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Sammanfattning

2074 ärs Demokratiutrednings uppdrag har varit âtt utredâ hur
engagemanget inom den representativa demokratin kan öka och
breddas och hur individens möjligheter till delaktighet i och in-
flytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen
kan stärkas. Uppdraget berör centrala aspekter av det demokratiska
systemet och utredningen har antagit namnet 2014 â,rs Demokrati-
utredning - Delaktighet och jämlikt inflytande. Vårt fokus 'àr det
som ibland kallas for mellanvalsdemokrati, dvs. individers möjlig-
heter att utöva inflytande på andra sätt än genom de allmänna valen.

Uppdraget, såsom det framgår av direktiven (se bilaga 1), rör
huvudsakligen två former av politisk påverkan. Det handlar för det
första om möjligheten att utöva inflymnde som förtroendevald
inom ramen for de representativa beslutsformerna och, för det andra,
om möjligheterna att som enskild individ eller tillsammans med
andra påverka politiska beslutsfattare mellan valen. Sådana aktivi-
teter kan ske genom formella påverkanskanaler, t.ex. folkomröst-
ningar, medborgarförslag, medborgardialoger och remissvar, eller
genom informella påverkansk analer, t.ex. demonstrationer, medie-
kampanjer, namninsamlingar och direkta kontakter med politiker.
Enligt direktiven ska vi också belysa frågor om representation och
om de förtroendevalda avspeglar befolkningssammansättningen
utifrån kön, bakgrund, ålder och funktionsförmåga. Utredningen
ska också behandla frågor om ungas politiska representation, del-
aktighet och inflytande. Utöver de specifika frägor som nämns ovan
har utredningen i uppdrag att undersöka och beskriva de samhälls-
förändringar som kan påverka individers demokratiska delaktighet
och möjligheter till inflytande på sikt.

Vi har under utredningstiden haft ett stort antal avstämningar
och möten med förtroendevalda och tjänstemän på olika nivåer i
det politiska systemet, med företrädare för de politiska partierna,
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representanter för civilsamhällsorganisationer och med intresserade
från allmänheten. Vi har genomfört ett flertal enkäter, intervjuer
och undersökningar samt beställt underlagsrapporter från samman-
lagt 24 forskare. Dessa rapporter har presenterats och diskuterats
på seminarier runt om i landet och har publicerats i en särskild
forskarantologi. Vår ambition har varit au driva offentlig debatt
och stimulera till samtal om de frågor som vi har haft i uppgift att
utreda, men också att skapa oss en bredare och djupare bild av

tillståndet i demokratin. Betänkandet är på detta sätt både en redo-
görelse for tillståndet i demokratin och en samling förslag, bedom-
ningar och rekommendationer till hur demokratin kan utvecklas
och förs¡ärkas.

Demokratin är stark, men den politiska ojämlikheten ökar

Strax efter millenniumskiftet, i februari 2000, överlämnande den
förra Demokratiutredningen sitt slutbetänkande till regeringen. Ut-
redningen tillsattes i en tid då demokratin ansågs stå inför ett antal
allvarliga utmaningar. Engagemanget inom folkrörelserna hade av-
tagit, de politiska partierna hade förlorat medlemmar och valdeltag-
andet var sjunkande. Intresset för politik ansågs varalâgt, i synner-
het bland unga.

Vissa av dessa utmaningar kvarstår nu, femton år senare. Sam-
tidigt måste bilden nyanseras. Ärrett o- de traditionella folkrörelse-
organisationerna engagerar färre individer är det medborgerliga
engagemanget alltjamt högt. Engagemanget tar sig nya uttryck genom
nätverksbaserade och mer informellt organiserade rörelser. Par-
tierna är inte längre masspartier med stora medlemskårer, men
antalet partiaktiva sjunker inte längre. Förtroendet för de politiska
partierna är fortfarande lågt, men har stärkts. Valdeltagandet har
ökat i de tre senaste riksdagsvalen. Attitydundersökningar visar att
förtroendet för regeringen och riksdagen har ökat under de senaste

femton åren. Intresset för politik bland unga är starkt.
Denna utredning kan konstatera att demokratin i dag står stark.

Däremot är det politiska inflytandet inte jämnt fordelat. Klyftan
mellan de som deltar och de som inte deltar har vidgats. Dessa
deltagandeklyftor märks tydligt när det kommer till engagemanget
i det civila samhällets organisationer,liksom i de politiskaparrierna.
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De som är akriva inom civilsamhällsorganisationer och politiska
partier är i huvudsak välutbildade och socioekonomiskt resurs-
starka personer. Det är i synnerhet personer med låg utbildning
och med lågavlönade jobb som har lämnat pàrtierna. Det märks
också när det kommer till förtroendet för demokratins institu-
tioner och procedurer. Tilltron till demokratin är betydligt sarkare
bland resurssørka individer, dvs. personer med hög utbildning och
inkomst, än bland resurssvaga. Samma forhållande gäller när det rör
upplevelsen av att kunna påverka politiska beslut. Valdeltagandet
har ökat under senare år, men skillnaderna mellan resurssvaga och
resurssarka grupper är alltjämt stora. I riksdagsvalet var det unge-
f;r 15 procentenheters skillnad i valdeltagande mellan hog- och låg-
utbildade liksom betydande skillnader i valdeltagandet mellan svensk

och utrikes fodda.
Skiljelinjen mellan de "demokratiskt aktiva" och de "demokratiskt

passiva" sammanfaller i stor utsträckning med andra sociala och
ekonomiska klyftor i samhället. De som inte deltar i demokratins
processer har lägre utbildning, lägre inkomst och en betydligt svag-

are förankring på arbetsmarknaden. Vissa undersökningar visar
även att gruppen passiva lider av ohälsa i större utsträckning än den

demokratiskt aktiva gruppen. Skillnaderna avspeglar sig i vad som
skulle kunna beskrivas som ett utanförskap och ett innanförskap
eller som vidgade klassklyftor.

Därutöver är skillnaderna mellan dessa grupper i allt större
utsträckning rumsliga och geografiska. De demokratiskt aktiva och
de passiva bor i skilda bostadsområden, går i olika skolor och ut-
övar sina fritidsintressen på olika platser. Detta avspeglar sig också

i valdeltagandet. Skillnaderna mellan de valdistrikt i Stockholm,
Göteborg och Malmö som hade hogst och lagst valdeltagande var
över 40 procentenheter i riksdagsvalet 2014.Yidare framträder del-
tagandeklyftor i konsumtionen av nyheter. Andelen "nyhetsund-
vikare" har ökat under senare år, och denna grupp består i stor
utsträckning av personer med svaga socioekonomiska resurser. Den
demokratiska aÍenan, dvs. de platser där ankar, åsikter och intressen

utbyts, är alk mer segregerad. Detta är en stor utmaning för demo-
kratin.

Ett ytterligare problem är att flera samhällstendenser såsom glo-
baliseringen, digitaliseringen, demografiska förandringar och klimat-
hotet kan förstärka olikheterna mellan olika grupper samtidigt som
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dessa tendenser süller demokratin och samhället i sin helhet infor
nya utmaningar. Dessa samhällstendenser har och kommer under
de närmaste åren förändra förutsättningarna för demokratin liksom
för ekonomin, arbetsmarknaden och maktrelationerna i samhället.
Flera av de utmaningar som vi i dag står inför innebär dessutom att
vi kommer behöva fatta svåra beslut rörande fördelningen av

resurser. Att med demokratins mekanismer skapa konsensus bakom
de beslut som är nödvändiga for samhallets långsiktiga hållbarhet
och uweckling är en utmaning inte bara för det politiska systemet
utan för hela vårt samhälle.

En ny målsättning för demokratipolitiken

Det är viktigt att demokratipolitiken är inriktad pà att möta de

utmaningar som nämns ovan. Vi föreslår darfor en ny målsättning
för demokratipolitiken. Målsättningen ska yara "en hållbar demo-
krati som kännetecknas av delaktighet och jamlikt inflytande". Vi
menar att demokratin blir starkare när det är mânga som deltar och
upplever sig vara delaktiga i samhäller Ett brett deltagande ger bättre
förutsättnin gar för att fler röster ska kunna komma till uttryck,
vilket gör att inflytandet kan bli mer jämlikt. Ett jämlikt inflytande
förutsätter också att alla har samma möjligheter att delta och på-
verka den politiska maktutövningen oavsett kön, hudfärg, språklig,
etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell lägg-
ning, ålder eller socioekonomisk status. Syftet med demokratipoli-
tiken måste darfor yara att öka deltagandet och att verka för att
inflytandet urövas mer jamlikt.

Vi menar vidare att demokratin måste vara hållbar. Med detta
menar vi en demokrati som kännetecknas av starka offentliga insti-
tutioner som kan fatta beslut effektivt, rättssäkert och transparent.
Det förutsätter också att medborgarna har förtroende för demo-
kratins institutioner och procedurer, att det demokratiska engage-
manget är högt och att de flesta upplever att de kan påverka. En
hållbar demokrati förutsätter slutligen att de mänskliga rätdgheterna
respekteras.

Denna målsättning måste efterföljas av åtgärder som syftar till
att skapa em jämlikr inflytande och ett ökat och breddat deltag-
ande. Regeringen bör genomföra demokratifrämjande insatser inför
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och mellan valen och dessa bör vara inriktade pâ,att öka den poli-
dska jämlikheten. Det handlar om att ge organisationer i det civila
samhället förutsättnin gar att engagera grupper som annars inte del-
tar. Kommuner, landsting och regering har ett särskilt ansvar att ge

medborgarna goda förutsättningar att dela och framföra synpunk-
ter i politiska beslutsprocesser. Flera av våra förslag syftar till detta.

Det är dock svårt att i grunden förändra maktforhållanden i
samhället genom demokratireformer eller åtgärder för att frãmja
deltagandet. Vårt uppdrag är begränsat till att analysera individers
möjligheter till delaktighet och inflytande mellan valen och inte
maktrelationerna i samhället ur ett vidare perspektiv. Mot bakgrund
av omfattningen och djupet av de samhällsforandringar vi bevittnar
i dag foreslãr vi att en utredning tillsätts med uppgift att samman-
ställa kunskap om hur maktförhållandena i det svenska samhället
har förändrats sedan millenniumskiftet. En sådan maktutredning
ska bidra med ett underlag som ger politiska beslutsfattare bättre
förutsättningar att fatta långsiktiga och ändamålsenliga beslut för
att möta de utmaningâr som samhället och demokradn står inför på

sikt.

De politiska part¡erna är inte i kris

Vår analys visar att föreställningen om en partikris i stora drag kan
avskrivas. Medlemsutvecklingen i partierna är inte längre negativ.
Medlemmarna spelar också en annorlunda roll i partierna än tidi-
gare. Kommunikationen med väljarna har underlättats genom den

digitala tekniken medan valrörelserna har professionaliserats och
partierna har anställt mer personal. Samtidigt hade var fjarde lokal
partiorganisation svårigheter att hitta kandidater till vallistorna inför
de allmänna valen år 2014. Det är därför viktigt att partierna fort-
satt verkar för att rekrytera nya medlemmar.

P artiema må,ste uta e chla sitt rekry teringsørb ete

Ett problem för partidemokratin är att personer som uppger att de

är lågutbildade, har arbetarklassbakgrund, är födda utanför Sverige,
är unga eller kvinnor är underrepresenterade bland medlemmarna.
Det kan medföra att partierna har svårt att fínga upp de åsikter och
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perspektiv som dessa grupper har. Vår översyn visar att samtliga
pârtier arbetar för att värva medlemmar, och att de flesta partier verkar
för att rekrytera medlemmar från underrepresenterade grupper, såsom
kvinnor, unga och utrikes fodda. Samtidigt visar undersökningar
att de flesta som engagerar sig i ett parri gör det eftersom de sjalva
befinner sig i ett sammanhang med andrapartiaktiva. Sammantàget
består partierna av en socialt sammanhållen grupp som ofta har

ryggarnaLttät.
Vi anser derfor att partierna måste utveckla sitt rekryterings-

arbete. Partierna bör aktivt arbea med att söka upp nya medlem-
mar utanför de redan aktivas nätverk. För rekryteringen av unga är
det av särskild betydelse att partierna âr närvarande i skolan, på
fritidsgårdar och i föreningslivet. För att kontaktytor ska uppsrå
med personer som annars inte skulle gå in i ett parti är det också
viktigt att partierna är fysiskt närvarande i lokalsamhälleq även mellan
valkampanjerna. Det gäller särskilt i områden med hög arbetslöshet
och en stor andel utlandsfödda.

Moø erka professionalis eringen azt partiema

De politiska partierna professionaliserar sin verksamhet alltmer.
Professionaliseringen leder till att politikuwecklingen inom partierna i
stor utsträckning drivs av personer som inte är eller har varit för-
troendevalda och därmed inte har erfarenhet av der politiska besluts-
fattandet. Det ökade antalet anställda idéutvecklare, s.k. policy-
professionella, kan också leda till att medlemmarnas möjligheter att
delta i idéutvecklingen minskar. En utveckling med ett ökat antal
politikutvecklare som inte har erfarenhet av em förtroendeuppdrag
kan leda till att politiken driver borc från den faktiska verklighet
som väljarna upplever och som de förtroendevalda på lokal nivå har

^tthantera.Partierna är också mer fokuserade på de opinioner och åsikrer
som framförs genom olika medier än pä kommunikationen med
enskilda väljare. Den politiska debatten i media är viktig, men med
tanke på att det är allt färre som foljer de etablerade medierna och
deltar i den åsiktsbildning som sker i dessa finns det en risk att
partierna inte fångar upp de bredare åsikterna i samhäller. Der finns
också en risk att partierna blir mer mottagliga för der påverkans-
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arbete som olika intresseorganisâtioner och PR-byråer bedriver
genom medierna.

Partiema rnå,ste reþrmera sina organisationer

Den del av befolkningen som identifierar sig med ett politiskt parti
har sjunkit kraftigt, vilket gör det svårare att mobilisera politiskt
intresserade utifrån en ideologisk samhörighet. Denna utveckling
kan delvis förklaras av värderingsförändringar, som individualiseringen
och en minskad auktoritetstro. Människor är i dag mer benãgna att
eng gera sig i sakpolitiska frågor än långsiktigt i ett politiskt parti.
Förtroendet för de politiska partierna har visserligen sdrkts under
2000-talet, men partierna är alltjämt en av de samhällsinstitutioner
som allmänheten hyser lägst förtroende för. Det är rroligt att
många väljer andra sätt att uttrycka sitt politiska engagemang efter-
som de inte tror att det är möjligt att pãverka genom ett politiskt
parti. Vår översyn visar också att en stor del av medlemmarna anser
att interndemokratin är dålig, även om medlemsinfl¡andet har stärkts
över tid. De individer som i dag väljer att gå in i ett politiskt parti är
mer engagerade och ställer större krav på inflytande än tidigare.

Det är viktigt att partierna inte är exklusiva kanaler for inflyt-
ande som enbart är tillgängliga för en liten krets av partiaktiva. Vi
menar darfor att parrierna bör verka för att partimedlemmar på
lokal nivå får möjligheteter att delta i idéutvecklingen. Partierna
bör också överväga att oføre ha medlemsomröstningar om prin-
cipfrågor och att öka inflytandet vid valav partiledare. Samtidigt är
medlemmar i partierna i dag inte särskilt representativa för sam-
h¿llet i övrigt och en förstärkr interndemokrati skulle darfor kunna
leda till att partierna fjärmar sig ytterligare frân övriga delar av

befolkningen.
Det går inte att förvänta sig att partierna kommer atÍ. âtera den

roll i demokratin som de en gång hade. Medlemsminskningen beror
inte enbart på partierna själva, ttan är också en effekt av att sam-
hällsengagemanget som sådant har förändrats. Mot denna bakgrund
bör väljarna få möjlighet att förmedla sina intressen och åsikter till
beslutsfattarna även pât andra sätt än genom de politiska partierna.
Våra förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna h¿r
förutsättnin gar att framföra sina synpunkter inför beslut liksom
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införandet av förslagsrätt pât lokal och nationell nivå, s.k. folk-
motion, förstås mot den bakgrunden.

