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Sammanträdande organ Kommunfullmäktige 
Tid Måndagen den 25 november 2019, kl. 18.30 
Plats Matsalen på Kung Karls skola 
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Kommunfullmäktige 2019-11-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Allmänhetens frågestund (KS 2019/27) 

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Inför p-skiva på 
Drottninggatan (KS 2019/381) 

Jutis Jutström föreslår i ett medborgarförslag att p-skiva införs på 
Drottninggatan och att parkeringsvakter ska hålla koll där så att 
parkeringstiden om maximalt två timmar följs. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Jutis Jutström 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Nu när Drottninggatan blev fixad och fin så sattes skyltar upp om att parkering gäller i max 2 
timmar. Dessa efterföljs inte utan bilar står där hela dagar och nätter. Så det är svårt att 
hitta plats där när det behövs. Många äldre får då parkera vid Coop och sedan gå ner till 
exempel frisören. Så förslaget från mig vore att det införs p-skiva på Drottninggatan. Och att  
parkeringsvakter skall hålla koll där nån gång.  Jag har själv inte sett någon p-vakt än i byn. 
Annars är 2timmarsskylten uppsatt förgäves om det ändå inte följs upp och kontrolleras.

Namn
Jutis Jutström

Postadress
Odengatan 29

Telefonnummer
0700901076

E-postadress
Jutis1@hotmail.com

Samtycke
2019-11-05 21.39
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de 
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling 
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och 
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Förbjud bensin- och 
dieselbilar i centrum (KS 2019/390) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag ett förbud mot trafik 
i centrum med bensin- och dieselbilar. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Anita Larsson 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Eftersom beslut tagits om fler parkeringsplatser i centrum vilket bidrar till dålig miljö med 
fler föroreningar föreslår jag förbud mot trafik i centrum med bensin- och dieselbilar

Namn
Anita Larsson

Postadress
Karlavägen 10

Telefonnummer
0704308192

E-postadress
anikrila@gmail.com

Samtycke
2019-11-14 12.50
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de 
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling 
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och 
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-11   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Medborgarförslag – Ny cykel- och gångbana 
mellan centrum och Klämsbo ridskola  
(KS 2019/391) 

Kjell Nordeman föreslår i ett medborgarförslag att kommunen 
bygger en cykel- och gångbana med början vid kyrkogården och 
slut vid Klämsbo ridskola. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Medborgarförslag från Kjell Nordeman 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 



Hej!

Jag vill lämna följande bakgrund- och förslag - till kommunen ang rubr.

Jag brukar åka på vägen mellan Kungsörs centrum och Klämsbo ridskola. Häromdagen tog jag en promenad med
hunden samma sträcka och uppmärksammade då att det saknas - som jag ser det - en gång/cykelbana på denna
sträcka. Dessutom är gtubelysningen otillfredsställande. Promenerar man, så här års. på denna sträcka så upptäcker
man snart så utsatt man är utifrån fordonstrafiken. 

Det finns en snutt gång/cykelbara till övergångsstället vid kyrkogården / räknat från centrum ), men detta är den
enda del av denna sträcka där man kan gå/cykla hyfsat säkert.

Jag föreslår således att kummunen bygger en rubr bana på denna sträcka med början vid kyrkogården och som slutar
vid Klämsbo ridskolan. Det räcker om banan endast finns på ena sidan av vägen. Härigenom kan också de cyklande
ungdomar som vistas vid ridskolan cykla säkrare.

Med vänliga hälsningar

Kjell Nordeman

Mobil 079-332 68 61



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Anita Larsson 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – Inrätta rondeller 
i Kungsör (KS 2019/269) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att inrätta rondeller i 
Kungsörs kommun med anledning av ökat invånarantal. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB på remiss. 
I dagsläget finns inga planer på att göra rondeller i Kungsör. 
Rondeller är platskrävande då långa och tunga fordon ska kunna 
passera. I de föreslagna korsningarna finns begränsat med yta. 
 
I korsningen Kungsgatan/Malmbergavägen som ägs till 25 procent 
av trafikverket pågår en dialog kring att förbättra säkerheten för 
oskyddade trafikanter. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Yttrande från Kungsörs Kommunteknik AB 2019-10-07 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 2019-07-18 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-16 § 117 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 167 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16  3 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Anita Larsson 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 117 
Nytt medborgarförslag - Inrätta rondeller i 
Kungsör (KS 2019/269) 

Anita Larsson föreslår i ett medborgarförslag att inrätta rondeller i 
Kungsörs kommun med anledning av ökat invånarantal. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Anita Larsson 2019-07-18 

 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag 
Med ökande antal invånare blir det trängre i ffa korsningarna. Föreslår 
rondell Tessingatan - Drottninggatan-Villagatan, Kungsgatan -Drottninggatan 
och Kungsgatan - Malmbergavägen 
 
Namn 
Anita Larsson 
 
Postadress 
Karlavägen 10 
 
Telefonnummer 
0704308192 
 
E-postadress 
anikrila@gmail.com 
 
Samtycke 
2019-07-18 12.39 
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och 
behandlar de uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att 
medborgarförslag blir en offentlig handling som alla har rätt att läsa och 
att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och 
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Jenny Widén 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på medborgarförslag – belysning i 
fårhagen mot Hagaskolan (KS 2019/303) 

Jenny Widén föreslår i ett medborgarförslag att sätta belysning i 
fårhagen mot Hagaskolan. 
 
Ärendet har varit hos Kungsörs Kommunteknik AB på remiss.  
Belysning i hagen anses inte lämpligt då stigen passerar en 
fornlämning. Belysta stigar mot skolan finns genom samma 
skogsdunge. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Yttrande från Kungsörs Kommunteknik AB 2019-10-07 
• Medborgarförslag från Jenny Widén 2019-08-27 
• Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-16 § 119 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 168 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.  





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16  5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, Jenny Widén 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 119 
Nytt medborgarförslag – belysning i 
fårhagen mot Hagaskolan (KS 2019/303) 

Jenny Widén föreslår i ett medborgarförslag att sätta belysning i 
fårhagen mot Hagaskolan. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Medborgarförslag från Jenny Widén 2019-08-27 

 
 
Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning.  



Vilket förslag vill du lämna - beskriv ditt förslag
Hej! 
Vi är ett gäng föräldrar som undrar om
Ni skulle kunna sätta belysning i fårhagen mot Hagaskolan. Många barn använder den vägen till 
skolan. Under höst/vinter blir det väldigt mörkt där. 

Med vänlig hälsning,
Jenny

Namn
Jenny Widén

Postadress
Eddavägen 5 
73636

Telefonnummer
0704395810

E-postadress
j_widen@hotmail.com

Samtycke
2019-08-27 12.26
Jag godkänner att Kungsörs kommun enligt Dataskyddsförordningen lagrar och behandlar de 
uppgifter jag lämnar. Jag är också medveten om att medborgarförslag blir en offentlig handling 
som alla har rätt att läsa och att mina uppgifter kommer att finnas med i kallelser och 
sammanträdesprotokoll när förslaget behandlas.



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Svar på motion – Fyrverkeri vid nyårsafton  
(KS 2018/195) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ska 
arrangera ett fyrverkeri på nyårsafton vid dygnsskiftet till det nya 
året. 
 
Detta är vad som gäller i de lokala ordningsstadgarna antagna i 
juni 2019:  
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
20 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas 
inom områden med detaljplan utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
21 § Det är förbjudet att använda fyrverkeri och pyrotekniska 
varor: 

• närmare än 300 meter från vårdinrättningarna Syrenen, 
Ågården, Häggen/Kinnekulle, Borgen, Kungsringen, 
Högklinten, Grindstugan, Södergården, Lärken, Mistels 
och Tallåsgården samt Kungsörs vårdcentral 

• när det är eldningsförbud 
 
Kommunstyrelsens presidium har diskuterat kring frågan. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14 § 57 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 169 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de lokala 

ordningsstadgarna och att detta inte är kommunens ansvar.  





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2018-05-14  14 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 57 
Motion – Fyrverkeri vid nyårsafton  
(KS 2018/195) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ska 
arrangera ett fyrverkeri på nyårsafton vid dygnsskiftet till det nya 
året. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson 
 

Beslut Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen 
för beredning. 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunstyrelsen  2019-11-11  5 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, motionären 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 169 
Motion – Fyrverkeri vid nyårsafton  
(KS 2018/195) 

Niklas Magnusson (M) föreslår i en motion att kommunen ska 
arrangera ett fyrverkeri på nyårsafton vid dygnsskiftet till det nya 
året. 
 
Detta är vad som gäller i de lokala ordningsstadgarna antagna i 
juni 2019:  
 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor  
20 § Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte användas 
inom områden med detaljplan utan tillstånd av polismyndigheten. 
 
21 § Det är förbjudet att använda fyrverkeri och pyrotekniska 
varor: 

• närmare än 300 meter från vårdinrättningarna Syrenen, 
Ågården, Häggen/Kinnekulle, Borgen, Kungsringen, 
Högklinten, Grindstugan, Södergården, Lärken, Mistels 
och Tallåsgården samt Kungsörs vårdcentral 

• när det är eldningsförbud 
 
Kommunstyrelsens presidium har diskuterat kring frågan. 
 

KS överläggning  Niklas Magnusson (M) frågar om detta beslut innebär att 
kommunen inte heller kommer anordna fyrverkerier vid sista april. 

   Kommundirektören Claes-Urban Boström svarar att det inte är ett 
förbud som tas utan att man kan ansöka om tillståndsplikt om man 
önskar genomföra fyrverkerier.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Motion från Niklas Magnusson 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2018-05-14 § 57 

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till de lokala 

ordningsstadgarna och att detta inte är kommunens ansvar.  
 
  

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 

 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Stefan Leijerdahl, Therés Andersson, Kommundirektör, 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Lokalvårdsutredning (KS 2019/343) 
Under 2018 fick utvecklingsenheten i uppdrag att utreda och föreslå en 
förändring kring organisationen för lokalvården i Kungsörs kommun. 

 
Det visade sig när utredningen gjordes att 67 procent av cheferna inte var 
nöjda med den lokalvårdsorganisation man då hade tillgång till.  
Lokalvården i kommunen bedrivs på olika sätt och är organisatoriskt 
inte en sammanhållen enhet med likvärdiga städmetoder, utbildning eller 
ledning.  
 
För att få en effektiv organisation så bör vi i skapa en organisation med 
städledare för att klara av att upprätthålla en god standard och bra 
service kring städ. De kommuner där vi jämfört städorganisationerna och 
timmar det går åt och jämfört per invånare så kostar Kungsörs 
städverksamhet 1136 kr/invånare och snittet bland de kommuner vi 
jämför oss med är 746 kr/invånare.  
 
Målet bör vara att den nya organisationen ska vara i full drift till 2021 
och till en kostnad som är 2 mkr lägre än idag. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström 
2019-09-18 

• Utredning från kommunstyrelseförvaltningen gjord av Stefan 
Leijerdahl och Therése Andersson daterad 2018-02-19 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 171 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige beslutar att lokalvårdsorganisationen ska vara 

en sammanhållen organisation. En projektledare anställs eller köps 
in för själva övergången och skapandet av den nya organisationen 
inom befintliga ramar. Organisationen ska ligga under 
kommunstyrelsen.  

 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (2) 

Datum Vår beteckning 
2019-09-18 KS 2019/343 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommundirektör  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Lokalvårdsutredning 
Under 2018 fick utvecklingsenheten i uppdrag att utreda och föreslå en 
förändring kring organisationen för lokalvården i Kungsörs kommun. 
 
Den utredningen har varit klar en tid och politiskt har man nu bestämt sig för att 
den ska lyftas upp för politisk behandling och beslut. 
 
Lokalvården i kommunen bedrivs på olika sätt och är organisatoriskt inte en 
sammanhållen enhet med likvärdiga städmetoder, utbildning eller ledning. Detta 
sammantaget gör organisationen rätt ineffektiv och med fler resurser än om den 
vore samlad. 
Från att utredningen gjordes har en förändring skett och det är inom skolan där 
man på ett bättre sätt samordnat lokalvården under måltidsverksamheten vilket 
självklart förbättrat situationen för lokalvård inom skolan. 
Nu har vi att lösa frågan för hela kommunen och effekten av en sammanhållen 
organisation är att verksamheterna kan fokusera på verksamhet vilket är det 
primära.  
Vi måste skapa stödresurser för våra chefer så de kan fokusera på att bedriva bra 
verksamhet för kommuninvånarnas bästa och så har vi stödresurser i form av 
städ, fastighetsskötsel, HR, ekonomi mm där de får det stöd som de behöver för 
att minimera tid på annat är verksamhet. 
 
Att städa rätt har också stor betydelse för underhållet av våra golv vilket minskar 
slitage och underhåll på våra fastigheter. För att vår personal ska kunna städa rätt 
så behövs en sammanhållen organisation där personalen får samma utbildning 
och ledarstöd oavsett var man sköter lokalvården i vår kommunala organisation. 
 
Det visade sig när utredningen gjordes att hela 67% av våra chefer inte var nöjda 
med den lokalvårdsorganisation man då hade tillgång till. Nu kan den siffran ha 
ändrats sedan skolan gjorde om inom sitt område men det är en hög siffra som 
måste beaktas. 
 
För att få en effektiv organisation så bör vi i, enlighet med vad utredningen säger, 
skapa en organisation med städledare för att klara av att upprätthålla en god 
standard och bra service kring städ. I en jämförelse har vi en förhållandevis hög 
städkostnad i förhållande till jämförbara kommuner då den inte är effektivt 
organiserad och med rationell drift. Det är ganska naturligt att om flera chefer 



   
  Sida 2 (2) 
 Datum Vår beteckning 
 2018-10-11  
 Ert datum Er beteckning 
   

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

själva måste organisera sin egen städverksamhet efter eget behov så ökar antalet 
städtimmar då det är svårt att anställa människor på ibland så få timmar att det 
inte går att få någon som är beredd att ta en sådan anställning. Därför skapar man 
fler timmar än vad som går åt för att få tag i arbetskraft. 
Tittar vi i utredningen så ser vi att i de kommuner där vi jämfört 
städorganisationerna och timmar det går åt och jämfört per invånare så kostar 
Kungsörs städverksamhet 1136 kr/invånare och snittet bland de kommuner vi 
jämför oss med är 746 kr/invånare.  
Det innebär en skillnad i kostnad, förutsatt att dagens kostnad överensstämmer 
med utredningens och att invånarantalet är 8 666 invånare som vi har idag, med 
3 300 000 kr per år. 

 
Om beslutet fattas att vi ska gå över i en mer samlad städorganisation för 
samtliga verksamheter så bör det ingå i projektet om en projektledare som sätter 
projektet i verket och under den tiden så rekryteras en städledare som sedan tar 
över. 
 
Målet bör också sättas att den nya organisationen ska vara i full drift till 2021 och 
till en kostnad som är 2 mkr lägre än idag. Att jag inte föreslår 3,3 mkr lägre 
beror på att det kan finnas delar som vi inte kunna räkna med eller ta hänsyn till i 
utredningen som kan påverka kostnadsjämförelsen. 
 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
lokalvårdsorganisationen ska vara en sammanhållen organisation. 
 
Att lokalvårdsorganisationen organiseras utifrån det alternativ som förordas i 
utredningen då fördelarna är störst i det alternativet. 
 
Att en projektledare anställs eller köps in för själva övergången och skapandet av 
den nya organisationen. 
 
Att en städledare anställs under hösten 2020. 
 

 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  
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Förslag till ny lokalvårdsorganisation i 
Kungsörs kommun 
 
Utvecklingsenheten har fått i uppdrag av kommunchefen att ta fram ett förslag på 
en ny lokalvårdsorganisation för Kungsörs kommun. Utredare Dan Mårtensson har 
tidigare genomfört en enkätbaserad nulägesanalys som ligger till grund för den här 
utredningen.1 Utöver detta har uppgifter rörande ekonomi inhämtats från ekonomi- 
och HR-avdelningen. Lokalvården i kommunen bedrivs både i egen regi och med 
extern utförare.  
 
Avgränsningar 
I underlaget ingår inte städning inom hemtjänst eller städning som ingår i ordinarie 
arbetsuppgifter. Materialkostnaderna för lokalvården är inte medräknade.  

 
Städa rätt för ett bra resultat 
Material och metoder 
Städning utförd med rätt städmaterial och med rätt användning av kemikalier 
bidrar till att minska slitaget i lokalerna. En korrekt, noggrann och regelbunden 
städning av lokalerna bidrar även till att bibehålla materialens färger och glans. 
 
Med felaktiga städmetoder och felaktig arbetsteknik riskerar man inte bara att 
skada inredningar, även lokalvårdaren riskerar att skadas. Omvänt kan bra metoder 
och arbetssätt bidra till lokalvårdare som mår bra, orkar mer och städar effektivare. 
Moderna städmetoder är både mer lättarbetade och gör rent mer effektivt än äldre 
metoder. En skicklig lokalvårdare vet hur man städar effektivt och vilka metoder 
som passar för olika ytskikt.2 Genom att städa på rätt sätt och med rätt metoder så 
kan kommunen minska underhållskostnaderna avsevärt. 
 

 
1 Lokalvårdsutredning Kungsörs kommun, Dan Mårtensson, september 2017. 
2 Prevent 2017-10-20 
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Hälsa och hygien 
Genom bra städning kan en rad föroreningar i inomhusmiljön minskas. Damm kan 
innehålla många olika ämnen som kan påverka människors hälsa negativt, 
exempelvis mögel, kvalster, bakterier och virus, pollen, pälsallergen, hudflagor, 
fibrer från textilier och partiklar från tvättmedel. Även olika kemiska ämnen som 
kan vara negativa för hälsan kan finnas bundna i dammpartiklarna. Till exempel 
kan det finnas hormonstörande ämnen som mjukgörare i plaster och 
flamskyddsmedel från elektronik och textilier.  
 
