvsmetoden avses att det lorvärvade egna kapitalet i dotterbolagen

elimineras. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen respektive forbundet har i allt
väsentligt eliminerats. De kommunala bolagets redovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen,

bokftiringslagen samt bokft)ringsnämndens allmänna råd. Vid awikelse i redovisningsprinciper mellan

kommunalftirbundet och det kommunala bolaget är kommunalftjrbundets redovisningsprinciper vägledande for
den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovisningsprinciper har identifierats.
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Not 2 Verksamhetens intäkter

Taxor och avgifter
Upplösning av ackumulerat överuttag
Försäljningsintäkter
- fordonsgas
- fiärrvärme
- återvinningsmaterial och bränsle
Behandlingsintäkter
- schakt- och deponimassor
- bränsle
- övriga behandlingsintäkter
Transportintäkter
Hyror och arrenden
Försäljning av tj änster
Realisationsvinster
Övriga intäkler
Summa

Not 3 Verksamhetens kostnader

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

Summa

64 236
t9 225
44 961

64 236
19 22s
44 96t

23 (2e)

Kommunalfürbundet
2019 2018

329 892 311 0s8
-t9 096 -l 640

75 263
17 143
55 71',7

Koncernen

2019
329 892
-1 I 096

75 263
t7 r43
55 ltl

2018
311 058

'7 640

50 641

41 500
s0 054
31 092

5 305
5 852
3 637
7 008

654 008

-153 384
-10 998

-2 743
-13 285

-183 910

-36 2r0
-107 110

-9 587
-t 174

-30 979
-5 028

-t'7 021

-511 429

61 s98
30 437
53 410
31 285

5 921
3 999

735
4 899

639 404

50 641
4l 500
50 054
3t 092

s 305
5 852
3 63'7

6 927

653 927

61 598
30 431
53 410
3t 285
s 92t
3 999

735
4 253

638 759

Koncernen
2019

Kommunalfürbundet
2019 2018

-153 384 -157 181

-r0 998 -'7 802
-2 743 -3 406

-13 285 -1 1 969
-183 910 -165 759

2018
-157 181

-7 802
-3 406

-tr 969
-165 759

-34 205
-8',7 877
-8 483
-2932

-3s 204
-4 677

-r9 749
-539 244

-36 2r0
-r07 I 10

-9 587

-t t74
-30 913

-5 028
-r7 022

-s71364

-34 205
-87 877
-8 483
-2932

-3s 204
-4 677

-r7 328
-536 823
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Not 4 Avskrivningar

Avskrivning byggnader och
anläggningar*
Avskrivning maskiner och inventarier
Avskrivning på immateriella tillgångar
Summa

Räntekostnader
Bankgarantier, ränteavgift på revers
och borgensavgift
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

24 (2e)

Koncernen
2019 2018

Kommunalfìirbundet
2019 2018

*Minskningen på ca 20 mnkr beror huvudsakligen på att avskrivningar på de inaktiva deponierna endast blev 2,3
mnkr (24,8 mnkr). Föregående år genererades stora utgifter då Wå deponiers sluttäckningar avslutades. Under
2019 års sluttäckningsarbete av Isätra deponi i Sala saknades sþddstäckningsmassor till det översta skiktet i
deponins sluttäckningskonstruktion, varvid arbetet inte kunde fortsätta som planerat.

Not 5 Finansiella kostnader

-t7 4t4
-48 014

-589

-66 017

-2228
-316

-4 727

343 313

-37 603
-49 363
-r 093

-88 059

-2278
-87

-4 552

424 494

-t7 4t4
-48 014

-589

-66 017

-37 603
-49 363
-1 093

-88 0s9

ùfark, byggnader Öwiga
Immrteri€llr och teknisks M¡skiner och materi€lla Finansiell¡
anlôggningaranllggningar inventar¡er anläggningar anlÌiggningar Ïbtalt

