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Avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar
Ärendebeskrivning
En allmän handling åir ett begrepp inom svensk fürvaltningsjuridik som utgår från
offentlighetsprincipen som den deflnieras i tryckfrihetsftirordningen. Alla har rätt
att ta del av allmåinna handlingar, om de inte är skyddade av sekretess. Med
begreppet allmåin handling menar man handlingar som ftirvaras hos ett allmänt
organ, till exempel en kommun eller en statlig myndighet. En handling definieras
strikt sett som information i en måingd olika former þappershandlingar, e-post,
datafiler, ljudband, etc.). Tre kriterier ska vara uppffllda ftir att det ska röra sig
om en allmän handling:

1. Det ska röra sig om en handling.r
2. Handlingen ska ftirvaras hos myndigheten.
-J. vara antingen inkommen eller upprättad hos

Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. En allmåin
handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (OSL, 2009:400). Ett dokument som innehåller
sekretessbelagda uppgifter behöver inte bli sekretessbelagt i sin helhet utan anses
offentlig om de sekretessbelagda uppgifterna redigeras bort ("maskas"). Det görs
alltid en sekretessprövning, i varje enskilt fall, innan en handling lämnas ut.

Handlingen ska
myndighctcn2

Den som önskar ta del av en allmän handling, och har ratt att ta del av den, har
även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del
som den får låimnas ut. 3 Personen har räft attvara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Avgiften skulle ftireträdesvis
faktureras, men ibland kan det bli aktuellt att handlingama skickas mot
postfürskott.

I 
Tryckfrihetsfiörordningen (TF 2:3)

2 Tryckfrihetsfürordningen (TF 2:6 och TF 2:7)

' Tryckfrihetsforordningen TF 2:13
+
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Nuläge
Utlämning av allmänna handlingar kräver i varierad omfattning administration
och praktisk handläggning. Variationen beror oftast på hur gamla handlingarna
som begärs ut är, då dokumenthantering och arkivering har ftirändrats genom
åren. Ett antal gånger per år inkommer begtiran om utlämning av stora mängder
handlingar, till exempel alla allmänna handlingar från en period av flera år. Att
tillmötesgå en sådan begäran är svår inom befintlig organisation och en kostnad
ftir detta ftlreslås faktureras den som begär ut handlingarna.

För personer som begÈir ut sin egen personakt från till exempel socialtjänsten eller
sin joumal fran elevhälsan, füreslås det vara avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de

flesta handlingar.

För statliga myndigheter ftireslås ingen avgift uttas, inte heller ftir aktiv forskare
eller aktiv doktorand vid landets universitet eller högskolor.

Fakturering ftir kopior av allmänna handlingar ftireslås ske enligt nedan:

E-post
Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt. En
avgift ftireslås ftir beställningar som omfattar fler Êin 9 sidor eller fler åin 9 pdf-
filer. Avgiften är därefter füreslås vara 50 kronor för den 10:e filen och varje fil
dåirefter kostar 2 kronor styck. Mottagaren ansvarar ftir att de finns utrymme i
dennes inkorg att ta emot filerna.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade beslut eller
åirenden med bilagor) tas avgift ut om beställningen omfattar nio sidor eller fler
De ftirsta nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida
därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior
Avgift ftireslås om handlingen omfattar 10 sidor eller fler. De ftirsta 9 sidorna åir

gratis, den 10:e sidan kostar 50 kronor och varje sida darut<iver kostar 2 kronor.

Fax
Avgift tas ut som ftir papperskopior.

CD/DVD/USB
Avgift tas ut som ftir e-post plus 10 kronor

Porto
Eventuell kostnad für porto och postfürskott tillkommer med faktiskt kostnad.

Stadskansliet - Kansliavdelningen
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Förslag till beslut

Arbestutskottet ftireslår kommunstyrelsen ftireslå kommunfullmfütige besluta

att anta kommunledningsftirvaltningens ftirslag till avgifter gällande utl?imning av
allmåin handling.

att respektive ftirvaltning informerar den som begåir ut handlingen om att avgift
tas ut vid ftirfrågan samt hur avgiften skall betalas.

Kommunchef

Sara Schelin

fu,rr5oÅ-

Stadskansliet - Kansliavdelningen
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överlåtelse till KUJ muse¡fören¡ng

Bakgrund

Köpings kommun har mottagit önskemål fran KUJ museiftirening om att
ftireningen önskar överta ägandet av loket "Patric Reuterswärd" som 1969
skänktes till Köpings stad av Kohlswa jernverk AB samt personvagn 10 som
funnits inom kommunens ägo efter att järnvägen1952 ftirstatligades samt en
dragdressin som överlåimnades enligt jämvägsbolagets protokoll till museet 1943.

Motiv till övertagande anges från ftireningens styrelse utifrån att de gärna skulle
se att loket, dragdressinen samt personvagn 10 blir KUJmf:s egendom, mot
bakgrund att det principiellt tycks lämpligt att füreningen äger de fordon som
sedan kinge varit i deras vard. Det har och kommer att generera utgifter fiir
renoveringsarbete och det underlättar für ftireningen via skilda ansökningar från
kommunen om medel für renovering om füreningen äger dessa objekt.

Förslag till beslut

Att besluta via kommunfullmäktige överlåtelse gällande loket "Patric
Reuterswtird", personvagn 1 0 och dragdressinen till KUJ musiefürening.

Avtal mellan kommunen och ftjreningen reglerar att den överlåtna egendomen
återgår i kommunens ägo vid ftireningens upphörande samt att denna inte får
avyttras från ftireningen så låinge den är verksam.
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Köpings kommun erhöll, i gåvobrev daterat den 18 juni 1969, loket "Patric
Reuterswärd" av Kolswa Jernverk.

Personvagn 10 har överlåtits till kommunen efter att SJ ftirstatligades 1952.

Dragdressin har överlåtits till muséet 1943 fränjämvägsbolaget.

Loket, personvagn 10 och dressin har trots att de varit i Köpings kommuns ägo
ftirvaltats och handhavts av KUJ Museiftirening.

Köpings kommun har nu ftjr avsikt att överlåta äganderätten av loket till KUJ
Museiftirening utifran fürfrågan från ftireningen till kommunen. Vid upphörande
av KUJ museifürening övergår äganderätten till kommunen. Loket, personvagn l0
och dressinen får inte avyttras fran ftlreningen utan skall finnas kvar och fürvaltas
som en del av fiireningens verksamhet.

Köpings kommun överlåter muséiloket "Patric Reuterswåird", personvagn 10 samt
dragdressin till KUJ Muséiftirening med överlåtelsedatum den 1 januari2020.

Överlåtelsen ska ftir attägagiltighet beslutas av Köpings kommunfullmäktige
samt av KUJ Muséiftirening via styrelsebeslut innan den 1januari2020.

Köping I -2019

Köpings kommun KUJ Muséiftirening
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Västra Mälardalens
Kommunalförbund
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Delårsrapport 2019

Gemensamt kommunalfürbund ftir kommunerna Köping, Arbogao Kungsör och Surahammar



Sammanfattning

Sammanfattning delår

Förbundets resultat 31 aug 2019 uppgick till -12 474 kkr C1 092 kkr samma period
201 8)

Resultatutjämningsfonden om 8 770 kkr som ska överloras till VafabMiljö
Kommunalförbund är uppbokad som kortfristig skuld och påverkar resultatet med
samma summa.

Resultatet i balanskravsavstämningen uppgår till -3 704l<kr och forväntas vid årets
slut uppgå till -4 158 kkr.

Avdelningarna prognostiserar ett underskott jämfort med budget uppgående till
-2 908 kkr (exkl fondering renhållning).

Finansfìirvaltningen visar ett underskott om -l 056 kkr ftlr perioden och -1 300 kkr for
året, främst beroende på ökning av prognostiserad pensionsskuld samt ränta på
pensionsskuld.

a

a

a

a

a

a

o

a

a

o

Medlemskommunerna har fattat beslut om ny forbundsordning och flordelningstal

Surahammars kommun har anslutit sig till bostadsanpassning.