Både det luftburna dammet och det som finns på golv, hyllor och armaturer har 
betydelse för luftkvaliteten. Luftburet damm som inte ventileras bort deponeras på 
ytor i lokaler och kan virvlas upp och bli inandningsbart igen vid aktiviteter i 
rummet. Bristfällig städning kan bidra till kliande ögon, irriterade slemhinnor och 
allmän trötthet. Även risken att drabbas av infektioner påverkas av faktorer som 
damm och dålig luftkvalitet.  
 
En välstädad miljö har också betydelse för smittspridningen. Städning och 
rengöring av toaletter, hygienutrymmen, dusch- och omklädningsrum samt ytor 
som man ofta tar i, är viktigt för att bryta möjliga smittvägar. 3 

  

 
3 Folkhälsomyndigheten 2017-10-20 
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Nuvarande lokalvårdsorganisation 
Idag bedrivs lokalvården i både egen regi och med extern utförare. I tabellen nedan 
redogörs för de lokaler som städas samt vilka som utför lokalvården. 

 
Lokal Utförare 
Kung Karls skola Egen 
VIVA Extern 
Västerskolan Egen 
Hagaskolan Egen 
Björskogskolan Egen 
Björkliden Egen 
Frida Egen 
Kinnekulle Egen 
Kungsladugården Egen 
Malmberga Egen 
Malmberga moduler Egen 
Smultrongården Egen 
Täcklunda Egen 
Västergårdarna Egen 
Köket/bespisningen (BUF) Egen 
BUF, tillfällig bemanning Egen 
Sporthallen Egen 
Badhuset Egen 
Centralvallen Egen 
Tallåsgården Egen 
Södergården Egen 
IFO:s kontor Egen 
KKTAB Egen 
Misteln Egen 
Kommunhuset Extern 
Biblioteket Extern 
Vårdcentral Extern 
Resecentrum Extern 
 
 
 

 
  



   
  Sida 4 (13) 

    
 

Antalet anställda och antal heltidstjänster 
 
Antal anställda 35,5 
    -varav i kommunal regi 32 
    -varav inhyrda 3,5 
Antal heltidstjänster 22 
   -varav i kommunal regi 19 
   -varav inhyrda 3 
 
Av tabellen framgår att det är 35,5 anställda som arbetar som lokalvårdare i olika 
omfattning. Det är en stor variation på anställningsgraden, från 15 procent upp till 
heltid. Antalet anställda motsvarar 22 heltidstjänster varav 19 är i egen regi. Några 
lokalvårdare har kombinationstjänster.  

 
Det framgår inte av nulägesanalysen exakt hur många chefer som har ansvar för 
lokalvård, men det är ett relativt stort antal.  
 
Kompetens och utbildning 
Utbildningsnivån skiljer sig åt bland lokalvårdarna i kommunen. Vissa har ingen 
utbildning alls och vissa har utbildning i gamla metoder. Det finns ingen plan för 
hur samtliga lokalvårdare ska utbildas och kompetensutvecklas.  

 
I enkäten angav lokalvårdarna att strukturerad och aktuell utbildning/fortbildning 
inom ergonomi, städteknik, kemikalier samt utrustning och maskiner kan 
förbättras. 
 
I samma enkät svarar de chefer, som ansvarar för lokalvård, att de inte har 
tillräckliga kunskaper för att på ett tillfredställande sätt kunna stödja och handleda 
sina lokalvårdare. Samma tveksamhet känner även några av lokalvårdarna.  
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Synpunkter på nuvarande organisation 
Det kan konstateras att 67 procent av cheferna inte är nöjda med den nuvarande 
organisationen av lokalvården. Av lokalvårdarna är motsvarande siffra 33 
procent, dock var det endast sex svarande. Cheferna är mer negativa än 
lokalvårdarna till nuvarande organisation.  
 
Lokalvårdarna är nöjda med arbetsbeskrivningarna men saknar en chef med 
övergripande ansvar.  Dessutom efterfrågas kollegial samhörighet, 
erfarenhetsutbyte och fortlöpande utbildning. 
 
De som får sin lokalvård tillgodosedd av extern utförare är nöjda med resultatet. 
Chefer inom Barn- och utbildning ser lokalvårdaren som en viktig del av den 
pedagogiska verksamheten.  
 
Kungsörs Fastighets AB och nya skolan  
Kungsörs Fastighets AB upphandlar städningen av trapphusen och övriga 
utrymmen. Kostnaden är cirka 750 000 kronor per år. Upphandling sker vart tredje 
år. Om kommunen skulle införa en central städorganisation är fastighetsbolaget 
intresserade av att föra diskussioner om att ingå i organisationen.  
 
Utvecklingsenheten har ställt frågan till barn- och utbildningschefen om behovet 
av lokalvård kommer att påverkas när den nya skolan driftsätts och att två av 
skolorna får färre elever. Som det ser ut i dagsläget är bedömningen att behovet 
kommer vara oförändrat eller skilja sig marginellt. 
 
Kostnader  
Totalkostnaden för lokalvårdare 2016 var närmare cirka 9,6 miljoner kronor, varav 
drygt 1 140 000 kr för externa utförare. Materialkostnaderna är inte medräknade. 
Materialkostnaderna, för den externa aktör som används i kommunhuset, ingår i 
priset. Dock inte förbrukningsvaror som exempelvis toalettpapper, tvål och kaffe. 
 

• Barn- och utbildningsnämndens totala personalkostnader var 4 622 697 
kronor, varav 116 000 kr är för extern utförare.  

 
• Den totala personalkostnaden för städning av sporthallen, badhuset och 

centralvallen var 1 319 000 kronor.  
 

• Socialnämndens totala personalkostnader var 2 802 949 kronor, varav 188 
234 kr är för extern utförare.  
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Den totala personalkostnaden för städning av kommunhuset, biblioteket, 
resecentrum och del av vårdcentralen var 838 234 kronor. All städning genomförs 
av extern utförare. Personalkostnaden för en heltid är cirka 325 000 kronor. 
 
Jämförelse med andra kommuner 
I tabellen jämförs Kungsörs kostnader för lokalvård, endast lönekostnad, med 
kommunerna Säter, Fagersta och Trosa. Samtliga kommuner bedriver lokalvården i 
egen regi. Fagersta kommun har lokalvården organiserad i ett förbund, Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund. Tjänstgöringsgraden är omräknat till antal 
heltidsanställda. 
 

 
 
Lönekostnaderna för lokalvården i kommunerna skiftar mellan 7 miljoner kronor 
och 10,8  miljoner kronor per år. Naturligtvis kan förutsättningarna skilja sig 
mellan kommunerna, exempelvis antal kvadratmeter som ska städas. För att göra 
kostnaderna mer jämförbar mellan kommunerna finns även kostnaden per invånare 
med i tabellen. Trots att Kungsör har lägst antal invånare har kommunen den 
överlägset högsta kostnaden per invånare. Noterbart är att endast Kungsör har en 
decentraliserad lokalvårdsorganisation och ingen utsedd städledare. 
 
Reflektion över kostnaderna  
Det är intressant att personalkostnaderna mellan förvaltningarna i Kungsör varierar 
i sådan stor utsträckning. Här behövs en översyn för att se över hur kostnaderna har 
fördelats och redovisats.  
  
Medellönen för en heltidstjänst i egen regi är cirka 412 000 kronor per år, 
exklusive städmaterial. Kostnaden för en heltidanställd extern utförare i 
kommunhuset är 325 000 kronor per år. Tittar man enbart på kostnaderna för 
lokalvården så är det i dagsläget lägre kostnader för att använda extern utförare.  
 
Det kan naturligtvis förekomma lokalvård som utredningen inte fångat upp. Det 
innebär att det kan finnas vissa dolda kostnader. Dessa borde dock vara marginella. 
 

Kommun
Lönekostnad
2016 (kr)

Antal 
heltidsanställda

Varav
städledare

Organisatorisk
placering

Befolkning 
2016

Kostnad per
invånare (kr)

Kungsör 9 582 880 22,2 0 Decentraliserad 8 432 1 136
Trosa 7 000 000 17 1 Tekniska/Fastighet 12 477 561
Fagersta 10 800 000 35 3 Teknikförbund 13 445 803
Säter 9 700 000 25 1 Samhällsbyggnad/Teknik 11 086 875
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Egen regi eller extern utförare 
Egen regi 
Utifrån kostnadsunderlaget kan det konstateras att lokalvården som utförs i egen 
regi har en högre kostnad jämfört med extern utförare. Anledningen till att 
lokalvården i egen regi har högre kostnader kan bero på att det inte finns någon 
som har helhetsgrepp, styrning och kontroll över organisationerna. Fagersta, Säter 
och Trosa har alla utsedda städledare och där är även lokalvården centraliserad. 

 
Med en central sammanhållen organisation kommer alla verksamheters behov av 
lokalvård att synliggöras på ett helt annat sätt än idag. Det ökar förutsättningarna 
för att på ett effektivare sätt planera och bedriva arbetet. Det ökar även 
förutsättningarna för snabba omprioriteringar vid sjukdom, evenemang eller 
ledigheter. Ytterligare en fördel med en central organisation är möjligheten att 
möta upp efterfrågan på personalkontinuitet vid exempelvis skolor och 
äldreboenden. 
 
I nuvarande organisation skiljer sig utbildnings- och komptensnivån avsevärt åt 
både mellan förvaltningarna och mellan lokalvårdarna. I en central organisation 
finns möjligheten att ta ett helhetsgrepp och utbilda all personal så att de uppfyller 
ställda krav på en modern och effektiv lokalvård. Andra fördelar är att alla hamnar 
i samma organisation vilket möjliggör regelbundna träffar, ökad samhörighet med 
kollegor och stärkt profession. 
 
Lokalvården kan organiseras under exempelvis fastighetsavdelningen, 
måltidsenheten, kultur och fritid eller KFAB. 
 
Fastighetsavdelningens primära uppgift är att ansvara och underhålla kommunens 
verksamhetslokaler. Av den anledningen borde det gå relativt snabbt att 
implementera lokalvården i den befintliga organisationen. Fagersta, Säter och 
Trosa har alla valt att organisera lokalvården under respektive tekniska förvaltning 
eller motsvarande. 
 
KFAB har god erfarenhet av upphandlad lokalvård. Det finns dessutom naturliga 
kopplingar mellan fastighetsskötsel och lokalvård. Beslutas det att upphandla en 
extern aktör kan den med fördel placeras på KFAB.  
 
Inom Barn- och utbildningsförvaltningen håller man på att organisera nuvarande 
lokalvårdare till måltidsenheten. Det är bland annat för att säkra 
personalförsörjningen hos måltidsenheten och skolans lokalvård. 
 
Hos kultur- och fritid finns det en koppling mellan skötseln av anläggningarna och 
lokalvården. Personalen som är anställd vid respektive anläggning sköter också 
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städningen av dessa, det finns även en uppehållstjänst som endast arbetar med 
lokalvård.  
Genom att samla lokalvården i en gemensam organisation med en adekvat utbildad 
arbetsledare, kan lokalvårdarna stärkas genom att: 

• utbildningsbehovet bättre kan tillgodoses och anpassas, 
• kollegial samverkan stärks, 
• erfarenhetsutbyte möjliggörs, 
• lokalvården kan utföras mera flexibelt och verksamhetsanpassat, 
• risken för arbetsrelaterade sjukskrivningar kan minska. 

 
Enligt HR-chefen pågår ett arbete med att erbjuda deltidsanställda att gå upp till 
heltid eller ökad tjänstgöringsgrad. Om lokalvården organiseras om bör man sträva 
mot att fler får ökad tjänstgöringsgrad. I Trosa är 16 av 17 lokalvårdare 
heltidsanställda. 
 
Förutsättningen för lokalvårdare bör vara att man är anställd på minst 50 procent 
för att få en professionell och sammanhållen lokalvårdsorganisation. 
Grundanställningen bör ligga på den organisation som är ansvarig för lokalvården. 
För att optimera resurserna bör en professionell lokalvårdare med hög kompetens i 
första hand arbeta med lokalvård. Finns det sedan utrymme för vissa att ha 
kombinationstjänster inom övriga verksamheter i kommunen kan det vara till gagn 
för både kommunens verksamheter och för den enskilde individen som kan öka sin 
tjänstgöringsgrad.  
 
Om kommunen väljer att centralisera lokalvårdsorganisationen är KFAB 
intresserade av att diskutera en eventuell medverkan, vilket kan ge ytterligare 
skalfördelar.  
 
Extern utförare 
Det här alternativet kräver att all lokalvård upphandlas.  
 
Till skillnad mot att bedriva lokalvården i egen regi behöver man i det här fallet 
inte bygga upp någon organisation med den administration som det kräver. 
Personalfrågor, rekrytering samt vikariehantering hanteras då av den externa 
aktören. Materialinköp behöver inte hanteras på de olika enheterna. I 
upphandlingsförfarandet kan kommunen säkerställa att lokalvårdarna har relevant 
utbildning.  
 
Kommunen fråntas möjligheten att påverka vilka personer som utför städningen i 
olika lokaler. Det kan även bli svårare att få personalkontinuitet vid exempelvis 
skolor och äldreboenden, där det ur ett trygghetsperspektiv finns önskemål om att 
det är samma personal som återkommer. 
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Ytterligare en dimension som tillkommer med en extern utförare är att kommunen 
måste vara duktig på att beställa utförandet och därmed ha en beställarorganisation. 
Att beställa städ utifrån upphandlingen kräver en god kunskap om både 
verksamheterna, lokalerna, kvalitet och behov. En beställarorganisation behöver 
inte vara stor, det kan kanske räcka med en person och någon form av ersättare vid 
semestrar och sjukdom.  
 
Det finns en risk att kommunen blir missnöjd med den upphandlade leverantören 
och avtalet löper över flera år, då kan vi inte bryta avtalet såvida det inte sker något 
som inte överensstämmer med det tecknade avtalet. Å andra sidan finns 
möjligheten till att få en leverantör som utför arbetet utomordentligt bra och 
hanterar eventuella brister på ett utmärkt sätt med hög leveranstakt och 
kvalitetsnivå.  
 
Nuvarande leverantör som bedriver lokalvård ibland annat kommunhuset som 
klarar av uppdraget på ett mycket bra sätt. Det är dock en viss skillnad på att städa 
en liten och begränsad del av verksamheten mot att ta hand om hela lokalbeståndet.  
Med en extern utförare får inte lokalvården den naturliga kopplingen till 
fastighetsskötseln med bland annat golvvård som är viktig för underhållet.  
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Sammanfattande analys 
Det är inte konstigt att nuvarande lokalvårdsorganisation fungerar 
otillfredsställande. Det finns ingen som har ett övergripande ansvar, helhetsbild 
eller kunskap över hur lokalvården genomförs, vilket leder till en ineffektiv och 
kostsam lokalvård. Kostnaderna är cirka 9,6 miljoner kronor per år. Med tanke på 
antalet anställda, den årliga kostnaden och hur viktigt det är med en fungerande 
städning i lokalerna är det anmärkningsvärt att ingen har helhetsgrepp och ansvar 
över kvalitén och kostnaderna för lokalvården. För att Kungsörs kommun ska 
kunna effektivisera sin lokalvårdsorganisation måste man planera och bedriva 
verksamheten ur ett övergripande perspektiv. 
 
Det kan konstateras att Kungsör har högre kostnader för lokalvården, i förhållande 
till befolkningen, än övriga kommuner som är med i jämförelsen. Det som är 
gemensamt för de andra kommunerna är att städorganisationen bedrivs i egen regi, 
är centraliserad, övervägande heltidstjänster och att det finns städledare eller 
liknande.  
 
Det är högst troligt att kostnaderna för lokalvården i egen regi kan minskas om den 
styrs upp, organiseras om och planeras med ett helhetsperspektiv för kommunens 
samtliga lokaler.  
  
Det är därför nödvändigt att införa en ny lokalvårdsorganisation med ett tydligt 
uppdrag, tydlig ansvarsfördelning och egen budget. Det är även av största vikt att 
få bättre kontroll på kostnaderna och se över hur arbetet kan effektiviseras och 
utvecklas. 
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Utredningens fyra förslag till lokalvårdsorganisation 
Oavsett driftsform eller organisation är det av största vikt att lokalvården utförs på 
ett sakkunnigt sätt och att personalen har rätt kompetens och får adekvat 
utbildning. Det behövs även en tydlig organisation med en städledare och en chef 
inom lämplig förvaltning. Regelbunden utbildning om metoder och material är en 
förutsättning för en effektiv och hållbar lokalvård. Samtliga lokalvårdare bör få en 
grundutbildning i samband med anställning i kommunen. Därefter bör löpande 
fortbildning ske, minst en gång per år. 
 
Det kan finnas flera fördelar för den enhet eller förvaltningen som kommer att bli 
ansvarig för lokalvården. Vilken lösning kommunen än väljer så är det av största 
vikt att lösningen är den bästa för kommunen som helhet och inte för den enskilda 
förvaltningen.  
 
Här presenteras fyra olika alternativ till ny lokalvårdsorganisation. Det finns även 
möjlighet att fortsätta i nuvarande form, ett så kallat nollalternativ. Avslutningsvis 
presenteras det alternativ som utredarna förespråkar. 
 
Alternativ 1- En central lokalvårdsorganisation förlagd hos 
Fastighetsavdelningen. 
All lokalvård centraliseras och organiseras hos Kungsörs KommunTeknik AB, 
under fastighetsavdelningen. Med det här förslaget får lokalvårdarna en gemensam 
chef, vilket ger en ökad styrning och tydlig ansvarsfördelning. I det här alternativet 
finns en tydlig koppling mellan verksamhetslokalerna och lokalvården då 
fastighetsavdelningens primära uppgift är drift och underhåll av lokalerna. Väljer 
kommunen det här alternativet kan KFAB vara intresserade att ingå i 
organisationen, vilket kan ge skalfördelar.  
 