3 952 330 195 389 488 28 a57 6t 798 814?90

Koncernen
2019 2018

-2183 -2187

Kommunalfìirbundet
2019 2018
-2',715 -3 023

-2228 -2278
-316 -87

-s 259 -5 388

62 055 911 745

tngående anskaffn in gsvärden

Årets föråindring

--,Ä.rets akt iverade tû gifte¡

-Fòrs¿lljningar och utrægeringü

-Omklæificeringa

Utgående rck. ânsk¡ffningsvården

Ingående awkriningar
-Försåljningar och úrmgeringu

-Omklasificeringæ

-Ä,rets avskrivningar

9 295

o

3 824

43 849

-9 778

4 939

53 833

o

-a 763

ro7 242

-9 747

0

0

0

0

266

-8

0

3 952 73 927

7q3

0

o

-66 260

0

0

-t7 414

-133 367

6 976

0

-48 014

o -?ot 42.o

o 6976

o0
o -66 017

-260 46r

637 284

-57 358

593 926

-589

Utgående ack.awkriningar -2 3aZ -At 674 -174 4OS O O

Utgående restvårde enligt plan I 57O 259 639 254 O92 13 927 62 O55

För koncernredovisningen gåller wma siffra dock år aktierna mder not 7 Fin.æl.tiUgångru eliminerade med 57 358 tk¡

Totâlt koncernen
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Not 7 Finansiella anläggn¡ngstillgångar

Ingående värde på aktier i dotterbolag
.Årets forändring
Summa aktier i dotterbolag

Ingående värde 2019-01-01
Ärets ftirändring
- Prisökning utsläppsrätter
Summa övriga fïnansiella
anläggningstillgångar
Summa

Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

Not 9 Eget kapital

Eget Kapital
Övrigt eget kapital
Ä.rets resultat
Utgående eget kapital

Koncernens egna kapital

Eget kapital 2019-01-01
Omftiring foregående års resultat
Koncerninterna effekter av eliminering
Ärets resultat

Summa

2s (2e)

Koncernen
20t9 2018

Kommunalfìirbundet
2019 2018

57 358-

57 358s7 358

4 440

2s7

4 697

4 697

78 s25
7 422

133 94s

0

I 818

2 622

4 440
4 440

39 939
9 821

87 962

30 864
7 941

38 805

4 440

257

4 691

62 055

'78 525
t7 t59

143 682

41 013
tl 497

s2 510

Eget
kapital
38 805

-29
tt 920

s0 696

57 358

I 818

2 622

4 440
6t 798

39 939
t7 722

95 863

32312
8 701

41 013

0

I koncernen är aktierna i dotterbolag eliminerade med 57 358 tkr. Värdet på VafabMiljö AB:s
justerade egna kapital uppgår till 55 575 tkr. Värdet bedöms öka under närmaste 5 åren, då bolaget

årligen erhåller ränteintäkter for ett ännu ej reglerat lån till VafabMiljö Kommunalforbund.

Not 8 Fordringar
Koncernen
2019 2018

47 998 38202

Kommunalfärbundet
2019 2018

47 998 38202

Koncernen
2019 2018

Kommunalfürbundet
2019 2018

38 776
tt 920

s0 696

övr. eget
kapital

30 864
7 941

-29

38 776

Årets
resultat

7 94r
-7 94r

tt 920
tt 920
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Not 10 Avsättningar för pens¡oner och liknande förpliktelser

Pensionsftirpliktelse fìjre 1988, KPA
Pensionslorpliktelse efter 1988, KPA
Summa avsatt till pensioner

Ingående avsättning
Nya ftirpliktelser under året
.Årets fìirändring
Summa

Not 11 Andra avsättn¡ngar

Avsatt ftir återställande av äldre
deponier
Redovisat värde vid periodens början
Ianspråktaget under perioden
Utgående avsättningar

Avsatt ftir åtemtällande av aktiv
deponi
Redovisat värde vid periodens början
Periodens avsättningar
Utgående avsättningar

Andra avsättningar
Redovisat värde vid periodens början
Summa andra avsättningar
Summa

Koncernen

2019 2018
6393 6 486

2s 580 20 469
3t 973 26955

26 956 2s 438

26 (2e)