Medarbetarenkät genomflors månadsvis sedan april. Avdelningarna arbetar aktivt med
forbättringsarbete där så behövs på Arbetsplatsträffar.

Räddningschef och en avdelningschef slutade sina anställningar under sommaren.
Ledningsstöd kommer köpas via avtalssamverkan av Nerikes Brandkår.

Enligt Direktionens beslut 22 maj har forfrågan till Nerikes Brandkår och Mälardalens
Brand- och Räddningsflorbund for att undersöka möjligheten att bedriva Västra
Mälardalens räddningstjänsts verksamhet i ett större florbund är utftird. Utredningar
inväntas under hösten. Detta med anledning av att kunna bedriva räddningstjänst i ett
större ft)rbund och kunna möta ökade krav framgent.
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Mål uppfyl I nad admin istrativa förvaltn i n gen

Politiska mål
Utgörs av uppdrag, vision och värdegrund.

genom allas gemensamma insatser bidrar till ett
gott resultat ftir helheten.

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

. hur nöjd man är med verksamheten i dess

helhet
. hur väl verksamheten uppfyller ens

ftlrväntningar
. hur verksamheten ?ir jämfört med en ideal

sådan.

Uppdrag
VMKF administration är en utflorarorganisation
som arbetar på uppdrag åt medlems-
kommunerna. Verksamheten ska präglas av:
hög kvalitet, minskad sårbarhet och
kostnadseffektiv itet.

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

Ord och

Värdegrund
Alla medarbetare ska känna stolthet i att arbeta i
Västra Mälardalens Kommunalforbund. Det når
vi genom att ha uppdragsgivama i fokus, ha
respekt für varandra, visa engagemang och

överg ri pa n de verksam hets mål administrativa förv'
Område MåI Måluppfyllnad Kommentar

Ekonomi VMKF administration ska ha en
budget i balans. o Lägre intåikter PC/Mac

Kostnader fOr ledningsstOd
och medarbetarenkät vilka
saknar finansiering.
Vikariekostnader i samband
med siukfrånvaro.

Kvalitet VMKF administration ska ha
nöida uppdragsgivare. o Alla NKl-enkäter är ännu inte

senomftirda för året.

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

Korttidssj ukfrånvaron har
minskat marginellt men
långtidssj ukfrånvaron har
ökat.

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

o Inom kommunalförbundet
eftersträvas att använda
milj öanpassade produkter i
största möi liea utsträckning.

J

Målet är uppfflltog Målet är delvis uppffllt med
minst 80%

o Målet bedöms inte vara uppffllt

ô Målet har inte kunnat bedömas



Verksam hetsmå I ad m i n istrativa förvaltn i n gen

Avdelnins MåI Måluppfvllnad Kommentar
Ekonomiavdelning Förbundet ska generera ett

överskott på minst 50 000
kr ftir året.

o Både verksamheterna och
fi nansftjrvaltningen påvisar
underskott.

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

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

Löneavdelningen Bedriva verksamheten så

att service och bemötande
skapar fìirtroende hos
uppdragsgivarna

o Arbetet med lönehandboken
ftir lönehandläggare och
utbildningsinsatser ftir chefer
och adm inistratörer fortsätter.
Alla lönehandläggare har i
mars 2019 fått utbildning inom
Kollektivavtalet Allmänna
Bestämmelser (AB).

IT-avdelningen leverera en driftsäker IT-
miljö med en
tillgänglighet om 24
timmar per dygn i
enlighet med
basöverenskommelser
med kommunerna

o
NKI genomlord med
fÌirbättrat resultat.

IT-avdelningen erduda en kompetent,
serviceinriktad och snabb
kundsupport tillgänglig
10r

medlemskommunernas
medarbetare

o
NKI genomford med
fÌirbättrat resultat.

IT-avdelningen erbjuda en kompetent,
serviceinriktad och snabb
telefonistfunktion.

o
Återstår NKl-mätning
telefoni.

Specialistavdelningen:
Arkivarieverksamhet

Medlemskommunerna
ska ha en god formåga att
uppfulla arkivlagens
floreskrifter. Plan for
tillsyn samt plan lor
utbildningsinsatser for
kommunerna kommer tas

fram.

o
Arbete med plan ftir tillsyn
samt plan ftir
utbildningsinsatser är
pågående och ett långsiktigt
arbete vilket fiirväntas klart
2019
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Verksam hetsmå I ad mi n istrativa förva ltn i n gen

Specialistavdelningen
Bidrag och tillstånd
Bostadsanpassning

Den genomsnittliga
handläggningstiden ftir
kompletta ansökningar
om bostadsanpassnings-
bidrag ska inte överstiga
tio arbetsdagar

o
Måluppfullelse per delår är
uppfr llt och bedömningen
är att målpå helår kommer
uppSllas

Specialistavdelningen :

Bidrag och tillstånd
Parkeringstillstånd

Den genomsnittliga
handläggningstiden fiir
kompletta ansökningar
parkeringstillstånd ska
överstiga tre veckor.

om
inte o

Måluppftllelse per delår är
uppfu llt och bedömningen
är att målpå helår kommer
uppfyllas

Specialistavdelning-
Krisberedskap

Medlemskommunerna
ska ha en god
krishanteringsñrmåga
genom att uppfflla lag
om kommuners och
landstings åtgärder inftir,
och vid extraordinära
händelser i fredstid och
höid beredskap

I
Bedömning är att mål for
helår kommer upp$llas.
Delåret har inneburit att ett
flertal aktiviteter
genomforts tillsammans
med kommunerna ftir att nå
målet for året.

Specialistavdelning:
Upphandling

Tillgodose
fìirbundsmedlemmarnas
behov av
ramavtalsupphandlingar
80Yo av genomförda
ram avtal supphand I ingar
ska ha slutfiirts inom 8

månader från det att
uppdragsbeställning har
inkommit

o

Måluppfyllelse per delår är
uppfullt och bedömningen
är att mål på helår kommer
uppSllas

Specialistavdelning:
Upphandling

Verka lor att ramavtal är
kända i medlems-
kommunernas
organisation o

Målet på delår är uppfyllt och
bedömningen är att mål på
helår kommer uppfullas.
Information om ramavtal sker
löpande. behov av lT-stöd ftir
köp kvarstår

Specialistavdelning
Säkerhet

Att medlemskommunerna
ska ha ett systematiskt
säkerhetsarbete genom att
uppfylla lagar och
ftirordningar samt att
medlemskommunema ska
ha godkända
handlingsprogram enligt
Lagen om skydd mot
olyckor(2003:778)

o
Bedömning är att mål fnjr
helår kommer uppfullas.
Delåret har inneburit att ett
flertal aktiviteter påbörjats och
genomftirts tillsammans med
kommunerna för att nå målet
ftir året

5



Verksam hetsmål rädd ni n gstiänsten

Avdelning MåI Måluppfullnad Kommentar
Driftavdelningen Att material/fordon

underhålls och fungerar för
att möjliggöra en snabb
och säker insats

g
Har inte kunnat utföras i
ordinarie utsträckning då
det varit omsättning av
personal.

Driftavdelningen Att bedriva
externutbildning för att
möjliggöra för
enskilda/kommunens
anställda att bryta ett
oönskat händelseförlopp
såväl på arbetsplatsen som

andra platser.

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

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

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

Förebyggandeavdelningen Vid tillsynsärende enligt
SFS 2003:778 och /eller
SFS 2010:1011 ska
skriftligt beslut i åirendet
meddelas inom 14 dagar
från det att tillsynen
genomftirdes.

g
Flera ärende har varit
komplicerade i
bedömningen av skäligt
brandskydd och giort att
beslut i ärendet kräø en
mer omfattande insats innan
beslut taeits.

F örebyggandeavdelningen I ett ärende om tillstånd
enligt SFS 2020:1011 om
brandfarliga och explosiva
varor ska beslut meddelas
av Västra Mälardalens
Kommunalfiirbund inom
tre månader efter det att en
fullständig ansökan kom in
til I kommunallorbundet.

Ð

I frirekommande fall har det
varit svårt att få fullständig
dokumentation i ärendet
från den sökande vilket
gjort att ärendet dragit ut på
tiden.