Alternativ 2 - En central lokalvårdsorganisation som inte är 
förlagd hos Fastighetsavdelningen. 
All lokalvård centraliseras och organiseras hos exempelvis KFAB, Kultur- och 
fritid eller Måltidsenheten. Som i alternativ 1 får lokalvårdarna även i det här 
alternativet en gemensam chef, vilket ger en ökad styrning och tydlig 
ansvarsfördelning. I det här alternativet saknas den naturliga kopplingen till 
verksamhetslokalernas drift och underhåll.  
 
Alternativ 3 - Lokalvården sköts av extern utförare 
All lokalvård upphandlas och genomförs av extern utförare. Den kommunala 
lokalvården avvecklas. Det innebär att kommunen inte behöver sköta 
personalhantering och administration. 
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Alternativ 4 - En kombination mellan kommunal och 
upphandlad lokalvård 
En kombination av lokalvård i egen regi och upphandlad entreprenör är ett 
alternativ. I princip ser det här alternativet ut som idag, fast nuvarande 
decentraliserade kommunala lokalvård styrs upp i en ny central organisation enligt 
alternativ 1 eller 2.  

  



   
  Sida 13 (13) 

    
 

 
 

  
Utredningens förslag till lokalvårdsorganisation 
Utredningen förordar alternativ 1. 
Om lokalvården bedrivs i egen regi kan kommunen styra och kontrollera alla delar 
i lokalvårdsprocessen, exempelvis val av städmetoder, utbildning, städmaterial och 
utrustning. 
 
Det främsta skälet till att lokalvården bör organiseras under Fastighetsavdelningen 
är att där är den primära uppgiften att ansvar för och underhålla kommunens 
samtliga verksamhetslokaler. Det finns en kompetens och förståelse för 
lokalvårdens roll och betydelse för att långsiktigt underhålla kommunens samtliga 
verksamhetslokaler. Vilket kommer att leda till lägre underhållskostnader. 
 
Kopplingen till Fastighetsavdelningen ger synergieffekter i form av lägre 
underhållskostnader och kortare beslutsvägar. Övriga fördelar med att införliva 
lokalvården i fastighetsavdelningen är bland annat att: 
 

• lokalvårdarna kan uppmärksamma och rapportera brister,  
• åtgärder kan vidtas snabbare,  
• genom att använda rätt städmetoder minskar slitaget på materialet, 
• lokalvårdarna kan vara med i planeringsskedet av lokalerna, exempelvis 

gällande materialval och utformning,  
• i de interna processerna säkerställa att rätt metoder används, vilket innebär 

att underhållskostnaderna minskas,  
• lokalvårdarna har möjlighet att påverka lokalerna där de ska städa, vilket 

kan påverka arbetsmiljön positivt och minska arbetsskador och 
sjukskrivningar,  

• möta verksamheternas behov och önskemål om personalkontinuitet för 
ökad trygghet. 

 
En väl fungerande lokalvårdsorganisation med fler heltidstjänster och möjlighet till 
arbetsplatsrotation, för att förebygga förslitningsskador, ökar attraktiviteten och 
stärker kommunens varumärke. 
 
Oavsett vilket alternativ som väljs bör lokalvårdsorganisationen utvärderas efter tre 
år av en extern konsult, eller liknande. 
 
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 
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Kommunstyrelsen 2019-11-11   7 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Stefan Leijerdahl, Therés Andersson, Kommundirektör, 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 171 
Lokalvårdsutredning (KS 2019/343) 

 
Under 2018 fick utvecklingsenheten i uppdrag att utreda och föreslå en 
förändring kring organisationen för lokalvården i Kungsörs kommun. 

 
Det visade sig när utredningen gjordes att 67 procent av cheferna inte var 
nöjda med den lokalvårdsorganisation man då hade tillgång till.  
Lokalvården i kommunen bedrivs på olika sätt och är organisatoriskt 
inte en sammanhållen enhet med likvärdiga städmetoder, utbildning eller 
ledning.  
 
För att få en effektiv organisation så bör vi i skapa en organisation med 
städledare för att klara av att upprätthålla en god standard och bra 
service kring städ. De kommuner där vi jämfört städorganisationerna och 
timmar det går åt och jämfört per invånare så kostar Kungsörs 
städverksamhet 1136 kr/invånare och snittet bland de kommuner vi 
jämför oss med är 746 kr/invånare.  
 
Målet bör vara att den nya organisationen ska vara i full drift till 2021 
och till en kostnad som är 2 mkr lägre än idag. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström 
2019-09-18 

• Utredning från kommunstyrelseförvaltningen gjord av Stefan 
Leijerdahl och Therése Andersson daterad 2018-02-19 

 
KS överläggning                 
 Kommundirektör Claes-Urban Boström redogör för tankarna med                                                  

förslaget som ligger. Frågor ställs kring om projektledaren är 
finansierad och om frågan varit på remiss hos nämnderna vilket 
förtydligas i beslutsformuleringen. Det kommer också finnas en 
inriktning att koppla ihop detta uppdrag med översynen av 
kostorganisation som budgetberedningen föreslagit på dagens möte. 

  
Beslut Kommunstyrelsen förslag: 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Stefan Leijerdahl, Therés Andersson, Kommundirektör, 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lokalvårdsorganisationen ska vara 
en sammanhållen organisation. En projektledare anställs eller köps 
in för själva övergången och skapandet av den nya organisationen 
inom befintliga ramar. Organisationen ska ligga under 
kommunstyrelsen.  

 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 

 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
KKTAB, akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Viten och avgifter för schakttillstånd vid 
arbete på Kungsörs kommuns mark  
(KS 2019/340) 
För att gräva, schakta, sponta eller göra liknande ingrepp i 
kommunens mark krävs ett särskilt så kallat schakttillstånd. För 
handläggningen av schakttillstånd föreslås ett införande av en 
avgift på 1500 kr. 
 
Det förekommer att grävning sker i kommunens mark utan 
tillstånd. I nuläget finns endast en avgift på 3000 kr att ta ut vid 
saknat tillstånd, detta är inte tillräckligt motiverande för vissa 
entreprenörer att söka tillstånd. 
 
Kommunen har ett ansvar som väghållare att trafiksäkerheten och 
framkomligheten är god vid alla arbeten på kommunens gator och 
vägar. För att skärpa allvaret i att trafikanordningsplaner finns och 
följs föreslås viten.  
 
Kommunstyrelsen har egenskapen av trafiknämnd i Kungsörs 
kommun. Kungsörs Kommunteknik står för den erforderliga 
kontrollfunktionen och för att täcka denna roll föreslås avgifterna 
och vitena att tillfalla Kungsörs Kommunteknik AB. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse med bilaga från tekniska chefen KKTAB 
2019-10-08  

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 172 
    
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige inför viten och avgifter för schakttillstånd vid 

arbete på Kungsörs kommuns mark enligt bilaga att hanteras av 
och tillfalla Kungsörs Kommunteknik AB.  
 

 









Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, Kommundirektör, 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Startbesked för resecentrum (KS 2019/272) 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september §135 att 
återremittera ärendet om investeringsbeslut för resecentrum med 
anledning av nya förutsättningar från kollektivtrafiknämnden. 
Ärendet måste därmed utredas ytterligare vilket får konsekvenser för 
själva investeringsbidraget vi är beviljade om inte byggnationen 
startar under 2019. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ber därför om ett startbesked så att vi 
kan påbörja ombyggnationen av resecentrum med de delar som vi 
kan komma igång med men som inte har inverkan på de eventuella 
förändringar som blir utifrån den utökade utredningen som nu måste 
göras.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström 
2019-10-09 

• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-07-15  
• Skiss Kungsörs resecentrum 2018-06-26 
• Protokoll KS 2019-09-02 §117 
• Protokoll Kommunfullmäktige 2019-09-16 §135   
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 173 inkl. reservation   

    
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Kommun Teknik AB rätt att 

påbörja ombyggnationen av resecentrum, med iordningsställandet av 
busshållplatser för turistbussar, innan nyår. Kommunstyrelsens 
förvaltning tillsammans med KKTAB får i uppdrag att se över 
helheten och återkomma med förslag om fortsättning innan 
ytterligare ombyggnation verkställs. 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-10-09 KS 2019/ 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Claes-Urban Boström, kommundirektör  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Startbesked för resecentrum 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september under paragraf 135 att 
återremittera ärendet om investeringsbeslut för resecentrum med anledning av 
nya förutsättningar från kollektivtrafiknämnden. 
Ärendet måste därmed utredas ytterligare vilket får konsekvenser för själva 
investeringsbidraget vi är beviljade. 
 
Vi ber därför om ett startbesked så att vi kan påbörja ombyggnationen av 
resecentrum med de delar som vi kan komma igång med men som inte har 
inverkan på de eventuella förändringar som blir utifrån den utökade utredningen 
som nu måste göras. 
 
De delar som vi startar med kommer sedan att avstanna och invänta ytterligare 
beslut utifrån att KS och KF fått tagit del av den kostnadsberäkning för den 
utredning som nu planeras utifrån återremissen som kommunfullmäktige fattat 
beslut om. 
 
 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut 

 
Att godkänna möjligheten för Kungsörs Kommun Teknik AB att påbörja 
ombyggnationen med iordningsställandet av busshållplatser för turistbussar innan 
nyår. KS förvaltning tillsammans med KKTAB får i uppdrag att se över helheten 
och återkomma med förslag om fortsättning innan ytterligare ombyggnation 
verkställs. 
 
 
 
Claes-Urban Boström    
Kommundirektör  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Kommunstyrelsen 2019-09-02  10 
  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens 
ekonom, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 117 
Investeringsbeslut för ombyggnation av 
resecentrum vid järnvägsstationen i Kungsör 
(KS 2019/272) 
Kungsörs kommun avser att genomföra ombyggnation av 
Resecentrum vid Kungsörs järnvägsstation. Ombyggnationen är 
nödvändig för att öka kapaciteten för bussangöring. Kungsörs 
KommunTeknik AB avser att genomföra byggnationen i egen regi. 
 
Det nya resecentrum som skapas blir en av kommunens viktigaste 
målpunkter och möjlighet ges till att samordna tåg- och busstrafik. 
Åtgärderna ökar tillgängligheten för samordnad kollektivtrafik och 
kan stärka kollektivtrafikens attraktivitet.  
 
Kostnad för byggnationen är beräknad till 800 tkr, medfinansiering 
av projektet är sökt och beviljad med 400 tkr. Projektet måste då 
påbörjas under 2019.  KKTAB begär därför ett investeringsbeslut 
om 400 tkr. KKTAB kommer att fakturera Kungsörs kommun för 
byggnationskostnaderna.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-07-15 
• Skiss Kungsörs resecentrum 2018-06-26 

 
Beslut  Kommunstyrelsens förslag till beslut 

 
Kommunfullmäktige beslutar om ett investeringstillstånd på  
400 t kr för ombyggnation av Resecentrum vid Kungsörs 
järnvägsstation. 
  





 

 
 Sida 1 (1) 

Datum  Vår beteckning 
2019-07-15 KS 2019/272 
Ert datum Er beteckning 
  

  

Vår handläggare Kommunstyrelsen 
Stig Tördahl 

VD / Teknisk chef 

 

  
  
 

Postadress Besöksadress Telefon, vxl Telefax Org. nummer Momsregnr: 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 0227-60 00 00 0227-60 01 00 556455-0910 SE556455091001 

 

Investeringsbeslut för ombyggnation av Resecentrum vid Kungsörs 
järnvägsstation  
Kungsörs kommun avser att genomföra ombyggnation av Resecentrum vid 
Kungsörs järnvägsstation. Ombyggnationen är nödvändig för att öka kapaciteten 
för bussangöring. Anläggande av separata platser för bussar i linjetarafik samt för 
bussar i chartertrafik genomförs. Ombyggnationen medför att högre 
trafiksäkerhet för passagerare på området kan uppnås.  
I ombyggnationen så anläggs cykelparkering, förbättrad angöringsplats för taxi 
samt säkrare infart till bilparkering.  
Det nya resecentrum som skapas blir en av kommunens viktigaste målpunkter 
och möjlighet ges till att samordna tåg- och busstrafik. Åtgärderna ökar 
tillgängligheten för samordnad kollektivtrafik och kan stärka kollektivtrafikens 
attraktivitet.  
Kungsörs KommunTeknik AB avser att genomföra byggnationen i egen regi. 
Kostnad för byggnationen är beräknad till 800 t kr, medfinasiering av projektet är 
sökt och beviljad med 400 tkr. Projektet måste då påbörjas under 2019.  KKTAB 
begär då investeringsbeslut om 400 t kr . KKTAB kommer att fakturera  
Kungsörs kommun för byggnationskostnaderna.  

 
 

 
 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om ett investeringstillstånd på  
400 t kr för ombyggnation av Resecentrum vid Kungsörs järnvägsstation. 
 
 
 
 
 
Stig Tördahl 
VD / Teknisk chef 
 
 

 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-09-16  28 
  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Kungsörs KommunTeknik AB, kommunstyrelsens 
ekonom, ekonomichefen, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 135 
Investeringsbeslut för ombyggnation av 
resecentrum vid järnvägsstationen i Kungsör 
(KS 2019/272) 
Kungsörs kommun avser att genomföra ombyggnation av 
Resecentrum vid Kungsörs järnvägsstation. Ombyggnationen är 
nödvändig för att öka kapaciteten för bussangöring. Kungsörs 
KommunTeknik AB avser att genomföra byggnationen i egen regi. 
 
Det nya resecentrum som skapas blir en av kommunens viktigaste 
målpunkter och möjlighet ges till att samordna tåg- och busstrafik. 
Åtgärderna ökar tillgängligheten för samordnad kollektivtrafik och 
kan stärka kollektivtrafikens attraktivitet.  
 
Kostnad för byggnationen är beräknad till 800 tkr, medfinansiering 
av projektet är sökt och beviljad med 400 tkr. Projektet måste då 
påbörjas under 2019.  KKTAB begär därför ett investeringsbeslut 
om 400 tkr. KKTAB kommer att fakturera Kungsörs kommun för 
byggnationskostnaderna.  
 

Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-07-15 
• Skiss Kungsörs resecentrum 2018-06-26 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-09-02 § 117 

 
KF överläggning Petter Westlund (C) yrkar på återremiss med anledning av nya 

förutsättningar från kollektivtrafiknämnden och att flera yttrat sig 
under överläggningen gällande önskemål om mer utförligt 
underlag. Mikael Peterson (S) begär ajournering varpå ordförande 
Per Strengbom (S) ajournerar mötet mellan 19.25-19.30.  
Mikael Peterson (S) yrkar efter detta bifall till Petter Westlunds 
(C) yrkan på återremiss.  
 
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar om att 
återremittera ärendet för beredning.  
 
Petter Westlund (C) vill till återremissen skicka med frågan om 
möjligheter till en hållplats närmare centrum. 

 
Beslut  Kommunfullmäktige beslutar om återremiss av ärendet till 

kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, Kommundirektör, 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 173 
Startbesked för resecentrum  (KS 2019/272) 
Kommunfullmäktige beslutade den 16 september §135 att 
återremittera ärendet om investeringsbeslut för resecentrum med 
anledning av nya förutsättningar från kollektivtrafiknämnden. 
Ärendet måste därmed utredas ytterligare vilket får konsekvenser för 
själva investeringsbidraget vi är beviljade om inte byggnationen 
startar under 2019. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen ber därför om ett startbesked så att vi 
kan påbörja ombyggnationen av resecentrum med de delar som vi 
kan komma igång med men som inte har inverkan på de eventuella 
förändringar som blir utifrån den utökade utredningen som nu måste 
göras.  

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
 

• Tjänsteskrivelse från kommundirektör Claes-Urban Boström 
2019-10-09 

• Tjänsteskrivelse från KKTAB 2019-07-15  
• Skiss Kungsörs resecentrum 2018-06-26 
• Protokoll KS 2019-09-02 §117 
• Protokoll Kommunfullmäktige 2019-09-16 §135           

    
KS överläggning Stellan Lund (M) menar att förslaget måste begränsas till detta och                                   

inte den utbyggnad som tidigare planerats utan ytterligare beslut.  
 Petter Westlund (C) menar att detta förslag inte svarar upp mot 

återremissen från kommunfullmäktige. 
 
 Stellan Lund (M) yrkar avslag på förslag till beslut. 
 Madelene Fager (C) yrkar avslag på förslag till beslut. 
 
 Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att 

kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag till beslut.  
  
 Stellan Lund (M) och Madelene Fager (C) lämnar muntliga 

reservationer mot beslutet. 
 
Beslut Kommunstyrelsen förslag: 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum: 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
KKTAB, kommunstyrelsens ekonom, Kommundirektör, 
akten 

Utdragsbestyrkande  

 

Kommunfullmäktige beviljar Kungsörs Kommun Teknik AB rätt att 
påbörja ombyggnationen av resecentrum, med iordningsställandet av 
busshållplatser för turistbussar, innan nyår. Kommunstyrelsens 
förvaltning tillsammans med KKTAB får i uppdrag att se över helheten 
och återkomma med förslag om fortsättning innan ytterligare 
ombyggnation verkställs. 
 

 
 





Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 
(KS 2019/369) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till samman-
trädestider för kommunfullmäktige 2020. Mötestiden föreslås att ändras 
till starttid 18.00. 
 
Vid kommunstyrelsens sammanträde fick kommunstyrelsens förvaltning 
i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till mötestider så att 
kommunfullmäktige kan ta ställning vid mötet den 25 november. 
 