KommunalfÌirbundet
2019 2018
6393 6 486

25 580 20 469
3t 913 26955

26 956 25 438

5 017

3t 973
1 518

26956

2018

5 017

3t 973

157 466
-2 6s7

154 809

1s 834
I 174

17 008

q

t7t 817

l5i8
26956

r82 r28
-24 662
157 466

12902
2932

1s 834

0
173299

Koncernen
2019

Kommunalfìirbundet
2019 2018

t57 466
-2 657

154 809

15 834
| 174

17 008

10 410
10 410

182226

182 128
-24 662
157 466

12 902
2932

l5 834

10 410
10 410

183 709

Avsättningen avser återställande av de äldre 6 icke-aktiva deponierna i regionen. Återställandet påbörjas 2009

och beräknas pågå tom2027.En utökning av den totala avsättningen har gjorts 2017 med 110 mnkr, som skall

räcka till och med ansvaret enligt länsstyrelsen har upphört ân 2057. Avsättning for återställande av den aktiva

deponin i anspråkstagen år 2009 görs med 25 kr/ton fÌjr icke-farligt avfall och 6l kr/ton for farligt avfall som

läggs på deponin. Beräkningarna är uppdaterade2016 och baserar sig på den tidigare utredning som gjordes

avseende metod ftir att återställa deponierna.
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Not 12 Långfristiga skulder

Ingående låneskuld
Nyupplåningar under året
Nyupplåning (euro)
Utgående låneskuld

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder:
Skulder till Västerås stad
Skulder till medlemskommuner
Skuld till dotterbolag

Icke räntebärande skulder
Förskott från Naturvårdsverket
Ovriga långfristiga skulder
Summa

Genoms nittl ig ñnta (%o)

Leverantörsskulder
Moms och skatter*
Personalens skatter och avgifter
Pensionskostnader och löneskatt
Semesterlöneskuld
Upplupen abonnentskuld* *

Llpplupna kostnader och ffirutbetalda
intäkter
Summa

Koncernen
2019 2018

327 r78 31s 43r
29 486 lt 747

46 672 :
403 336 327 178

KommunalfÌirbundet
2019 2018

401 ',t0'7 389 954
29 486 11 753
46 672 :

477 865 401707

27 (2e)

3',76 682 300 932

340 413
36 209

264 723
36 209

340 473
36209
'74 523

451 205

264 723
36 209
74 523

375 455

24 134
2 lt&

401 707

2019
1,1

24 000
2 653

403 335

106 899

208 546

24 134
2 112

24 000
2 660

477 864327 t78

2016
1,4

20t7
1,7

2018
1,2

Inget lån lorfaller inom fem år. Lånen till Västerås stad avser en checkräkningskredit. Skuld till
övriga medlemskommuner avser köp av aktier i VafabMiljö AB. Skulden till dotterbolag avser

köpeskilling ftir överlåtna tillgångar och skulder i enlighet med överlåtelseavtalet.

Not 13 Kortfristiga skulder

Koncernen
2019 2018

45 627 55 752
22t5 12 410
6 876 5 380
7 3'19 6 67r
9 857 9 440

29 693 18202

KommunalfÌirbundet
2019 2018

45 627 55 752
22t5 1l 196

5 sgs s 380
'7 319 6 67r
9 857 9 440

29 693 t8202

108 96s s4938
209331 161579

55 176

163 091

* I posten moms och skatter pågår en utredning om rapportering av intrastat till SCB och en eventuell rÈittning av

momsdeklarationer lor 20 19.
**Skulden till taxekollektivets abonnenter har fÌirändrats i och med att kommunalftirbundets resultat lor det kommunala

avfailsuppdraget reglerats mot medlemskommunernas ackumulerade överuttag.
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Västerås 2020-02-27

Mikael
Arboga

28 (2e)