Se öaer pørtistödet

Vår översyn visar att det offentliga stödet till de politiska partierna
inte fullt ut används i enlighet med vad det är avsett for. Stodet till
riksdagsledamöter, som syftar till att bistå ledamöternas arbete,
används i stor utsträckning till annan verksamhet än riksdagsarbete.
Därutöver överförs delar av det kommunala partistödet till natio-
nell nivå. Samtidigt visar vår översyn att antalet politiska sekre-
terare och hel- och deltidsarvoderade förtroendevalda i kommuner
och landsting har ökat på senare tid. En anledning till detta är att
den politiska majoriteten i kommunerna ofta försäkrar sig om ett
stöd från mindre partier genom att bl.a. erbjuda avlönade politiska
sekreterartjänster. Sammantaget anser vi att det finns skel att till-
sätta en bredare översyn av partistödet. Översynen bör i första
hand ha till uppgift att klargöra i vilken mån de olika formerna 

^ypartistöd används på ett ändamålsenligt sätt och om det finns skäl
att göra förändringar och förtydliganden om hur stöden ska för-
delas, användas och redovisas.

De förtroendevalda och den soc¡ala representativiteten

Vi har gjort en analys av de förtroendevaldas representativitet utifrån
kön, bakgrund (födelseland) och ålder. När det kommer till dessa

tre aspekter kan vi konstatera att politiken inte är jämställd eller
jämlik.

ii,rr.n o- kvinnors representation i riksdagen har minskat de två
senaste mandatperioderna har jämställdheten i kommun- och lands-
tingsfullmäktige forbattrats över tid. Det är i dag något fler kvinnor
som innehar tyngre poster, såsom kommun- eller landstingsstyrel-
sens ordförande, än vad det var vid ingången av millenniumskiftet.
Totalt sett är dock kvinnor underrepresenterade på inflytelserika
positioner. Kvinnliga politiker är mer utsattâ för hot, våld och tra-
kasserier och lämnar sina uppdrag under och efter mandatperioden
i hOgre utsträckning än män. Kvinnor är också tydligt under-
representerade i kommunala bolagsstyrelser.
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Därutöver avspeglar inte de politiska församlingarna den mång-
fald som i dag finns i det svenska samhället. Utrikes födda är under-
representerâde på alla nivåer i politiken. Personer som invandrar dll
Sverige engagerñ sig politiskt i lägre utsträckning än inrikes fodda,
vilket delvis kan förklara underrepresentationen, men delaktigheren
ökar med vistelsetiden i Sverige. Upplevelser av diskriminering är
också en faktor som påverkar delaktigheten bland utrikes fodda.
Bostadssegregeringen innebär att det är en stor andel utrikes fOdda
som bor i politikerglesa bostadsområden. Eftersom de flesta som
går in i politiken gör det för att de kommit i kontakt med andra
partiaktiva är ð,et därmed mindre sannolikt att utrikes födda upp-
manas att engagera sig partipolitiskt. Undersökningar visar också att
utrikes födda avancerar långsammare mot de tyngre uppdragen än
inrikes fodda.

Unga under 29 ãr är den grupp som är mest underrepresenterad
i kommun- och landstingfullmäktige i relation till andelen bland de
röstberättigade medan äldre är kraftigt underrepresenterade i riks-
dagen. Det kan leda till att ungas och äldres perspektiv inte till-
godoses i det lokala respektive det nationella beslutsfattande. När
det gäller unga medför underrepresentationen i den lokala demo-
kratin att det är fã unga som får erfarenhet av aúha em förtroende-
uppdrag, vilket är viktigt för det fortsatta politiska engagemanget.

Social representatieitet ar vihtigt far dernoþ,ratins legitim.itet

Vi menar att förursärtningarna för ett jämlikt politiskt inflytande
blir bettre när alla delar av befolkningen är representerade i de be-
slutsfattande församlin garna. Social representativitet är en rättvise-
fråga och en frâ,ga för demokratins legitimitet. Politiker som delar
sociala och kulturella erfarenheter med en särskild väljargrupp har
en bättre förmåga atr fãnga upp, lyssna in och förmedla väljares
intressen och åsikter. Dessutom påverkar representativiteten del-
aktigheten i samhället. Det är rimligt att anta an när en individ
upplever sig vara representerad blir den också motiverad till att
delta.

Ansträngningarna för att uppnå politisk jämlikhet är huvudsak-
ligen en frãrga fOr de politiska parrierna och därför lämnar vi ett
antal rekommendationer för hur ett arbete med att förbättra repre-
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sentativiteten skulle kunna gå till. Partierna i en kommun eller ett
landsting bör t.ex. komma överens om att samordna sin nomi-
neringsprocess på så sätt att könsbalansen i styrelser och nämnder
blir jämnare. Detta är särskilt viktigt vid tillsättningen av kom-
munala bolagsstyrelser där kvinnors underrepresentation är pätag-
lig. Vi menar också att partierna bor ha som princip att alltid nomi-
nera tvâ kandidater: en man och en kvinna. Det skulle underlätta
for valberedningen att samordna tillsättningen.

De förtroendevaldas vil lkor

Den kommunala politikens villkor har förändrats under senare år.

Antalet nämnder och uppdrag minskar, samtidigt som uppdragen
koncentreras till ett mindre antal förtroendevalda. Inflytandet i den
kommunala politiken utövas också av en allt mindre skara av led-
ande förtroendevalda. Vi anser att det finns ett värde med att det är
en stor andel av befolkningen som har erfarenhet av att delta i
politiska beslutsprocesser och d¿rfor bör inte uppdragen minska
ytterligare vid reformer av den politiska organisationen. För att
stimulera det demokratiska deltagandet på lokal nivå kan kommu-
ner också genomföra forsok med direktval för ett begräns at anral
platser i en geografisk nämnd.

Medialiseringen av politiken har lett till att politikerrollen blivit
mer krävande. Samtidigt sker beslutsgången i ett snabbare tempo
och de politiska besluten är i sig mer komplexa. Dessa omsündig-
heter påverkar vem som väljer att engagera sig politiskt. Antalet
förtroendevalda som lämnar sina uppdrag i fortid är också högt.
Unga under 29 âr och kvinnor med hemmavarande barn är över-
representerade bland de förtroendevalda som hoppar av i förtid.

Villkoren för förtroendeuppdragen måste ânpassas så att det går
atr ägna sig åt ett förtroendeuppdrag och samtidigt ha tid till hel-
tidsarbete och familjeliv. Det krävs en ny möteskultur där lång-
dragna sammanträden är undantag. Det kan vara lampligt att tillämpa
stopptider liksom att öppna upp fOr ett mer frekvent användande
av deltagande på distans. .A.tgärder bör också genomföras för att
underlätta för förtroendevalda med barn i behov av tillsyn. Kom-
muner skulle t.ex. kunna tillämpa mer genenerösa regler för barn-
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omsorg och förskola i samband med politiska möten i kommunen
eller landstinget.

Möjlighet att behå.lla sitt uppdragtrots flyu från þomrnanen

Under mandatperioden 2010 till 2014 lämnade var femte förtro*
endevald sitt uppdrag i fortid. Var tredje avhopp berodde pä flytt
från kommunen, och när det kommer till unga under 29 är var det
57 procent som lämnade sitt uppdrag av denna anledning. Detta
kan förklaras av att unga är mer rörliga då de ännu inte borjat
studera eller etablerat sig på arbetsmarknaden. Det finns redan
i dag en möjlighet for fullmaktige att besluta att en förtroendevald
som är vald av fullmäktige får behålla sitt uppdrag trots flytt från
kommunen. Vi föreslår att denna möjlighet också ska omfatta de

folkvalda fullmäktigeledamöterna.

Förtroendeoald,a sþa þunna øtöva sina uppdragander tryæa
ocb sähra former

Enligt Brottförebyggande rådets kartläggning utsattes en av fem
förtroendevalda under 20ß för hot, våld eller trakasserier. Var-
annan heltidspolitiker blev utsatt och majoriteten av dessa blev
hotade eller trakasserade vid upprepade tillfällen. Med tanke på att
en av fyra uppger att de censurerat sig själva på grund av rädsla för
trakasserier kan detta anses ha en effekt på demokratin. Vi anser att
det är viktigt att samtliga förtroendevalda fär ett stöd i det fall de

utsätts för våld, hot eller trakasserier och att de därmed kan känna
sig trygga när de tar pâ, sig och utför ett förtroendeuppdrag. Vi
föreslår d¿rfor aff det i kommunallagen ska införas en bestämmelse
som anger att kommunerna och landstingen ska verka för att de

förtroendevalda ska kunna fullgöra sina uppdrag under trygga och
säkra former.
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M öjtighet a.tt,uara. led.ig fr,å.n sitt fartoerldeuppd.ra.g

Det är viktigt att de ersättningsbestämmelser som gäller inte upp-
levs som ett hinder for de förtroendevalda. Ersättning för inkomst-
bortfall vid möten måste vara skäligt och täcka alla delar av inkom-
sten. Vi anser vidare att det finns anledning att anpassa den rättsliga
regleringen för uppdragen till den faktiska samhällsutvecklingen.
Det gäller inte minst regleringen av sjuk- och fOraldraledighet. Det
är fler kvinnor än män som hoppar av i förtid eller gör långa uppe-
håll i sina politiska karriärer îör att vara föräldralediga och detta får
sammantaget konsekvenser för jamstalldheten i lokalpolitiken. Vi
föreslår darf¿r atr det ska vara möjligt ¿tt under en begränsad tid
vara ledig från sitt uppdrag för att vara föräldra- eller sjukledig.
Fullmäktige ska kunna tillsätta en ersättare under ledigheten.

Den lokala politikens organ¡ser¡ng

Under senare ãr har en maktförskjutning skett från fullmäktige och
fritidspolitikerna till ledamöterna och ordföranden i kommun- och
landstingsstyrelsen. Fullmäktige, som enligt kommunallagen är
kommunens och landstingets beslutande församling, har en svâg

ställning. Dessutom sker beredningen av beslut ofta utanför de for-
mella institutionerna, t.ex. genom forhandlingar mellan partier som
gemensâmt styr kommunen eller landstinget. Detta påverkar både

fullmäktiges och väljarnas möjligheter till insyn i beslutsfattandet
och ansvarsutkrävande av beslutsfattarna.

För att ge fullmäktige makt att granska och utkräva ansvar anser
vi att fullmäktige bör upparbeta en praxis för den interna gransk-
ningen av maktutövningen i kommunen eller landstinget. Vi anser
vidare att fullmäktige bör fatta beslut om uppdragsbeskrivningar
som förtydligar rollfordelningen mellan olika förtroendevalda, i
synnerhet den roll som ordförande i styrelsen och nämnder samt
övriga kommunal- och landstingsråd har i politiken. Ur ett med-
borgarperspektiv är det rimligt attkräva att fullmäktige klargör vilka
funktioner dessa förtroendevalda har i den lokala demokratin.

För att motverka elitism och maktkoncentration i politiken
anser vi att det också är nödvändigt att verka för en ökad omsätt-
ning av de kommunala förtroendeuppdragen. Vi anser att partierna
internt eller gemensamt i fullmäktige bör överväga en begränsning i
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hur länge en enskild förtroendevald kan inneha ett tyngre uppdrag,
t.ex. som ordförande i styrelsen eller i en nämnd. Det skulle öppna
upp möjligheter för fler kandidater att :'l:äda fram och få betydelse-
fulla positioner inom politiken. Det skulle också kunna bryta den
sociala homogenitet som i regel gör sig gällande högre upp i poli-
tiken.

För att öka partiernas synlighet i den lokala demokratin bör
fullmäktige, på samma sätt som riksdagen, med jämna mellanrum

^rrangera 
allmänpolitiska debatter eller debatter om dagsaktuella

frågor i kommunen eller landstinget. Sådana debatter kan bidra till
att det allmänna intresset for lokalpolitiken ökar och att lokala
partiföreträ dare fär tillfelle att uttrycka sina ståndpunkter i olika
samtidsfrågor. Vi föreslår darfor att fullmäktigepresidiet ska kunna
fatta beslut om att en allmänpolitisk debatt ska hållas utan samband
med ordinarie ärendehantering.

Möjligheter att påverka nationella beslutsprocesser genom
institutionella kanaler: rem¡ss, samråd och kommittéväsendet

Den formella kanalen för påverkan på den nationella nivån, remiss-
väsendet, är viktig för att enskilda och intresseorganisationer ska

kunna framföra sina synpunkter inför beslut. Åsiktsutbytet inom
remissväsendet sker enligt formella regler och ger därmed förut-
sättningar för transparens och ett jamlikt deltagande. Vid sidan av

remissväsendet har användningen av samråd, hearings och konsul-
tationer med särskilt inbjudna organisationer blivit ett allt vanligare
sätt för Regeringskansliet att inhäma allmänhetens synpunkter,
åsikter och intressen och för att stämma av underlag inför rege-
ringsbeslut.

Oppna upp remissprocesserna ocb sarnrå.d.en

Vår översyn visar att det i huvudsak är etablerade och resurssmrka
organisationer som deltar i remissväsendet liksom i samråd och
hearings. Mot bakgrund av att de traditionella folkrörelseorganisa-
tionerna har förlorat medlemmar och fått en svâgare lokal förank-
ring, samtidigt som nyare rörelser har uppkommit på lokal nivå,
finns det en risk att de synpunkter och perspektiv som kanaliseras
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genom dessa formella kanaler inte är representativa för den breda
allmänheten. Det är darfor viktigt att remisslistorna och inbjud-
ningar till samråd och hearings vidgas sâ att nya delar av det civila
samhället blir representerade. Riktlinjer för samråd och hearings
bör utarbems.

Eleþtronisþ foraøhning och digitøla santrå.d

Regeringen har beslutat om en målsättning om att Sverige ska vara
best i världen pâ, art använda digitaliseringens möjligheter. Rege-
ringen ska enligt sin e-förvaltningsstrategi verka "för öppnare förvalt-
ning som stödjer innovation och delaktighet". Det är i detta sam-
manhang anmärkningsvärt att Regeringskansliet inte har utvecklat
sin elektroniska förvaltning. Regeringskansliet har förvisso en sär-
ställning utifrån de krav på säkerhet och sekretessbehandling som
kan ställas på den myndighet som ska bistå regeringen, men i flera
aspekter leder den bristande digitaliseringen dll âft insynen och del-
aktigheten blir lidande. Detta gäller inte minst remisshanteringen.

Vi anser att den formella remissprocessen bör kompletteras med
ett digitalt samråd som gör det möjligt att lämna synpunkter på
konkreta frågeställningar. Digital teknik bör också användas vid
övriga samråd, hearings och konsultationer och därigenom göra det
möjligt att lämna synpunkter utan att vara fysiskt närvarande. Slut-
ligen bor Regeringskansliet se över hur den elektroniska förvalt-
ningen kan utvecklas. För att ett sådant utvecklingsarbete ska komma
till stånd föreslår vi att en arbetsgrupp sätts upp under Förvalt-
ningsministern eller IT-ministern.

U tredningars ocb þommittéers förutsàttningar att samråda

Enligt vår översyn har enskildas och intresseorganisationers möjlig-
heter att påverka politiken genom kommittéväsendet försämrats.
Direktiv har blivit mer detaljerade, det är ofa på förhand givet vad
utredningarna ska komma fram till och utredningstiden har blivit
kortare. Med fler enmansutredningar som har kort tid på sig har
kommittéväsendets roll som konsensusbyggare försvagats. Enligt
vår bedömning är det darfor viktigt att kommittéer och utredningar
uppmanas i sina direktiv att samråda och att de ges tillräckligt med
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tid for att kunna stämma av och inhämta synpunkter från intresse-
organisationer och allmänheten.

Möjligheter att påverka nationella beslutsprocesser genom
icke-institutionel la kanaler

Vår översyn visar att de informella kontakterna mellan intresse-
organisationer och beslutsfattare på nationell nivå har ökat i om-
fattning under senare år. Denna utveckling är delvis ett resulht av

att relationerna mellan beslutsfattandet och intresseorganisationer
har ändrar karaktär. Den kan också förklaras av att politiken i sig

blivit mer komplex och att kunskaps- och informationsbehovet har
ökat. Därutöver har politiken anpassats till nyhetsmedierna, vilket
har resulterat i att den politiska kommunikationen har lâ-:r en allt
större betydelse och att antalet personer som har politisk idé-
utveckling och påverkân som heltidssyssla, s.k. policyprofessio-
nella, har ökat. Denna utveckling måste betraktas som en av de

störstâ förändringarna av den svenska demokratin som har skett
under de senaste femton åren.