Förvaltningen tagit fram ett kompletterat förslag med två alternativ. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-10-28 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 174 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-11-18 

 
Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt förvaltningens alternativ 2; dvs. 

kommunfullmäktige sammanträder följande datum 2020:  
13 januari,  
10 februari,  
9 mars,  
6 april,  
4 maj,  
8 juni,  
17 augusti,  
14 september,  
12 oktober,  

 9 november och  
30 november (budgetsammanträde). 

 
 Kommunfullmäktiges sammanträden ska också fortsättningsvis börja 

18.30. 
 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-10-28 KS 2019/ 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
Kansliet Kommunstyrelsen 
Vår handläggare  
Kanslichef Josephine Härdin  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Förslag till sammanträdestider 2020 
Under de senaste åren har kommunstyrelsen sammanträtt den fjärde måndagen i 
månaden och kommunfullmäktige två veckor efter kommunstyrelsen. Förvalt-
ningen föreslår att antalet kommunfullmäktigemöten reduceras under 2020 då 
flera möten de senaste åren blivit inställda. I stället föreslås kommunfullmäktige 
starta klockan 18.00.  

• Kommunfullmäktige – 10 februari, 9 mars, 6 april, 8 juni, 14 september,  9 
november, 30 november (budgetsammanträde)  

• Kommunstyrelsen – 27 januari, 24 februari, 23 mars, 20 april, 25 maj, 15 
juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 16 november (budgetsam-
manträde), 14 december 

 
Kommunfullmäktiges sammanträden föreslås börja klockan 18.00 och 
kommunstyrelsen klockan 16.00. Avvikelser kan bli aktuella. 
 
Övrigt 
Presidieberedningen träffas måndagen två veckor före kommunstyrelse klockan 
13.30. 
 
Tider för budget- och bokslutsberedningens sammanträden föreslås under 2020 
vara: 
- Bokslutsberedning – 9 mars (kl. 8.30-12.00), 25 maj (kl. 13.00-15.30) och 

12 oktober (kl. 08.30-12.00) 
- Budgetberedning – 9 mars  (kl. 13.00-16.30) 11 maj (kl 8.30-15.00) och 2 

november (kl. 13.00-16.00) 
 
Tider för utskott, övriga beredningar m.fl. beslutas i särskild ordning och vid 
behov.  
 
Nämndernas sammanträdestider bör anpassas efter kommunstyrelsens samman-
trädestider. Justerade protokoll bör finnas klara till beredningen inför kommun-
styrelsen. 
 
 
Claes-Urban Boström Josephine Härdin 
Kommundirektör Kanslichef 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 174 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020 
(KS 2019/369) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat ett förslag till samman-
trädestider för kommunfullmäktige 2020. Mötestiden föreslås att ändras 
till starttid 18.00. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-10-28 

 
KS överläggning Stellan Lund (M) yrkar tillägg på att lägga till ett möte i oktober.  

Mikael Peterson (S) yrkar tillägg på att lägga till ett möte i oktober.  
Petter Westlund (C) vill att vi följer reglementet som anger att 
kommunfullmäktigemöten ska vara planerade till årets alla månader 
utom juli.  
Ewa Granlund (M) yrkar på tillägg att tiden ändras till nuvarande starttid 
klockan 18.30 och att 18.00 inte fungerar för alla yrkesarbetande. 
 
Ordförande frågar därefter kommunstyrelsen om beslut kan tas att 
förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag baserat på 
yrkandena och finner att så är fallet. 
  

 Förslaget ska därefter beslutas på kommunfullmäktige 25 november.  
 
Beslut Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett nytt 

förslag på mötestider med ytterligare ett möte under oktober 2020 och 
att mötens har starttiden 18.30. 

 
  

 
 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 

Datum Vår beteckning 
2019-11-18 KS 2019/369 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Kommunstyrelsens förvaltning  
 Kommunfullmäktige 
Vår handläggare  
Nämndsekreterare Eva Kristina Andersson  
  
 
 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00  212000-2056 

Redovisning av uppdrag – sammanträdestider för 
kommunfullmäktige 2020 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 11 november 2019 fick förvaltningen i 
uppdrag att återkomma med ett nytt förslag på mötestider för kommunfullmäk-
tige för 2020. Beslutet vara att ytterligare ett möte under oktober skulle planeras 
in och att mötena ska ha starttiden 18.30. Under mötet fanns även ett yrkande om 
att arbetsordningen skulle följas och mötestider inplaneras årets alla månader 
utom juli. 
 
Nedan redovisas två alternativ: 

• Alternativ 1 (kompletterat med möte i oktober, i övrigt oförändrat)  
– 10 februari, 9 mars, 6 april, 8 juni, 14 september, 12 oktober, 9 november, 
30 november (budgetsammanträde)  

• Alternativ 2 (kompletterat med möten i januari, maj, augusti och oktober för 
att följa arbetsordningen. Något möte i december har dock inte lagts in då 
det inte finns något sammanträde med kommunstyrelse som kan bereda inför 
sådant möte)   
– 13 januari, 10 februari, 9 mars, 6 april, 4 maj, 8 juni, 17 augusti, 14 
september, 12 oktober, 9 november, 30 november (budgetsammanträde) 

 
Kommunstyrelsens förvaltnings förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar hålla sammanträden 2020 enligt alternativ 2 ovan. 
Sammanträdena ska även fortsättningsvis börja klockan 18.30. 
 
 
 
 
Claes-Urban Boström 
Kommundirektör Eva Kristina Andersson 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Delårsrapport 2019-08-31 - Gemensamma 
överförmyndarnämnden Köping, Arboga och 
Kungsör (KS 2019/355) 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har behandlat sin del-
årsrapport med budgetuppföljning och helårsprognos. Prognosen 
för helåret visar på att man klara sig inom ramen för sin budget. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Gemensamma överförmyndarnämndens delårsrapport per den 

31 augusti 2019 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 175 

 
KS beslutsförslag  Kommunfullmäktige lägger delårsrapporten till handlingarna. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Redovisning av obesvarade motioner per 
den 25 oktober 2019 (KS 2019/374) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade motioner per den 25 oktober 2019. Av den framgår att 
2 motioner är obesvarade; 
- en motion har passerat kommunallagens årsgräns (ställd i 

februari 2017) Orsak: Tidigare förslag till svar har återremit-
teras och utredning pågår 

- den andra motionen beräknas även den andra passera 
kommunens lokala regel om att motioner ska beredas så att de 
kan besvaras inom sex månader. Den är dock planerad att 
besvaras under november 2019 

 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-10-25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 176  

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade motioner 

till handlingarna. 
 



Förteckning över obesvarade motioner per 2019-10-25 

Dnr Motion Ställd av  Ställd i KF Status Beräknas 
besvaras 

KS 2017/41 Öppna tillagningskök i 
Björskogsskolan  

Hans Carlsson (M) 2017-02-13, 
§ 96 

Remitterad till barn- och 
utbildningsnämnden. Besvarad 
2017-05-22. Återremitterad för 
att genomföra en utredning som 
pågår i dagsläget. 

 

KS 2019/101 Sänkt bygglovstaxa för 
energieffektivt byggande 

Madelene Fager (C), Petter 
Westlund (C), AnneMarie 
Andersson (C), Lina 
Johansson (C)  

2019-04-08 
§ 58 

Till kommunstyrelsen för 
beredning. Hos VMMF för 
besvarande 

November 2019 
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§  
Redovisning av obesvarade medborgarför-
slag per den 25 oktober 2019 (KS 2019/375) 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en redovisning av 
obesvarade medborgarförslag per den 25 oktober 2019. Av den 
framgår det i nuläget finns 3 obesvarade medborgarförslag, alla 
inkomna under 2019.  
 
Redovisningen är tillkommen mot bakgrund av lagens krav och 
enligt kommunfullmäktiges arbetsordning. Samtliga förslag 
beräknas besvaras under 2019. 
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2019-10-25 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 177  

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige lägger redovisningen av obesvarade medbor-

garförslag till handlingarna. 
 



Förteckning över obesvarade medborgarförslag 

Dnr Medborgarförslag Ställd av  Ställd i KF Status Beräknas 
besvaras 

KS 2019/31 Gör banor på isen vid Skillingeudd Elin Bergström 2019-04-08 § 29 28/10 Förslag på avslag 
kommer skrivas fram med 
motivering att det ej är en 
kommunal fråga 

December 2019 

KS 2019/104 Gör skatepark av betong på 
Centralvallen 

Robert Andersson 2019-04-08 § 35 28/10 Förslag på avslag 
kommer skrivas fram med 
hänvisning till att kontakt 
tagits med Strängbetong 
för att föreslå att de skulle 
kunna stå för detta 

December 2019 

KS 2019/105 Gör utegym vid Centralvallen Robert Andersson 2019-04-08 § 36 28/10 Förslag på avslag 
kommer skrivas fram med 
hänsyn till närheten till 
andra utegym. 

December 2019 
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§  
Budget 2020 – Västra Mälardalens Överför-
myndarnämnd (KS 2019/200) 

 Förslaget till budget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
för år 2020 har inkommit.  

 
 Budgetdokumenten innehåller ett äskande om utökad finansiering 

med anledning av ökade kostnader för arvodering till gode män. 
Kungsörs del av denna utökade kostnad motsvarar 60 000 kr 
årligen. I övrigt samma budget som beslutades inför 2019. 
 
Med den totala budgeten om 10,005 miljoner kronor för 2020 plus 
500 000 kr i utökning för arvodering utgör Kungsörs del följande: 
 

 Administ-
ration 

Arvode-
ring 

Förslag  
budget 2020 

Kungsör 590 502+60 1152 
Summa 590 562 1152 

 
Beloppen justeras med löneökning efter avslutade förhandlingar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Budgetförslag för gemensamma överförmyndarnämnden  
• Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden 2019-05-14 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 178 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige godkänner Kungsörs kommuns andel av 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnds budget för 2020. 
Överförmyndarnämnden får i uppdrag att återkomma med 
möjligheter till effektivisering av verksamheten. 

 
 Beslutet förutsätter att övriga parter godkänner sina respektive 

andelar av budgeten.  
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Förvaltningens/nämndens ansvarsområden 
Genom tillsyn kontrollerar nämnden att förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. 
Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara på sina rättigheter drabbas av 
ekonomiska eller rättsliga förluster. Tillsynen innebär bland annat granskning av redovisning som 
ställföreträdarna lämnar in och för att utöva tillsyn kan nämnden hämta in upplysningar och 
underlag från ställföreträdare, myndigheter och banker.  

Beslutar om tillstånd ska lämnas till fastighetsförsäljningar, uttag från spärrade konton, arvsskiften 
samt vissa placeringar och andra åtgärder.  

Utredning kan inledas efter anmälan om behov, på nämndens eget initiativ eller på begäran från 
tingsrätten. Om hälsoskäl visar att behov finns ska nämnden ansöka hos tingsrätten om att 
godmanskap eller förvaltarskap ska anordnas. 

Nämnden är skyldig att hjälpa tingsrätten att hämta in utredning samt yttra sig om behov i ärenden 
om anordnande, ändring eller upphörande. Nämnden har också en skyldighet att lämna förslag på 
god man eller förvaltare och agera sakkunnig vid sammanträden i tingsrätten. 

 

 

Kommungemensamma målen – Analys Inför 2020  
En tydligare dialog och ärendehantering eftersträvas. Överförmyndarkansliet och 
överförmyndarnämnden kommer att undersöka möjligheterna till att tillhandahålla e-tjänster 
rörande godmanskap, förvaltarskap och förmynderskap för att underlätta för gode män, förvaltare 
och förmyndare men också för de som kommer i kontakt med överförmyndarkansliet i andra 
sammanhang. 

 

Mål – En kommun med hög kvalitet 

 
Indikatorer 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Att andelen medborgare som är nöjda med kommunens 
verksamhet och åtagande ökar 

 
57 

 
55 

 
54 

Att andelen medborgare som är nöjda med 
bemötande och tillgänglighet ska öka 

 
58 

 
55 

 
58 

Måluppfyllelse Målet är delvis uppnått    

Resultatkommentar 2018 för kommunen   
Målet följs upp genom SCB:s medborgarenkät som görs varje år. Andelen medborgare som är 
nöjda med kommunens verksamhet och åtagande ligger kvar på liknande nivåer som de 
föregående åren. Samma tendens för området bemötande och tillgänglighet utifrån de senaste 
årens resultat. 

Nämndens resultatbedömning 2018 
Målet är delvist uppnått  Bättre än föregående år  

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019 
 

Gemenesamma överförmyndarnämnden Köping, Arboga och Kungsör har 2019-01-01 övergått till 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd tillsammans med överförmyndarnämnderna i 
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Hallstahammar och Surahammar. Den nya samverkansorganisationen innebär att överförmyndar-
kansliet kommer att tillföras större personalresurser och kommer att behöva se över sina 
verksamhetsprocesser och rutiner. Under 2019 kommer många nya i personalen introduceras till 
verksamheten. Att genomföra utbildning för socialsekreterare kring överförmynderiets verksamhet 
för att skapa bättre förståelse.  Följa upp de olika ärendena från respektive kommun, i synnerhet de 
nya kring tillämpningen av beslut.  

 
 

 

Mål – Trygghet i livets alla skeenden 

 
 
Indikatorer 2016 2017 2018 
Att medborgarnas upplevda trygghet ökar 45% 47% 40% 
Andel som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd av 
hemtjänsten ökar. 87% 88% 81% 
Andel som uppger att det känns mycket tryggt att bo i särskilt 
boende ökar 90% 89% 86% 

Måluppfyllelse Målet är inte uppnått    

Resultatkommentar 2018 för kommunen   
Måluppfyllnaden för trygghet i livets alla skeenden mäts årligen genom medborgarundersökningar 
och brukarenkäter som genomförs av SCB och Socialstyrelsen. SCB:s undersökning för 2018 visar 
på en nedgång av den upplevda tryggheten. 

Brukarenkäterna för boende med stöd av hemtjänst och i särskilt boende visar också på en 
nedgång 2018. 

Nämndens resultatbedömning 2018 
Målet är uppfyllt  Bättre än föregående år  

Nämndens bidrag till måluppfyllelsen 2019 
Stödja ställföreträderna så de känner sig trygga i sitt uppdrag och genom det öka tryggheten för 
huvudmännen 

Överförmyndarkansliet har ett nytt projekt med mentorer för nya gode män och förvaltare. 
Mentorskapen innebär att nya gode män och förvaltare får en erfaren god man eller förvaltare som 
mentor. Mentorn bistår den nya gode mannen och förvaltaren med rådgivning under den första 
tiden i uppdraget.  Den nya gode mannen eller förvaltaren får tillgång till kvalificerat stöd och kan 
lättare bekanta sig med uppdraget som god man eller förvaltare 

 

 

Förändringar/nya förutsättningar som bedöms påverka 
årsbudget 2020 (2021-2022) 
Kommunernas arvoderingskostnader till gode män har ökat kraftigt på grund av att allt fler 
hjälpbehövande enligt gällande lagstiftning inte ska betala arvodet till god man eller förvaltare 
själv. Nämndens kostnader för arvoden till gode män och förvaltare beräknas i framtiden öka 
ytterligare genom att det genomsnittliga uppdraget som god man och förvaltare svårighetsgrad 
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ökar samtidigt som uppdragen där kommunen betalar arvodet till god man och förvaltare utgör den 
större delen av alla nya ärenden. 

Vid bildandet av Västra Mälardalens överförmyndarnämnd beslutades att kostnaderna för 
respektive kommun skulle fördelas så att administrativa kostnader fördelas procentuellt baserat på 
antal invånare och arvodeskostnaderna belastar den kommun ärendet tillhör. 

Då det är första året för Västra Mälardalens överförmyndarnämnd där vi är fem kommuner är det 
fortfarande svårt att förutspå kostnader. 

Förvaltningens förslag är därför att Västra Mälardalens överförmyndarnämnd till 
medlemskommunerna framställer äskande om sammanlagt 500tkr för år 2020. 

Det fördelas procentuellt på kommunerna enligt nedan: 

Arboga  19%  95tkr 

Kungsör  12% 60tkr 

Surahammar  13%  65tkr 

Hallstahammar  21%  105tkr 

Köping   35%  175tkr  

 

Budgetkonsekvenser 2020 2021 2022 

 Arvoderingskostnader, totalt för kommunerna.  500tkr  500tkr 500tkr 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd, ekonom för 
Kommunstyrelsen, Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 178 
Budget 2020 – Västra Mälardalens Överför-
myndarnämnd (KS 2019/200) 

 Förslaget till budget för Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd 
för år 2020 har inkommit.  

 
 Budgetdokumenten innehåller ett äskande om utökad finansiering 

med anledning av ökade kostnader för arvodering till gode män. 
Kungsörs del av denna utökade kostnad motsvarar 60 000 kr 
årligen. I övrigt samma budget som beslutades inför 2019. 
 
Med den totala budgeten om 10,005 miljoner kronor för 2020 plus 
500 000 kr i utökning för arvodering utgör Kungsörs del följande: 
 

 Administ-
ration 

Arvode-
ring 

Förslag  
budget 2020 

Kungsör 590 502+60 1152 
Summa 590 562 1152 

 
Beloppen justeras med löneökning efter avslutade förhandlingar.  
 

Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 
• Budgetförslag för gemensamma överförmyndarnämnden  
• Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden 2019-05-14 

 
KS överläggning Stellan Lund (M) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag med  

att överförmyndarnämnden får i uppdrag att återkomma med 
möjligheter till effektivisering av verksamheten.  

 Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt 
tilläggsyrkandet och finner att så är fallet.  

 
Beslut Kommunstyrelsens förslag: 
 
 Kommunfullmäktige godkänner Kungsörs kommuns andel av 

Västra Mälardalens Överförmyndarnämnds budget för 2020. 
Överförmyndarnämnden får i uppdrag att återkomma med 
möjligheter till effektivisering av verksamheten. 