(c)
Enköping

Eleonor
Fagersta

Per Möller (C)
Heby

/ .1-
á-^- (/ *- ø7-'-
Anne Tjernberg (S)
Köping

Mårten (c)
Sala

Surahammar

'Wrr'tt}''b
(L)

lle Strengbom (S)
Kungsör

I

¡'1 /
,.r/:É^

/'/2 þ'¿ t /:---( ll_zr"t L'* 
Pentti Lahtinen (S)

Peter
Norberg

Skinnskatteberg

Tony
Västerås

l,{u,r,'^ ,,I,L--b
Magïùi Astränd1c¡ )





Revisorerna i Vafab Miliö Kommunalförbund

Till: Fullmäktige i respektive medlemskommun

Arboga

Fagersta

Hallstahammar

Kungsör

Köping

Enköping

Norberg

Sala

Skinnskatteberg

Västerås

Heby

Surahammar

Revisionsberättelse för år 2019

Vi, av fullmäktige i respektive medlemskommun, utsedda revisorer, har granskat

den verksamhet som bedrivits i vafab Miljö Kommunalförbund

(organisationsnummer 222000 - 3 129).

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och

riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för

att det finns en tillräcklig intem kontroll.

Revisorernas ansvar är att granska verksamhet' intern kontroll och räkenskaper

och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som

gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal

verksamhet och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den

inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och

ansvarsprövning.

Av årsredovisningen framgår att förbundet for 2019 redovisar betydande

underskott avseende den kommunala avfallsverksamheten. Det är vår bedömning

att förbundet tillsammans med sina medlemskommuner måste säkra en

frnansieringsmodell för fördelning av intäkter och kostnader som är hållbar över

tid och som uppfyller lagstiftningens krav. Det bör i sammanhanget noteras att 11

av medlemskommunernas fullmäktige fattade beslut om en gemensam

renhållningstaxa under 2019. Detta skapar således nya möjligheter till
ändamålsenlig finansiering över tid'

Vidare noterar vi att förbundet inte uppfyller samtliga mål för verksamheten. Vår

bedömning är att förbundet målstyrning behöver utvecklas ytterligare



tillkommande år. En åtgärdsplan bör arbetas fram för en meÏ ändamålsenlig

måluppfyllnad.

Vid vår granskning av årsredovisningen har vi noterat att det fcireligger vissa

otydligheter avseende f'örbundets totala pensionsåtagande. Med anledning av detta

har förbundet initierat ett arbete för att säkerställa en ändamålsenlig intern kontroll

rörande pensionsredovisningen fullt ut. Vi ser positivt på detta och kommer att

genomfcira en uppföljning i samband med granskningen av delårsbokslutet 2020'

Vår granskning visar att årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om

kommunal bokforing och redovisning samt god redovisningssed, i allt väsentligt'

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Vafab Miljö Kommunalförbund i allt

väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk

synpunkt tillräckligt sätt.

vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte fullt ut är förenliga med de

verksamhetsmål som direktionen uppställt, vilket är allvarligt. Dock pågår ett

arbete för att uppnå samtliga mål.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige i respektive medlemskommun beviljar

ansvarsfrihet för direktionens ledamöter samt de enskilda ledamöterna i

densamma.

Västerås den l6 mars2020
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Barbara Conte Tony Forsberg

Bilagor:

Till revisionsberättelsen hör de sakkunnigas granskningsrapport rörande

årsredovisningen 20 I 9 samt lekmannarevisorernas granskningsrapport 20 I 9
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Datum

2020-04-01
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Cecilia Lord
0221-670687
cecilia.lord@vme.se

Köpings Kommun, kommunstyrelsen

Delegationsrapport
Föfeckning över beslut, som fattats med stöd av kommunstyrelsens beslut den 28
augusti 1997 om delegation till ledamot eller tjänsteman.