Vi anser att det finns skal aÍr vara vaksam på en utveckling dar
politik- och idéutvecklingen i större utsträckning sker på arenor
der enskilda individer inte har möjlighet att fritt delta eller bli
representerade. En sådan utveckling skulle kunna innebära aff den

enskilde får sämre möjligheter till delaktighet, inflytande och insyn
i politiken. Det kan också innebära att förutsättnin garna for v'áljarna

att utkräva ansvâr av de folkvalda försämras. Dessutom är påverkans-

arbetet en frãga om resurser, vilket inverkar på den politiska jäm-
likheten.

Konaþtuma rnellan beslatsfattare ocb intresseorganisationer
bör inte regleras

I nuläget utgör inte lobbyingen i form av informella kontakter
mellan beslutsfattare och intresseorganisationer en direkt utmaning
för demokratin. Vi förespråkar darfor inte att någon form av regle-
ring införs som förändrar förutsättningarna för intresseorganisa-
tionernas kontakter med beslutsfattare, t.ex. en registrering av
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lobbyister. Denna typ av reglering är svår att utforma på ett ända-
målsenligt sätt som inte medför negativa effekter för demokratin.

Det påverkansarbete som intresseorganisationer, PR-byråer eller
tankesmedjor genomför riktar sig i första hand till medier. För att
medborgarna ska ha goda möjligheter till insyn och ansvarsutkrävande
är det centralt âtt det finns medieaktörer som har kapacitet att fritt
granska maktutövandet, producera journalistik som håller hög
kvalitet och möjliggöra en offentlig debatt där ilera olika röster och
perspektiv kommer till uttryck. Mot denna bakgrund anser vi att
det är viktigt att regeringen vidtar åtgärder för att skapa förut-
sättningar för en levnadskraftig, oberoende och mångfacetterad
mediamarknad och för en stark och självständig public service.

M edb orgerlig förskgsrätt i riÞs døgen b ar infaras

För att vitalisera demokratin och stärka de enskilda medborgarnas
inflytande över beslutsfattandet föreslår vi att en medborgerlig
förslagsrätt i riksdagen, en s.k. folkmotion, ska införas. En folk-
motion innebär att en enskild individ som har rösträtt till riksdagen
får möjlighet att väcka ett förslag och om detta får stöd av en pro-
cent av de röstberättigade till riksdagen ska det tas upp som en

motion i riksdagen. Folkmotionen ska kunna lämnas och stödjas
över internet. Om motionen fått tillräckligt stöd väcks den i riks-
dagen på samma sätt som motioner av riksdagsledamöter och
utskottsbehandlas. Beroende på vad modonen kräver kan ett bifall
till motionen leda till ett utskottsinitiativ eller ett tillkännagivande till
regeringen. Förslaget om folkmotion är inspirerat från det s.k.
medborgarinitiativet som finns i Finland.

Med en möjlighet att väcka en folkmotion i riksdagen får alla
individer tillgång till en formell kanal för att göra sin röst hörd.
Detta skulle kunna innebär¿ att det övertag som de resurssarka
organisationerna har i opinionsbildningen kan vägas upp. Det skulle
också skapa transparens i påverkansarbetet. Införandet av folk-
motion kan också motiveras av de politiska partiernas försvagade
ställning och de förändrade formerna för politiskt deltagande och
engagemang. En sådan reform skulle innebära en ändring av riks-
dagsordningen. Vi föreslår derfor att införandet av medborgerlig
förslagsrätt, folkmotion, ska utredas i särskild ordning.
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I nsynen i riksdagsørbetet

Mot bakgrund av att de informella kontakterna mellan intresse-
organisationer och riksdagen har ökat under senare tid kan det finnas
skäl att vidta åtgärder för att försäkra att maktutövandet sker i
transparenta former. För att medborgarna ska ha möjlighet att fram-
föra sina åsikter och intressen på nationell nivå är det också viktigt
att riksdagsledamöterna har goda förutsättningar till kommuni-
kation med medborgarna. I syfte att underlätta kontakten med
väljarna anser vi âtt det kan finnas skäl att se över ledamotsstödet
och om delar av detta bör knytas till en finansiering av kansli-
resurser i ledamöternas valkretsar.

Medborgardialog och samråd i kommuner och landsting

Medborgardialoger och samråd dar individer, intresseorganisa-
tioner eller andra aktörer bjuds in att delta i beslutsprocesser är
vanligt förekommande i kommuner och landsting. Medborgardia-
loger kan bidra till att beslut kan få en djupare förankring och
sarkare legitimitet. De kan också bidra till att intressekonflikter
eller missnöjesyttringar undviks vid genomförandet av politiska
beslut. Medborgardialoger som inger förhoppningar om ett inflyt-
ande som inte infrias kan däremot leda till att föftroendet för demo-
kratin som sådan undermineras. Det finns också en risk att med-
borgardialoger leder till politisk ojämlikhet om deltagandet inte är
representativt för kommun- eller landstingsinvånarna.

Fullmähtige ska verha för att med,lemrna.rna. bar förutsàttningar att
dela ocb framfara sina synpankter infar beslut

För att medborgardialogerna ska ge positiva demokratieffekter är
det viktigt att användandet av medborgardialoger och andra sam-
rådsprocesser formaliser¿s. Det måste bli rydligt för medborgarna om
när och i vilka frågor som kommuner och landsting avser att hålla
ett samråd eller medborgardialog samt vilka möjligheter till påver-
kan som dialogerna ger. Vi föreslår dlrfor att det ska framgå av

kommunallagen att fullmäktige ska verka för att medlemmarnahar
förutsättnin gar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut.
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Med en sådan bestämmelse motiveras fullmäktige att stämma av

och förankra beslut samtidigt som fullmäktige har ansvar for be-

redningen och beslutsfattandet. Bestämmelsen framhåller värdet av

ett medborgerligt engagemang, vilket är en av de uttalade grund-
principerna till kommunallagen.

Bestämmelsen är en målsättning sparagraf och ska ses som en

demokratisk princip. Det är fullmäktige som beslutar om hur med-
lemmarna ska kunna delta och framföra sina synpunkter och om
vilka beslut som ska beredas med ett medborgerligt deltagande.

Förslaget innebär att samtliga medlemmar, även unga och utländska

medborgare som är folkbokforda, men som än inte har rösträtt,
liksom fastighetsägare som är juridiska personer, såsom ideella
organisationer och företag, kan beredas möjligheter att framföra
sina synpunkter.

Rihtlinjer ocb principer för medborgardiøloger ocb sarnrå,d

Vi menar att det finns fördelar med att fullmäktige antar riktlinjer
eller principer om när och inför vilka beslut som medlemmarna ska

ges tillfälle att framföra synpunkter samt om hur medborgardia-
loger eller samråd ska genomföras. Riktlinjerna eller principerna
bor bl.a. omfatta samrådens och medborgardialogernas plats i bered-

ningsprocessen, vilka dialogerna riktar sig till liksom hur kom-
munerna och landstingen bjuder in och kommunicerar resultaten
av samråd och dialog. Vi ger också rekommendationer om att åt-
gärder bör vidtas som syftar till att förstärka den politiska jämlik-
heten vid genomförandet av medborgardialoger. Vi menar vidare
att digital teknik bör används i så stor utsträckning som möjligt
och att resulhten av medborgardialogerna ska återkopplas till de

som har deltagit och berörs. Vi föreslår därutöver att kommunerna
och landstingen bör ha en plats på sin webbsida der all information
som är relevant för medborgarnas demokratiska delaktighet finns
tillgänglig och samlad.
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Det förstärkta folkinitiativet

Förstärkningen av medborgarnas möjligheter att pâ'kalla folkomröst-
ningar i kommuner och landsting har lett till att antalet folkinitiativ
och lokala folkomröstningar har ökat. Detta har skapat spänningar
i den lokala demokratin. Några av de konflikter som uppstått har
berott på oklarheter i hur bestämmelserna för folkinitiativet ska

tolkas.
För att förenkla initiativprocessen föreslãr vi att det inte ska vara

nödvändigt för initiativt agàre att uppge egenhandiga namnteckningar
och att det därmed blir möjligt att samla in underskrifter via internet.
Underskrifter som sker över internet och med hjalp av eJegitima-
tion innebär att valideringsprocessen kan bli mer rättssäker, ske

snabbare och ta mindre resurser i anspråk. Dessutom är insamling
via internet forenligt med de rådande formerna for politiskt engage-

mang där internet och sociala medier har stor betydelse för det
politiska deltagandet. För art en tillförlitlig namninsamling över
internet ska bli teknisk möjlig för det stora flertalet föreslår vi att
en nationell webbplats för detta ska inrättas.

Vi föreslår vidare ett förtydligande av bestämmelserna om hur
det nödvändiga antalet namnunderskrifter för att väcka ett folk-
initiativ ska fastställas. Ett problem med de folkomröstningar som
inte har hållits i samband med de allmänna valen'àr att valdeltag-
andet har varit lågt. Vi anser att konflikter skulle kunna undvikas
om de politiska partiernâ innan folkomröstningen kommunicerar
vad som enligt dem krävs för att utslaget i folkomröstningen ska

respekteras.
Ärren o- det har uppstått problem i samband med folkini-

tiativen och folkomröstningarna menâr vi att det principiella värdet
av att väljarna har en möjlighet till direktdeltagande i politiska be-
slutsprocesser överväger de negativa erfarenheterna. De flesta folk-
omröstningarna som varit sedan â,r 2017 har stimulerat det demo-
kratiska deltagandet lokalt och det finns inget som tyder pä att
folkinitiativen har påverkat den politiska jamlikheten eller förtro-
endet för demokratin negativt. De problem som har uppstått har i
första hand berott pä att de styrande politikerna inte tagit hänsyn
till eller bemött starka folkopinioner som uttryckts av olika väljar-
grupper mellan valen. För att förebygga sådana missnöjesyttringar
är det viktigt att kommunerna och landstingen i enlighet med vårt

Sammanfattning
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forslag ovân verkar för att ge medlemmarna förutsättnin gar att
delta och framföra sina synpunkter inför beslut.

Medborgarförslag och folkmotion

Vår översyn av medborgarförslaget visar att det gett begränsade
demokratieffekter. Medborgarförslaget har främst använts som en

forslagslåda eller en synpunktshantering för vardagsnära frågor och
de fåtal personer som lämnar förslag är inte representativa för
befolkningssammansättningen i dess helhet. Behandlingen av med-
borgarförslagen rar också mycket tid och resurser i anspråk. Där-
utöver skapar medborgarförslag en relation mellan enskilda med-
borgare och förtroendevalda, men inte mellan de förtroendevalda
och sammanslutningar av medborgare. Enskilda förslag stimulerar
därmed inte till en vidare dialog och ger heller ingen antydan om
det finns en stark opinion i den fråga som väcks.

I syfte att stärka dialogen mellan väljare och förtroendevalda
och förenkla den administrativa hanteringen för kommunerna och
landstingen föreslår vi att medborgarförslaget ersätts av ett nytt
verktyg, folkmotion, som blir wingade for alla kommuner och lands-

ting. Alla folkbokförda i en kommun eller en kommun inom lands-
tinget, dvs. även de som inte h¿r rösträtt i kommun- och lands-
tingsvalen, ska ha möjlighet att lämîa forslag om något som rör
kommunens eller landstingets verksamhet. Folkmotioner som under
en period av sex månader får ett stöd av minst en procent av de

folkbokforda i kommunen eller landstingen ska beredas så att full-
mäktige kan fatta beslut inom ett ârr frârn det att folkmotionen
väcktes. Hanteringen av en folkmotion ska ske på samma sätt som
för ett medborgarförslag, vilket innebär att fullmäktige får överlåta
till styrelse eller annan nämnd att besluta i ärenden som väckts
genom folkmotion. För undertecknandet av folkmotionen gäller
sâmmâ regler som för folkinitiariver, dvs. att insamlingen av namn
ska kunna ske över internet. Enskilda individer kan därmed för
namninsamling till en folkmotion välja att använda den webbportal
som vi föreslår ska inrättas på nationell nivå.
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Ungas delaktighet och inflytande

De flesta unga upplever att de saknar inflytande över det politiska
beslutsfattandet och en stor del av de unga känner sig inte delaktiga
i samhället. Unga är därutöver underrepresenterade i de politiska
pârtierna, i de politiska församlingarna och i föreningslivet. På

sâmma sätt som fOr äldre finns det skillnader i deltagandet utifrån
faktorer såsom socioekonomisk bakgrund, kön, funktionsförrnäga
och utländsk bakgrund. Undersökningar visar samtidigt att det
politiska intresset är starkt bland unga i dag. En stor andel av de

unga är engagerade och vill påverka politiken. Unga visar en stark
tilltro till demokratin och de allra flesta uttrycker ert sröd för de

grundlaggande demokratiska värderingarna. Sammantaget anser vi
att det är nödvändigt med ett perspektivskifte när det kommer till
synen på unga. Vi bor inte se unga som en utmaning för demo-
kratin utan i stället bör ungas engagemang och intresse ses som en

dllgång för demokratin. Fokus bör vara pâ att bjuda in unga män-
niskor att delta brett i den lokala demokratin.

F örs öþsa erþ,samb et med sänþ¡ röstrrittså.ld,er

Vi föreslår att en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder till
16 år sker vid valen till kommunfullmäktige 2078 och 2022. För-
söksverksamheten ska genomföras i kommuner som ansöker till
regeringen om detta och den ska därefter följas upp och utvärderas.
En sänkning av rösträttsåldern till 16 år innebär att genomsnitts-
åldern för förstagångsväljare blir 18 âr, frän nuvarande 20 âr. Det
skulle innebära ett incitament för unga att intressera sig för den
lokala politiken och därmed motivera fler att vllja ta ett förtro-
endeuppdrag. Genom att rösträttsåldern infaller då en person fort-
farande går i skolan ökar också samhällets möjligheter att påverka
ett röstningsbeteende på längre sikt. Samtidigt ger det skolan ert
konkret tillfelle att undervisa om demokratifrågor. En försöksverk-
samhet med sänkt rösträttsålder är därutöver i linje med det natio-
nella målet för ungdomspolitiken, enligt vilket unga ska ha inflyt-
ande över samhällsutvecklingen. Försöksverksamheten ska enbart
gälla kommunala val och folkomröstningar, i vilka flera frågor som
direkt berör ungas vardagavgörs. När det gäller val till riksdagen är
det viktigt att rösträtten fortsatt är knuten till myndighetsåldern.

Sammanfattning
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Ungas deløgande i besløtsfattande i hommuner och land,sting

Vårt förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna har
förutsättnin gar att delta och framföra sina synpunkter inför beslut
innebär att kommunerna och landstingen även bor tillgodose ungas
perspektiv i beslutsprocessernâ. Ett sätt att göra detta är genom
inflytandeforum, som ungdomsråd eller motsvarande, där unga in-
bjuds att medverka i politiska beslutsprocesser. Samråd med sådana

inflytandeforum bör '¡ara en formell del i beredningsprocesser på
lokal och regional nivå. Samtidigt är det viktigt att dessa forum
verkligen är representativa för gruppen unga i kommunen eller
landstinget. Det är också viktigt att formerna för samråd anpassas

efter ungas förutsättning r att delta. Kommuner och landsting bör
anta ett regelverk för hur ungas perspektiv ska tillgodoses i besluts-
processerna liksom en policy eller en handlingsplan för den lokala
ungdomspolitiken.

S k o lan s d em o krøtiupp drag

Vi anser att kunskapen om hur kommuner och landsting fungerar
samt formerna för medborgerligt inflytande i det politiska besluts-
fattandet bor oka bland skolelever. Skolor bor i större utsträckning
samverka med förvaltningen i kommuner och landsting och träffa
företrädare for de politiska partierna på lokal nivå. Vi föreslår
darfor âtt den lokala demokr"iir,r funktiãnssätt ska ingå som en av
insatserna i det nationella skolutvecklingsprogrammet. Detsamma
ska gälla för kunskap om kritisk granskning och kallkritik. Vi menar
vidare att föreningsengâgemanget i grund- och gymnasieskolorna
måste stödjas.