Förebyggandeavdelningen Beslut i sotningsärende
som gäller b¡e av
skorstensfej armästare ftir
sotning och /eller
medgivande om
egensotning på egen
fastighet ska sökande
meddelas beslut inom en
månad från det att
fullständig ansökan inkom
till Kommunalftirbundet.

o
Ärendena gällande
sotningsbeslut är inte
särskilt många och kräver
inte samma administrativa
arbete i jämftirelse med
LSOiLBE ärenden.
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Verksam hetsmål rädd n i n gstjänsten

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

o

Kan inte kommenteras, då chefer
saknas ftir enhetema som kan
göra bedömningen.

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

Kan inte kommenteras, då chefer
saknas fiir enheterna som kan
göra bedömningen.

Räddningsavdelningen Det skadeavhj älpande arbetet
ska bedrivas med modema och
säkra metoder av personal med
erforderlis utbildnins

Ð

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

Räddningsavdelningen Organisationen ska vara flexibel,
med anpassade resurser efter
rådande situation i samhället.
Utrustning och fordon ska
anpassas så att höe tilleäneliehet

g
Har inte kunnat utföras i ordinarie
utsträckning då det varit
omsättning av personal.

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

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

7



Förualtn i ngsberättelse /Ekonom iavdel n i ng

Verksam hets bes krivn i n g -
Ekonomiavdelning
Avdelningen är serviceenhet ftir hela
forbundet. Enheten tar hand om
ekonomi, kansli- och informations-
frågor. Arbete sker dessutom med post-
och diariehantering samt sekreterarskap i
florbundsdirektionen. Enheten har även
hand om skanningsverksamheten for
medlemskommunerna med dess

kommunala bolag. Enheten består av 5
personer.

Arets viktigaste händelser
Under året har 3 direktionsmöten varav
ett extrainsatt möte hållits. En översyn
görs löpande av administrativa rutiner
flor att så effektivt som möjligt nyttja de

resurser vi har.

Under året har arbetet med att inftira en

budget-och prognosmodul inletts och
arbetet fortsätter under hösten.

Verksam hetsbeskrivning
Löneavdelningen är en

serviceorganisation och utgör stöd till
kommunerna i löneprocessen. Arbetet
pågår kontinuerligt med att forbättra
produkter, tjänster, rutiner och
bemötande gentemot våra
uppdragsgivare.

'ljänsterna ska hålla samma nivå
kostnadsmässigt och kvalitetsmässigt
som liknande tjänster som finns på
marknaden. Genom att systematiskt
mäta och folja upp med nyckeltal jämñr
vi oss med andra aktörer.

Förutom attagera som ett strategiskt
stöd i löneprocessen ingår i vårt uppdrag
att kontinuerligt arbeta med att
standardisera arbetssätt och rutiner.

Förvaltn i n gsberättelse/löneavdel n i n gen

Arets viktigaste händelser
Alla lönehandläggare har genomgått
utbildning inom Kollektivavtalet
Allmänna Bestämmelser (AB).
Diskussioner fìirs med HR-cheferna i
kommunerna angående fortsatt
digitalisering. Löneavdelningen har
bildat en arbetsgrupp lor utveckling av
medlemswebben med utforligare och
mer lättläst information.

NKI
mäts inovember.

Framtiden
Löneavdelningen fortsätter
utvecklingen med digitalisering lor att
hitta bättre och enklare flöden och
arbetsprocesser.

I



Förvaltn i ngsberättelse / lT-avdeln i ngen

Verksam hetsbeskrivning lT- och
telefoniavdelningen
IT-avdelningen har ansvar ftir lT-drift
med teknisk support samt telefoni och
växelfunktion flor medlemskommuner
med tillhörande bolag. IT-driften är
uppdelad på en kundsupport med
användarnära tjänster och en driftenhet
som sköter teknisk drift och utveckling
av systemmiljöer. Avdelningen fÌirvaltar
telefonisystem, externa och interna
webbplattformar, medlemskommunernas
och bolagens ekonomisystem samt ÍÌir
Köpings del skolsystemet Extens.

Arets viktigaste händelser
Med en ny klientplattform som
installerades under lorra året fortgår
projektet att fasa över merparten av
medlemskommunernas datorpark till
Windows l0 under 2019. Skolornas
MAC-datorer och iPads har under året
lagts in i en gemensam skoldatabas där
konton, behörigheter och applikationer
etc. administreras på ett mer rationellt
sätt än tidigare. Under våren har

Verksamhetsbeskrivn ¡ng -
upphandl¡ng
Upphandlingsenheten ska hålla en fìir
forbundsmedlemmarna gemensam
inköps-/ upphandlingsfunktion med
uppgift att samordna florbunds-
medlemmarnas upphandlingar av varor
och tjänster samt tillgodose
forbundsmedlemmarnas behov av
specialistkompetens på
upphandlingsområdet.
Upphandl ingsenheten genomfÌir
enskilda, gemensamma och samordnade
upphandlingar av varor, tjänster och

avdelningen genomfort rekrytering till
en ny tjänst som Drift och teknikchef,
direkt underställd lT-chef. Detta som ett
led i den översyn av organisationen som
påbörjades under hösten fÌirra året.
Vidare har en roll som
ärendekoordinator inrättats vilket ska
bidra till att skapa rätt florutsättningar for
andra att leverera högre kvalitet till våra
kunder.

Framtiden
Inom telefoniområdet påbörjas en

forstudie i syfte att gå över från
traditionell telefoni till telefoni som

dänst med full mobilitettill är 2021.
Traditionella bordstelefoner avskaffas
och anknytningar blir helt mobila.
Inom IT-området automatiseras fler
och fler processer och långsiktigt vill
IT-avdelningen verka mer
verksamhetsstödj ande.

entreprenader på uppdrag av
florbundsmedlemmarna. Upphandl ings-
enheten hanterar all
ramavtalsupphandling ñr
florbundsmedlemmama.

Arets viktigaste händelser
Arbetet med att samordna
kommunernas, de kommunala bolagens
samt florbundens upphandl ingar fortlöper
där inriktningen är att genomfora
samordnade upphandlingar.
Upphandlingar som sker igenom den
gemensamma inköpscentralen ökar.
Rättspraxis kopplat till nya

Fö rva ltn i n g s be rätte I se lS pec i a I i stavd e I n i n g e n
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Förualtn in gsberättelse /S pecia I istavdel n i n gen

upphandlingslagstiftningen visar på
ökade krav på offentliga verksamheter,
bland annat avseende kontroll på hur
köp sker, men även omfattning och
värde på avrop från ramavtal.

Framtiden
Med hänsyn taget till praxis som ftiljt på

den nya upphandlingslagstiftningen
blir mer

Verksam hetsbeskrivning -
Krisberedskap
Förbundet ska hålla en for
förbundsmedlemmarna gemensam resurs
för krisberedskapsfrågor som stöd till
fÌirbundsmedlemmarna i deras uppgifter
enligt lagen om extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap hos
kommuner och landsting.

Arets viktigaste händelser
Kontinuitetsarbetet flor samhällsviktiga
verksamheter har genomforts.
Revideringen av risk- och
sårbarhetsanalyser, krishanteringsplaner
och styrdokument pågår. Krislednings-
nämnderna har utbildats i sitt uppdrag.
Aktiviteter har genomlorts under
Krisberedskapsveckan.

komplext och tidskrävande över åren

samt att nya krav ställs på offentliga
verksamheter så som kommuner och

bolag. De kommunala verksamheterna
efterfrågar mer upphandlingsstöd från
upphandlingsenheten, samt elektroniskt
stöd lor att underlätta de köp
verksamheterna behöver men även IT-
stöd lor avtalsuppfÌilj ning.

Under året har även fokus varit på

området säkerhetsskydd och
krigsplacering.

Framtiden
Fortsätta implementera
kontinuitetsarbetet i kommunernas
verksamheter. Genomlora planerade

övningar. Framtagande av ett nytt avtal
flor Frivilliga resursgrupperna. Fokus på

det framtida arbetet kommer attvara
kring uppbyggnaden av det civila
ftirsvaret, signalskyddsorganisation och
säkerhetsskyddet.