Avser perioden 2020-01-ü -- 2020-03-31

A. Transportdispens
Avser perioden 2020-0 1 -0 1 -- 2020-03 -3 I
Se bilagor

B. Dispens fran lokal trafikftireskrift 2020-0 1 -0 1 --2020-03-3 1

Lokala trafikftireskrifter.
Avser perioden 2020-01-01 -- 2020-03-31
Se bilagor
r PermanentaLokalaTrafikfÖreskrifter
o Tillflilliga Lokala Trafikföreskrifter finns inget ftir den håir perioden
r LokalaTrafikftireskrifterefterVäghållarbeslut
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PosùadresE
Köpings kommun
731 85 KÖping

Besöksadr€ss
Kristinêlundsv 4

Telefon
0221-25000

Hêm8ida och €-po8t
www.kop¡ng.se

Bankgiro
991 -1 21 5

Oq.nr
2',t2000-2114

kundtf anst@vme.se



Billafrakt AB
Sandvägenz..
352 45VAXJO

Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum : 2O2O-03-1 2

Årende nr: TRV 20201 2541 1

DBS-kod:0817
Ert datum: 2ú24-03-12

Fordon som disponeras av sökanden

Industrimaskin TCL 4o5o
38o cm

Köping - Växjö - Trelleborg
1g mars kJ. oo:oo - rr april zozo kl. z4:oo

$ tnnF¡KVERKET

Treffkvêr*et
Region ost
Box '1 140

631 80 ESKILSTUNA

Besöksadress: Tullgatan I
Telefon: 0771-921 921

M-trafikv€rket.se

Krlstine Gårdêbr¡nk
Transportdispenser
Direkt: 010-123 98 49
kr¡sline. g ardebrink@trafi kverket.seKopia till:

BillafraktAB
Köpings kommun. Trafikmyndigheten
'lrelleborgs konrmun. Gatuavdelni ngen
Våixjö kommun. Tekniska förvaltningen, Trafikavd

Undantag från bestämmelsema om största tillåtna bredd

Beslut

Trafikverket Region öst medger med stöd av 4 kap. g 5 trafikförordningen (tgg8:t276) undantag från
bestämmelserna om största tillåtna bredd i 4 kap. 15 g trafildörordningen för fdrd med följande transport. Beslutet
är giltigt endast om transporten sker enligt förutsättreingarna som anges nedan och att villkoren följs.

FORDON:

LAST:

BREDD:

TRANSPORTSTITÄCKA:

GILTIGHETSTID:

FARDVAG:
Köping (Nya Hamnvägen) - Köping - 2So - Köping - U 58o, ängebyleden - Tpl uz Hedströmmen -
Er8-lplrroAdolfsberg-Ezo-þlro6Brändåsen-So-TplroSMjölþV-32-KplBjörkeryd-
3r - Tpl Nottebäck - z3 - Stora Räppevägen/llcrgsnäsvägen - Räppe (G 7r5, Stora Räppevägen -
tilt/från enskildvägvid Högsbyvägcn 3) - Ätcr z3 - Tpl z6 Rolslrerga -Ezz- Tpl t9 Lund Sr - ro8 -
Trelleborg V - 9 - Hamngatan - Trelleborg (Fyrmåistaregatan)

Mllkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medfäras under fÌirden och päbegäran av en polisman eller en

bilinspektör överlämnas för kontrolì.

Transporten får inte utföras med ett fordon som har ett meddelat körförbud eller föreläggande enli6 fordonslagen
(zooz:574) eller om det finns andra hinder för ett fordons användning. Transporten får inte heller utföras om

gâllande bestämmelser om yrkesmässig trafik, såsom cabotagetransporter, inte kan följas.

Innan f?irden påbörjas ska beslutsinnehavaren säkerställa att föraren av trarisporten och de öwiga personer som

ingår i transportuppdraget har tagit del av och förstått beslutets förutsättningar och villkor.