 
 Beslutet förutsätter att övriga parter godkänner sina respektive 

andelar av budgeten.  
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i 
centrala ledningsgruppen. 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 
Kungsörs kommun (KS 2019/163) 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetramar för 
2020-2022. De ramar som fastställdes var (i miljoner kronor): 
 
 Ram 2020 Ram 2021 Ram 2022 
Kommunstyrelsen 73,1 73,7 76,5 
Barn- och utbildnings-
nämnden 

236,5 240,3 249,2 

Socialnämnden 246,0 251,0 260,2 
Delsumma 555,6 564,9 585,9 
Finansiell verksamhet 570,6 580 601 
NETTO -15 -15 -15 
Möjliga äskanden 10   
Resultat 5   
 
På budgetberedningen 28 oktober beslutades om förslag till nya 
ramar (nedan) för 2020 samt att beslut om ramar för 2021 och 
2022 skulle tas upp på budgetberedning den 11 november. Medel 
disponerade från resultatutjämningsreserven ska användas till 
utveckling.  

 
 

 Ram 2020 
Kommunstyrelsen 76,1 
Barn- och utbildningsnämnden 244,5 
Socialnämnden 256,0 
Delsumma 576,6 
Finansiell verksamhet 577,0 
NETTO 0,4 
Från resultatutjämningsreserv (RUR) 6,0 
Resultat 6,4 

 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 
 

a) utkast till Budget 2020 plan 2021-2022  
b) presentation förutsättningar Budget 2020-2022 
c) presentation VMKF på budgetberedning 2019-05-13 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i 
centrala ledningsgruppen. 

Utdragsbestyrkande  

 

d) presentation BUN på budgetberedning 2019-05-13 
e) presentation av centrala ledningsgruppens förslag 2019-05-16 
f) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-13, § 1 
g) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § 4 
h) kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 67 
i) kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 100 
j) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-10-28 § 8  
k) kompletteringar från nämnder presenterade 2019-10-28 
l) presentation av kommunledningen på budgetberedning 2019-
11-11 innehållandes nya ramar även för 2020 
m) Alliansens prioriteringar i budgeten 2020 
n) Samverkan i Kungsörs tilläggsuppdrag till kommundirektören 
presenterade på budgetberedning 2019-11-11 
o) Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 179 

 
KS beslutsförslag 1) Kommunfullmäktige beslutar om att dessa ramar ska gälla för 

åren 2020 - 2022 (i miljoner kronor): 
 

 Ram 
2020 

Ram 
2021 

Ram 
2022 

Kommunstyrelsen 75,1 77,1 79,6 
Barn- och utbildningsnämnden 243,5 249,9 258,1 
Socialnämnden 252,0 258,6 267,1 
Delsumma 570,6 585,6 604,8 
Finansiell verksamhet 577,1 585,6 604,8 
Resultat 6,5 0 0 

 
Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till 
kommunstyrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4 
mkr till socialnämnden ur resultatutjämningsreserven för 
utvecklingsinsatser som på sikt sänker kostnadsutvecklingen.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att  
 
• Se över kostverksamheten i kommunen gällande dess 

organisering samt eventuellt inrätta den under 
kommunstyrelsen med tillhörande konsekvensanalys 

• Undersöka möjligheterna att tillsammans med andra 
kommuner starta upp enhet för placeringar i syfte att 
kostnadseffektivisera och reducera kostnadsmassan 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25    
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i 
centrala ledningsgruppen. 

Utdragsbestyrkande  

 

• Utreda att bygga trygghetsboende för äldre  
• Att utreda och ta fram förslag på nya 

exploateringsförutsättningar för bostäder och 
industrimark. 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2020 till 

0,4 procent (oförändrat). 
 

3. Budgeten för friskvårdsbidrag 2019 fastställs till 300 000 
kronor (oförändrat). 

 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunens budget- och bokslutsberedning 2019-10-28   2 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 08 
Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 
(KS 2019/163) 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetramar för 
2020-2022. De ramar som fastställdes var (i miljoner kronor): 
 
 Ram 2020 Ram 2021 Ram 2022 
Kommunstyrelsen 73,1 73,7 76,5 
Barn- och utbildnings-
nämnden 

236,5 240,3 249,2 

Socialnämnden 246,0 251,0 260,2 
Delsumma 555,6 564,9 585,9 
Finansiell verksamhet 570,6 580 601 
NETTO -15 -15 -15 
Möjliga äskanden 10   
Resultat 5   
 

 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 
 

a) utkast till Budget 2020 plan 2021-2022  
b) presentation förutsättningar Budget 2020-2022 
c) presentation VMKF på budgetberedning 2019-05-13 
d) presentation BUN på budgetberedning 2019-05-13 
e) presentation av centrala ledningsgruppens förslag 2019-05-16 
f) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-13, § 1 
g) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § 4 
h) kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 67 
i) kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 100 
j) presentationer på budgetberedningen 2019-10-28 
 

KS BB överläggning Under överläggningen görs en sammanfattning av förutsättningar  
som gällde när budgetramarna fastställdes i juni.  

 
 Kommundirektören, förvaltningscheferna och bolagsdirektörerna 

redogör för de förändringar i förutsättningarna som skett sedan 
dess. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunens budget- och bokslutsberedning 2019-10-28   3 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
 Ny finansieringsprognos  6,5 Mkr högre än i juni 
 Baserat på invånarantal  8750 stycken 
 Ökade lönekostnader 2,2 procent 
 Höjda arbetsgivaravgifter 1 procent 
 Prisökningar  1 procent 
 Investeringsnivå 10 mkr 

 
 Ordförande yrkar därefter på följande ramar som förslag till beslut 

för 2020 och att ramar för 2021 och 2022 behandlas på 
budgetberedningen den 11 november: 
 
 Ram 2020 
Kommunstyrelsen 76,1 
Barn- och utbildningsnämnden 244,5 
Socialnämnden 256,0 
Delsumma 576,6 
Finansiell verksamhet 577,0 
NETTO 0,4 
Från resultatutjämningsreserv (RUR) 6,0 
Resultat 6,4 

 
Medel disponerade från resultatutjämningsreserven ska användas 
till utveckling.  
 
Efter avslutad överläggning frågar ordförande om 
budgetberedningen kan besluta enligt yrkandet för 2020 och att 
ramarna för 2021 och 2022 behandlas på budgetberedningen den 
11 november och finner att så är fallet. 
 
Madelene Fager (C) meddelar att alliansen kommer att presentera 
en egen prioriteringlista den 11 november.  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
 
Beslut 1.  Förslag till beslut om ramar för 2021 och 2022 behandlas på 

budgetberedning den 11 november. 
  

2. Budgetberedningens förslag till beslut: 
 
 Kommunstyrelsens förslag:  
 

Kommunfullmäktige slår fast att nya ramar ska gälla,  
 (i miljoner kronor): 
 

 Ram 2020 
Kommunstyrelsen 76,1 
Barn- och utbildningsnämnden 244,5 
Socialnämnden 256,0 
Delsumma 576,6 
Finansiell verksamhet 577,0 
NETTO 0,4 
Från resultatutjämningsreserv (RUR) 6,0 
Resultat 6,4 

 
 Medel disponerade från resultatutjämningsreserven ska användas 

till utveckling.  
  
 
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-10   13 
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 100 
Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 
(KS 2019/163) 

 Budgeten har beretts i kommunstyrelsens budget- och boksluts-
beredning. Förslaget är baserat på invånarantalet 8 750 stycken 
den 1 november 2019. Kommunstyrelsen önskar en återredovis-
ning på förslaget från kommundirektören efter sommaren då viss 
del av budgeten läggs som möjliga äskanden. Sammantaget 
innebär det ett budgeterat överskott med 5 miljoner kronor 2019. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 

a) utkast till Budget 2020 plan 2021-2022  
b) presentation förutsättningar Budget 2020-2022 
c) presentation VMKF på budgetberedning 2019-05-13 
d) presentation BUN på budgetberedning 2019-05-13 
e) presentation av centrala ledningsgruppens förslag 2019-05-16 
f) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-13, § 1 
g) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § 4 
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 67 
 

KF överläggning Under kommunfullmäktiges överläggning yrkar Mikael Peterson 
(S) bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 
Beslut Kommunfullmäktige fastställer följande budgetramar för 2020-

2022 (i miljoner kronor): 
  

 Ram 2020 Ram 2021 Ram 2022 
Kommunstyrelsen 73,1 73,7 76,5 
Barn- och utbildnings-
nämnden 

236,5 240,3 249,2 

Socialnämnden 246,0 251,0 260,2 
Delsumma 555,6 564,9 585,9 
Finansiell verksamhet 570,6 580 601 
NETTO -15 -15 -15 
Möjliga äskanden 10   
Resultat 5   

 



Budgetberedning III
2019-10-28



• Demografi – flera unga och fler äldre.
• Stabil ekonomi i grunden.
• Gynnsamt läge i Mälardalen.
• Kungsör växer.
• Digitalisering.
• Samverkan; lokala, kommunala och regionala.

Omvärld:
• Inbromsning av högkonjunkturen.
• Osäker Brexit
• Handelstullar USA – Kina påverkar även svenska 

företag och ger ett osäkert handelsläge i Sverige.

Förutsättningar



• Demografi – våra verksamheter växer
• Arbetslöshet
• Digitalisering
• Kompetensförsörjning 
• Osäker statlig finansiering
• God ekonomistyrning och budgetdisciplin
• Mer…..

Utmaningar



Fokus framåt
• Utveckla och upprätthålla en stark och stabil ekonomi.

• Vidareutveckla styrmodell (målstyrningsmodell), investeringsprocess och 
process för ekonomisk planering och uppföljning för att ge chefer ett bättre 
stöd i styrningen.

• Effektivisera, minska administration, öka brukartid och tillvarata 
digitaliseringens fördelar.
 Genomlysa processer bl. a administration och verksamheten inom VMKF.
 Genomlysa processer med fokus på hög potential avseende 

automatisering, digitalisering och ökad brukartid.
 Ompröva servicenivåer, tjänster och uppdrag inom olika verksamheter.
 Översyn av taxor och intäktsfrämjande åtgärder.
 Kartlägga, prioritera och eventuellt ompröva pågående och planerade 

projekt och utvecklingsarbeten med fokus på ekonomisk 
resultatpåverkan.

• Ta fram en nyttokalkylmodell som underlättar prioritering och uppföljning av 
utvecklingsinitiativ med fokus på ex. effektivisering.



Förutsättningar beräkning budget 2020 – 2022

•Finansieringsprognos per 1 okt 2019 (SKL Cirkulär 19:40)
•Invånarantal 8 700 st
•Lönekostnader 2,2 %
•Höjda arbetsgivaravgifter med 1,0 % 
•Priser (kostn. o intäkter)         1,0 % 
•Investeringsnivå 10 mkr



Barn- o utbildningsförvaltningen, se separat dokument 



Socialförvaltningen, se separat dokument



Kommunstyrelsens förvaltning



Effektiviseringar redan gjorda inom KS

• Arboga har 3-4 personer som jobbar med planfrågor och 
samhällsutveckling och är anställda enbart för detta. I 
Kungsör görs detta arbete av anställda som är anställa för att 
jobba med helt andra frågor, vilket innebär ca 3 mkr i lägre 
kostnader för Kungsör jmf med Arboga.

• Hos våra grannar finns även lokalförsörjningsstrateg anställd 
vilket gör ytterligare en kostnad med ca 800 tkr utöver, men 
vi jobbar lika mycket med frågorna med anställda som inte 
är anställda för dessa frågor.

• Vi har bytt ut pappershantering mot paddor för elektronisk 
hantering av nämndadministration

• Säkerhetsskyddschef – en post som krävs att vi inrättar från 
staten har Kungsör införlivat i kanslichefsrollen.



• Säkerhetssamordnare och gemensam IT-strateg är finansierad inom ram och 
kostnaden delas mellan förvaltningar och bolag genom rationaliseringar och 
omprioriteringar.

• HR-specialist med rekrytering som specialitet har inneburit helt egna 
rekryteringar utan konsulthjälp. Betydligt lägre rekryteringskostnader som 
följd.

• HR-specialist med ledarskap och friskvård som specialitet har inneburit ett av 
Sveriges bästa ledarskapsprogram i egen regi, inget konsult eller 
utbildningsföretag inblandat. Vi har även gått från ca X% sjukskrivning ner till 
6,1% sjukskrivna på 2 år.

• Bytt system för bilpoolshantering vilket gör att vi nu kan ha flera bilpooler. Det 
gör att all verksamhet kan effektivisera antalet bilar och använda fler i bilpool.

• Vi har kraftigt minskat ner antalet leasade produkter och gått över i ägande, 
det är alltid billigare. Endast ett fåtal leasade kopieringsmaskiner kvar så länge 
avtalet gäller. Finns även produkter som kaffemaskiner där vi förmodligen 
fortsätter att leasa för hanteringens skull.



Äskanden KSF Budget 2020, behov ramökning
• KKTAB, ökade underhålls och kapitaltjänstkostnader, konsekvenser se 

KKTAB’s presentation.

• Avskrivning Centrumprojektet E I. 

• Höjda arvoden politiker, ej med i budget 2019. 

• Ökade kostnader basverksamhet VMKF, ny beräkning på
gång, men ungefärlig siffra ca 0.6 MSEK. Innefattar bl.a
ökade IT-kostnader 350 tkr (ökade licenskostnader) samt 
nya äskanden räddningstjänsten.

• Utvecklingsbehov lönehantering + processkartläggning lönekontor,
identifierat av HR-chefer (KAK). Ger kostnadssänkning och kvalitetshöjning 
i löneprocessen.

• Utveckling Ärendehanteringssystem (W3D3), avslag på äskande medför 
att vi inte kan möta ökade volymer av ärenden, nya lagkrav (GDPR) och 
det större ansvar som idag ställs på kommunerna. Alternativet blir att 
anställa fler vilket är betydligt dyrare än en digital lösning.

Behov TKR 
1.700    

330

200

800 

146

309



Fortsättning äskanden KSF Budget 2020, behov ramökning

• Införande av Stratsys som Styrsystem, visualiserar styr-
modellen och effektiviserar planering och uppföljning.

• Nytt intranät  (Sitevision), Arboga och Köping har redan bytt till Sitevision. 
Kostnaden framöver ökar för Kungsör om vi är kvar i det gamla intranätet.
I belopp ingår del av en systemförvaltartjänst på halvtid. 

• Utbyte 5 bilar per år, minskat till 3 bilar

• Ökad kostnad kollektivtrafik

TOTAL

Behov TKR 

124

120

450

200

4.379



KKTAB presentation



Budgetramar 2020
Förändring beställning 2020 /Behov

• Prisökning 2,4 % (60%) 235 000 kr
Ska täcka ökade kostnader för varor och tjänster
Då vi anlitar underentreprenörer för ex grävning så är det
av största vikt för att få kostnadstäckning.

• Löner 2.2 %  (40%) 144 000 kr
Löneökningar för 2020
Vi får inte halka efter i lönutveckling företag och kommuner
”rycker” i våra gubbar och gummor.

• Markskötsel expl.område Skäggdoppingv. och Blåmesv. 25 000 kr (20 000 Kr 80%)
Ytterligare ytor att sköta med renhållning och gräsklippning
Ingen kostnadstäckning för 2019

• Utökad driftbudget för beläggningsarbeten 800 000 kr ( 2020-2023)
Eftersatt asfaltsunderhåll under många år.
Gatan förbrukas i större takt än vad vi kan påföra i ytskikt.

• Drift, delar av Kungsgatan 2018      205 000 kr (164 000 Kr 80%)
Efter att kommunen övertog delar av Kungsgatan 1:a okt 2018
har ingen kostnadstäckning för drift genomförts i beställningen
Som ex så har bara vinterväghållningen för halvåret kostat 112 000 kr



Budgetramar 2020
Förändring beställning 2020 /Behov

• Drift Skäggdoppingvägen 2019 61 000 kr    (48 800 kr 80%)
Ingen kostnadsersättning för drift av gatan
har utgått för 2019 

• Drift Fiskgjusevägen 2019 30 000 kr    (24 000 kr 80%)
Ingen kostnadsersättning för drift av gatan har 
utgått för 2019

• Drift Blåmesgatan 2019 45 000 kr     (36 000 kr 80%)
Ingen kostnadsersättning för drift av gatan har 
utgått för 2019

• Drift av Kungsörsleden 80 000 Kr   upprustning 150 t kr/år
Inga medel finns idag anslagna för drift av Kungsörsleden
Dessa medel avses att användas till slyröjning och klippning

Summa 1 625 000



Budgetramar 2020
Förändring beställning 2020 /Behov
Dessa behov är av största vikt om långsiktig kvalitet ska kunna bibehållas
Att minska på resurser till gatudriften medför att kvalitet i gaturummet på sikt försämras
Värsta situation uppkommer vid svår vinter med stora vinterväghållningskostnader då med underskott

Effektiviseringar
Kostnader för drift av de nya objekten är framräknade med nyckeltal baserade på den totala kostnadsmassan för alla 
gator och vägar.
Här kan man tänka sig att dessa nya objekt kan skötas utan att nya resurser i form av personal och maskiner erfordras. 
Personalen får springa fortare. Vissa av dessa objekt fordrar externa entreprenörer ex för vinterväghållning.

Drift av de nya objekten, nyckeltalsberäknat, 366 000 kr. Här kan man tänka sig att endast 80 % av den kostnaden ersätts, 
292 800. Man får då en kortsiktig effektivisering med 73 200 kr per år.

Att ytterligare påföra objekt utan hel kostnadstäckning kommer att medföra att man kommer till en brytpunkt då man 
måste anställa personal och köpa fordon och maskiner med kostnader som följd.