Fö rua ltn i n gs berättelse S pec i al istavd e I n i n gen
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F ö rva ltn i n g s be rätte I se S pec i a I istavdel n i n g e n

Bidrag och tillstånd -
verksam hets bes krivn i n g
Bidrag och tillståndsavdelningen
handlägger och utreder ansökningar
om bidrag enligt lag(1992:1574) om
bostadsanpassningsbidrag m.m. samt
ansökningar om parkeringstillstånd
flor rörelsehindrade enligt 13 kapitlet
8 $ trafikflorordningen (1998:1276)
och Transportstyrelsens floreskrift er
(TSFS 2009:73) och allmänna råd.

Arets viktigaste händelser
Ny lag (2018:222) om
bostadsanpassningsbidrag gäller från
och med l juli 2018. Implementering
av den i handläggning, information
och blanketter är justerade.
Surahammars kommun har ställt
frågan om stöd till ftjrbundet.
Förbundet har bedömt det ringa antal
ärenden som troligen kommer att
vara aktuella är möjliga for florbundet
att hantera. Handläggning av ft)r
Surahammars kommun påbörj ades
2019-06-17 och kommer enligt
nuvarande överenskomme lse att pägä
fram till 2019-12-31.

Verksam hetsbeskrivn¡ng-
arkivarieverksamhet
Förbundet ansvarar ftjr en gemensam
specialistfunktion för arkivfrågor.
Arkivarien ska vara kommunens
resurs och stöd i arbetet med att
efterleva Arkivlagens SFS 1990:7 82.

Årets viktigaste händelser
Arbete med samordning av
styrdokument, gallringsbeslut och
rutiner for hantering av allmänna
handlingar pågår. Frågan om E-arkiv
har ånyo väckts. Etapp2 av
överflyttandet

Framtiden
Antal registrerade ärenden har under
årets forsta kvartal ökat till 7l
jämfort med 48 under 2018. Detta är
ett trendbrott jämftirt med de tre
senaste åren. Utifrån den nya lagen
har frågan om åtagande och
återtagande forts med kommunerna.
Förbundet har påbörj at handläggning
av Surahammars kommuns
ansökningar av
bostadsanpassningsbidrag.

av Arboga kommuns äldre arkiv till
Arkivcentrum pågår.

Framtiden
Tillsyn av hanteringen av allmänna
handlingar (även hos de kommunala
bolagen) är påbörjad. Plan för
utbildningsinsatser ftir att öka
kunskap om arkivområdet.

Förva ltn in gs berättelse S peci al istavdel n i n gen
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Fö rvaltn i n gsbe rättelse S pec i al istavde I n i n ge n

Verksam hetsbes krivn i ng €äkerhet
Förbundet ska hålla en for
forbundsmedlemmarna gemensam resurs
flor säkerhetssamordning vilket utgör
stöd flor ftirbundsmedlemmarna i deras

uppgift att bedriva säkerhetsarbete.

Arets viktigaste händelser
Utbildning i informationssäkerhet har
genomforts till alla anställda i våra
medlemskommuner.
Workshops/övningar inom hot och våld
mot personal har genomftirts.
Handlingsprogram fìir sþdd mot
olyckor samt översyn av
säkerhetsorganisationen flor att
effektivisera det systematiska
säkerhetsarbetet har påbödats. Uppstart

har skett av lägesbildsarbete i samverkan
med bland annat lokalpolisen.

Framtiden
Arbete med att implementera och
utveckla lägesbildsarbetet samt att arbeta
efter metoden EST (Effektiv samordning
för trygghet) fortgår. Framtagande av
lorslag på ny säkerhetsorganisation i
syfte att fü ett ännu mer effektivt
säkerhetsarbete. Fortsätt framtagandet av
handlingsprogram for skydd mot
olyckor. Informationssäkerhets-
utbildningen ska genomloras i de

kommunala bolagen.
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Förualtn i n gsberättelse Rädd n i ngstiänsten
Avdelning Förebyggande

Verksam hetsbes krivni ng
Den fÌirebyggande verksamheten
inom Västra Mälardalens
Kommunalftirbund ska verka ftir att
medborgarna i medlemskommunema
erhåller ett likvåirdigt skydd mot olyckor
genom att informera, utbilda och att ge

råd- och stöd i ftirebyggande
brandskydd.

Den forebyggande avdelningen
tillsynar byggnader eller
anläggningar enligt lag (2003 :7 7 8)
om skydd mot olyckor, enligt det
handlingsprogram ñr lorebyggande
som antagits av direktionen. Den
forebyggande avdelningen
handlägger och beslutar i ärenden
som omfattas av lag (2010:l0l l) om
brandfarliga och explosiva varor
samt tillsynar dessa anläggningar
enl igt fastställda frister.

Förebyggande verksamheten ger råd,
stöd och information till kommuner,
privata ft)retagare och innevånare i
frågor som rör forebyggande
brandskydd. Förebyggande
avdelningen deltar som remissinstans
i plan- och byggärenden. Den
ñrebyggande verksamheten har
också som uppgift att informera de

operativa styrkoma i lorbundet om
nya byggnader eller anläggningar
som uppförts och delge personalen
riskfullda verksamheter i vårt
verksamhetsområde.

Framtiden
Med anledning av ftirändringar inom
ledningsfunktionen så har
omprioriteringar av arbetsuppgifter
behövts göras. Antalet tillsyner har i
och med detta minskat väsentligt och
därmed även intäkterna flor dessa.

Den ftirebyggande verksamheten
inom VMKF hoppas och tror på att
en stabilitet och kontinuitet kommer
till inom VMKF och att vi kan återgå
till att uppfolla handlingsprogrammet
som är antaget flor den ñrebyggande
enheten i ftirbundet.
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Förvaltn i n gsberättelse Räddn i ngstjänsten
Avdelning Räddning

Verksamhetsbeskrivning och kunna möta ökade krav
Avdelningen svarar ft)r samtliga framgent.
utryckningsstyrkor i ftirbundet.
Avdelningen ansvarar också for
personalens intemutbildning. Som ett
led i vidareutvecklingen ansvaras
också for metodutveckling.

Arets viktigaste händelser
Utryckningsverksamheten har
fungerat väI. Fortfarande råder dock
brist på personal vid station Kungsör
vilket medfìirt att fulltalig styrka inte
kunnat uppnås under året. De
händelser och utryckningar som
gforts har inte påverkats väsentligt av
detta. För att ätgïirda personalbristen
har samtidigt larm gått till station
Köping på prioriterade händelser lor
att komplettera Kungsörsstationen.

Fjolårets långvariga torka med
flertalet skogsbränder har inte
upprepats vilket syns i statistiken for
skogsbränder. Större insatser att
notera är två ladugårdsbränder under
sommaren.

Ledningssamverkan med Nerikes
Brandkår fungerar klanderfritt och
måste betraktas som ett lyft fÌir
verksamheten.

Då räddningschef och chefen for
räddningsavdelningen har slutat sina
anställningar så har direktionen fattat
beslut om att köpa ledningsstöd från
Nerikes brandkår med start 1 sept till
och med 30 juni 2020.

Framtiden
Direktionen har fattat beslut om att
göra en lorfrågan om samgående
med närliggande
räddningsdänstft)rbund. Detta med
anledning av att kunna bedriva
räddningstjänst i ett större ftirbund
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Personalekonom isk redovisn i n g

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

Arets viktigaste händelser
Under april startade genomfürande
av den nya medarbetarenkäten.
Enkäten består av sex frågeområden
och sänds ut till medarbetaren 10 av
12 mänader under året. Respektive
chef arbetar med sin avdelning på
bland annat arbetsplatsträffar ftir att
forbättra resultaten där så behövs.
Arbetssättet fÌir medarbetarenkäten
bygger på medarbetarens
engagemang, delaktighet samt egna
lorslag på florbättringar. Under våren
har VMKF administration säkerställt
att medarbetarna har en
grundläggande kompetens inom
"mitt digitala jag" och utbildning i
informationssäkerhet. Utbildningar
inom arbetsmiljö och
diskrimineringsgrunderna har inte
genomförts på grund av det
ekonomiska läget.