Om ett tillbud eller en olycka inträffar i samband med transporten ska detta sþndsamt rapporteras till
Trafilverket, enhet Transportdispenser. Skicka incidentrapporten med e-post till den handläggare som utf,árdat

beslutet (se ovan).
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K. Mark'fransportscrvice Âll
TransportBoìagct Â.8
lìodabergsvägen_7
72594V STIìRÄS

Kopia till:

Eskilstuna kommun. Stadsbyggnadsförvaltningen
K. Mark TransportService AB
Köpings kommun. Trafi kmyndigheten

Dokumenttyp: Beslut
Dokumenldatum: 2020-03-05

FORDON:

I,AST:

BREDD:

TRANSPORTSTR]ICKA:

GILTIGHETSTID:

,Arendenr: TRV 2020/22003
DBS-kod:4662
Ert datum: 2020-03-05

Fordon som disponeras av sökanden

Kapmaskin

37O cm

Eskilstuna - Köping

5 mars kl. 12:25 - 3 april 2o2o kl. 24:oo

øir>

Ui TRAFIKVERKET

TÍaf¡kvorkot
Region Ost
Box 1140
631 80 ESKILSTUNA

Besöksadress: Tullgatan I
Têlefon:0771-921 921

M.trâfikverket.se

Anders Andersson
Transportdispenser
Direkt: 010-,l23 57 67
anders.andersson@t¡afi kverket.se

Undantag från bestämmelsema om största tillåtna bredd

Beslut

Tiafikverket Region Öst medger med stöd av r3 kap. 3 g trafikförordningen GggS:rzZí)undantag från
bestämmelserna om största tillåtna bredd i 4 kap. r5 g trafildörordningen för flárd med följande transport. Beslutet
är giltigt endast om transponen sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

¡'ÄnpVÄC: Eskilstuna - (Tibnor, Vid enskildväg, Silverdalsvägen - D 9oo, Folkestaleden) - Cpl Folkesta - D 943 -
Tplr3oFolkesta-Ezo-TplrzgGröndal-56-storaEkeby-z5z-Kolbäck-USSZ-Kolbäck-USS8,
Köpingsvägen - Köping - (Norsavägen - Sjöhagsvágen, Tibnor)

Mllkor

Denna handling, eller en kopia av den, ska medföras under fá¡den och på begäran av en polisman eller en
bilinspektör överlämnas för kontroll.

Transporten fär inte utföras med ett fordon som har ett meddelat körrörbud eller föreläggande enligt fordonslagen
(zooz;S74) eller om det finns and¡a hinder för ett fordons användning. Transporten får inte heller utföras om
gällande bestämmelser om yrkesmässig trafik, såsom cabotagetransporter, inte kan föl¡-as.

Innan fárden påbörjas ska beslutsinnehavaren säkerstálla att föraren av transporten och de öwiga personer som
ingår i transportuppdraget har tagit del av och förstått beslutets förutsättningar och villkor.

Om ett tillbud eller en olycka inträffar i samband med transporten ska detta sþndsamt rapporteras till
Trafikverket, enhet Transportdispenser. Skicka incidentrapporten med e-post till den handläggare som utÊárdat
beslutet (se ovan).

Flera lastenheter får inte placeras bredvid varandra om bredd.en därmed överstiger zóo centimeter eìler efter
varandra om längden ôverstiger z4,of 25,25 meter.
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Dokumenttyp: Beslut
Dokumentdatum i 2020-02-27

Ärendenr: TRV 202011 87 42
DBs-kod: 3s56
Ert datum: 2020-42-25

rd¡Þ

U; TRAFIKVERKET

Oy l\l'Spccial Transport Ab
Inrìolavägcn 33
FI-6V or KARLEBY
FINI-AND

Kopiatill:

Köpings kommun. Trafikmyndigheten

FORDON:

I-AST:

BRUTTOVIKT;
TRANSPORTSTRÄCKA:

GILTIGHETSTID:

Trafikverket
Region ôst
Box'1140
63I 80 ESKILSTUNA

Besökssdress: Tullgatan E

1 elet an: 07 7'l -921 921

www. trati kverket. se

Anders Andersson
Transportdispenser
Direkt: 0'10-123 57 67
anders.andersson@traf¡kverket.se

Undantag från bestämrnelseme om största tillåtna vikt

Beslut

Trafilwerket Region Öst medger med stöd av 13 kap. 3 g trafikförordningen (tgg9ztzZí)undantag från
bestämmelserna om största tillåtna vikt i 4 kap. rz 5 trafikförordningen för färd med följande transport. Beslutet âr
giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges nedan och att villkoren följs.