Även universiteten och högskolorna har en central plats i demo-
kratin. Det är därfor viktigt att de politiska studentförbunden, poli-
tiska partier och andra föreningar som baseras på en värdegrund av
demokrati och mänskliga rättigheter har goda förutsättningar att
verka på högskolorna. För att betona högskolornas betydelse för
demokratin anser vi att det bor framgå av hogskolelagen att hög-
skolorna ska verka för att fràmja demokratins centrala principer
och respekten för allas lika värde.
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Delaktighet och inflytande för personer med
funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättningar är något mindre delaktiga i
demokratin än den övriga befolkning. Detta avspeglar sig i valdel-
tagandet och i representationen i de politiska församlingarna. Brist-
ande tillgänglighet av olika slag utgör fortsatt ett hinder för att
kunna delta fullt ut i samhället. Tillgängligheten till möteslokaler
for fullmakdgesammanträdena har förbättrats, men är alltjämt otill-
fredsställande när det kommer till lokaler för nämnd- och i synner-
het partimöten. Det är därfor viktigt att tillgänglighetsarbetet fort-
sätter och att kommunen eller landsdnget dllhandahåller tillgäng-
lighetsanpassade lokaler också för nämnd- och partigruppsmöten
och i större utsträckning än i dag möjliggör för beslutsfattande på

distans i fullmäktige och nämnder.
Ett särskilt problem för förtroendevalda som är i behov av stöd

och service för att kunna fullgöra sitt politiska uppdrag är att det är

svårt att kombinera förtroendeuppdraget med familje- och arbets-
liv, särskilt om de inte får tid dll assistans beviljad för att utöva ett
politiskt engagemang. Förtroendevalda som beviljats personlig assi-

stans ska få den ¿ssistans som de har rätt till för att kunna fullgöra
sina förtroendeuppdrag.

Vårt förslag om att fullmäktige ska verka för att medlemmarna
har förutsättningar att delta och framföra sina synpunkter inför
beslut har också betydelse för personer med funktionsnedsättning.
Med anledning av vårt förslag bör kommuner och landsting inrätta
funktionshindersråd som ges reella möjligheter till inflytande. Full-
mäktige bör också anta reglementen för rådens funktion i den

kommunala organisationen.
I syfte att säkerställa att den demokradska delaktigheten får större

utrymme i funktionshinderspolitiken föreslår vi att demokratisk
delaktighet och inflytande for personer med funktionsnedsättning
ska utgöra ett eget mål i den kommande funktionshindersstrategin.
Genom att ett mål antas betonas vikten av tillgänglighetsarbetet i
det demokratifrämjande arbetet och att underlag tas fram för att
synliggöra utvecklingen.

Sammanfattning
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Låt fler forma framtiden!

Det är inte möjligt att göra genomgripande forändringar av demo-
kratins funktionssätt genom en stâdig utredning. Demokratin för-
ändras tillsammans med att samhället förändras. I de fall de demo-
kratiska spelreglerna ändras måste det göras med forsiktighet och
utifrån en politisk samsyn. Vår uppgift h¿r varit att genom för-
nyelse och gradvisa förändrin gar av demokratins spelregler göra
demokratin mer relevant för sin samdd. Det övergripande syftet
med våra forslag är att förmå fler att bli delaktiga och därmed skapa
förutsättningar för ett mer jämlikt inflytande. Vi anser samridi$ arr
det är viktigt med en debatt om tillståndet i demokratin. Den
fortsatta debatten bör ta vid dar vi slutar och handla om hur fler ska
fâ.vara med och forma framtiden. Med tanke på de stora samhälls-
förändringar som nu sker förefaller det sig naturligt art inom err
decennium pä nytt utvärdera och se över demokratins funktions-
sätt.
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Bakgrund
Samverkan mellan polis och kommun är en nödvåindighet für att kunna arbetaeffektivt
med brottsftirebyggande arbete. Medborgarlöften åir en del av polismyndighetens nya
styrning och innebär att den lokala problembilden ska vara utgångspunkt ftir de mål som
polisen arbetar med lokalt.

Medborgarlöften åir en utveckling av kommunens och polisens tidigare
samverkansöverenskommelser. Det handlar om konkreta aktiviteter som kommun och
polis tillsammans kommit överens om für att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Genom medborgarlöften ska medborgar- och medarbetarperspektivet tas tillvara i högre
utsträckning ftir att tydliggöra den lokala problembilden. Medborgarna skø loknlt
involveras och löftenø ska innehålla det som medborgarna upplever som problem.

Problembild - upplevd trygghet
Tryggheten i Köping är en strategiskt viktig fråga som påverkar många
kommuninvånare och besökare i deras vardag. Ãr Z0tq visade kommunens och polisens
gemensamma kartläggning att det fanns problem i Köpings centrum med bl.a. fylleri
och ordningsstörningar. Allmänhet och näringsidkare kände sig otrygga i sin vardag -
trots att anmäld brottslighet i centrum inte hade ökat. Efter genomftirda åtgärder har det
visat sig att vissa utmaningar kvarstår.

Medborgardialoger inför 2016
Under hösten 2015 genomftirde kommunen och polisen medborgardialoger ftir att
ytterligare utöka medborgarnas infl¡ande samt fa en bild av vad medborgama upplever
ftir problem gällande tryggheten i kommunen. Syftet var att få ett ståirkt underlag ftir att
kunna besluta om rätt framtida insatser.

Medborgardialoger genomfärdes på füljande sätt:
Under november månad 2015 har medborgardialogsträffar genomftirts i flera av
kommunens delar samt inom tätorten. Dessutom har medborgardialog skett inom
existerande forum såsom exempelvis pensionÊirsrådet och kommunens
ungdomsfullmäktige. En trygghetsenkät har tagits fram, enkäten har under hösten 2015
kunnat f,zllas i både fysiskt och digitatl via kommunens webbsida. Sammanlaglhar ett
hundratal köpingsbor deltagit i dialogträffar och 152 svarat på enkäten. Insamlingen har
inte skett genom statistiskt säkerställda metoder så några generella slutsatser kan inte
dras utifrån underlaget. Underlaget skall istället ses som ett komplement till tidigare
genomfürda undersökningar och kartläggningar inom trygghetsområdet i Köpings
kommun.
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Medborgarlöften 2OL6
Med tidigare samverkansöverenskommelse och medborgardialoger som grund ftir
fortsatt arbete lovar Köpings kommun och polisen att arbeta für att ftirebygga brott och
öka tryggheten i Köping.

Detta gör vi genom att:
o Polisen lovar att arbeta med ordnings- och trygghetsfrågor i Köpings centrum

genom polisiär närvaro och synlighet.
o Polisen lovar att vid minst fem tillfÌillen genomftira trygghetsskapande åtgärder i

Köpings centrum genom riktade polisiåira insatser innefattande fotpatrullering,
ftirstärkt med polisvolontäruppdrag.

o Polisen lovar att utftira trafiksäkerhetsinsatser på de platser i kommunen som i
medborgardialogerna särskilt utpekats som otrygga ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Detta gäller även platser utanfür Köpings tätort.

o Köpings kommun lovar att arbetamed att skapa tryggare belysning i den

offentliga miljön. En översyn av belysningen i Köpings centrum ska ske enligt
Köpings kommuns belysningsprogram. Belysningen ska fürstärkas på 10 platser
där gang- och cykeltrafiken korsar starkt trafikerade gator.

o Köpings kommun lovar att under året arbeta ftirebyggande mot cykelstölder.
Kommunen kommer att installera en kameraövervakning av cykelparkeringen på

stationsområdet i syfte att ftirebygga cykelstölder på denna särskilt utsatta plats.

Gemensamt löfte 2016
o Köpings kommun och polisen lovar att under året gemensamt genomftjra en

kartläggning gällande bostadsområdet Nygård ftir att under 2017 arbeta med ett
trygghetsskapande projekt i området.

Medborgarlöftena ska gälla for 2016.

Köping 2016-03-17

3d,^\ h[[,tJ--
Bj*n Wilhelmsson

Lokalpolisområdeschef
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0221-251 40
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Olle Emanuelsson

Kommunchef

Kommunstyrelsen

Kommunikationspol¡cy för Köpings kommun
Stadskansliet har under en tid arbetatmed framtagande av en kommunikationspo-
licy ftir kommunen eftersom dettaar något vi saknar.

Kommunikationspolicyn ska ge vägledning i att bedriva ett strategiskt kommuni-
kationsarbete für attpâbästa sätt fullgöra det demokratiska uppdraget och stödja
ftirverkligandet av den bild vi vill ftirmedla. Policyn anger ram¿rna - hur och var-
ftir kommunen ska kommunicera, kommunikationens roll samt ansvarsfürdelning.

X'örslag till beslut

attantaftireliggande ftirslag till kommunikationspolicy ftir Köpings kommun.

Datum
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Postadress
Köpings kommun
731 85 KÖping

Bes0ksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

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

Org. nr
212000-21140221-251 31
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Syfte och inledning
Köpings kommuns ska kännetecknas av öppenhet och transparens. Som en offentlig
och demokratisk organisation, samt som arbetsgivare, ska Köpings kommun skapa
respektfulla relationer samt uppmana till dialog. Det innebär att vi ska vara proaktiva
i vårt informations- och kommunikationsarbete.

Köpings kommuns kommunikationspolicy ska ge vägledning i att bedriva ett
strategiskt, kommunikationsarbete fÌjr att på bästa sätt fullgöra det demokratiska
uppdraget och stödja ftirverkligandet av våra mål samt av den bild vi vill ftjrmedla.
Kommunikationspolicyn anger ramarna - hur och varftir kommunen ska
kommunicera, kommunikationens roll och ansvarsfürdelning.

Hur vi kommunicerar och löser våra uppgifter påverkar omvärldens bild av Köpings
kommun. Vi är alla kommunens ansikte utåt. Alla medarbetare har därftir ett
kommunikativt ansvar attvaragoda representanter fiir kommunen och våra respektive
verksamhetsområden.

Kommunikationens roll

Kommunikation är ett strategiskt verktyg och behöver vara integrerat på ett
systematiskt sätt i alla processer och större beslut. Det kommunikativa uppdraget ska
alltid kunna relateras till våra verksamhetsmåI. Detta gäller både ur det
intemkommunikativa och ur det externkommunikativa perspektivet.
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MåI

Utgångspunkten fìir vårt kommunikationsarbete är att vi alla vill, kan och fÌirväntas
vara delaktiga i arbetet med att kommunicera med medarbetare, medborgare,
fÌiretagare, besökare och andra som har ett intresse av aftfa kunskap om vår
verksamhet och vår kommun.

När vi kommunicerar ska vi alltid ta hänsyn till mottagarens kunskaper, behov och
vilka kommunikationskanaler som är lämpliga fìir ändamålet. Tydlig kommunikation
medftir att mottagaren ftirstår innebörden av det som kommuniceras.

Kommunens kommunikation ska vara effektiv, professionell och lättillgänglig och
präglas av tydlighet, objektivitet och saklighet.

lntern kommunikation

Väl fungerande intern kommunikation bidrar till effektivitet, till samhörighet och
ftirståelse für andras arbetsuppgifter. Därftjr är den interna kommunikationen en
fÌjrutsättning fìir en god och effektiv organisation.

Den interna kommunikationen har som mål att medarbetare ska fÌl större fÌirståelse,
och insyn i kommunens olika mål och uppdrag. Kommunikationen ska också bidra
till att stärka kommunens gemensamma identitet. Den ska även bidra till effektivare
processer och underlätta medarbetarnas dagliga arbete.

Chefer har ett särskilt ansvar ftir den interna kommunikationen. Varje enskild
medarbetare ansvarar dock själv fÌir att ta del av den information som krävs fìir att
kunna genomfìira ett bra arbete. Det är varje medarbetares skyldighet att aktivt söka
och delge information internt.

Extern kommunikation

Den externa kommunikationen ska stärka ftirutsättningama ftir kommuninvånarna att
delta i den demokratiska processen. Den ska också tydliggöra verksamheternas
uppdrag, skapa intresse, samt visa på en öppenhet. Kommunikationen ska stärka
bilden av oss utifrån våra kärnvärden - trevlig, trovärdig, tillgänglig.

I mötet med kommuninvånare, uppdragsgivare, samverkanspartners och media ska
medarbetare uppfattas som professionella och konsultativa inom respektive
verksamhetsområde.

Massmedia och sociala medier
Bilden som till exempel tidningar, radio, tv och sociala medier fÌirmedlar, inte minst
utifrån en granskande roll, har stor betydelse ftlr hur vi som kommun uppfattas.
Därftir är det viktigt att vi arbetar fiir goda relationer, med målet att ge en så korrekt
bild av vår verksamhet som möjligt.

Goda relationer med media kräver att vi agerar med öppenhet, snabbhet och med god
tillgänglighet, både inftir händelser samt när vi bemöter händelser som inträffat.
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3T och kommunikation
Det vi kommunicerar ska vara trevligt, trovärdigt och inte minst tillgängligt. Med
tillgänglig kommunikation menas att vi ska vara transperenta och sakliga samt lätta
att fÌirstå och ta del av. Kommunikationen ska utgå från mottagarens behov och vara
anpassad für mottagaren. Detta är särskilt viktigt vid kommunikation med personer

som har särskilda behov. Vår kommunikation ska underlätta ftir alla mottagare att
göra medvetna val och ta del av kommunens service.

Kommunikationsverksamheten utgår från de lagar och regler som finns om begripligt
språk, informationsfrihet, yttrandefrihet, offentlighet, sekretess, diskriminering och
informationsansvar.

Genom attlàta 3T genomsyravâtr kommunikation bidrar vi till att bygga vårt
anseende och stärka kommunens varumärke. Vår kommunikation ska bidra till ett
högt ftirtroende fiir Köpings kommun och till god ftirvaltningskultur, det vill säga en

effektiv verksamhet där tydlig, trovärdig och tillgänglig är centrala begrepp.

5



övergripande regler för kommunikation
Kommunikationen är en integrerad del i verksamheten och är ett medel ftir
organisationen och dess medarbetare att nå målen och möta målgruppernas behov.
Allt vi gör uppfattas av omvärlden, och kommunikation är ett gemensamt ansvar. Vi
är bärare av vår värdegrund och därmed vårt varumärke.

Allmänna regler som gäller för all kommunikation
. Varje medarbetare ansvarar ftir att han eller hon har grundläggande kunskap

om verksamheten.

Kommunikationsaspekten ska beaktas inftir stora beslut. Det innebåir bland
annat att den som ansvarar ftir ett projekt eller föredrar ett beslut också
ansvarar ftir att detta, i konsultation med kommunikationsenheten,
kommuniceras korrekt.

O

a Om det är möjligt ska information lämnas internt innan den lämnas externt.

Kommunikationen ska vara tydlig, det vill säga ha ett begripligt sprfü, en
enkel och strukturerad form och vara anpassad till målgruppen.

Kommunikationen ska vara trovåirdig och korrekt.

Kommunikationen ska vara tillgringlig.

Den grafiska profilen ska ftiljas i all kommunikation oavsett avsändare och
kanal.

Regler som gäller för intern information
. Intranätet ar huvudkanal ftir intern information.

Intranätets projekt- och arbetsgrupper åir huvudkanal ftir hantering av
arbetsmaterial mellan medarbetare som ingår i specifika avgränsade projekt
och arbeten.

E-post åir ett komplement vid snabb information eller vid information till
tillfÌilliga grupper av medarbetare.

Möten är huvudkanal ftir samverkan och dialog, till och från chefer, och
mellan medarbetare.

Alla medarbetare har ett ansvar att ta del av och dela med sig av information.

a

I

a

a

a

a

a
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Regler som gäller för övergripande extern kommunikation
. Kommunikationsansvarig ansvarar ftir att i samråd med ftirvaltningschefer

specificera prioriterade externa målgrupper.

Kommunikationsansvarig avgör vilka kanaler som bör användas vid kontakt
med prioriterade externa målgrupper vid kommungemensam kommunikation.

Respektive nåimnd bestämmer efter samråd med kommunikationsansvarig om
konton für sociala medier.

Respektive ftirvaltningschef bestämmer i samråd med
kommunikationsansvarig ftir domäner eller publikationer i kommunens
namn.