Företagshälsovård
Förbundet är anslutet till Avonova.
Brandmän skiljer sig från annan
kommunal personal såtillvida att
personal som rökdyker ska genomgå
medicinska undersökningar enligt
Arbetarskyddsstyrelsens ft)rfattning
"Rökdykning". Beroende på ålder
ska personalen också testa sig
kliniskt ffsiologiskt under
läkarnärvaro. Personalkategorin
brandmän i utryckningsdänst har
också schemalagd fusisk träning på

sina arbetspass. Träning bedrivs lor
att upprätthålla den fysiska statusen
bland annat i form av spinning,
löpning och styrketräning.

Semesterlöneskuld
Semesterlöneskulden utgörs av
kostnaden fÌir innestående semester
och kompenserad övertid.
Semesterlöneskulden uppgick vid
årets slut till3 234 kkr inklusive
arbetsgivaravgifter.

Sjukfrånvaro
En minskning av korttidsjukfrånvaro
har skett for hela VMKF jämñrt med
tidigare år. Långtidssj ukfrånvaron
har minskat hos Räddningstjänsten
men ökat hos Administrativa
forvaltningen (kvinnor). Åtgärder har
vidtagits och ftiretagshälsovården
finns som ett stöd när det gäller både
arbetsmiljö och rehabilitering.
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Sjukstatistik
ukfrånvaro Rädd korttid

Administration korttid

Räddn nst

ukfrånvaro Admin istration

fotal sjuk-

'rånvaro

t018
(orttid

fotal sjuk-

lrånvaro

2019

Korttid

Sjukfrånvaro i

procent av

arbetad t¡d
2018 jan-juli
Män

Sjukfrånvaro i

procent av

arbetad tid
2018 jan-juli
Kv¡nnor

ljukfrånvaro i

trocent av

¡rbetad tid
2019 jan-juli
lllän

Sjukfrånvaro i

procent av

¡rbetad tid
2019 jan-juli
Kvinnor

0,00

1,34

2,21

0,00

2,58

1.85

0,00

0,00

0,00

0,24

2,42

1,64

Aldersgrupp

-29

30-4S

50-

0,00

2,58

1,85

0,95

0,00

0,00

1.62 0.00 1.90 1,ilfotalf 2.10 0.64

Sjukfrånvaro i

procent av

¡rbetad titl
2019 jan-juli
Kvinnof

lotal sjuk-

'rånvaro
t018
(ortt3d

fotal sjuk-
lrånvaro

20r9

Kortt¡d

Sjukfrånvaro i

procent av

arbetad t¡d
20{8 ¡an-¡ul¡
Män

Sjukfrånvaro i

procent av

arbetad tid
2018 jan-juli
Kvinnor

ìjukfrånvaro i

trocent av

lrbetad tid
¿019 ¡an-juli
lllän

6,4'l

8,93

2,83

3,82

5,17

6,68

Aldersgrupp

30

50

-29

-49

6,49

6,00

2.83

7,46

1,52

2.64

3,06

4,38

2,92

4,40

5,85

8,71

5.80 5.73Totalt 4.53 6.81 3.68 7,15

Iotal sjuk-

lrånvaro

2018

Långtid

l-otal sjuk-

irånvaro

201 9

tångtid

Procentuell
andel
av total
frånvaro,
60 dagar eller
mer
2018 jan-juli
män

Procentuell
andel
av total
frånvaro,
60 dagar eller
mer
2018 ¡an-iul¡
kvinnor

¡ndêl
rv total
irånvaro,
ì0 dagar eller
ner
2019 jan-¡uli
nän

rocentuell lrocentuell
¡ndel
rv total
lrånvaro,
ì0 dagar eller
mef
2019 ¡an ¡uli
kv¡nnor

0,00

66,14

0,00

0,00

0,00

000

0,00

66,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28,96

85,71

Aldersgrupp

-29

30-49
50-

0,00

32,49

85,71

29.370.00 29.37 0.00 50,43Totalt 54,60

total sjuk-

irånvaro

2019

Långtid

trocsntuell
¡ndel'
¡v total
'rånvaro,
¡0 dagar eller
ner
1019 jan-juli
nän

Procentuell
¡nde¡
¡v total
lrånvaro,
80 dagar eller
mer
2019 jan juli
kvinnor

fotal sjuk-

lrånvaro

201 8

Långtid

Procentuell
andel
av total
frånvaro,
60 dagar eller
met
2018 jan-juli
män

Procentuoll
andel
av total
frånvaro,
60 dagar eller
mer
2018 jan-jul¡
kvinnor

0,00

68,45

30,57

0,00

19,71

0,00

0,00

41,52

29,59

Aldersgrupp
_29

30-49
50-

0,00

13,22

0.00

0,00

't7,63

0,00

0,00

0,00

24,17

7-tlg 41.56 r3.97 32,58Totalt 8.70 13,25
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Ekonomisk uppföljning

Resultatet pekar på underskott om
-12 47 4 kkr flor perioden. Per den
3l / 12 prognostiseras ett underskott
om -72 928 kkr.

Semesterlöneskulden har minskat
med totalt 864 kkr for hela forbundet
sedan årsskiftet.

Räddningstjänsten visar på ett
underskott om -1 950 kkr. Detta
beror främst på ökade material-
kostnader, personalkostnader
orsakade bland annat av nya
deltidmannaavtalet samt även
övertidskostnader, minskade
utbildningsintäkter m.m. På årsbasis
prognostiseras ett underskott om
-2169ldî.

De flesta enheter gällande
administrativa fÌirvaltningen lolj er
budget. Löneavdelningen visar ett
underskott om -92 kkr lor perioden
och prognostiserar -100 kkr per årets
slut. Detta trots att avdelningen gick
in i budgetåret med ett besparings-
krav om -250 kkr. Underskottet är
kopplat till främst vikariekostnader
vid sjukfrånvaro.

Administrativ chef visar ett
underskott om -91 kkr lor perioden
och -90 kkr for året. En
ledningsgruppsinsats samt en
medarbetarenkät har genomftirts där
frnansiering saknas.

Specialistavdelningen visar ett
överskott om 494 kkr lor perioden
och 331 kkr for prognos per årets
slut. Detta beror på bland annat lägre
konsultkostnader än budgeterat,
långtidssjukskrivning samt vakanser.

IT-avdelningen redovisar ett
underskott om -l 045 kkr fiir
perioden och -750 kkr prognos
3l dec. VMKF har initierat och
genomlort en omfattande inventering
av medlemskommunerna bestånd av
IT/Telefoniutrustning och många
enheter har tagits bort ur befintligt
register. Därmed har debiteringen fÌir
dessa enheter upphört och minskat
kostnaderna för kommunerna men
samtidigt minskat intäkten for
florbundet.

Storleken på denna forändring har
varit svår att fìirutse. Med detta
resultat hade priset for PC, Mac,
IPads behövt höjas redan2019
alternativt erbjuda en lägre
servicenivå. IT-avdelningen har
genomgått en större organisa-
tionsforändring vilket även har
medlort omställningskostnader ftir
personal.

Skanningsverksamheten visar på

minskade intäkter då antalet
skannade pappersfakturor minskar
med antalet e-fakturor i sin tur ökar
Under hösten kommer en
genomlysning av verksamheten att
göras kopplat till digitaliseringen.

Vid årsskiftet bokades det upp 700
kkr for renhållningsverksamheten på

ett avräknings-/projektkonto flor att
kunna möta kvarvarande
avvecklingskostnader under 20 19 -
2020. Saldot på denna avräkning är
491 kkr per 31/8.

Kostnader ftir oforutsett är
outnyttjade. Summa 69 kkr.
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Ekonomisk uppföljning

Finansförvaltning
Finansflorvaltningen visar ett
underskott om -l 056 kkr. Detta
främst beroende på prognostiserad
kostnadsökning for pensioner samt
räntor på dessa. KPA har bland annat
prognostiserat högre inflation och
ränta vilket även räknar upp
historiska löner. Detta leder till att
pensionsskulden har ökat mer än
fìirväntat det senaste året.