Beslutet innebär även undantag från 9 kap. r g första stycket r trafitdörordningen i samband med bropassage på
motorväg eller motortrafi kled.

Beslutet innebär även undantag från bestämmelserna om minsta axelavstånd mellan fordon i 4 kap. rg g

trafiKörordningen.

JIX-335(FI) och WYC-8o3(FI)
Hämmerle riktverk (en odelbar lastenhet)

74,8lon
Köping - Norrtälje
zB februari kl. oo:oo - z8 mars zozo H. z4:oo

AXEI.-{VSTA,ND OCH FÓNOSI-NTNG AV BRUTTOVIKT:

1310 l13s l360 1181 1181 1181 I

| ---- | ---- I --------- | ---- | ---- | ---- I

ooo@oo@
8,8 t24,0 I 10,5 10,5 10,5 10,5

FI{RDVÄG:Köping(NyaHamnvägen)-z5o-Köping-U58o,,lingebyleden-TpIrzzHedströmmen-E18-Tpl
t5rStäket-267-'fplr74Rotebro-E4-Tplr73Häggvik-265-Tplr87Rosenkälla-Er8-Kapellskär
Angbåtsvägen

Mllkor

Denna handling, eìler en kopia av den, ska medföras under fården och på begäran av en polisman eller en
bilinspektör öv€rlämnas för kontroll.

Transporten fär inte utföras med ett fordon som har ett meddelat körförbud eller föreläggande enligt fordonslagen
(zooz;57+) eller om det finns andra hinder för ett fordons användning. Transporten får inte heìler utföras om
gällande bestämmelser om yrkesmässig trafik, såsom cabotagetransporter, inte kan följas.

Innan fárden påbörjas ska beslutsinnehavaren säkerställa att föraren avtransporten och de öwiga personer som
ingär i transportuppdraget har tagit del av och förstått beslutets förutsättningar och villkor.
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Dokumenttyp: Beslut
Dokumenldatum : 2O2O-O2-24

FORDON:

I,AST:

BREDD:
LiNco:
BRUTTOMKT:
TRANSPORTSTRÄCKA:

GILTIGHETSTID:

Äiendenr: TRV 2020/1438
DBS-kod:4647
Erl datum: 2O2O-O1-O8

øl¡>g; TRAFIKVERKET

Klaftdragarna ÂB
Norra Seglargatqn ts
zzt :tz VASTF,RT\S

Kopia till:

KraftdragarnaAB
Köpi ngs kom mun. Tratikmyndighcten
I.udr.ika kommun. 1ì'afik- & Markavdelningen
Trafik Stockholm

Tr¿fikverket
Region Öst
Box 1 140
ô31 80 ESKILSTUNA

Besöksadress: Tullgâlân I
T elet¡ on: 077'l -921 921

w.lrãfikverkst.Be

Maja Nolón
Transportd¡spenser
Direkt:010-123 61 72
maia.nolen@trafikve rket.se

Undantag från bestämmelsema om största tillåtna vikt, bredd och längd

Beslut

Trafikverket Region Öst medger med stöd av r3 kap. g S trafikfö¡ordningen (tgg8:tzZ6) undantag från
bestämmelsernaomstörstatillåtnavikti4kap.rzg,breddi4kap.rS$ochlängdi4kap.:r7$trafildörordningen
förfärd med fti,ljande transport. Beslutet ?ir giltigt endast om transporten sker enligt förutsättningarna som anges
nedan och att villkoren friljs.

Beslutet innebär även undantag från bestämmelserna om minsta axelavstånd mellan fordon i 4 kap. 13 $

trafildörordningen.

Beslutet innebär även undantag från 9 kap. r g första stycket r trafildörordningen i samband med bropassage på
motorväg eller motortrafikled.

HGf3+ ochEIHI43
Stator (en odelbar lastenhet)

45o cm

31,OO m
235,4 ton
Köping - Ludvika
z5 februari kl. oo:oo - zó mars zozo kl. z4:oo

AXEIAVSTÄND OCH FÖRDELNING AV BRUTTOVIKT:

l2Ë5 l:-r5 li3:, l3i3 lÌ:,0 1150 1150 il51 :150 j150 i15C | !50 ;150 l l50 1150 ll50 1150 !