Kommunchef, ftirvaltningschef eller delegerad, uttalar sig om frågor på
tjänstemannanivå som faller inom verksamhetsområdet eller enligt uppdrag

Kommunikationsenheten ska kontaktas infür mediekontakter där det är
möjligt, annars så snart det går.

Medarbetare som, inom ramen ftir sin anställning, önskar delta i debatt eller
på annat sätt representera kommunens åsikter i externa medier fär göra det
efter dialog med chef. Chefen ansvarar ftir att kommunikationsansvarig far
k¿innedom om medarbetarens deltagande i medial.

a

a

a

a

a

t 
Som privaçerson står det däremot var och en fritt att uttala sig i

ge massmedier upplysningar utan att ens identitet ska bli röjd för
egen sak. Man har dessutom via meddelarskyddet rätt att
någon annan.

7
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Kommunikationsenhetens ansvar och uppgifter
Kommunikationsenheten har det övergripande ansvaret att driva och stödja
utvecklingen av kommunikationsarbetet i kommunen. Kommunikationsenheten är
kommunledningens stöd i arbetet med att uppnå fastställda mål och skapa fÌirtroende.
De ansvarar också fÌir att de riktlinjer som finns inom området är kända och ftiljs av
hela organisationen samt hålls uppdaterade.

Kommunikationsenheten ansvarar för
l. samordning av kommunövergripande redaktionella insatser och

kommunikation när det gäller budskap, tillgänglighet och likvärdighet i
struktur, form och rubriksättning.

2. coachning och strategiskt ledningsstöd till chefer i kommunikationsfrågor.

3. planering, identifiering av behov och att leda utbildningar inom
kommunikationsområdet.

4. ledning av kommunens kommunikationsarbete vid kris.

5. att planera och ge råd och stöd gällande kommunikationsplanering,
budskapshantering, kommunikationsmetode r, kanalv al, strategier,
målgruppsanpassning och målgruppsanalyser kring viktiga frågor och större
projekt.

6. attvara ett kommunikatiW stöd vid större mediakontakter

7. utvärdering och uppftiljning av utvalda kommunikationsinsatser.

8. omvärldsbevakning, bevaka trender och bedöma om, och hur, de kan påverka
organisationen.

8



Lagstiftning inom området
Tryckf ri hetsförord n in gen och offentl ig hets- och sekretesslagen
Alla handlingar som kommit in till, eller upprättats av, myndigheten är allmänna och
offentliga, med undantag ftir handlingar som faller under sekretess.

Förvaltningslagen
Enligt lagenãr kommunen skyldig att ge allmänheten god kunskap om hur
kommunen styrs och vilka möjligheter som finns att påverka ftire beslut. Kommunen
ska även lämna upplysning, vägledning och råd i frågor som rör kommunens
verksamhetsområde.

Meddelarskyddet
Det står var och en fritt att meddela uppgifter i någon fräga. Kommunen fÌir inte
undersöka vem som har lämnat ut information till massmedia eller vem som frågar
efter offentliga uppgifter.

Upphovsrättslagen
Alla texter och bilder har upphovsrättsligt skydd, både ideellt och ekonomiskt.

Personuppgiftslagen
Skyddar människors personliga integritet mot behandling av personuppgifter.

Diskrimineringslagen
Samtliga diskrimineringsgrunder ska beaktas vid kommunens kommunikation.

Språklagen
I denna lag finns bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken
och det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även bestämmelser om det
allmännas ansvar fÌir att den enskilde ges tillgång till språk samt om språkanvändning
i offentlig verksamhet och i internationella sammanhang. Myndighetstexter ska vara
skrivna på ett vårdat, enkelt och begripligt språk.

O Köpings kommun

Policyn skriven av:
Karina Johansson, [Klicka här och skriv datum]

Antagen av:

[Klicka håir och skriv nämnd, datum och $]

Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se
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Medborgarförslag

Olle Emanuelsson
kommunchef

Datum

20t6-03-23

Kajsa Landström
kommunsekreterare

Medborgarförslag lnlämnad Remitterad till

Samordna BVC, MVC och en
kommunal ftirskola.

I<F maJ2012 AU 120814: stadskansliet.

Turistiskt entreprenörskapsproj ekt. KF sep 2014 AU 1 41021 : stadskansliet

Döp om Zigenabacken. KF nov 2014 AU 141216: stadsarkitekt-
kontoret

Konsertlokal i Köping. KF mar 2015 AU 1 50421: stadskansliet

Slingrande cykelbana. KF nov 2015 AU 15 1215: stadskansliet
(KBAB)

Utöka verksamheten "hundgruppen" KF jan 2016 AU 160209: vård- och
omsorgsnämnden.

"Kompis Sverige" KF jan 2016 AU 160209: social- och
arbetsmarknadsnämnden

Samhällsinformation via mail KF jan 2016 AU | 60209: stadskansliet

Okad sfüerhet i trafiken, trafikljus +
rondell

KF feb 2016 AU 160322: tekniska kontoret.
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2.

Sammanfattning
Vi har av revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF) fått i uppdrag att över-

siktligt granska årsredovisningen per 2015-12-31.

Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KLl bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt
med de mål som fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat (9 a $). Revisorernas uttalande avges i
revisorernas bedömning av årsredovisningen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen för att ge revisorerna underlag för sin bedömning.

Resultatet enligt årsredovisningen är ftirenligt med det fastställda finansiella målet. Det samlade

uttalandet från VMKF om måluppfyllelse fînns beskrivet i årsredovisningen och motsvarar därmed

lagens krav. Redevisningen av måluppfyllelse av respektive verksamhetsmål är tydlig och bra men

vi saknar dock en sammanfattning och kommentar avseende den totala måluppfyllelsen.

Förbundets resultat för 2015 uppgår till -l 600 TSEK varav Renhållningen står ftir -2 120 TSEK
och Slamverksamheten för +87 TSEK. Vissa av verksamheterna redovisar överskott medan andra

visar stora underskott och awikelser mot budget. Förbundet bör se över hur man hanterar

kostnadsutvecklingen i verksamheterna och ha en ändamålsenlig verksamhetsuppföljning, som kan

uppmärksamma onödiga kostnadspådrivande orsaker tidigare, ftir att i framtiden undvika att det

inträffar igen.

Vi bedömer ott l/cistra Mcilardalens Kommunalþrbund per 2015-12-31 lever upp till kommunal-
lagens krav på en ekonomi i balans och att resultatet dr förenligt med de finansiella mål om god
ekonomisk hushållning somfoljs upp i årsredovisningen.

Vi bedömer att årsredovisningen i all vdsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksam-

hetens finansiering och den ekonomìska stdllningen.

Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt vasentligt uppfyller lcraven på rdttvisande rcikenska-
per och cir upprc)ttad enligt god redovisningssed.

Bakgrund
Vi har av revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund fått i uppdrag att översiktligt granska

årsredovisningen per 2015-12-31. Uppdraget ingår i revisionsplanen för åtr 2015. Kommu-
nalförbundet är gemensamt för kommunema Köping, Arboga, Kungsör och Surahammar.

Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och överlämna vården av kommunala
angelägenheter till sådana forbund. Om inget annat sägs i kommunallagen gäller denna i tillämpliga
delar (KL 3 kap20 - 21 $$).

@ 2016 KPMG AB, a Swed¡sh l¡mited l¡abil¡ty æmpany
and a member f¡rm of the KPMG network of independent member flrms

åfi¡l¡ated with KPMG lntematjonal, a Sw¡ss cooperative. All rights reserved.
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Förbundets revisorer ska enligt 9 kap KL2 bedöma om resultatet i årsredovisningen är ftirenligt
med de mål som fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutat (9 a $). Revisorerna uttalanden avges

i revisorernas bedömning av årsredovisningen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen ftir att ge revisorema underlag för sin bedömning.

3. Syfte
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med
kommunallagen, kommunal redovisningslag och god redovisningssed i kommuner och landsting.
Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas uttalande beträffande
årsredovisningen.

Avgränsning
Granskningen omfattar årsredovisningen 201 5 -12-3 7.

Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av direk-
tionens finansiella mål och verksamhetsmål ftir god ekonomisk hushållning.

Vår granskning har varit inriktad pâ att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade) i
årsredovisningen. I vår granskning ingår inte primärt att granska den intema kontrollen över
förbundets kostnader och intäkter.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.

Revisionskriterier
Vi kommer att bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt fttljer

o Kommunallag och kommunal redovisningslag

o God redovisningssed, definierad av Rådet ftir Kommunal Redovisning, RKR, och Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL

o Interna regelverk och instruktioner

e Direktionsbeslut

Vi kommer vidare att bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål förbunds-
direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

O2016 KPMG AB, a Swêdish l¡mited l¡ab¡l¡ty æmpany
and a membor fim of the KPMG network of independent membêr firms

affiliated w¡th KPMG lntemational, a Sw¡ss cooperat¡ve. All rights rêserued.
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6. Ansvarig
Granskningen avser VMKF:s arsredovisning som enligt 8 kap 20 a $ KL ska behandlas av

kommunfullmäktige i respektive kommun.

7. Metod
Granskningen har genomförts genom:

a

a

a

Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive årsredovisningen

Intervjuer med berörda tjänstemän

Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma

om resultatet är fürenligt med de beslutade målen

Stickprovsvis granskat specifikationema till årsredovisningen med tillhörande underlag ftir
avstämning och verifiering av väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som underlag

för bedömning av finansiella målen.

Översiktlig analys av resultaträkningen

a

a

8.

Granskningen har utfÌirts enligt god revisionssed. Det innebär att granskningen planerats och
genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om
årsredovisningen i allt våisentligt ger en rätfvisande bild. Med rättvisande bild menas att

årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar
på ett sätt som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att bedöma
ett urval av underlagen ftir den information som ingår i årsredovisningen. Då vår granskning därftir
inte varit fullständig utesluter den inte alt andra än här framfiirda felaktigheter kan förekomma.

Projektorganisation
Granskningen har genomftirts av Martin Ingberg, auktoriserad revisor, Sofia Landås,

kommunrevisor, och Elisabeth Innala, kommunrevisor.

Årsredovisningen

Allmän bedömning

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en råtttvisande bild av kommunalförbundets
resultat och ställning. Årsredovisningen har i allt väsentligt upprättats i enlighet med den

kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi anser att årsredovisningen i allt väsentligt foljer lag och god redovisningssed.

9.

9.1

4
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9.2 Om efterlevnaden av gällande redovisningsrekommendationer

I årsredovisningen anges under avsnittet "Redovisningsprinciper" att redovisningen skett enligt god
kommunal redovisningssed med vilket avses i överensstämmelse med lagen om kommunal
redovisning och Rådet för kommunal redovisnings (RKR:s) rekommendationer.

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer genom översiktlig
avstämning av kommunalförbundets årsredovisning mot RKR:s gällande rekommendationer.
Baserat på detta och väsentlighetsprincipen är vår bedömning att kommunalförbundet i huvudsak
efterlever rekommendationerna.

10. Bedömning av finansiella mål och verksamhetsmål

10.1 Bakgrund

Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verk-
samhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige (förbundsdirektionen) beslutade
målen.

10.2 Finansiella mål

Av årsredovisningen framgår VMKF:s bedömning av måluppfyllelsen som följer:

Resultøtmcil om 50 kkr i överskott pci årsbasis:

VMKF:s bedömning: Målet uppfulls (grön prick under avsnittet ekonomisk analys, sid. 27)

Verksamhetens aktiviteter som är kopplat till de finansiella målen är att utveckla e-tjänster inom
Administrationen, samt ett effektiviseringsarbete och utbyte av fordon inom Räddningstjänsten.

O 2016 KPMG AB, a Swedish l¡mited liability company
and a member l¡rm of the KP¡rG network of independent member firms

aff¡liated w¡th KPIVG lnternational, a Swiss cooperative. All rights reserued.
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11.1

Kommentar

Resultatet enligt årsredovisningen är ftirenligt med det fastställda finansiella målet. Det samlade
uttalandet från VMKF om måluppfyllelse finns beskrivet i årsredovisningen och motsvarar därmed
lagens krav.

Vi bedömer att VMKF per 2015-12-31 lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans,
och att resultatet är förenligt med de finansiella mål om god ekonomisk hushållning som följs upp
i årsredovisningen.

10.3 Verksamhetsmål

Kommunalförbundet har liksom föregående år redovisat måluppffllelsen genom att markera målen
med grön, gul, röd eller vit symbol. Detta ger en tydlig överblick över måluppfyllelse för respektive
mål. I årsredovisningen finns också en tydlig beskrivning av vad respektive ftirg i måluppfyllelsen
innebär.

Vi saknar dock en samlad bedömning av måluppfyllelsen i ftirvaltningsberättelsen som utgår från
och sammanfattar respektive verksamhets övergripande mål. Vår uppföljning av
kommunalfcirbundets samlade målavstämning har därför inte varit möjlig att genomföra.

11. Årsredovisningen i övrigt

Fö rvaltnin gsberättelsen

Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.
,A.rsredovisningen de senaste åren utvecklats med tydligare rubriker per sida som är kopplade till
innehållsftirteckningen. Vi bedömer dock att ftirvaltningsberättelsens översikt och upplysningar
kan utvecklas ytterligare genom at| tydliggöra gränsen mellan ftirvaltningsberättelse,
resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning, se kommunal redovisningslag 3kap2 $. Denna
notering kvarstår från föregående år. Det finns tyvarr ingen samlad rubrik för
förvaltningsberättelse och det framgår därmed inte tydligt vilka delar som ingår i denna.

Ett ñrtydligande enligt ovan skulle ge en bättre överblick över förbundets verksamheter och

samlade redovisning av resultat och verksamhet. Under rubrik förvaltningsberättelse kan med
fördel lämnas en kortare information om förbundets verksamheter och delarna i
förvaltningsberättelsen.

ll.2 Balanskravet

tl.2.l Gällande regler

I KL finns de gällande reglerna om balanskavet, vilket innebåir att förbundets löpande intäkter ska
överstiga de löpande kostnadema. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL
regleras inom tre år. I KL stadgas även att förbundet ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket
får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna
enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundets ekonomi.

@ 2016 KPMG AB, a Swedish limited l¡abìlity æmpany
and a member f¡rm of the KPMG nêtwork of ¡ndependent member fms

aff¡liated with KPMG lnternat¡onal, ã Swiss coopêrative. All rights reseryed.
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[t.2.2

Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat.

Exempel på där synnerliga skäl kan anses föreligga är när förbundet medvetet och tydligt gjort
avsättningar och byggt upp ett avseväft eget kapital för att möta framtida kostnadsökningar eller

intäktsminskningar, eller vid reavinst/-förluster.

Balanskravet i årsredovisningen

Av årsredovisningen, under avsnittet "Ekonomisk uppföljning" med rubriken "Balanskavsutred-
ning" framgår att resultatet för 2015 uppfyller det krav som ställs for att kommunalförbundet ska

ha en gocl ekonomisk hushållning. Balanskravsresultatet uppgår Till + 433 TSEK.

Kommentqr

Det samlade resultatet uppfyller lagstiftarens kav om att verksamheten ska redovisa ett resultat i

balans, efter justeringar av reavinster/-förluster och taxeverksamhet. Kommunalförbundet har

sedan flera år tillbaka resultatregleringsfonder avseende verksamheterna för renhållning och slam

som enligt lag ska särredovisas (enligt självkostnadsprincipen i Lag om allmänna vattentjänster).

Förbundet har valt att reglera detta som enjämförelsestörande post i balanskravsutredningen.

Flera verksamheter redovisar negativa avvikelser mot budget. Framförallt gäller det renhållningen

och löneavdelningen, vilket nämns vidare under avsnitt 11.3. Denna situation är inte hållbar och

den har försämrats ytterligare med större underskott än föregående år. Åtgarder måste vidtas av

förbundsdirektionen för att motverka a|t detta upprepas igen.