Under åren 2010 -2011 genomfördes besparingar i driftavdelningen med ca 1, 2 milj kr.
Genom åren har skötselområdena utökats.
Effektiviseringar för att fortsatt klara driften av skötselområdet har genomförts:
• Införande av robotklippare 4 st
• Effektivare maskiner, högre avverkningsgrad ex gräsklippning
• Minskade kostnader el, värme och vatten
• Analys av driftkostnader genom nyckeltal och genomförande av förbättringar
• Byggnationer och drift i egen regi – inga upphandlingskostnader
• Automatbevattning
• Maskinstyrning – ingen utsättningskostnad
• GPS uppföljning för effektivisering av rutter, framkörning, och effektiv nyttjande av maskiner och klippare



Budgetramar 2020
Förändring beställning 2020 /Behov
• Prisökning 2,4 % (60%) (235 000 kr)
• Löner 2.2 %  (40%) (144 000 kr)
• Markskötsel expl.område Skäggdoppingv. och Blåmesv. 25 000 kr
• Utökad driftbudget för beläggningsarbeten 800 000 kr ( 2020-2023)
• Drift Kungsgatan 2019      204 684 kr
• Drift Skäggdoppingvägen 2019 60 994 kr
• Drift Fiskgjusevägen 2019 29 543 kr
• Drift Blåmesgatan 2019 45 450 kr
• Drift av Kungsörsleden 80 000 Kr
• Summa 1 245 671 kr ( 1 625 000 kr )

Beställning 2019 2020
• Park 25320 2 171 000 kr 2 196 000 kr
• Gator 25210 5 496 000 kr 6 636 671 kr
• Fastigheter 1 812 000 kr 1 812 000 kr
• Enskilda vägar 25250 852 000 kr 852 000 kr
• Administrativa uppgifter 2 674 000 kr 2 674 000 kr
• Fritidsanläggningar 1 783 000 kr 1 783 000 kr
• Naturvård 697 000 kr 697 000 kr
• Drottninggatan  beslut 2015-06-08 191 000 kr 191 000 kr
• Drift nya Södergården 657 000 kr 657 000 kr

16 333 000 kr                   17 578 671 kr



Budgetramar 2020
JÄMFÖRELSER
Gatukostnader
Kungsör 14,94 kr/m2, budget 2019
Köping
Trosa

Parkkostnader
Kungsör 5,06 kr/m2, budget 2019
Köping
Trosa



Budgetramar 2020 
Hyresfastigheter 2020  82 833 m2 

Hyror enligt avtal 2018 44 972 000 kr
Hyresreduktion, självkostnad (räntor m m)      -3 500 000 kr
Hyresuppräkning KPI 1,9% (el, värme pers) 788 000 kr
Nytt hyresavtal skola Valskog 205 000 kr
Nytt hyresavtal fritidsgård Valskog 115 000 kr
Nytt hyresavtal förskola Ulvesund 260 000 kr
Nytt hyresavtal Västerskolan, mottagn.kök 180 000 kr
Summa hyror för 2019 43 020 000 kr

Förändring hyresfastigheter 2020
Hyresuppräkning KPI 2,0% (el, värme, pers)         860 000 kr
Ombyggnation förskola Hus 10 Ulvesund 180 000 kr
Nytt kök fritidsgården 15 000 kr
Ombyggnation Turisten 6 502 000 kr
Södergården ytskiktsrenovering 695 000 kr
Summa hyror för 2020 45 272 000 kr



Budgetramar 2020 
Investeringar

Drottninggatan Villagatan-Frejgatan uppr. renovering    (1 600 000 kr)
Laddstolpar, medfinansiering (1 400 000 kr)
Gatubelysning reinvestering i stolpar och armaturer  (2020-2023)      400 000 kr
Byggnation Granlidsvägen 2 000 000 kr
Belysning GC Söders gärde, medfinansiering 354 000 kr
GC Drottninggatan etapp 2, medfinansiering 250 500 kr
GC Skillinge udd, medfinansiering 707 000 kr
Hållplats Kungsgatan, medfinansiering 218 000 kr
GC Ulvesund Ulvesund-Torsgatan, medfinansiering 363 000 kr

Ortsutveckling etapp 2 (Drottninggatan mot hamnomr.) 2 600 000 kr

Summa investeringar 2020 6 892 500 kr (9 892 500)



Konsekvenser HR



Effekter och konsekvenser av otillräckliga resurser

Scenario: stänga ned x  antal förskoleavdelningar
Medför:
• Antalet barn måste öka på övriga förskolor - innebär fler barn per 

vuxen   
• Risk för stressade medarbetare, oroliga barn, sämre verksamhet
• Kan leda till sjukskrivningar och ökad personalrörlighet 
• Ökad personalrörlighet medför instabil verksamhet; de ”gamla ” 

som är kvar får axla större ansvar – innebär större press
• Utifrån läget med kompetensbrist och svårigheter att rekrytera 

utbildade måste vi anställa outbildade vikarier - leder till mer oro 
även bland föräldrar och sämre kvalitét. 



Effekter och konsekvenser av otillräckliga resurser

Scenario: stänga ned x  antal förskoleavdelningar
Medför:
• Ökad press på chefer att hantera oro bland medarbetare och 

föräldrar 
• Sjukskrivningar medför arbete med rehabiliteringsåtgärder 
• Chefens tid går åt till att fokusera på det ovan nämnda istället för 

att utveckla verksamheten
• Risk för att chefer inte vill vara kvar
• Behov av fler outbildade korttids- och långtidsvikarier – innebär 

att fler med fel kompetens blir inkonverterade d v s 
tillsvidareanställda enligt LAS regler – därmed överanställningar 
och ökade kostnader  

Kortsiktigt; bra siffror på pappret kostar mer i verkligheten



Allt hänger ihop - god eller ond spiral?

• Bristande kompetens  leder till 
• Instabil verksamhet , oro, sämre nyttjande av 

den kompetens som finns, högre tryck på 
chefer  

• Sämre ledarskap 
• Sämre kvalitet 
• Ökad personalrörlighet 
• Behov av ”nödåtgärder” och akuta insatser

I slutändan mycket dyrare



Effektivisering på riktigt?

Förutsättningar
• Ledare som kan leda och driva våra verksamheter
• Möjligheter att driva förändringsarbete i syfte att 

effektivisera verksamheterna 
• Resurser/ investeringar kan behövas för att få 

vinster på längre sikt
• Delaktighet bland medarbetare
• Få var och en av våra 700 medarbetare att känna 

att de är viktiga för verksamheterna



Vad gör vi?
• Stärker ledarskapet
• Försöker ge bra stöd till chefer
• Har fokus på arbetsmiljö och arbetsvillkor
• Har fokus på hälsa och att förebygga 

sjukfrånvaro
• Försöker ge förutsättningar till delaktighet och 

engagemang för medarbetare
• Ambition att förmedla känsla och uppfattning 

om att vi tar hand om våra medarbetare



Har vi effektiviserat?

• Arbetet med att sänka sjukfrånvaron:
2016: 8,01 %  2017: 7,56 %  2018: 6,78%  2019*:6,2 % (t o m augusti)
• Har medfört lägre kostnader totalt för sjuklönekostnader, rehabilitering, 

företagshälsovård, vikarier, chefers tid etc. samt större insikt om vikten av 
tidiga åtgärder.

• Strukturerad rekryteringsprocess och stöd till chefer i rekrytering–
underlättar chefernas arbete, högre kvalitet och effektivitet i 
rekryteringen, ger bättre bild av oss som arbetsgivare, stärker vårt 
varumärke, minskade kostnader för rekryteringskonsulter.

• Stärkt ledarskap – medfört tryggare chefer som gör mer rätt, ger stabilitet 
i verksamhet, bättre arbetsmiljö, behöver inte stöd i lika mycket 
”detaljer” som tidigare – avgörande för välfungerande verksamheter



Har vi effektiviserat?

• Digitaliserat rekryteringen  – mindre pappershantering, effektivare 
diarieföring, enklare kommunikation och hantering internt och externt

• Ökad arbetsmängd på HR under senaste åren som måste rymmas inom 
befintliga tjänster bl a med anledning av:

Snabb föränderlig omvärld, nya lagar och avtal, mer komplexa  avtal, ökad 
efterfrågan från olika intressenter på en mängd uppgifter och statistik, 
utökad samverkan,  ökad kompetensbrist i organisationen,  förändrad mer 
tungrodd hantering hos motparter som FK etc.



Har vi effektiviserat?

Antal sjukfrånvarodagar
2017: dag 1-14: 2459 dag 15-91: 10 776 totalt  13 235
2019: dag 1-14: 2886 dag 15- 91: 7613 totalt: 10 499 

Minskad sjukfrånvaro – minskade vikariekostnader 
Socialförvaltningen: 
Aug 2017: 21 816 000
Aug 2018: 18 885 000
Aug 2019: 16 448 000



Kommande effektiviseringar

• Anställningsguiden – digitala anställningsavtal - på gång
• Digitalt personalarkiv
• Personec- mobile 
• Folkbokföring och metadatakatalog - för att underlätta processer och 

uttag av diverse uppgifter
• Nytt verktyg för tillbuds- och arbetsskadeanmälan 



Ekonomiska konsekvenser kommunen totalt



Budget 2020

Budget 2020 KSF SF BUF Finans Total
Beslutad ram i juni 73 100 000        246 000 000   236 500 000 570 600 000-        15 000 000-     
Önskat resultat 5 000 000       
Kvarstående äskanden efter beslut juni 4 246 000          10 094 000     10 433 618    24 773 618     
Ny prognos finansen enl SKL aug och ny höstpropp 1 389 000-            1 389 000-       
Ny prognos SKL 1 okt 5 087 000-            5 087 000-       
TOTAL 77 346 000        256 094 000   246 933 618 577 076 000-        8 297 618       
Diff 4 246 000          10 094 000     10 433 618    6 476 000-            

Överkursfond Exempel på hur överkursfonden kan användas. 4 000 000-       
RUR för  att utnyttja till utveckling Exempel på hur RUR kan användas. 3 800 000-       
Påverkan Utredning städ, halvårseffekt om det genomförs 500 000-           

Total diff önskad ram enl budgetäskande 2 382-               

Finansprognos baserad på cirkulär 19:40 från SKL, daterad 1 okt 2019 


kungsörstorp

		Förvaltning		Bokslut2018		Budget2019		Budget2020		Budget2021		Budget2022		Äskande sept		Budget äskande maj		1 % effektivisering

		Kommunstyrelsens förvaltning                                                                       		71,673,355		71,659,824		73,100,000		73,670,696		76,535,694		6,300,680		79,400,680		-   794,007

		Barn och utbildningsförvaltnin                                                                     		214,724,394		232,570,067		236,500,000		240,304,279		249,227,554		10,433,618		246,933,618		-   2,469,336

		Social förvaltningen                                                                               		224,423,817		236,669,965		246,000,000		251,025,025		260,236,752		8,428,078		254,428,078		-   2,544,281

		Finansiering                                                                                       		-524,073,941		-546,000,000		-570,600,000		-580,000,000		-601,000,000				-570,600,000

		Summa		-13,252,375		-5,100,144		-15,000,000		-15,000,000		-15,000,000				10,162,376

		Totalt att äska fr KS

		Obligationer														-   3,500,000

		Överkursfonden																-   11,800,000

		Migrationspengar soc																-   2,500,000

		Migrationspengar skola																-   3,500,000

		RUR

		Välfärdsmiljoner														3,100,000

		Minskad skatteeffekt														1,000,000

		Vuxenutbildning														7,000,000

		Vårdboende														2,125,000

		IT-utrustning skola

		Interkommunala ersättningar gymnasium

		Höstbudgeten nya pengar														4,600,000		3,5 + 1,1 enl Classes samtal med Micke

		Summa														24,487,376

		1 % effektivisering														-5,807,624

																18,679,752





 Beredn höst 2019 budget 2020

		Budget 2020		KSF		SF		BUF		Finans		Total

		Beslutad ram i juni		73,100,000		246,000,000		236,500,000		-   570,600,000		-   15,000,000

		Önskat resultat										5,000,000

		Kvarstående äskanden efter beslut juni		4,246,000		10,094,000		10,433,618				24,773,618

		Ny prognos finansen enl SKL aug och ny höstpropp								-   1,389,000		-   1,389,000

		Ny prognos SKL 1 okt								-   5,087,000		-   5,087,000

		TOTAL		77,346,000		256,094,000		246,933,618		-   577,076,000		8,297,618

		Diff		4,246,000		10,094,000		10,433,618		-   6,476,000

		Överkursfond		Exempel på hur överkursfonden kan användas.								-   4,000,000

		RUR för  att utnyttja till utveckling		Exempel på hur RUR kan användas.								-   3,800,000

		Påverkan Utredning städ, halvårseffekt om det genomförs										-   500,000



		Total diff önskad ram enl budgetäskande										-   2,382





Beredn höst 2019 budget 2021

		Budget 2021		KSF		SF		BUF		Finans		Total

		Beslutad ram i juni 2019 för Budget 2020		73,100,000		246,000,000		236,500,000		-   570,600,000		-   15,000,000

		Önskat resultat										5,000,000

		Kvarstående äskanden efter beslut juni		4,366,000		10,094,000		10,433,618				24,893,618

		Ny prognos finansen enl SKL aug och ny höstpropp								-   1,389,000		-   1,389,000



		TOTALT Budgetäskande 2020		77,466,000		256,094,000		246,933,618		-   571,989,000		13,504,618

		Diff		4,366,000		10,094,000		10,433,618		-   1,389,000

										Ny Finansprognos *

		Uppräkning 1,5 % av totalen för Budget 2021		81,339,300		268,898,700		259,280,299		-574,877,000		34,641,299		577000		585,490.00		8,490.00

		Ökat invånarantal, över 8800										- 0

		Nya Välfärdsmiljarder????

		Önskat resultat										5,000,000

		Ökade demografiska kostnader 2021		?								- 0

		TOTAL DIFF						12,346,681				39,641,299

								*) Vad vi vet idag, kan komma nya välfärdsspengar

						   





Förutsättningar

		Priser

		Löner Effektivisering
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Konsekvenser av nuvarande beslut om 
budget 2020 samt äskanden av tillgängliga 
medel 
 
Socialförvaltningen 

https://pixabay.com/sv/photos/gamla-par-m%C3%A4nniskor-fr%C3%A4mlingar-450742/
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Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade i juni om 2020 års ramar och behöll samtidigt 10 000 tkr 
att fördela i oktober månad. Uppdraget till förvaltningarna var att beskriva 
konsekvenserna av den budget som beslutades i juni samt att inkomma med äskanden 
på de 10 000 tkr som ska fördelas. 

Helårsprognos 2020 

 
  

Socialförvaltningen jan-aug 2019 Prognos helår 2019 

(redovisning i tkr) Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 
Förvaltningsledning 
Socialförv. 3 899 4 906 1 007 7 359 6 059 1 300 

Socialnämnd 560 436 -124 654 854 -200 
Socialförvaltningen 
gemensamt 3 339 4 470 1 131 6 705 5 205 1 500 

Individ och familjeomsorg 31 961 31 818 -143 47 727 46 827 900 

Gemensamt IFO 3 494 3 859 365 5 788 5 238 550 
Utredningsenheten 12 354 11 373 -981 17 060 19 335 -2 275 
Arbetsmarknad 10 734 8 754 -1 980 13 131 15 181 -2 050 
Öppenvårdsenheten 3 466 3 885 419 5 827 5 202 625 
Ensamkommande 
flyktingbarn 1 913 3 947 2 034 5 921 1 871 4 050 

Vård och omsorg 122 033 121 169 -864 181 753 183 953 -2 200 

Gemensamt vård o omsorg 2 885 4 546 1 661 6 819 6 019 800 
Äldreomsorg 56 153 53 842 -2 311 80 763 83 263 -2 500 
VFF  38 711 38 700 -11 58 050 57 350 700 
Hälso- och sjukvård 9 801 9 796 -5 14 694 14 694 0 
Socialpsyk VFF Bistånd 14 482 14 285 -198 21 427 22 627 -1 200 

Socialförvaltningen total 157 893 157 893 0 236 839 236 839 0 
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Ansvar 
 

  Socialnämnd -200 tkr 
Placeringar vuxen -1 500 tkr 

Placeringar barn och 
unga 

-1 875 tkr 

Placeringar LSS -2 700 tkr 

Hemtjänstinsatser -2 000 tkr 

Ekonomiskt bistånd -1 300 tkr 

Arbetsmarknadsinsatser -2 050 tkr 
 
 
 

Verksamheternas kostnader 2018 jämfört med 2015. 
Under 2015 byggdes en Öppenvårdsverksamhet samt en arbetsmarknadsenhet upp i 
Kungsörs kommun. Att jämföra kommunernas kostnader mellan åren 2015 och 2018 
ger en indikation på att dessa satsningar gett önskade effektiviseringsvinster både i 
termer av ekonomiskt resultat och kvalitet för de personer som kan få adekvat hjälp på 
hemmaplan. Nedan redovisas även kostnadsutvecklingen för socialförvaltningens andra 
verksamheter 2018 i förhållande till 2015. 
 

  
 

 

Helårsprognos delår 2 på 
verksamheter som uppvisar 
underskott 2019 
Kostnaderna för placeringar, 
hemtjänstinsatser, ekonomiskt bistånd 
och arbetsmarknadsinsatser har ökat 
mer och snabbare än prognostiserat. Vår 
faktiska prognos på helår är - 3 500 tkr 
men detta balanseras av ett ianspråktaget 
statsbidrag för ensamkommande flykting-
barn. Varför prognosen ändå bli +/- 0. 
Underskottet för den politiska 
verksamheten, -200 tkr, är beroende av 
icke budgeterade medel under 2019 för 
politisk verksamhet då dessa 
förändringar inte var kända i samband 
med budgetarbetet. 
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Vad gäller ekonomiskt bistånd har våra kostnader ökat i förhållande till riket mellan 
2015 och 2918. I jämförelse med länet ligger vi dock i mitten av länets kommuner även 
fast vi har den näst högsta arbetslösheten, en effekt av ett effektivt arbete i vår 
arbetsmarknadsverksamhet och p.g.a. en stringent bedömning av rätten till bistånd. 