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

lnternkontroll
Arbete med internkontroll sker
kontinuerligt och översyn av
kontrollmoment sker årligen.

Finansiella mål kopplade mot
verksamhet

Administrationen
Inom kommunalförbundet strävar vi
efter att använda våra resurser

effektivt och miljömedvetet. Vi avser
därfor att redovisa utforda
forbättringar inom vår organisation.

Måluppfyllelse Administration
Arbete pågår med att se över att vi
tar rätt betalt for de tjänster vi utfor
(sLA)

. Minimera antalet vikarier

. Se över intäkterna på de

trådlösa näten
o Begränsa externa

utbildningar, minimera
antalet övernattningar

¡ Senarelägga bilbyten
¡ Senarelägga utbytet av fasta

telefoner till mobiler
. Avvakta med ftireläsning ft)r

medarbetare inom hälsotema,
ñrebyggande friskvårds-
arbete.

o Avvakta med grundläggande
utbildning inom jämställdhet
och mångfald
(diskrimineringslagarna).

Mãlen anses varu uppfylldafi)r perioden

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

Måluppfyllelse Räddni ngstjänst
När det gäller station Köping (heltid)
så har det på grund av sjukdomar och
lagstadgade ledigheter inte gått att
uppehålla numerären utan inkallning
av extra personal med övertid som
frljd. På deltidsstationerna har
rekryteringsproblem medfÌirt att
numerär enligt handlingsprogram
inte kunnat hållas.

Kkr Bokslut
2018

Delår
2019

Ärets/periodens
resultat

-t 931 -12 474

Reavinst 0 0
Ärets resultat
efter
balanskravsjusteri
nsar

-l 931 -12 474

Resultatreglerings
fond renhållnine

598 6 112

Resultatreglerings
fond slam

-26 2 658

Fonderade
kommunbidras

I 389 0

Periodens
balanskravsresul
tat

30 -3 704

l8



Framtiden
De senaste årens ansträngda ekonomi
och ökade sjukskrivningstal påverkar
verksamheten negativt. VMKF kan
inte leva upp till de ftirväntningar
gällande stöd och service som
medlemskommunerna har på oss
med nuvarande budgetram. De
besparingar som har giorts gör bland
annat att personalen inte filr
kompetensutveckling vilket åir

fdrödande ftir en verksamhet på både

kort och lång sikt dåir det krävs
specialistkompetens.
Utvecklingsarbeten med bland annat
digitalisering genomfÌirs inte i den
takf som efterfrågas. Konsekvensen
framöver om inte en ram-
/prishöjning sker är att ftirbundet
måste göra en översyn av uppdraget,
servicenivå samt eventuell
personalomställning.

l9



Drift- och investeringsredovisning
Område Budget

2019
Redovisat

2018-08-31
Redovisat

2019-08-31
Prognos

2019-12-31
Avvikelse

Budg.-
prognos

Netto
0Direktion/revision -258 -101 -l13 -2s8

Administration
-l 134 -l 718 0Ekonomiavd. -1 718 -l 130

Administrativ chef -t 230 -776 -91I -t 320 -90

Löneavdelnins -9 559 -6 268 -6 465 -9 659 -l 00

375Uoohandline -3 020 -t 707 -l 489 -2 645
-750 -750IT/Tele 0 -629 -1 045

72 0 0Såikerhetssamordnare 0 -89
Skannins 0 78 -100 -130 -130

Beredskanssamordnins -1 487 -783 -1 t22 -l 531 -44
Arkivarie -718 4l -471 -718 0

0Bidrae och tillstand ladm) -t 317 -868 -871 -1317
-19 788 -739Summa adm -19 049 -12 388 -13 536

Räddninsstiänst

-3 888 -52Räddnineschef -3 836 -2 3tt
-733 -701 -2tlAvd ftirebveeande -490

Avd räddnins -25 208 -17 728 -26 033 -82s
Avd drift -5 033 -4223 -6 ll4 -l 081

Summa RT -34 567 -23 895 -24995 -36 736 -2 t69

Summa vht drift -53 874 -36 283 -38 644
-8 770 -8 770 -8 770Renhållnine ( fonderine) 0 416

52 624 -1 300Finans inkl kostn ftir
oförutsett (70 kkr)

53 924 34 775 34940

Resultal 50 -l 092 -12 474 -12 928 -12 978

inkl.

Objekt kkr Budget 2019 Redovisat
2019-08-31

Prognos
2019-12-31

Awikelse

Administrativa fìirvaltninsen
IT 16 000 l0 520 l6 000 0

Tele 500 0 500 0

Nytt ekonomisystem återstående medel fran
2018

1 877 I 702 1 877 0

0SUMMA 18377 12222 18377
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Resultat- och balansräkning
Redovisning i tkr Not jan-aug

2018
Jan-aug

2019
Helårsprognos

2019
Budget

2019
Avvikelse

Budget
proqnos

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivninsar

I
2
J

42 324
-70 513
-6 903

39 000
-76 750

-9 725

58 000
-109 274
-14 500

68 155

-106 601
-14 358

-10 155
-2 663

-142
-52 804 -12 960Verksamhetens

nettokostnader
-3s 092 -47 475 -65 774

s3 944
20

-1 110

0
-18

0

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

4
5

6

34 856
t2

-868

35 962
I

-962

53 944
2

-l 100

-t2 928 50 -t2 978Periodens resultat -t 092 -12 474

2019-08-31Redovisning i tkr Not 2018-12-31 2018-08-31

116 999

36 950
32 403

69 3s3

tt6 999

42 516

34 306

tt 967
36 718
2s 798
74 483

22341
20 175

13 340
-t 092

1 19 s16

27
-t2 474

44 260
46 623

90 883

119 516

42 600

28 606

10 238
48 569
l8 109
76 916

27 043
15 557

TILLGÅNGAR

Anläggnin gstillgångar
Pågående

Maskiner och inventarier
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Summa omsäff ningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSATTNINGAR
OCH SKULDER

Eget kapital
-därav periodens resultat

Avsättningar ftir pensioner

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÃTTNINGAR OCH SKULDER

Ansvarsfürbindelser
I ett finansieringsavtal mellan medlems-
kommunerna och ftirbundet har en

överenskommelse gj orts att tidigare
inarbetad pensionskostnad/skuld ligger
kvar hos kommunema.

Summa skulder

Fordringar
Kassa och bank

9
10

1l

l7
7
I

t2
l3

t4
l5

36940

l19 551

34 965

34 150

37 935

72 08s

119 551

s6 309
26 302
82 6ll

26 990
9 949

t2 501
-l 931

2t



Not 2018-08-31 2019-08-31Redovisning i tkr

-16 077
-t6 077

-1 390
15 000

-800
-1 850
10 960

3 858
-6 62s

2 632

9t9

42 324
-70 513
-28 189

34 856
12

-868
5 811

-12222
-12222

I 192
12 000
-3 750
1 860

r8 302

-52
8 689

-6 360

5 607

39 000
-76 750
-37 750

35 962
1

-962
-2 750

Den löpande verksamheten
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader exkl. avskrivning
Verksamhetens nettokostnader

Investeringar
Inköp av materiella tillgångar
Investeringsnetto

Finansiering
Utlåning
Upplåning
Amortering
Förändr nästa års amortering
Finansieringsnetto

Justering för rörelsekapitalets
ftirändring avseende hela verksamheten
Ökning(-)/minsknin g(+) kortfr istiga fordringar
Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga skulder

Justering ftir icke rörelsekapitalpåverkande
poster
Avsättning pensioner

Förändring av likvida medel

Kommunbidrag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Verksamhetens netto

I
2

4
5

6

22



Intilkter
2018-08-31 2019-08-31

Försål inins r80 127

Taxor och avsifter I 191 1 102

Bidrae 155 120
Förs vht och entrenrenad 38 6t9 45 129

Ovriø I 979 -'7 678

SUMMA 42 324 39 000

Not 3
Avskrivningama baseras på anskaffningsvärdet.
Avskrivning påbörjas månaden efter att investeringen
har tagits i bruk.

Not 4

Not 5
R¿inteintÌtkt avseende rörelsekontot I kkr

Not ó
Ränta till kreditinstitut och upplupen ränta pensioner
-962kkr.