O 2016 KPI\¡G AB, a Swedish limited liability æmpany
and a member fìrm of the KPIVIG network of independent member firms

atfiliated w¡th KPI\4G lnternat¡onal, a Swlss cooperative. All rights reserved.
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Årets resultat enligt resultaträkningen (TSEIQ

Avgår

realisationsvinstery'förluster

Årets resultat efter balanskravsiusteringar

Exkludering av resultatutjämningsreserv
-Resultatregleringsfond taxeverksa mhet ren h ållning

-Resu ltatregleringsfond taxeverksamhet slam

Ârets balanskravsresultat

-1600

Förbundets balansliravsutredning

-/*o
-1600

+ 2720
-87

+ 433



11.3 Resultaträkning

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämftirelse föt âtt 2013 - 2015

Kommunalftirbund:

i TSEK

Verksamhetens nettokostnader

varav j åimÍìirelsestö¡ande

Förcindring i % jdmfört med

f)regående år (exkl

jämfi)relsestörande)

Kommunbidrag
Fördndring i % jdmf)rt med

föregående år
Finansnetto
Resultat

2015

-48 670 -46 435

49 370
5,9%

47 492

-650
4,8%
-686

371

2014 2013

-41 963
1 904

45 336

-2240
I 13350

Verksamhetens nettokostnad inkl
finansnetto i relation till
skatteintäkfer och 99% 98o/o 97%

Kommentarer
Förbundets resultat ftir 2015 uppgår till -1 600 TSEK varav renhållningen står ftir -2 I20 TSEK

och slamverksamheten för +87 TSEK.

Renhållningens underskott tillsammans med Löneavdelningens underskott om 390 TSEK är de

awikelser mot budget som sticker ut. Förbundet bör se över hur man hanterar kostnadsutvecklingen

i verksamheterna och ha en verksamhetsuppföljning, som kan uppmärksamma onödiga

kostnadspådrivande orsaker tidigare, för att i framtiden undvika att det inträffar igen.

Ä,rets resultat är markant försämrat jämfört med samma period föregående år. Jämftirt med

föregående år ökar nettokostnaderna med 8,1 o/o medan kommunbidraget inte ökar i samma takt.

Beträffande förbundets förutsättningar att uppnå balanskravet se avsnitt I 1.2.

Vi bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets resultat och att

noter finns i tillräcklig omfattning.

@ 201ô KPMG AB, a Swedish limitêd liabil¡ty æmpany
and a member f¡rm of the KPMG network of independ€nt member f¡rms

affil¡ated with KPMG lnternational, a Sw¡ss æoperative. All rjghts rese¡'vêd.
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11.s

Balansräkning

Nedan redovisas en översiktlig ekonomisk jämftirelse för år 2013-12-31 -2015-12-31

B i TSEK 2014 2013

Balansomslutning
Redovisat eget kapital
Soliditet redovisad
Omsättningstil lgångar

Koftfristiga skulder

Balanslikviditet

80 700

t4 243

18%
41 556

33 784
123%

80 671

t9 252

24%
43 658

31 545

138%

Till samtliga balansposter har huvudboksbilagor och specifikationer upprättats. Inga väsentliga
noteringar finns att beakta.

Kommentar

Sammantaget bedömer vi att dokumentationen av bokslutet i form av avstämning av balansräk-
ningens poster är av god kvalitet.

Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar, avsättningar,
skulder och eget kapital.

Vi bedömer också att tillgångarna, avsättningarna och skulderna i allt väsentligt existerar, är full-
ständigt redovisade, rätt periodiserade och värderats enligt principerna i KRL.

Balansräkningen är uppställd enligt KRL, omfattar tillräckliga noter och bilagor/specifikationer
finns i tillräcklig omfattning.

Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar har finansierats samt hur de har
inverkat på verksamhetens likvida ställning.

Kommunalförbundet har vid årets slut ett negativt kassaflöde om 3,0 MSEK som främst beror på

investeringar i materiella anläggningstillgångar.

Kommentar

Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar förbundets finansiering och investeringar. Vi har inte
närmare granskat bakomliggande underlag till kassafl ödesanalysen.

@ 2016 KPMG AB, a Swedish l¡mited liability æmpany
and a memberf¡m of the KPMG network of independent membêr f¡rms

afüliated with KPMG lnternaüonal, a Swiss cooperat¡ve. All rights reserved.
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11.6 Ovrigt

Under avsnittet Redovisningsprinciper saknas det en upplysning om hur kommunalförbundet

hanterar leasing i redovisningen. Vi rekommenderar därför fÕrbundet att de i arbetet med

årsredovisningen säkerställer att de följer alla normerande regler som de berörs av och lämnar

upplysning där så krävs.

KPMG, dag som ovan

Martin Ingberg
Auktoriserad revisor

Sara Linge
C ertifi er ad kommunal revis or

@ 2016 KPMG AB, a Swedish limited llãbil¡ty æmpany
ând a member f¡rm ofthê KPMG network of lndependent member frms

afflliated w¡th KPMG lntemat¡onal, a Swlss cooperat¡ve. All rights reservod.
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Västra Mälardalens
Kommunalförbund

-

För yttrande:
För kännedom

Direktionen
Komm unfullmä ktige Arboga

Kommunfullmäktige Köping

Komm unfullmä ktige Kungsör

Kommunfullmäktige Surahammar

Revisionens granskning av intern kontroll

Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund har gett KPMG i uppdrag att granska

hur kommunalförbundets arbete med den interna kontrollen bedrivs. Uppdraget ingår i

revisionsplanen för år 2015.

Syftet med granskningen har varit att göra en övergripande bedömning av om den interna

kontrollen är tillräcklig och ändamålsenlig.

Vår samlade bedömning är att förbundets formella regler gällande intern kontroll är

ändamålsenliga. Om reglerna skulle tillämpas fullt ut skulle det enligt vår bedömning
således finnas goda förutsättningar för en väl fungerande process kring uppföljningen av

den interna kontrollen inom förbundet. Granskningen visar dock att reglementet, enligtvår
bedömning, inte följs vad gäller genomförande av risk- och väsentlighetsanalyser som

grund för prioritering av kontrollområden. Vi bedömer att processen som beskrivits

gällande administrationens sätt att välja ut kontrollområden ska kompletteras med en risk-

och väsentlighetsanalys som möjliggör en prioritering av inventerade kontrollområden.
Vidare bedömer vi att analysen och prioriteringen av kontrollområden ska dokumenteras.

När det gäller rapportering av resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till
medlemskommunerna konstaterar vi att detta uppges ske genom att respektive

medlemskommun tillställs direktionens protokoll. Mot den bakgrunden menar vi att
medlemskommunerna bör ta ställning till om nuvarande rutiner säkerställer att respektive

kommunstyrelse får tillräcklig information om den interna kontrollen inom förbundet för
att kunna ta sitt ansvar för uppsikten över förbundet i enlighet med kommunallagen 6 kap 1

5.
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Vidare bedömer vi att det av direktionens protokoll ska framgå att resultatet av

uppföljningen av den interna kontrollen, i enlighet med reglementet, rapporteras till
medlemskommunerna och revisorerna. Så länge detta inte framgår har det i formell rnening

inte skett någon rapportering.

Revisorerna emotser direktionens yttrande senast den 29 april

För rna

rs m nsen

Revisor, Kungsör Surahammar

Bo Ni Revisor ej utsedd

Revisor, ArbogaRevisor, Köping
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1.1

tM
Västrs Mä lardalens Kommu n alför bu nd

Granskning av intern kontroll
20 I 6-02-05

Sammanfattning
Vi har av revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund fått i uppdrag att granska hur
kommunalförbundets arbete med den interna kontrollen bedrivs. Uppdraget ingår i revisionsplanen
för år 2015.

Svar på revisionsfrågorna

Utifrån denna gransknings revisionsfrågor konstaterar vi följande.

Finns det styrdokument som definierar intem kontroll, och finns det system och rutiner för
en tillfredsstäl1ande intern kontroll?

Det finns styrdokument som definierar intern kontroll. De system och rutiner ftir intern kontroll
som beskrivs i direktionens styrdokument ger goda förutsättningar för en tillfredsställande intern
kontroll. Huruvida gällande system och rutiner fullt ut följs har vi inte granskat. Därav kan vi inte
uttala oss om i vilken utsträckning den interna kontrollen i praktiken är ändamålsenlig. Se stycke

9.1 för mer information.

Har val av kontrollområden gjorts utifrån en risk- och väsentlighetsanalys inför att 2016

års interkontrollplan fastställts?

a

Vår bedömning är att valet av kontrollområden 2016 inte har gjorts utifrån en risk- och

väsentlighetsanalys som uppfyller de krav som ställs i reglementet. Det finns heller ingen

dokumentation som visar hur valet och prioriteringen av kontrollområden skett. Därmed inte sagt

att valet av kontrollområden inte har föregåtts av någon analys över huvud taget. Valet av

kontrollområden som avser administrationen har enligt uppgift föregåtts av en analys och

diskussion i administrationens ledningsgrupp. Den process som beskrivits behöver dock
kompletteras på vissa punkter för att, enligt vår bedömning, uppfylla reglementet för intern kontroll.
Se stycke 9.2 för mer information.

Har resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen 2015 rapporterats till
medlemskommunerna?

a

a

Rapportering av resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen 2015 rapporterades till
direktionen 2015-12-01. Rapportering till medlemskommunerna har enligt uppgift skett i det

avseendet att medlemskommunerna tillställs direktionens protokoll. Av direktionens protokoll
2015-12-01 framgår dock inte att rapportering till medlemskommunerna har skett i enlighet med

reglementet. Utöver den rapportering som uppges ske genom att medlemskommunerna tillställts
direktionens protokoll har det inte skett någon explicit rapportering gällande den intema kontrollen.
Se stycke 9.3 för mer information.

@ 2016 KPMG AB, a Swedish lim¡ted l¡ability æmpany and a member firm of the
KPMG network of independent member fÌrms afi¡liated with KPIVIG International

Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.



1.2

tM
Vtislra Mtilardalens Kommunafförbund

Granskning av intern kontroll
20 I 6-02-05

Bedömning

Vår samlade bedömning är att förbundets formella regler gällande intern kontroll âr

ändamålsenliga. Om reglerna skulle tillämpas fullt ut skulle det enligt vår bedömning således finnas

goda förutsättningar for en väl fungerande process kring uppföljningen av den interna kontrollen
inom förbundet. Granskningen visar dock att reglementet, enligt vår bedömning, inte följs vad
gäller genomförande av risk- och väsentlighetsanalyser som grund för prioritering av

kontrollområden. Vi menar att processen som beskrivits gällande administrationens sätt att välja ut

kontrollområden bör kompletteras med en risk- och väsentlighetsanalys som möjliggör en

prioritering av inventerade kontrollområden. Det innebär att risk- och väsentlighetsanalysen börjar
med en inventering av potentiella risker/riskområden. Därefter bedöms respektive risk/riskområde
med avseende på sannolikhet och konsekvens. Slutligen sker en prioritering av de

risker/riskområden som fått högst riskvärde. Vidare menar vi att analysen och prioriteringen av

kontrollområden bör dokumenteras.

Eftersom det inte har ingått i granskningen att i övrigt undersöka huruvida reglementet efterlevs

kan vi inte heller göra någon bedömning av i vilken utsträckning den interna kontrollen i övrigt
varit ändamålsenlig utifrån reglementet.

När det gäller rapportering av resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till
medlemskommunerna konstaterar vi att detta uppges ske genom att respektive medlemskommun
tillställs direktionens protokoll. Mot den bakgrunden menar vi att medlemskommunerna bör ta
ställning till om nuvarande rutiner säkerställer att respektive kommunstyrelse får tillräcklig
information om den interna kontrollen inom förbundet för att kunna ta sitt ansvar för uppsikten
över förbundet i enlighet med kommunallagen 6 kap I $.

Vidare menar vi att det av direktionens protokoll bör framgå att resultatet av uppföljningen av den

interna kontrollen, i enlighet med reglementet, rapporteras till medlemskommunerna och

revisorerna. Så länge detta inte framgår har det i formell mening inte skett någon rapportering.

O 2016 KPMG AB, a Swedish lìm¡ted liability æmpany and a member firm of the
KPIVG network of indepêndent member f¡rms affjliated with KPMG Intemational

Cooperat¡ve ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserued.
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tM
Vtistra Mtilardalens Kommunalförbund

Granskning av intern kontroll
20 I 6-02-05

Bakgrund
Vi har av revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund fått i uppdrag att granska hur

kommunalförbundets arbete med den interna kontrollen bedrivs. Uppdraget ingår i revisionsplanen

för år 2015.

Styrelser och nämnders ansvarar för den interna kontrollen enligt KLt 6 kap 7 $

Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamhetema bedrivs i enlighet

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de ftireskrifter som gäller ÍÌir
verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Vidare framgår av KL 9 kap 9 $:

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som loljer av god revisionssed all verksamhet

som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De prövar om verksamheten sköts på

ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är

rätfvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

En vanlig definition av intern kontroll2 är:

Intern kontroll är en process genom vilken kommunens styrelse och nämnder, ledning och annan

personal skaffar sig rimlig säkerhet för att kommunens mål uppnås inom följande områden:

. Ändamålsenlig ochkostnadseffektivverksamhet
¡ Tillforlitlig rapportering och information om verksamheten
o Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

En viktig del av den interna kontrollen är också att ringa in, bedöma och förebygga möjliga risker.

För att ovanstående ska kunna säkerställas behöver den interna kontrollen vara en integrerad del av

det vardagliga arbetet. Intern kontroll bör inte ses som en isolerad aktivitet utan snarare som en

naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i kommunen/kommunalförbundet.

God intem kontroll 'ar vcisentligt för att säkerställa altkommunalförbundets mål inom ovanstående

områden uppnås. Om system och rutiner för den interna kontrollen är otillräckliga finns enriskför
att direktionen inte uppnår målen. Revisorerna i Västra Mälardalens Kommunalförbund bedömer

att denna risk inte är försumbar.

I Kommunallagen 1991 :900

2 Enligt COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) med anpassning ftir den

kommunala verksamheten

@ 2016 KPMG AB, a Swedish l¡m¡ted liab¡lity company and a member f¡rm of the
KPI\4G nêtwork of ìndependent member fìrms affil¡âted with KPMG lnternat¡onal

Cooperât¡ve ("KPMG lnternational'), a Sw¡ss entity. All r¡ghts reserued.
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Vdstra Mälardølens Kommu n alför bu nd

Granskning av intern kontroll
20 I 6-02-05

Syfte
Syftet med granskningen har varit att göra en övergripande bedömning av om den internakontrollen
är tillräcklig och ändamålsenlig.

Vi har därför granskat om

det finns styrdokument som definierar intem kontroll, samt om det finns system och rutiner
för en tillfredsställande intern kontroll

val av kontrollområden har gjorts utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning inför att 2016
års interkontrollplan fastställts.

resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen 2015 rapporterats till
medlemskommunerna.

Avgränsning
Granskningen omfattar uppföljning av 2015 års interna kontroll samt plan for 2016 års interna
kontroll.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om direktionens interna kontroll uppfyller

r Kommunallagen (6 kap 7 g)

o Av direktionen fastställt reglemente för intern kontroll med tillhörande
tillämpningsanvi sningar

. Övriga tillämpbara intema regelverk, policys och beslut fattade i medlemskommunernas
fullmäktigeförsamlingar

Ansvarig nämnd
Granskningen avser direktionen i Västra Mälardalens Kommunalförbund. Rapporten har

saklighetsgranskats av administrativ chef och räddningschef.

Metod
Granskningen har genomförts genom:

. granskning av direktionens internkontrollplaner fcjr 2015 och2016.

. granskning av direktionens protokoll avseende rapportering av intem kontroll 2015 och beslut
om intern kontroll 2016.

o avstämning med berörda tjänstemän.

O 2016 KPMG AB, a Swed¡sh limitêd l¡abil¡ty æmpany and a memberf¡rm of the
KPMG network of indopêndent member flms afiil¡ated with KPMG lnternat¡onal

Cooperatìve ('KPMG lnternational"), a Swiss ent¡ty. All rights reseryed.
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8.

9.

9.1

9.2

Vtistra Mälardalens Kommunolförbund
Granskning av intern kontroll

20 I 6-02-05

Projektorganisation
Granskningen har genomfcirts av Andreas Wendin, konsult, under ledning av Sara Linge, certifierad
kommunal yrkesrevisor.

Resultat
Kommunalförbundet är organiserat med två chefer på "samma nivå" som har ansvaret för varsin
organisation inom fcirbundet. De två organisationerna är Administration och Räddningstjänst.

Ingen av de två cheferna uppges ha huvudansvaret för gemensamma processer. Således finns det

ingen utsedd tjänsteman som har ett övergripande ansvar för hela processen king uppföljningen av

den interna kontrollen inom förbundet.