  
 

 
 
Vår äldreomsorg är billig i förhållande till landet både vad gäller särskilt boende och 
hemtjänstinsatser. Kostnadsnivåerna har i förhållande till landets kommuner minskat i 
mellan åren 2015 och 2018. Att Kungsörs kostnader minskat i förhållande till rikets 
kostnader beror inte på att vi har en yngre befolkning än landet i övrigt snarare har 
Kungsör fler personer i åldersintervallet 80 år och äldre än genomsnittet i riket, 5,5 % i 
Kungsör jämfört med 5,1 % av invånarna i riket. När vi jämför åldersintervallet 65 – 79 
år ser vi vilka utmaningar Kungsörs kommun står inför, vår siffra ligger på 18,6 % av 
befolkningen jämfört med 14,8 % i riket. Vi har alltså en kommande stor andel i 
förhållande till riket i övrigt som kommer att vara i behov av äldreomsorgens insatser. I 
jämförelse med liknande kommuner ligger Kungsör också bland de högsta. 
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Hemtjänstens insatser är också billiga i förhållande till riket, av tabellen framgår att alla 
Västmanlands kommuner har en billig hemtjänstorganisation. 

 
 

 
Vår verksamhet för personer med funktionsvariationer ligger mitt på snittkostnaden 
både vad gäller jämförelse med riket och jämförbara kommuner. Kostnaderna har i 
förhållande till andra minskat något mellan åren 2015 och 2918. 
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När vi undersöker vad vi får för en skattekrona 2018 jämfört med 2017 visar 
jämförelsen att vi minskat våra kostnader per betald 100-lapp förutom vad gäller 
äldreomsorgen. Med tanke på volymökningarna inom äldreomsorgen är den blygsamma 
höjningen ändå ett tecken på den effektivisering verksamheten genomfört.  
 
Andel av 100 kronor 2017 2018 
Äldreomsorgen 32,57 32,67 
Individ och familjeomsorg 8,20 6,87 
Övrig social verksamhet 4,20 2,15 
Arbetsmarknadsåtgärder 0,77 0,46 

Nuläge, vad har vi gjort för att förbättra våra resultat såväl 
ekonomiska som kvalitetsmässiga 
 
Inför 2019 fick förvaltningarna ett effektiviseringskrav i två omgångar om vardera 1 % 
av den totala budgeten, dvs. 2 %. För att klara detta har socialförvaltningen gjort 
medanstående effektiviseringar. Allt har inte beräknats i vad åtgärderna de facto 
inneburit i besparingar och vårt ekonomiska resultat 2018 var ett positivt resultat med 
+ 3 086 tkr.  
 
 Minskat behovet av vikarier – styra resurser efter behov – rätt optimerade 

resurser spar pengar 
 Trygg och säker hemrehabilitering, THS, – minska behov av korttidsvistelse – 

frigör 12 SÄBO-platser 
 Avsluta Trygg hemgång – ersätts med Trygg och säker hemrehabilitering – 

minskat 0,5 åa 
 Skapa ett effektivt kansli – avlasta socialsekreterare administrativ uppgifter 

vilket frigör tid hos socialsekreterare att göra grunduppdrag 
 Införa ny demensorganisation – följer den enskilde genom hela vårdkedjan och 

öppnar daglig verksamhet även lördagar och söndagar; kan fördröja behov av 
SÄBO- plats 

 Minska behovet av vikarier – styra resurser efter behov – rätt optimerade 
resurser spar pengar 

 Trygg och säker hemrehabilitering, THS, – minska behov av korttidsvistelse – 
frigör 12 SÄBO-platser 
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 Avsluta Trygg hemgång – ersätts med Trygg och säker hemrehabilitering – 
minskat 0,5 åa 

 Vårdtyngdsmätning för att säkerställa rätt bemanning inom våra boenden för 
äldre, rätt bemanning fel fördelat 

 Kvalitetsutvecklare för att kvalitetssäkra och kostnadseffektivisera 
verksamheten 

 Påbörjat uppbyggnad av välfärdsteknik – kostar investeringar med har en 
kostnadsdämpande effekt 

 Bemanningsplanering – bryta upp gamla förhållnings-sätt och planera över hela 
dygnet bl.a. för att möjliggöra aktiviteter på kvällstid – ett tufft arbete men en 
förutsättning för att kunna få ”full” effekt i heltidstjänster 

Nuläge, vad har vi planerar för att förbättra våra resultat såväl 
ekonomiska som kvalitetsmässiga 
 

• Utredningsenheten och biståndsenheten ska genomföra en ärendetyngdsmätning 
• Hemtjänstbeslut respektive beslut om särskilt boende i någon enhet på 

Södergården för att ge rätt insats, dvs. de förmågor den enskilde har ska 
bibehållas, det är ett vardagsrehabiliterande synsätt och vi ska följa om detta 
leder till minskade kostnader. 

• Lokalutredningen – lämna lokaler och förtäta andra lokaler. Om detta ska bli en 
effektivisering krävs att lokalerna som lämnas kan användas av annan 
verksamhet eller försäljas. 

• Utveckla mötesplatser och bygga ut det förebyggande och rehabiliterande arbetet 
med äldre – det är en kostnadseffektiv prioritering enligt forskning och fördröjer 
behov av SÄBO. Dessutom framkommer av medborgardialoger och enkäter till 
invånarna att detta är en satsning som har stort stöd bland de boende i Kungsör.  

• Kompetensväxling – utveckling – rätt kompetensnivå, t.ex. ersätta 
undersköterskor med serviceassistenter och anställa undersköterskor med 
teknisk kompetens för att klara omställningen till digitalisering inom 
verksamheterna. 

• Bygg ut insatser inom välfärdsteknik som komplement till personella resurser för 
kostnadsdämpande effekter. 

• Genom att införa förändrade arbetssätt, Trygg och säker hemgångsrehabilitering 
THS, kan förhoppningsvis 12 lägenheter på Södergården frigöras, då vi istället för 
Trygghetsplats erbjuder denna insats i hemmet och minskas behovet av 
Trygghetsplatser. En effektivisering med 1 600 tkr då vi redan har alla kostnader 
för Trygghetsavdelningen och därför behövs bara nya medel för 
personalkostnader. Detta kan realiseras när ytskiktsrenoveringen på 
Södergården är klar eftersom dessa platser erbjuds som evakueringsbostäder 
medan renoveringen pågår. 

• Genom förändrade arbetssätt med personer med demensdiagnos kan 
verksamheten effektiseras och kvalitetsutvecklas så att dagvården kan hålla 
öppet sju dagar per vecka istället för fem dagar. Det bidrar till anhörigvårdare 
kan få avlastning även under helger så att personer med demensdiagnos under 
längre tid kan bo kvar hemma. Vidare skapar arbetssättet en större trygghet då 
det är samma personalgrupp som följer brukaren ända från att behov uppstår 
och till inskolning på det särskilda boendet Lärken. 
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Nuläge, vad vi behöver utreda för att förbättra våra resultat såväl 
ekonomiska som kvalitetsmässiga 
 

• Servicetjänster utförs av serviceassistenter och arbetsmarknadsåtgärder – ev. 
tvättstuga tillsammans med Arboga 
 

Hemtjänsten ägnar idag ca 80 timmar/vecka till handling och inköp vilket motsvarar 3 
årsarbetare. Om servicetjänsterna istället skulle utföras av serviceassistenter 
tillsammans med arbetsmarknadsåtgärder frigörs ca 80 timmar/vecka som kan utföras 
av en billigare yrkesgrupp, det innebär dock fler besökare hos en hemtjänsttagare. 
Dessutom utförs städuppdraget av sex undersköterskor som om man ersatte dessa med 
städutbildad personal skulle kunna användas i omvårdnadsarbete. 

Demografins och andra omvärldsfaktorers påverkan på 
rambehoven de kommande åren 
 
År  2018 2020 Differens enligt nuvarande arbetssätt 
Antal 80 år och äldre 487 540 53 
Behov av SÄBO 62 70 8 
Behov av hemtjänst 21 29 21 
 
Snittkostnaden 2016 var 800 tkr för en plats i SÄBO och 120 tkr för en hemtjänsttagare. 
Ovanstående betyder en kostnadsökning för SBO med 8 * 800 tkr, 6 400 tkr och för 
hemtjänsten med 21 * 120 tkr, 2 950 tkr, totalt 9 350 tkr om nuvarande arbetssätt inter 
ersätts med mer effektiva arbetssätt vilka i och för sig kräver ekonomiska satsningar för 
att genomföra. På långs sikt blir effekterna av den åldrande befolkningen väldigt 
kännbara. 
 
År 2018 2021 2022 2023 2024 2027 Förändring 
80-100 år 487 565 580 607 654 749 + 54 % 
Behov SÄBO 62 74 76 79 85 98 + 58 % 
Behov hemtjänst 197 226 232 243 262 300 + 52 % 
Ökning SÄBO tkr  9 600 1600 2400 4800 10 400 28000 
Ökning hemtjänst tkr  3480 720 1320 2280 4560 12360 
Total ökning %       + 50 % 
Total ökning tkr       40 360 
 
Alla ovanstående ekonomiska beräkningar grundar sig på 2016 års kostnadsnivå vilket 
naturligtvis innebär att kostnaderna inte stannar på dessa nivåer då ramar och 
kostnader varje år måste räknas upp med löne- och kostnadsökningar. 
Vi genomför ett utvecklingsarbete genom införande av ett planeringssystem (TES) samt 
nyckelfri hemtjänst. TES säkerställer att vi utför rätt insatser hos våra brukare samt tar 
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fram mest effektiva rutter för all personal. Vid uppföljning av faktisk tid på insatser 
under hösten 2019 kommer schablontider kunna anpassas och vi får ett korrekt antal 
beslutstimmar. Detta medför en mer effektiv hemtjänst. Nyckelfri hemtjänst kommer 
korta ner restider. Hittills har behovet av bilar sänkts från 5 till 3 bilar genom att arbeta 
med effektivisering av turer och alternativa färdmedel. För att ytterligare korta ner 
restider skulle lokaliseringen av hemtjänstens lokaler behöva ligga mer centralt. Ett 
ytterligare projekt rörande personer med demenssjukdom ”samma personal oavsett 
adress”, som startar i oktober 2019, kommer att säkerställa kontinuiteten och kvaliteten 
samt skapar trygghet för den enskilde. Personalen kommer att ha specialkompetens. 
Denna målgrupp kommer att frikopplas från befintlig hemtjänst, vilket kommer avlasta 
hemtjänsten då målgruppen är resurskrävande. Eftersom personal kommer att ha 
specialkompetens kommer detta också medföra att kostnaderna för denna målgrupp 
sänks och kvaliteten kan på sikt öka.  
En viktig utvecklingsfråga för hemtjänsten är hur larm hanteras samt vad som är skälig 
levnadsnivå för den enskilde. Ytterligare en utvecklingsfråga är om hemtjänstens 
undersköterskor ska utföra serviceinsatser (t.ex. tvätt, städ, handling) eller om 
serviceassistenter istället skall anställas. 
 
Satsa på öppen mötesplats för gemenskap och aktiviteter, Gemenskap i Kungsör 
Ett aktivt och hälsosamt åldrande består enligt Folkhälsomyndigheten av fyra 
hörnpelare: social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda 
matvanor. Därför bör förebyggande insatser prioriteras och mötesplatser utvecklas och 
erbjuda socialt stöd, fysiska aktivitet och gemensamma måltider.  
Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är kostnadseffektivt för samhället och 
bidrar till bibehållen hälsa hos den äldre varför det kan konstateras att en satsning på 
utbyggnad av mötesplatser är ett prioriterat utvecklingsområde. En ev. uppbyggnad av 
en frivilligcentral som komplement till äldreomsorgens insatser kan vara en väg. Att 
bygga upp fritidsaktiviteter för äldre genom ett samarbete med kommunens 
Fritidsavdelning ett annat. Ytterligare ett förslag till utveckling av det hälsofrämjande 
och förebyggande arbete kan vara att inom ramen för Nära vård utveckla detta i 
samverkan med Regionens hälsocenter där personer kan få stöd att förändra sina vanor 
och förbättra sin hälsa inom kost, motion, stress och sömn.  
 
För att klara den framtida äldreomsorgen måste vi fortsätta hitta nya arbetssätt för att 
effektivisera verksamheten, bl.a. måste satsningar på välfärdsteknik och förebyggande 
och rehabiliterande arbetssätt göras för att bromsa kostnadsutvecklingen. I nuläget har 
vi bara ett antagande om hur nya och effektivare arbetssätt kan påverka kostnaderna i 
framtiden. 
I samband med att ytskiktsrenoveringen är klar behövs nya sängar, beslutet är att leasa 
dessa till en kostnad om 140 000:-/år 
 
Effektivare lokalutnyttjande 
Vi vill gå ur lokaler och förtäta i andra lokaler, detta kan leda till en kostnadsminskning 
givet förutsättningen att lokalerna kan användas till annat eller försäljas.  
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Driftbudget jfrt 2019  2020 2021 2022 
Effektivare lokalutnyttjande -440 000 -440 000 -440 000 
 
 
Äldreomsorg 
 
Driftbudget jfrt 2019  2020 2021 2022 
Heltid som norm 2 500 000 2 000 000 1 500 000 
Utökat behov av hemtjänst 2 000 000 3 500 000 4 500 000 
Bemanna 12 nya SÄBO-platser 2 125 000 4 250 000 4 250 000 
Gemenskap i Kungsör 250 000 250 000 250 000 
Leasing sängar 140 000 140 000 140 000 
Nytt Trygghetsboende, 40 platser   8 200 000 
Totalt 7 015 000 10 140 000 18 840 000 
Effektiviseringskrav - 1 500 000 -2 000 000 -2 500 000 
Ökning netto 5 515 000 8 140 000 16 340 000 
 
IFO – Arbetsmarknad och försörjning 
 
Arbetsmarknadskonsulent unga 
Tjänsten ska användas som stöd till unga i åldersgruppen 16-24 år för de ungdomar som 
anvisas genom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA), Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. Kungsör är en av de tre orterna i länet med högst arbetslöshet för 
målgruppen (juni 2019 12,9 %, jmf riket 8,2 %) vilket gör resursfrågan viktig att 
prioritera både på kort och lång sikt. I dagsläget är det p.g.a. förändringar inom AF både 
svårt att beräkna vad en satsning på denna tjänst kan resultera i för effektiviseringar 
och hur många unga som kan komma ut på arbetsmarknaden eller åter i studier genom 
denna satsning. En grov uppskattning är att detta kan minska behoven med 500 tkr. 
 
Under december 2017 anställdes en arbetsmarknadskonsulent vars uppdrag bland 
annat handlar om att ta emot remitteringar från BoU inom det kommunala 
aktivitetsansvaret (16-20 år) som riskerar att, eller redan skrivits ut från 
grundskola/gymnasium. Syftet med tjänsten är att motivera ungdomar för återgång till 
studier i kombination med praktik eller vidare mot arbete. Efter de första månadernas 
insatser hade redan cirka tjugofem ungdomar blivit aktualiserade och vid en 
genomlysning av målgruppens behov visade det sig att den största andelen hade psykisk 
ohälsa. Flera av dessa ungdomar hade eller fick den kommande tiden dokumenterade 
funktionsvariationer Aspergers syndrom, ADHD och/eller ADD. Flera av dessa unga har 
idag avslutats till arbete, studier eller annan insats samtidigt som tjugotalet nya i 
dagsläget är aktuella för eller väntar insatser. 
 
Nuvarande konsulenttjänst kombineras med praktikanskaffning, butiks- och 
personalansvar på Rödmyrans secondhand och som kontakt mot vuxenutbildningen 
(KAA) och förväntas samtidigt arbeta med individprocesserna hos de unga vilket gör 
uppdraget i sin helhet omöjligt att räcka till i. 
Målgruppen unga i åldern 16-24 år har ofta flera olika behov och delar i sin situation att 
arbeta med, det är sällan arbetslösheten som är det enda bekymret. Vad detta arbete 
består i är helt individuellt, men gemensamt för de flesta är att det behöver få ta tid och 
resurser att få alla delar på plats. Detta kräver en ungverksamhet som är tillgänglig flera 
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dagar i veckan och där ungdomarna även träffar för sin planering relevanta kontakter. 
Tanken med en ytterligare tjänst är att denna tillsammans med nuvarande konsulent för 
unga, gemensamt ska fylla detta behov.  
 
Ekonomiskt bistånd 
Under 2018 ökade kostnaden för ekonomiskt bistånd utifrån ett ökat antal personer 
som efter att ha genomfört Arbetsförmedlingens etableringsprogram gått ut i 
arbetslöshet men framförallt utifrån större hushåll, längre tid i arbetslöshet och därmed 
längre bidragsperioder. Tillgång på lägenheter hos privata hyresvärdar i Kungsör gör att 
det i snitt de senaste sex månaderna har inflyttat två till fyra nya hushåll utan tillräcklig 
försörjning. Det finns även en ekonomisk effekt från det omedelbara upphörandet av 
Arbetsförmedlingens Extratjänster i början på 2019 som gjorde att fler blev beroende av 
ekonomiskt bistånd eftersom åtgärden inte var a-kassegrundande.  
 