Not 7

Maskiner och inventarier samt nyinvestering under

Not ll

Not 12

Långfristiga skulder
Kommuninvest i Sverige AB 6 st lån, skuld per 3ll8-
2018. Medlemskommunerna har gått i borgen for
förbundets räkning.

Not 16 Bostadsanpessn¡ng
i kkr

Noter

Kesse och bank 2018-08-Jl 2019-08-3r

Checkkonto 20 17s l5 557

SUMMA 20 t7s 15 5s7

Kostnader 2018-08-31 2019-08-31

Personalkostnader inkl.

pensioner

45 017 36 277

[,okaler 2 800 2 834

Köo av verksamhet I 790 87',70

l)atalTelekomm 4 8.51 s 046

Licenser/adm tiänster 9 143

Óvnst 16 055 l4 680

SI]MMA 70 513 16750

Pensionsfürpliktelser 2018-08-31 2019-08-31

Avsättn. för pensioner
inkl l¿neskatt

34 306 28 606

Tofrh lllrnliktelser 34 306 28 606

Lånesiktie fordran lnot 8) 25 798 l8 109

Äferlånrde medel I 508 t0 497

RT Adm IT
Könins 57.7% 53% 66%
Arboga 2(\ 1o/^ 290/"

Kunpsär l6-2o/o l8o/o 34%

Kortfristiga skulder 2018-08-31 2019-08-31

Kortfristig del av
lansftistiea skulder

5 4s0 3 590

Leverantörsskulder 5 305 I l 918

Moms och skatter 3 690 3 968

Uooluona semestedöner 2329 2 324
Ôvr kortfristiga skulder 8l 9 271

IJnnlunna sociala avsifter 2253 2200
Individuell del pension
inkl
särskild löneskatt

1 621 I 825

ÖvriP,a interimsskulder 11 577 lt 444

Õvrist 97 83

STJMMA 32 403 4(t (t23

2018-08-3r 2019-0E-31
15 912 48 186IB

Nvenskeffnins 806 382
Avvttrins/fsp 0 0

36 714 ¿8 s6gUB

2017 2018 Delår
2019

EK t4 432 l2 501 27
-6 ll2varav resultatregl. fond

renhållnins
6 710 6 112

2 6s8 -2 658Varav slam
resultatreslerinssfond

2632

14 432 t2 501 27Summa

Lånøfrisfiøe fordrinsrr 2018-08-3t 2019-08-3t

14 890
6730
4 17R

t0 449
4 726
2 9?4

Fordran medlemskommuner
PensionsåÍagande

Köping
Arboga
Kunssör

SUMMA 2s 798 l8 109

20t8-08-31 2019-08-31

Periodens resultat -t 092 -12 474

Reavinst 0 0

Justerat resultat -t 092 -12 474

2018-08-31 2019-08-31

Köoine 794 644
Arhosa 926 s42
Kunssôr 146 197

Surahammar (rqKortfristiea fordrinsar 201R-0ß-3t 2019-08-31

Kundfordrinsar 12 597 11 54s
Förutbetalda
kostnader/upplupna
intåkter

6 333 10 056

Momsfordran 218'7 2 410
C)vr kortffordrinpar 1 224 3 0f2
SUMMA 22 341 21 043

2018-08-31 20r9-08-31
& 127IB 3 600

I 367 12222Nvansk¡ffnins
Arets rktiverade 0 -10 107

0 0Awttrinpy'fse
TIB tt 967 t0 238

23
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Redovisn ingspri n ci per

Redovis n in gsprinci per
Syftet med den finansiella redovisningen
är att den ska ge en rättvisande bild av
komm unal ftirbundets finansiel la
ställning i enlighet med god
redovisningssed. Kommunalftirbundet
ftiljer från januari 2019 lag (20 I 8:597)
om kommunal bokföring och
redovisning (LKBR) samt RKRs
rekommendationer.

Grundläggande
redovisn¡ngspr¡ nc¡per
Väsentliga poster ftir delårsbokslutet har
periodiserats. Pensionsskuldens
fiirändring, det vill säga avsättning för
avgiftsbestämd respektive fÌirmåns-
bestämd ålderspension, efterlevande-
pension samt finansiell kostnad, har
redovisats bland verksamhetens
kostnader liksom löneskatten ftir denna
del.

Ränteuppräkningen har redovisats som
en finansiell kostnad. Den avgifts-
bestämda ålderspensionen har avsatts
maximalt och redovisats bland
verksamhetens kostnader liksom
löneskatten.

Avsteg har gjorts gällande finansiell
leasing vilket ñrbundet redovisar som
operationell leasing. Denna redovisas i
årsbokslutet.

Materiella anläggn¡ngstillgångar
Anläggningstillgångar har i balans-
räkningen upptagits till anskaffnings-
värdet minskat med arliga avskrivningar
Med anläggningstillgångar avses objekt
med en ekonomisk livslängd om minst
tre år och med en total utgift på två
prisbasbelopp exklusive moms.

Avskrivningar
I balansräkningen är anläggnings-
tillgångarna upptagna till anskaff-
ningsvärdet minskat avskrivningar och
nedskrivningar. Materiella anläggnings-
tillgångar skrivs enligt plan. Avskriv-
ningarna påbörjas månaden efter
anläggningen tas i bruk.

Följande avskrivningstider tillämpas

Nedskrivningar
Om det vid räkenskapsårets utgång kan
konstateras att en anläggningstillgång
har ett lägre värde än vad som kvarstår
efter planenliga avskrivningar, ska
tillgången skrivas ned till det lägre
värdet om värdenedgangen kan antas

vara bestående. En nedskrivning ska
återföras om det inte längre finns skäl
ftir den.

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

driftskostnad då exempelvis ett larmställ
kan förstöras redan vid första tillbudet.

Semesterlöneskuld
I skulden ingår okompenserad övertid
ochjour- och beredskap samt upplupna
arbetsgivaravgifter. Detta redovisas som

en kortfristig skuld.

Ord och

Personbilar. båtar 5år
Datorer 5år
Räddninestiänstmtrl 5år
Tele/datatekn. utr. RT 3är
IPAD 4âI
Inventarier 10 år

Räddninssti änstfordon 15 år

o Målet är upptllt
Målet tir delvis uppffllt med
minst 80%

A Målet bedöms inte vara
uppfyllt

o Målet har inte kunnat bedömas

24



röprNGs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

2019-09-30

Szey+
KF $ 124 Dnr20l9l49l

Motion, Ungdomens hus = Karlbergsbadet
Jenny Adolphson (C) och Silpa Laitio Karlsson (C) har lämnat in en motion med ftirslag om

att utreda om det är möjligt att bygga om Karlbergsbadet till ett "Ungdomens hus"

att barnperspektivet tas i åtanke genom aftlâûa de som ska nyttja huset får vara delaktiga i
utredningen

Beslut
Kommunfu llmtiktige beslutar

atttaupp motionen till behandling

samt att remittera motionen till kommunstyrelsen.

UtdragsbestyrkandeProtokolljusterarnas sign

I

I

-t

P!\l--.a.L



Motion till Köpings kommunfullmäktige

- rOPÑCS KOMMUÑ
Stadskansliet

2019 -08- 2 7

Yå ¿u,, )+q t
Diaricb

Ungdomens hus = Karlbergsbadet

2019 kommer badhuset attflytta in i nya lokaler och Karlbergsbadet kommer att stå tomt. Badhuset
är ritad av arkitekt Gunnar Leche, uppfört 1933-1935 i funktionalistisk stil och eff välkänt hus i
staden. Det vore väldigt trevligt om lokalerna kunde nyttjas i framtiden ftir någon form av
fritidsaktiviteter.

Fritiden är lika viktig ur barn- och ungdomsperspektiv som skolan. Det finns ett stort behov av
ytterligare lokaler där barn och ungdomar kan vistas efter skolan. Ett hus med fler möjligheter till
fritidsaktiviteter är ett stort plus, där det finns möjligheter att tillgodose flera ungas behov.