Styrdokument gällande intern kontroll
I Västra Mälardalens Kommunalförbund finns dokumentet Regler för intern kontroll vid VMKF,
daleraf 2013-11-26. Som en bilaga till dessa regler finns Reglemente för intern kontroll med
tillhörande tillämpningsanvisningar.

I reglementet definieras intern kontroll på det sätt vi beskrivit i bakgrunden ovan. Denna definition
är hämtad från COSO (Committee of SponsoringOrganizations of the Treadway Commission) och

är den inom offentlig sektor vanligast förekommande defìnitionen av intern kontroll.

Utifrån denna definition beskrivs vilket ansvar som åvilar direktionen samt olika personalkategorier
inom kommunalförbundet. Vidare beskrivs de system och rutiner för intem kontroll som är gällande

i kommunalförbundet.

Kommentører

Enligt vår bedömning är kommunalförbundets styrdokument kring intern kontroll ändamålsenliga

utifrån direktionens ansvar i enlighet med kommunallagen. Vi har i denna översiktliga granskning
inte fullt ut granskat huruvida direktionen uppfyller samtliga delar av reglema, reglementet och de

tillhörande tillämpningsföreskrifterna. Det har dock ingått i vår granskning att undersöka i vilken
utsträckning risk- och väsentlighetsanalyser, i enlighet med reglementet och

tillämpningsföreskifterna,legal till grund för valet av kontrollområden. Detta beskrivs närmare i
stycke 9.2 nedan.

Uppfüljning av intern kontroll
Enligt reglementet är direktionen skyldig att "löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom
verksamhetsområdet. Direktionen ska som grund för styrningen, genomföra riskbedömningar för
verksamheten." Av tillämpningsanvisningarna framgår att en risk- och väsentlighetsanalys ska
göras "som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet."

I internkontrollplanen avseende 2076 finns en kolumn benämnd "Risk- och

väsentlighetsbedömningar". För de utvalda granskningsområdena beskrivs i denna kolumn vilken

O 2016 KPMG AB, a Swedish limited liability æmpany and a member f¡rm of the
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG lnternâtional

Cooperat¡ve ("KPMG lnternational"), a Sw¡ss ent¡ty. All rlghts reserued.
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typ av risk det handlar om. Vilken riskbedömning som faktiskt är gjord framgår emellertid inte.

Följande exempel kan nämnas. I internkontrollplanen för 2016 är ett av kontrollmomenten
"Uppföljning av att nya ramavtal publiceras". Beträffande detta kontrollmoment står det i
kolumnen för risk- och väsentlighetsbedömning "Skadeståndsanspråk till följd av avtalsbrott".

2016 ãrs internkontrollplan innehåller tio kontrollmoment. Kontrollansvaret för nio av dessa tio
kontrollmoment ligger på Administration medan kontrollansvaret ligger på Räddningstjänst för ett

av kontrollmomenten.

Nedan redogörs för hur Administration respektive Räddningstjänst jobbat med risk- och

väsentlighetsanalyser avseende de kontrollmoment som respektive organisation har

kontrollansvaret för.

Ädministrationens risk- och väsentlighetsanalys
Vår granskning visar att det inte har förekommit någon risk- och väsentlighetsanalys i form av att
potentiella riskområden bedömts med avseende på sannolikhet och konsekvens. Däremot uppges

processen att ta fram förslag på kontrollmoment gällande administrationen ha pågått under hela

hösten 2015. Det finns ingen dokumentation av denna process men följande beskrivning har givits

av hur administrationen tagit fram forslag på kontrollområden för 2016:

Internkontrollplanen har under hösten 2015 haft en egen punkt på dagordningen på

administrationens ledningsgruppsmöten, vilka äger rum var fiortonde dag. Ledningsgruppen har

diskuterat och analyserat utfallet av uppföljningen av internkontrollen 2015.

Varje avdelningschef fick i uppdrag atl ta med forslag på kontrollmoment till 2016 års

internkontrollplan för aTt pä kommande ledningsgrupper ha ett antal förslag till diskussion.

Uppdraget till chefema var att ta fram florslag avseende såväl interna risker (inom VMKF) som

externa risker (mot medlemskommunerna). Respektive chef har haft ansvar för "sitt område" men

diskussionerna har varit gemensamma för att få in olika perspektiv. Det slutgiltiga förslaget
grundade sig på vad ledningsgruppen anser är viktiga frågor och även vad som antogs vara viktigt
för medlemskommunerna.

Förslaget presenterades sedan för och diskuterades med beredningsutskottet3. Därefter
presenterades förslaget för direktionen som också diskuterade förslaget innan beslut fattades (2015-

t2-07).

Risk- och väsentlighetsbedömningar Räddningstjänst
Inom räddningstjänsten har det inte heller förekommit någon risk- och väsentlighetsanalys i form
av att potentiella riskområden bedömts med avseende på sannolikhet och konsekvens. Vidare
uppges det inte ha förekommit någon motsvarande process som inom administrationen. Man har

helt enkelt bara lämnat ett förslag på kontrollmoment till beredningsutskottet och därefter till
direktionen.

3 Beredningsutskottet består av respektive medlemskommuns kommunstyrelseordftirande

O 2016 KPIMG AB, a Swedish lim¡ted l¡ability æmpany and a member firm of the
KPIVIG nêtwork of ¡ndependent member fims aff¡liated w¡th KPIVG lnternational

Cooperat¡ve ("KPMG lnternational"), a Swiss ent¡ty. All rights reseryed.
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Kommentarer

Av såväl reglerna kring internkontroll som av tillämpningsanvisningarna till reglementet framgår
att en risk- och väsentlighetsanalys ska göras som grund för att kunna prioritera vilka
kontrollmoment som ska följas upp och föras in i internkontrollplanen. I förbundets styrdokument
finns ingen beskrivning av hur denna risk- och väsentlighetsanalys ska gå till. För att analysen, i
enlighet med reglementet, ska kunna utgöra grund för prioritering och uppftiljning av
internkontrollarbetet menar vi dock att den måste innehålla någon form av riskvärdering av
sannolikhet och konsekvens som gör det möjligt att prioritera mellan de inventerade riskområdena.

Som vi fatt det beskrivet for oss sker valet av kontrollområden i stor utsträckning på

tjänstemannanivå. 1jänstemännen tar fram ett förslag på kontrollområden som sedan presenteras

för och diskuteras av beredningsutskottet och därefter direktionen. Vid detta tillÍÌille har politikerna
möjlighet att lâgga till eller ta bort kontrollområden. Men i och med att det inte finns någon

dokumentation från den process som lett fram till tjänstemännens val av kontrollområden finns det
inte heller någon möjlighet för politikernaallta del av de bedömningar och prioriteringar som giotts
inför det slutliga förslaget på kontrollområden.

I sammanhanget vill vi framföra att den process som enligt uppgift lett fram till valet av

kontrollområden inom administrationen tyder på att den intema kontrollen inom forbundet hanteras

på ett ambitiöst sätt, om än inte enligt reglementet. Vi anser att denna process dels bör kompletteras
på så sätt att den uppfyller reglementet, dels bör dokumenteras så att direktionen kan ta del av det

underlag och den prioritering som leder fram till förslaget på kontrollområden.

När det gäller räddningstjänsten anser vi att processen bör se likadan ut som inom administrationen.

Vi anser också att direktionen bör överväga att utse någon som huvudansvarig fcir processen kring
uppföljningen av den interna kontrollen.

Rapportering av genomftird uppfüljning

Reglementets $ 8 lyder "Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med

utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till direktionen i den omfattning som fastställts i
internkontrollplan. Rapportering ska samtidigt ske till förbundets revisorer."

Vid direktionens sammanträde 2015- 12-07 rapporterades resultatet av uppföljningen av den interna
kontrollen 2015.

I vare sig reglementet eller övriga styrdokument framgår någon information om att resultatet av

uppftiljningen av den interna kontrollen ska rapporteras till ftirbundets medlemskommuner. I
praktiken har medlemskommunerna enligt uppgift nåtts av rapporteringen i och med att förbundets
protokoll sänds för kännedom till respektive medlemskommun. Även revisorerna uppges få del av
förbundets protokoll ftir kännedom varvid de fär del av uppföljningen av den interna kontrollen.

Av protokollet framgår emellertid inte att medlemskommunerna och revisorerna fått del av denna
rapportering.

@ 2016 KPMG AB, a Swed¡sh l¡mited liability company and a member f¡rm of the
KPMG network of ¡ndependent member flrms affil¡ated with KPIVIG lnternational

Cooperat¡ve ("KPMG lnternational"), a Swiss entity. All rights reserued.
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Kommentarer

Som framgår ovan finns det i förbundets styrdokument inget krav på att det ska ske någon speciell
rapportering till medlemskommunerna avseende resultatet av uppföljningen av den interna

kontrollen. Däremot får medlemskommunerna del av denna rapportering i och med att de uppges

få del av direktionens protokoll.

Enligt kommunallagen 6 kap 1 $ ska kommunstyrelsen ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs

i kommunalförbund som kommunen är medlem i. Således ligger ansvaret för att informera sig om

kommunalförbundets interna kontroll på kommunstyrelsen i respektive medlemskommun.

Mot bakgrund av ovanstående har inte direktionen något ansvar för att explicit rapportera resultatet

av uppföljningen av den interna kontrollen till respektive medlemskommun. Därav menar vi att

medlemskommunerna bör ta ställning till om nuvarande rutiner säkerställer att respektive

kommunstyrelse får tillräcklig information om den interna kontrollen inom förbundet.

Som framgår ovan går det inte utifrån protokollet att verifiera att rapportering skett till
medlemskommunerna och revisorema i enlighet med reglementet. Även om det finns

administrativa rutiner inom förbundet som i praktiken säkerställer att denna rapportering äger rum

menar vi att det av protokollet bör framgå att medlemskommunerna och revisorerna tillställs
rapporteringen. Om det av protokollet inte går att utläsa att rapporteringen verkligen ägt rum har

det i formell mening inte heller skett någon rapportering.

Med nuvarande ordning går det inte att verifiera att rapporteringen verkligen äger rum med mindre

än att samtliga medlemskommuners kommunstyrelseprotokoll granskas.

KPMG, dag som ovan

Å^,[.^rÑ,n[* \*
Andreas Wendin
Konsult, offentlig s ektor

Linge
Certifierad komm

8
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KOPINGS KOMMUN

Social- och arbetsmarknadsnämnden
Datum

2016-01-24

sAN $ l8
Au$50 Dnr SAN 2015149

Rapportering av ej verksfällda besluf

Verksamhetsutvecklare Maarit Verga har rapporterat till Inspektionen ftir vård och
omsorg angående ej verkståillda beslut ftir kvartal fyra,2015. Nåimnden har inga
beslut som ej verkställts.

Beslut
Social- och arbetsmarknadsnåimnden beslutar

att notera informationen.

Exp. till: Kommunfi¡llmäktige
Diariet

Protokolljusteramas sign Utdragsbestyrkande

NK u* & ø)-e
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Kvartalsrapport

Förualtn i ngwal och rapportörsrppgifte r

Uppgifter om rapportören

Förnamn

Efternamn
Telefon
E-postadress

Blankettinformation
Nummer

't45494940475

Maarit
Verga
+46 022L25538

Val av förvaltning och verksamhetsområden

Förvaltning Social- och arbetsmarknadsförwltningen Köping

Nämndens rapport

Rapporteringen avær följande lvartal

Vaf avår och kr,artal 2Ot5
Valavåroch kr,artal tlL}-gllLz

Finns gynnande bedut som inte verkställts inom 3 månader från bedutsdatum?

SoL AO, äldreomsorg I Ja D Nei

SoL OF, omsorg om personer I Ja I Nej
med fu nktionsnedsättning
SoL lFO, individ- och ! Ja U Nej
familjeomsorg

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3 månader från
datum för avbrott?

SoL Äo, äldreomsorg ! Ja I Nej

SoL OF, omsorg om personer ! Ja ! Nej
med fu nktionsnedsättning
SoL lFO, individ- och E Ja ú Nej
familjeomsorg

Personuppgiftslagen

B ¡ag har granskat ovanstående uppgifter och bekräftar att dessa är rikliga. Jag samtycker

samtidigt till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen

(1998:204). PuL.

lnskickat

2016-02-03 11:24:35

Blan k e ttid ; L45449 494047 5 S¡da 1 av 2 &tu m : 2016-02-03 !Li24:35



+ xöprNcs KoMMUN g t{7Datum

2016-03-29
Dnr

Kommunstyrelsens ordförande
Elizabeth Salomonsson

KÖPIN CS KOMMUN
Staclskanslict

20t6 -03- 2 s

Ordförandebeslut

Uppsägning av hyresavtal för Köpings hamn
Gällande avtal ftir Köpings hamn, mellan Köpings kommun som hyresvärd och
Mälarhamnar AB som hyresgäst av markområden, anläggningar och byggnader i
hamnen, är tecknat den 3 juni 2008.

Stadsarkitektkontoret ftireslår att Köpings kommun säger upp hyresavtalet ftir
villkorsändringar och har für avsikt att återkomma med nya villkor med inriktning
att dessa ska gälla från och med den 1 januari 2017.

Uppsägningen ska göras senast den 3l mars 2016 for att avtalet inte automatiskt
ska ftirlängas.

Då kommunstyrelsens arbetsutskottets sammanträde den29 mars 2016 är inställt,
beslutar undertecknad med stöd av lämnad delegation

att Köpings kommun säger upp hyresavtalet med Mälarhamnar AB gällande
Köpings hamn

(

unstyrelsens ordfü rande

).\í zutblñ Dit

Postadress Besöksadress
Rådhuset

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

lnternet Bankgiro
www.koping.se 991-1215
stadskansliet@koping.se

Org.nr
212000-2114731 85 Köping
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k BYGGKONSUTT
EÍT FOBITAG ! KNSS.ARJPPEN

Pro¡ekt

lnnerstaden I :30, Köping
S:t Olovskolan
Ombyggnad av skola Etapp 2

Uppdrags nr

6-16001

Datum

2016-02-29

3ll3

Förkortning

KA
SE
LR
MA
VG
BJ
JHL
TB
KG
MLU

Protokoll
Sammanträde

Byggmöte nr 3

Närvarande
KariAnttila
Stig Eriksson
Lars Ryström
Magnus Alm
Victor Gunnarsson
Bengt Jonsson
Jan-Håkan Lindström
Tommy Bergqvist
Kristoffer Göransson
Morten Lund

Från

Köpings kommun
KBAB
H.A. Stålbygg AB
H.A. Stålbygg AB
H.A. Stålbygg AB
AB Markentreprenader
Arboga Kungsör Plåt AB
lnfjärdens Värme AB
ACDC Elektro AB
Byggkonsult KNSS AB

Delges

Samtliga deltagare som är registrerade i iBinder

F0rklaring

Protokollets punkter numreras ien löpande nummerserie uppbyggd enligt följande: Första siffran anger
vid vilket möte som punkten första gången togs upp vid. Andra siffran anger vilken kategori som frågan
tillhör (t.ex. 3 för bygghandlingar, 4 för tekniska frågor, 5 för tidplan och resurser osv.).
Om nummerserien består av fyra siffror (förekommer enbart under tekniska frågor) anger tredje siffran
vilket teknikområde som frågan tillhör (t.ex. I för mark, 2 för bygg, 3 för rör osv.).
Sista siffran anges löpande och startar med I vid resp. byggmöte.
Exempel: 2.4.6.3:

o 2 anger att frågan togs upp första gången vid möte 2.
. 4 att frågan är en teknisk fråga.
¡ 6 att frågan handlar om fuKskydd.
. 3 att frågan har löpnummer 3.

Punktema står kvar i protokollen med ursprunglig numrering tills de är lösta, varvid anges t.ex. "Klart vid
möte 2!" Frågan tas då bort från protokollfrån möte nr 3.
På förekommen anledning förtydligas ändringar från föregående protokoll ytterligare genom att
ändringen/kompletteringen markeras med Fet stil.
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Blad nr Antal dâd

2 10

Punkt nr Text Atg avl
Ansvarig

Samtl

3.1

3.1.1

Godkännande av föregående protokoll

Protokollet godkänns utan anmärkning.