ì -**- l ---- ! ---- i --------- j ---- ì ---- | ---- t ---- I ---- I ---- i -"-- | --- -i ---- i ----l ---- | --"- ! --"- I

e O O C) tù (t) 6 O O O O O O O O C él O
fl,ü l-----:13,31 13.9 tj,ù Ì1,7 1-r,9 ll,9 llJ,fì 13,9 13,'l i-l,B i:j,B ,]3,9 l-r,9 1.1,9'13,8

pÄRlVÄç: Köping (Nya Hamnvägen - z5o - U 58o, Ängebyleden - Betagatan - genom fabriks området - llllvileden
-Ringvägen)-Tplrz3Strö-Er8-vändaviddriftplatseftercalkm-Et8-Tplrz3Strö-2So-Gisslarbo-UóSg-
Fåirna-e5o-Fagersta-68-Kärrbo -2JS- Malingsbo-W6zo-Ludvika(Gonäsvägen-Aspvägen-Lyviksvägen
tillABB)
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+ KOPINGS KOMMUN
DELEGATIONSFORTECKNI NG

Datum

2020-04-01

Cecilia Lord
0221470687
Cecilia.lord@vme.se
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Dispens från lokal trafikföreskrift

Bevilj ade dispenser 2020 -01 -01--2020-03 -3 1,

Gatu- och Parkavdelningen

Region Västmanland
Glasgatan2T
731 81 Köping

Dispens avser: Parkeringstillstand i högst en
timme där det råder parkeringsfrrbud enligt LTF
Giltighetstid: 2020-03 -05--202 l -03-06
Fordon: YJX647

Region Västmanland
Glasgatan2T
731 81 Köping

Dispens âvser: Parkeringstillstand i högst en
timme dåir det råder parkeringsftirbud enligt LTF
Giltighetstid: 2020-03-05--2021-03-06
Fordon: TPN 422

Postadress
Köpings kommun
731 85 KÖping

Besöksadress
Kristinelundsv 4

Telefon Hems¡da och e-post
www.koping.se
kundtjanst@vme.se

Org.nr
212000-2114

Bankgiro
991-'t2150221-250 00



Perrn anenta Lokala Trafikföreskrifter

Þltt* Bo¡lut¡d¡bm lkr¡fürådcr Gållor t.o,m LTF-tvo

12 St¡nnande och parkering
Förbud mot att parkera þrdon
1983 2020:00007 Bergsgatan

Vändplats medftrbud mot att parkera fordon
1983 2020:00008 Trädgårdsgatan

1983 2020:00009 Prästgärdsgatan

Enbart upphåv¡ndc lürc¡krift
Upphörande

1983 2020:00010 Furuvägen 202Û02rc 2A200214

2A200203

20200203

20200203

20200207

20200205

20200205

0

0

0

0

Sida 1 av 1



Väghållarbeslut

Plât3 Be¡lubdatum lk¡¡fttråde? Gällôt LTF.tvD

l2 St¡nn¡nde och perkering
Förbud mot aU stanna och parkeraþrdon
1983 2020:00029 P-l I Kö Kv. Disa ZOZ003Z5

1983 2020:00031 P-06 K0 Prästgärdsgatan ZO2OO32S

15 Axeltryck, boggitrycþ frippelaxeltryck eller bruttovikt med begrlnsning
Brutlovih med begrllnsning iill ldgre vikter tin som annars gäller
1983 2020:00018 Korslöt-Ryavägen 20200213

1983 2020:00019 Valþvägen 2A200213

1983 2020:00020 Cräsövägen 20200213

1983 2020:00021 GamlaNorsavägen 20200213

20200330

20204ß0

20204214

202002t4

20200214

20200214

20200330

20200330

20200401

202AA4At

20200401

2020a401

3

-1

3

3

5

J

Sida 1 av 1