Ungdomsgården Kuggen är hårt belastad i dagsläget. Under öppettiderna på eftermiddagar och
kvällar och är det ca. 100 besökande barn i genomsnitt. Det sliter hårt både på personal och lokaler.
Personalen gör ett heroiskt arbete med att försöka ge alla besökare en trevlig och trygg miljö, vilket
är svårt med så många besökande.

Centerpartiets bedömning är att Köpings kommun har behov av fler ungdomsgårdsplatser. Alla
prognoser visar att invånarantalet kommer att öka i Köping och antalet barn kommer att öka med
500 individer till år 2024. En av centerpartiets hjärtefrågor är barn- och ungdomars välmående. Ett
"Ungdomens Hus" skulle kunna vara ett led i att främja ungas hälsa och mående.
För att fa barn och unga delaktiga i utformning av ett Ungdomens Hus så kan tex
ungdomsfullmäktige göras delaktiga och ges möjligheter att komma med ftirslag och synpunkter.

Centerpartiet ftireslår att Köpin gs komm unfullm äktige beslutar:

att att utreda om det är möjligt att bygga om Karlbergsbadet till ett "Ungdomens huso'.

atf Bamperspektivet tas i åtanke genom attläta de som ska nyttja huset får vara delaktiga i
utredningen.

Köping 20190826

E,
Karlsson

rpart et

IIARODTAD
POTITIK

Cente
xöprn¡c



röprNGs KoMMUN

Kommunfullmäktiqe

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

2019-09-30

þzts+
KF $ 125 Dm20191486

Medborgarförslag, fartsän kande åtgärder på Nyckel bergsvägen
Joel Pennerbom har lämnat in ett medborgarfürslag och ftjreslår att kommunen infür fart-
såinkande åtgärder på Nyckelbergsvägen nr 1-38 på grund av extremt höga hastigheter på
fordon i närhet av skola och boende i området.

Beslut
Kommunfullmåiktige beslutar

att ta upp medborgarftirslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande

rk_



!ffit*r¡-ll{l+ltlt
XöplNCS KOMMUN MEDBoRcnnrönsuo s rbMurrñ

Stadskanslir.t

2019 -08- 2 0

utq.

P

Personuppg¡fterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns datareg¡ster enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare ¡nformation se Köp¡ngs kommuns hemsida.

Personu ifter
Efternamn Fömamn

J

I konnel

Beskriv och motivera ditt fo

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.koping.se
Vi ber dig därför godkånna
publiceras inte.

om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med fÖrslaget, övriga adressuppgifter

El Jag godkanner att mitt fÖr- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Áoprngs Kommun
Kommunfullmäktige
731 85 KÖping

I

.t

E
'a

Inftira fartsänkande åtgärder på Nyckelbergsvägen l-38 pga. extremt höga hastigheter på fordon i närhet

av skola och boende på områden

Motivering: Efter att Nyckelbergsvägen gjordes i ordning med ny asfalt och cykelbana har fordon med

extrema hastigheter ökat markant på gatan. Vägen är nu jämn, bred och rak vilket medfor att fordon

tillåts att köra långt över den fastlagda hastigheten på 30km/h. På vägen rör sig skolbarn till/från skola,

cyklister, husddjur och barn som bor på gatan. Risken är stor att det kommer att fä stora konsekvenser

med dödlig utgång om ingen åtgard infors.

Förslag: Inftira permanenta fartsänkande åtgärder tex. fartgupp eller liknande med jämna mellanrum som

gör att fordon inte tillåts att köra över 30km/h på vägsträckan. Framfürallt i början där vägen är rak.

[] Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
022't-250 00

Fax Hêmsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr

0221-251 31 212000-2't14



$zterÖpINcs KoMMUN

Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

2019-09-30

KF $ 126 Dtr20t9t487

Medborgarförslag, blomlådor på Nyckelbergsvägen i fartdämpande syfte
Lena Thell har låimnat in ett medborgarfürslag och ftireslår att kommunen sätter upp blom-
lådor eller annat som gör att bilarna sänker hastigheten på Nyckelbergsvägen.

Beslut
Kommunfullmâktige beslutar

att ta upp medborgarftirslaget till behandling
samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas sign Utdragsbestyrkande

f



+ föplNGS KOMMUN MEDBoRcRRTönsLAc

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas ¡ Köpings kommuns dataregister enligt dataskyddsförordningen.
För ytterligare information se Köpings kommuns hemsida.

Personu ifter

Förs i korthet

Beskriv och motivera ditt

Underskrift
Under handläggningen av medborgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se.
Vi ber dig därför godkänna om vi får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, övriga adressuppgifier
publiceras inte.

Blanketten skickas till
Köpings kommun
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

1 (1)

KÖPTì\¡GS KOM}ÍLN
StatlskansÌict

2019 -08- 1 /-

W zo,,tl+.h
IJrañi.'b

s

ci

.=

Förnamn

Lena
Efternamn

Thell

Sätta upp blomlådor eller annat som kan göra att bilarna måste såinka hastigheten på var gata.

Vi har stora problem på vår gata med bilar som kör otroligt fort.

Om ett barn skulle springa ut på gatan skulle bilarna absolut inte hinna stanna och då förstår vi ju alla

vad som skulle hända,,, jag har själv varit nära gatan vid ett flertal tillfrillen och det är riktigt otäckt då de

som kör inte har någon som helst koll på vad som rör sig vid våra hus.

Detta måste stoppas innan något h¿inder !

Om ni inte vill/kan sätta ut suggor så ge oss stora blomlådor, och det behövs NU och inte våintas till
våren,,kåinns som en enkel och relativt billig åtgrird om vi tänker på alternativet som snart kan hända.

Vänligen Lena Thell

El JaS godkänner att mitt för- och efrernamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

n Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

Datum

2019-08-14
Namnförtydligande

Lena Thell

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hemsida och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114



fizetröprNcs KoMMUN

Kommunfullmäktige

PROTOKOLLSUTDRAG

Datum

2019-09-30

+
KF $ 127 Dnr20l9l488

Medborgarförslag, cykelpump på torget i Kolsva
Eldijana Klepic har lämnat in ett medborgarftirslag och ftireslår att kommunen sätter upp en
cykelpump på torget i Kolsva.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att ta upp medborgarftlrslaget till behandling

samt att remittera medborgarftirslaget till kommunstyrelsen.

Protokolljusterarnas sign

I

Utdragsbestyrkande



#ÆåH

m
KÖPINGs KOMMUN MEDBORGARFöRSLAG

Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i Köpings kommuns datareg¡ster enligt
För ytterl¡gare information se Köpìngs kommuns hemsida.

Personu ifter

i korthet

ditt fö

Eldi ana

rgarförslaget kommer vi att publicera förslaget på kommunens hemsida, www.kopinq.se.
får publicera ditt för- och efternamn i samband med förslaget, Övriga adressuppgifter

Underskrift
Under handläggningen av medbo
Vi ber dig därför godkänna om vi
publiceras inte.
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Blanketten ski tiil
Köpings
Kommunfullmäktige
731 85 Köping

rÓÞÑCS KOMMLN
Stad|ikônsl itt

2019 -06- 2 6

Diaricb
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En cykelpump på torget i Kolsva.

Hej, jag är ganska så nyinflyttad i Kolsva och har sett eran fina cykelväg som jag skulle vilja cykla på nu

under sommaren. För att det ska bli möjligt så skulle jag behöva pumpa mina däck på cykeln. Saknar

därflor en cykelpump for alla som bor där. Hade vart fint med en på torget så man kan ta sin cykel dit och

pumpa upp däcken. Känns som det är mer folk i rörelse i Kolsva under sommaren med med tanke på

sommarstugor med mera så jag tror att flera än jag hade uppskattat det. Tack på florhand.

n Jag godkänner inte att för- och efternamn publiceras på

Köpings kommuns hemsida
fi Jag godkänner att mitt för- och efternamn publiceras på
Köpings kommuns hemsida

€{cfì Vac,r IC
Namnförtyd

190626
Datum

Underskrift u

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köp¡ng

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Hems¡da och e-post Bankgiro

www.koping.se 991-1215
kopings.kommun@koping.se

Org.nr
212000-2114