Nästa möte

Byggmöten kommer att hållas på byggarbetsplatsen följande tider:

2016-03-14, kl. 14:30, Byggbod Parkrinken AK ansvarar för fika
2016-04-0{ kl. 14:30, Byggbod Parkrinken KG ansvararförfika

3.2

3.2.1

P:\PDOC\2016\06 ProjeKledning\6-16001\Protokoll\Protokoll ByggmÖte O3.docx
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3 10

3.3 Bygghandlingar
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Blad nr

4

3.3.1 Gällande bygghandlingar:

9.1 Administrativaföreskrifterdaterade2OlS-09-25.

9.2 Allmänna förutsättningar.

11.1 Teknisk beskrivning mark upprättad av Mälark AB, daterad
201 5-09-25 med senaste revidering 20 1 5-1 1 -30.

11.2 Byggnadsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-11-30.

11.3 Rumsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-1 1-30.

11.4 Beskrivning röranläggning upprättad av WS Konsult Köping
AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2016-02-09.

PM2 Rör, daterat 2016-02-09

11.5 Beskrivningluftbehandlingsanläggning inkl. styroch
övervakning (bilaga 1-5) upprättad WS Konsult Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-11-30.

11.6 Beskrivning el- och teleinstallationer med bilagor
armaturförteckning och centralspecifikationer upprättad av
SN Elteknik AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering
2015-11-30.

11.7 Rambeskrivning transportsystem upprättad av SN Elteknik
AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.

11.8 Färgsättningsbeskrivning upprättad av Bygg Ark i Köping AB,
daterad 2015-09-25 med senaste revidering 2015-11-30.

11.9 Beskrivning solceller upprättad av Hentec
WS-Energ i konsu lten Mä I a rd a len AB, daterad 20 1 5-09-25
med senaste revidering 201 5-1 I -30.

12.1 Markritningar enligt ritningsförteckning upprättad av Mälark
AB, daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.

Andrings- PM 1-Mark, daterat 2015-11-30

12.2 Arkitektritningarenligtritningsförteckning upprättad av Bygg
Ark i Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering
2016-02-15.

A-PM 1, daterat 2015-11-30

A-PM 2, daterat 2016-02-15

12.3 Konstruktionsritningarenligt ritningsförteckning upprättad av
Byggkonsult KNSS AB, daterad 2015-09-25 med senaste
revide ri ng 201 6-02- 1 2.

Andrings- PM K2, daterat 2015-12-15

Ändrings- PM K3, daterat 2016-02-12

12.4 Ritningarröranläggning enligtritningsförteckning upprättadav
WS Konsult Köping AB, daterad 2015-09-25 med senaste
revidering 201 5-1 1 -30.

PM Rör 1, daterat 2015-11-30.

12.5 Ritningar luftbehandlingsanläggning enligt ritningsförteckning
upprättad av WS Konsult Köping AB, daterad 2015-09-25 med
senaste ändring 201 5-1 1 -30.

Luft PM 1, daterat 2015-11-30.

Antal Had
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Blad nr

5

12.6

13.1

13.2

13.3

13.4

El- och teleritningar enligt ritningsförteckning upprättad av
SN Elteknik AB, daterad 2015-09-25 med senaste revidering
2015-1 1-30.

PM E1 El, daterat 2015-11-30.

Brandskyddsbeskrivning upprättad av Byggkonsult KNSS AB,
daterad 2015-09-25, med senaste revidering 2015-11-30.

Ändrings- PM 81, daterat 2015-11-30.

Mall för arbetsmi ljöplan daterad 201 5-09-25.

Materi a li nventeri ng u pprättad av Beton g borrarg ru p pen,
daterad 2015-09-25. med senaste revidering 2015-11-30.

Kontrollplan PBL upprättad av Byggkonsult KNSS AB,
daterad 2015-09-25.

Geoteknisk undersökning upprättad av VAP VA Projekt AB,
daterad 2015-09-25.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser
NSF 2004:15.

1D06, Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och
närvaroredovisning.

1.3.2

2.3.1

3.4

3.4.1

1.4.1.2

2.4.1.1

2.4.1.2

13.5

13.6

13.7

Samtliga bygghandlingar finns på iBinder och samtliga entreprenörer är
registrerade och har tillgång till dessa.

Tilläggsisolering av fasad ska vara 50 mm. I byggbeskrivning står det 70 mm
tilläggsisolering, MLu kontakta r arkitekt för revidering.

Möte 3:
Klart

Tekniska frågor

Mark

Träd som ligger inom riskzonen att skadas vid entreprenaden förses med skydd

Lönn vid sydöstra gaveln blockerar vägen för intransport till entreprenadområdet.
Lönnen fälls och ersätts med ny.

Möte 3:
Klart

Kallvattenservisen är Ø40 mm. Enligt ritning ska ny kallvattenledning Ø63 mm
dras. Dimension på ny kallvaüenledning ändras till Ø50 mm.

Möte 3:
Klart

Antal Uåd

10

Samtl

MLu

BJ, MLU

BJ

BJ
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2.4.1.3

2.4.',1.4

2.4.1.5

3.4.1.1

3.4.2

1.4.2.1

1.4.2.4

2.4.2.1

3.4.2.1

3.4.2.2

3.4.2.3

3.4.2.4

Blad nr

6

Dagvattenledning från skolan är ritad Ø250 mm vilken ska anslutas i

förbindelsepunkt Ø200 mm. Enligt BJ finns en gammal brunn med utgående
ledning Ø110 mm. Utreds med Tekniska och VS-konstruktör.

Möte 3:
Ny servis för anslutning Ø200 dras av Tekniska kontoret.

Situationsplaner mark och VA i dwg-format skickas till BJ.

Förråd är flyttat.

Möte 3:
Klart

MLu har varit i kontakt med Bergsäker AB angående besiktning inför
sprängningsarbeten. Bergsäker AB kan utföra besiktning senast vll vilket
innebär att sprängningsarbeten kan påbörjas tidigast v12.
MLu kontaktar Grontmij för eventuelltidigare besiktning. KA skickar
kontaktuppgifter till MLu.

Bvgg

Föreskrivna mått på hiss innebär att märklasten höjs till 800 kg eller 10 personer
MLu kontrollerar last med konstruktör och el-konstruktör.

Föreskrivna fönster iA-handlingar kan inte levereras enligt Elite.
LR presenterar fönster från H-fönster Lysekil vilka kan leverera enligt A-
handlingar. Brandklassade fönster kan endast fås med U-värde 1,5.
MLu stämmer av med arkitekt om ok.

Möte 2:
MLu och LR utreder vidare med arkitekt.

Möte 3:
Klart

Oklarheter i materialinventering angående isolering av rörböjar innehållande
asbest. MLu utreder med Betongborrar Gruppen AB.

Möte 3:
Klart

Det finns ett utrymme under befintliga entrétrappan. Troligtvis en rest efter
en tidigare rörreparation.

Pelare på plan 1-3 del 1, ritning K20.1-101 - 301, måttsättning för placering
saknas. MLu kontaktar konstruktör för måttsättning.

Höjd på awäxlingar på plan 3 del3, ritning K20.1-303, kontrolleras mot
installationer. MA och KG samordnar.

Detalj för igengjutning av uppsågad grundplatta ändras. MLu kontaktar
konstruktör.
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Antal blad
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MLu, BJ

MLU

BJ

MLU

MLu

MLU

MLu, LR

MLu

MLu

MA, KG

MA



Antal Uad

10

MLU

CG, KG

MLu

MA

KG

KG

Blad nr

7

Rör

MLu kontrollerar att vattenledningar är projekterade enligt säker
vatteninstallation.

Möte 3:
Klart, utfört enligt PM2 Rör.

Luftbehandling

El- och tele

Eltillser att erforderlig byggström dras fram

Möte 3:
Klart

Eftersom lmtech har hand om brand- och inbrottslarm ifastigheten, fick de
komma ut och stänga av larmen så att rivnings- och demonteringsarbetet
kunde fortskrida.

3.4.5.2 Siemens deltar på byggmöte 4.

3.4.3

2.4.3.1

3.4.4

3.4.4.1

3.4.5

1.4.5.1

3.4.5.1

3.4.6

2.4.6.1

3.5

2.5.1

3.6

3.6.1

3.7

1.7.1

Solceller

Konstru ktören av solceller granskar upphandlad solcellsanläggn ing

Möte 3:
KG skickar underlag till konstruktören för granskning.

Tidplan och resurser

Arbetsstyrka:
3 Mark,6 Riv, I El

Hinder och störningar

Eventuel lt ka n besiktn ingsarbeten inför spräng n in gsarbeten försena
bygget.

Kval itetssäkring/Miljö

Kontrollansvarig PBL är Mats-Ola Bäckwall, Byggkonsult KNSS AB.
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1.7.2 Kontro I lplan är bes lutad av Stadsa rkitektkontoret.
Beslutad kontrollplan enligt PBL finns i iBinder under rubriken bygghandlingar.
Resp. entreprenör upprättar omgående förslag till egenkontrollplaner.
Egenkontrollplanerna ska finnas i pärm på arbetsplatskontoret så att de alltid är
tillgängliga.
Mats-Ola Bäckwall och Stig Eriksson svarar på frågor samt övervakar arbetet
med egen kontrollplanerna.

1.7 .3 MLU utreder brandfrågor i protokollet från tekniska samrådet.

Möte 2:
Svar från brandprojeKör skickas till STARK.

Möte 3:
Klart

Arbetsmiljö

Byggarbetsmiljösamordnare (BAS-U) är Magnus Alm.

1.8.3 Arbetsmiljöplan enligt AFS 1999:3 "Byggnads och anläggningsarbete" ska
upprättas innan byggstart.
Resp. underentreprenör ska i den mån "arbeten med särskild risk" enl. AFS
1999:3 $11 förekommer överlämna föreskrifter härom till BAS U omgående så att
arbetsmiljöplanen kan kompletteras med dessa.

1.8.5 Skyddsronder kommer att hållas var 14:e dag med start v05

3.8

1.8.1

3.9

1.9.1

Ekonomi

ATA-arbeten rapporteras på Atn-rapport enl. entreprenörens standarddokument
ATA-rapporter ska skickas via fråga/svar - funktionen i "Pärmen" till KA och MLu
ATn- arbeten ska regleras fortlöpande.

1.9.2 Beställaren har fakturaadress enligt nedan

Köpings kommun
Box 63
73122 Köping
Ref nr: 831 1 ka1 13

3.10

1.10.1

Allmänna hjälpmedel och allmänna arbeten

MLU skickar underlag till MA och VG för upprättande av APD-plan

Möte 2:
APD-plan ska vara upprättad senast till möte 3.

Möte 3:
APD-plan läggs upp på iBinder.
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1.10.3

2.10.1

2.10.2

Blad nr

I

Byggskylt placeras i slänten i hörnet av byggområdet.

Bygghiss monteras för bl.a. åtkomst till nya fläktrummen på vindsplan

KA kontaktar Tekniska kontoret för tillstånd för entreprenörer att nyttja parkering
vid Pungbovägen.

Möte 3:
Tillstånd beviljat, parkering ska skyltas om

Myndigheter

Tekniskt samråd har ägt rum och startbesked har erhållits

Möte 3:
Klart

Besiktningar

Syn utöver pk|. 1.12.1före påbörjande av entreprenad är inte aktuellt inom
byggområdet. Om sprängningsarbeten blir aktuella ska syn inom närliggande
område enligt de administrativa föreskriftema (AFC.531) utföras.

Besiktningar kommer att utföras som fortlöpande besiktning med besiktningsmän
som beställaren utser. Besiktningsplan upprättas av beställaren.

3.11

1.11.1

3.13

1.13.1

3.12

1.12.2

1.12.3

Administrativa frågor

Redovisning av resp. underentreprenörer ska ske fortlöpande till KA och MLu
Aktuella underentreprenörer redovisas med namn, adress och
organisationsnummer.

2.13.2 Följande handlingar ska snarast översändas till KA och till MLU

Försäkringsbevis enl. AFC.54. Klart
Förslag till betalningsplan enl. AFC.622. Klart
Bevis om tecknad säkerhet enl. 4FC.631. Klart
Tidplan enl. AFC.41. Klart
Kvalitets och miljöplaner enl. AIFC.224. Ej klart

3.13.1 Kontakter för Kone hissar läggs upp på iBinder, LR skickar uppgifter till
MLu.

3.13.2 Leveransad ress til I byggområdet:
Pungbovägen 4
73141Köping

Antal Had

10

LR

TA, MA

KA

KA

MLU

MLu

Samtl

TA, MA,
TR
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3.14

1.14.1

övriga frågor

Rivning av hus för deponering enligt kapitel BED.43 i Byggnadsbeskrivning kan
påbörjas.

Möte 3:
Klart

3.14.1 Diskmaskin märkt "Skallsparas" ska hämtas av vaktmästaren.

Köping dag som ovan

Morten Lund
Vid protokollet

Blsd nr Antãl Uad

10 10

TA, MA

MA
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Till: KommunstyrelsernaiVästmanlandslän

Landstingstyrelsen i Västman lands län

Speciel lt inbjudna gäster

Vostm o n I o n d s Ko m m u n er 0 ch La n d sti n g s sty rel s e

inbjuder hormed till deltagonde i 2016 års

Förbundsmote

PINGS KON1MUN
Studsk:rnslict

?016 -03' I E

Datum: Z2april

Tid: 09:00-12:00

Plats: Kungsörstorp, Kungsör

http://ku n gsontorp.se/

Karta: https://goo.glimaplw9Bp579XP452

Program

09.00 Registrering och kaffe

09.30 Förbundsmöte

10.15 Längtidsutredningen

Helen Forslind och Pu Sonnerby, konsliråd tinansdepartementet,

Sverku Lindb I ad, amn evåd Nriri n gsdepartementet

'12.00 
Lunch

Välkommenl

Västmanlands Kommuner och Landsting

Øc..¿&-..€ 7 e.L-L.rãr-
Monika Erikson Bertilsson, direktör

)rdinarie ombud harfått underrtittelsen den l4 januari 2016.

Anniilon via e-post till kristinalanson@vklse senast 7 april .

-

I :,ì
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Dttog,
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Reg¡onb g

framtidens utmaningar

INBJUDAN

Kostnad

Anmälan

lnformation

förndn

Du är välkommen att diskutera en regionreform for framtiden tillsammans med ledande

politiker från Sveriges Kommuner och Landsting och Indelningskommittén. Diskussioner

om utvecklingskraft i regionala tillväxtfrågor och inom hälso- och sjukvården, samt

utgångspunkter ftjr ny regional indelning.

Målgrupp Förtroendevalda och tjänstemän på lokal och regional nivå, samt övriga
intresserade

600 kr exkl. moms, förtäring ingår. (SKL står för kostnaderna när det gäller
lokaler, medverkande och arrangemang)

Gör din anmälan direkt via denna länk eller via www.skl.se/kalender
Sista dag för anmälan 5 april. Anmälan är bindande men kan överlåtas till
annan person.

För frågor om innehållet kontakta:
Lisbet Mellgren, lisbet.mellgren@skl.se , 08-452 78 22

För frågor kring anmälan kontakta:
Konstella, konferens@konstel la. se, 08-452 7 2 86

Datum och plats

12 april2016 Clarion Hotell, Ringvägen 98, Stockholm

Sveriges
Kommuner
och Landsting

Fosf:118 82 Stockholm
Besökr Homsoatan 20
Tetelon: 0845270Oo
ww.skl.se

d."oìrki



PROGRAM
09:30 - l0:00 Kaffe och registrering

10:00 - 12:00 Välkommen
Lena Micko, ordf. SKL

Ekonomiska utmaningar
Annika Wallenskog, bitr. chefekonom SKL

Regionala tillväxtutmaningar
Dan Hjalmarsson, fd GD Tillväxtanalys

Utmaningar ftir hälso- och sjukvården
SKL

Erfarenheter av att bilda region
Västra Götalandsregionen

l2:30 - 13.30 Lunch

13:30 - 15:45 Utgångspunkter ftir en ny regional indelning
Barbro Holmberg, Indelningskommittén

Gemensamma diskussioner
(inklusive kaffepaus)

l5:45 - 16:00 Avslutning

f

Posf: 1 18 82 Stockholm
8esók; Homsgatan 20
TeÞfon: 0845270OO

Sveriges
Kommuner
och Landsting

wW.skl.se w