Kostnadsutveckling över år på utbetalt ekonomiskt bistånd; 
 
2016 - 6 144 000 kr (budget 6 mkr) 
2017 - 5 608 000 kr (budget 5,5 mkr) 
2018 - 6 767 000 kr (budget 6 mkr)  
2019 - prognos 7 300 000 kr, (budget 6 mkr) 
 
1:e socialsekreterare till ekonomiskt bistånd  
Sammantaget är en ökad belastning något som under år 2020 kommer att kräva en 
ytterligare personal än de tre socialsekreterare som idag utreder rätten till ekonomiskt 
bistånd med inkluderande mottagningsfunktion. Behovet av ärendehandledning har 
ökat då ärendena de senaste åren blivit mer komplexa och tidskrävande i sina 
utredningar. Under 2018/2019 har vi valt att månader med högre belastning bemanna 
med timvikarier vilka är mycket svårrekryterade eftersom det kräver särskild 
kompetens. Varje ny vikarie har en introduktionstid på minst två månader där ordinarie 
personal behöver avsätta tid för introduktion vid sidan av sitt ordinarie uppdrag.  
 
En förste socialsekreterare på ekonomiskt bistånd avser lösa både ärendehandledning, 
veckofördelning av ärenden till socialsekreterarna samt även viss handläggning under 
perioder med ökad arbetsbelastning för att förebygga en mer stressfylld arbetsmiljö och 
sjukskrivningar för ordinarie personal 
 
Driftbudget jfrt 2019  2020 2021 2022 
Arbetsmarknadskonsulent ung 550 000 550 000 550 000 
Ekonomiskt bistånd 1 300 000 1 600 000 1 900 000 
Socialsekreterare ekonomiskt 
bistånd 

600 000 600 000 600 000 

Effektivisering -500 000 -500 000 -500 000 
Netto 1 950 000 2 250 000 3 050 000 
 
IFO – Öppenvårdsenheten  
En tjänst  som bostadssocial samordnare, delad tjänst med KFAB. Förslaget har 
uppkommit i befintlig samverkansgrupp mellan socialförvaltningen och KFAB. 
Nedanstående beskrivning i utförandet av tjänsten har i andra kommuner i länet visat 
sig vara förebyggande och kostnadseffektiv. 
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Den rådande bristen på bostäder gör att personer som nyligen avtjänat straff, har 
skulder, är på väg ur beroendeproblematik och/eller är utan egen försörjning drabbas 
extra hårt.  
Socialtjänsten har som en konsekvens av denna bostadsmarknad de senaste åren, fått en 
medlarroll mellan invånare och olika bostadsägare. Detta dels för att kunna tillgodose 
personer med en bostad i form av ett så kallat övergångskontrakt (socialt kontrakt) och 
dels för att på så sätt ges egna förutsättningar att bland annat verkställa 
öppenvårdsinsatser och för att undvika dyra placeringskostnader. 
Öppenvårdsenheten genomför främst samtal och stöd i beteendeförändring snarare än 
att praktisk samordna klientens livstillvaro. Att tillgodose detta behov av praktiskt 
arbete är något både Utredningsenheten som beställer, samt Öppenvårdsenheten som 
utför, idag inom respektive yrkesområden saknar resurser för. 
En konsekvens av avsaknadet ser vi resulterar i ökade kostnader på Utredningsenheten 
för misskötsel av lägenheter, hyres- och elskulder och diverse reparationer. År 2018 
uppgick kostnaden till ca 120 tkr och ligger fram till juli 2019 på ca 90 tkr, en ökning 
utifrån att antalet övergångskontrakt ökar. Fler hyresvärdar har nu också på grund av 
oro för uteblivna hyresintäkter och misskötsel börjat ställa som villkor på tre månaders 
deposition för att bo på övergångskontrakt. Genom att tillsätta en bostadssocial 
samordnare i kombination med en tätare samverkan och dialog med KFAB, skapas 
förutsättningar att arbeta proaktivt i dessa ärenden och därmed kostnadsförebyggande. 
 
Alkoholterapeut med 12-stegsinriktning 
Att i samverkan inom KAK bygga upp en behandlingsenhet med 12-stegs behandling är 
av stor vikt för att med behandlingsverksamhet på hemmaplan kunna minska 
kostnaderna för externa placeringar. Erfarenhet från Hallsbergs kommun har visat att 
detta är både kostnadseffektivt och möjliggör att personen som behöver behandling kan 
bo kvar hemma. Dessutom har utvärdering gjorts via Örebro universitet som visar att 
resultaten i denna behandling är bättre än vid placering på institution.  
Kungsörs kommun har som enhetschef anställt den person som byggt upp denna 
behandling både i Nora samt en gemensam verksamhet i Kumla och Hallsbergs 
kommuner varför det finns god grund att anta att liknande verksamhet skulle kunna 
byggas upp inom ramen för samverkan i KAK. Om man dessutom avsätter medel för en 
bostadssocial samordnare så att bostadsfrågan kan tryggas finns bra förutsättningar till 
behandling på hemmaplan. 
 
Driftbudget jfrt 2019  2020 2021 2022 
Bostadssocial samordnare 300 000 300 000 300 000 
Behandlare öppenvård 600 000 600 000 600 000 
Minskade behandlingskostnader -1 800 000 -2 800 000 -2 800 000 
Netto +900 000 + 1 900 000 +1 900 000 
 
Placering barn och unga 
Behovet av placeringar för målgruppen barn och unga har ökat markant och problemen 
har inte alltid kunnat lösas inom ramen för vår öppenvårdsenhet. Då vissa av 
placeringarna nyligen skett och bedöms vara långvariga ser vi inte möjligheterna att på 
kort sikt kunna avbryta de pågående placeringarna. Vårdnadshavarna har i vissa fall 
också flyttat från kommunen varför vår öppenvård inte kan arbeta med att utveckla 
deras föräldraskap. När dessa familjer får anknytning till annan kommun kan en 
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överflyttning av ärendet göras, det kräver dock att vårdnadshavarna bli bosatta över en 
längre tid i samma kommun. 
 
Driftbudget jfrt 2019  2020 2021 2022 
Placeringar barn och unga 1 875 000 1 875 000 1 875 000 
 
Verksamheten för funktionsvariationer 
 
Stödpedagoger, 5 årsarbetare 
2014 kom nya direktiv för kompetens inom LSS-verksamheten, Stödpedagog och 
stödassistent. För att tituleras Stödpedagog krävs universitetsutbildning eller minst 200 
YH-poäng och för stödassistenter krävs någon av gymnasieutbildningarna på vård- och 
omsorgsprogrammet eller barn och fritidsprogrammet, i första hand med inriktning 
socialt arbete.  
Verksamheten för funktionsvariationer behöver utvecklas, både utifrån att följa 
lagstiftning samt möta framtidens behov och brukarnas önskemål om sysselsättning. För 
att säkerställa kunskap i direktarbetet behövs stödpedagoger.  
 
Stödpedagogerna kommer bland annat att: 

• kunna planera åtgärder och aktiviteter för personer med funktionsvariationer 
utifrån ett salutogent förhållningssätt  

• kunna identifiera och föreslå olika kommunikationshjälpmedel  
• samverka och planera aktiviteter tillsammans med andra aktörer inom 

funktionshinderområdet  
• kunna tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt kopplat till det brukarnära arbetet och 

kommer ha ökade kunskaper om evidensbaserad praktik  
• bidra till rätt brukare i rätt verksamhet och en bemanning anpassad efter detta, 

bidrar till en kostnadseffektivisering som är svårbedömd storlek på 
 
Dessa personer kommer att kunna föregå med gott exempel, handleda kollegor samt 
vara ett stöd för enhetschefen i utvecklingsarbetet. Kungsörs kommun har inga 
stödpedagoger med denna utbildning idag och ligger efter andra kommuner. Vårt behov 
är minst 5 tjänster om vi inte medel till alla 5 tjänster kan prioriteras behövs minst 3 
tjänster 2020 men önskvärt är naturligtvis att vi får möjlighet att anställa fem 
pedagoger. 
  
Placeringar LSS-bostad i annan kommun 
Inom ramen för det fria skolvalet kan man välja gymnasieskola anpassad för elever som 
tillhör personkrets inom LSS. När skolan ligger på sådant avstånd från Kungsör 
och/eller när funktionsvariationen omöjliggör taxiresor har socialnämnden inget annat 
val än att bifalla ansökan om LSS-boende i anslutning till skolan. Dessa platser har en 
mycket hög dygnskostnad. Fler ungdomar har valet en specialskola långt från Kungsör 
vilket renderat i att kostnaderna för denna placeringsform ökat markant.  För 2019 
saknas ca 3500 tkr för att täcka befintliga kostnader.   
 
Daglig verksamhet socialpsykiatri 
För målgruppen finns idag ingen daglig verksamhet varför en sådan verksamhet 
behöver byggas upp i samarbete med AoF. Dels för att möjliggöra insatser anpassade till 
olika funktionsnivåer beroende på mående dels för att bryta isolering. Den dagliga 
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verksamhet som vi vill starta är en öppen verksamhet helt utan prestationskrav då detta 
ska vara ett försteg för att senare kunna ta klivet in i arbetsträning. 
När det finns personer inom AoF som tillfälligt mår dåligt kan omvänt den personen 
komma till den öppna verksamheten under en period för att stabiliseras. Satsningen 
möjliggör att ha insatser på alla nivåer och att bryta isolering i hemmet för dem som 
idag inte har möjlighet att komma ut. Kostnadseffektiviseringen bedöms vara att 
bemanningen på boendena kan minskas. 
 
Habiliteringsersättning och taxiresor 
Under 2019 har habiliteringsersättning införts med hjälp av statliga stimulansbidrag. 
Ersättningen är en ”flitpeng” för personer inom daglig verksamhet. Det troliga är att den 
statliga ersättningen kommer att vara kvar åtminstone under 2020 men om de statliga 
medlen försvinner behöver ramen förstärkas. 
Tidigare har personalen kört brukarna till den dagliga verksamheten vilket inte var 
hållbart utifrån gällande lagstiftning. Arbetsresor med taxi har därför handlats upp till 
en kostnad av 600 tkr/år netto, dvs. efter att den enskilde betalt egenavgift på 20: -
/enkelresa. 
 
Driftbudget jfrt 2019  2020 2021 2022 
Stödpedagoger 500 000 500 000 500 000 
LSS-placeringar 2 700 000 2 000 000 1 300 000 
Daglig verksamhet socialpsykiatri 500 000 500 000 500 000 
Habiliteringsersättning 600 000 600 000 600 000 
Arbetsresor taxi 600 000 600 000 600 000 
Totalt 4 900 000 4 200 000 3 500 000 

Ramarnas påverkan på verksamheten 
Resultatet av den föreslagna ramen kommer bli att budgetunderskott uppstår och att 
frivilliga insatser får läggas ned. 

• De åtgärder som kan vidtas inom ramen för att kostnadseffektivisera 
verksamheten är redan vidtagna eller påbörjade. Det betyder att väldigt lite av de 
behov som redovisats, i alla fall på kort sikt, kan klaras inom ramen. För att få 
effekt på vissa kostnadsdämpande insatser krävs tid, det är ingen quick fix. Vi 
behöver även i framtiden hitta nya och innovativa arbetssätt för en 
kostnadsdämpande effekt. 

• De frivilliga insatser som sker inom förvaltningen har alla till uppgift att dämpa 
kostnadsutvecklingen, t.ex. har inrättandet av öppenvårds och 
arbetsmarknadsinsatser resulterat i betydligt lägre kostnader per invånare för 
IFO idag, till skillnad från tidigare år samt jämfört med landet, länet och liknande 
kommuner. 

• En översyn av skälig levnadsnivå behöver göras och även om ambitionsnivån kan 
minskas något så innebär detta bara mindre besparingar. 

 
Frivilliga insatser är öppenvårdsenheten, arbetsmarknadsenheten, Trygghetsboende 
och gemensamma mötesplatser. Att lägga ner dessa frivilliga insatser är inte aktuellt då 
det är just dessa verksamheter som bidrar till en kostnadseffektiv verksamhet. Nedan 
redovisas de frivilliga insatserna och dess totala kostnader. Dessa kostnader är 
medräknade när vi jämför kommunens kostnader med riket och länet. 
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Ekonomiska konsekvenser kort sikt 
 

Gemenskap i Kungsör 1,0 åa 580 tkr 

Aktivitetssamordnare Misteln 0,8 åa 500 tkr 

Öppenvården7 åa 4 100 tkr 

Arbetsmarknadsinsatser 6,5 åa 3 900 tkr 

Totalt minskade kostnader 9 080 tkr 

 
Översyn av skälig levnadsnivå 
 
UR RIKTLINJER 
Inköp utförs utifrån ett stödjande tankesätt. Det kan innebära att personalen endast 
hjälper att skriva inköpsnota, ledsagar till affär gåendes eller tillsammans med den 
enskilde med färdtjänst eller att per-sonalen helt kompensatoriskt utför inköpet. 
Personalen handlar alltid kompensatoriskt eller beställer på internet 
 
Förenklad handläggning innebär att du utan biståndsbedömning själv kan beställa 
servicetjänster eller tjänster för personlig omvårdnad. Du kan beställa tjänster för 
maximalt åtta timmar per månad och person 
Inga insatser utan biståndsprövning 
 
Fixartjänst är en insats utan biståndsbedömning, som riktar sig till personer över 75 år 
som bor i Kungsörs kommun, Syftet med insatsen är att medverka till ökad trygghet och 
säkerhet för äldre och minska antalet fallskador. Insatsen är kostnadsfri och er-sätter 
inte vanlig hemtjänst eller servicetjänster för äldre. Insatsen utförs av gemenskap i 
Kungsör tillsammans med Statsvårdslaget. Eftersom detta är dels frivilliga insatser dels 
arbetsmarknadsinsatser kan avgift bara tas ut för de delar Statsvårdslaget utför och då 
enbart till en mindre kostnad. 
Ta ut avgift för fixartjänst 
 
Avlösning av anhörig i hemmet upp till maximalt åtta timmar i månaden är avgiftsfri och 
icke biståndsbedömd.  
Avgiftsbelägg avlösning från första timman 
 
Kommunen ska tillhandahålla boendestöd i vardagen, om det behövs för att den 
enskilde ska uppnå en skälig levnadsnivå. Insatsen är kostnadsfri 
Någon kommun tar betalt, avgiftsbelägg insatsen 
 
Det man kan tänka sig är att utreda vidare om inköp ska göras enbart kompensatoriskt 
eller via internet, det begränsar i och för sig valfriheten. Men att avgiftsbelägga 
fixartjänst, boendestöd och avlösning av anhörig i hemmet inte bedöms vara en bra väg 
att gå. Dessa insatser är förebyggande insatser och har till syfte att undvika fall eller att 
ge stöd för att anhörigvårdare ska orka med sitt uppdrag att ta hand om en närstående. 
Inte heller bedöms förenklad handläggning vara ett sätt att kostnadseffektivisera 
verksamheten då det är få om ens någon som väljer insatser från hemtjänsten utan att 
ha behov av detta. 
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Möjliga initiativ att utreda vidare 

• Utreda om serviceassistenter kan utföra service-insatserna inom äldreomsorgen 
• Digitaliseringens kostnadsdämpande effekter 
• Utveckla gemensamma processer inom KAK för att kunna samverka inom KAK ffa 

inom digitalisering och att utveckla gemensamma verksamheter 
• Arbeta fram bättre beslutsunderlag för att kunna göra prioriteringar t.ex. av 

digitala tjänster (tillsammans med ekonomiavdelningen) samt följa upp nyttan 
efter avslutat projekt 

• Arbeta med ständiga förbättringar – idébank från våra anställda 
• Införa ett innovationstänkande inom förvaltningen 

Sammanfattning 
 

 2020 2021 2022 
Vård och omsorg 11 965 000 14 390 000 21 890 000 
IFO 6 125 000 5 425 000 5 725 000 
Beräknade effektiviseringar -6 020 000 -6 020 000 -6 020 000 
Ramförstärkning 2020 -1 121 922 -1 121 922 -1 121 922 
Netto 10 948 078 12 673 078 20 473 078 
Behov ökning % jfrt 2019 4,5 % 5,2 % 8,3 % 

 
 

I ramarna för 2021 och 2022 ligger även effektiviseringar inlagda i behovet varför 
effektiviseringen för 2022 de facto uppgår till ytterligare 2 200 tkr och ytterligare 1 200 
tkr för 2022, dvs. totalt 3 400 tkr. I beräkningen ovan blir summan på slutraden den 
samma då dessa effektiviseringar är borträknade i det totala rambehovet. 
 
För att förtydliga vilka ekonomiska satsningar som krävs för att möjliggöra effektivise-
ringarna se tabellen nedan. Andra äskanden innebär att följa ny lagstiftning och/eller att 
utveckla insatser för att utveckla kvalitet och fördröja att behov av insatser uppstår. 
 
Som ovan beskrivits uppgår de ekonomiska satsningar som krävs för effektiviseringar  
 
 2020 2021 2022 
Heltid som norm 2 500 000 2 000 000 1 500 000 
Bemanna 12 nya SÄBO-platser 2 125 000 4 250 000 4 250 000 
Leasing sängar till nya boendeplatser 140 000 140 000 140 000 
Omvandla vårdare till pedagoger 500 000 500 000 500 000 
Utveckla Gemenskap i Kungsör 250 000 250 000 250 000 
Arbetsmarknadskonsulent ung 550 000 550 000 550 000 
Behandlare Öppenvård 600 000 600 000 600 000 
Bostadssocial samordnare 300 000 300 000 300 000 
Daglig verksamhet socialpsykiatri 550 000 550 000 550 000 
Totalt 7 515 000 9 140 000 8 640 000 
 
  



 19 

Socialförvaltningen har redovisat nedanstående behov för åren 2020 – 2022   
 
 2020 2021 2022 
Behov 18 690 000 20 415 000 28 215 000 
Efter effektiviseringar 10 694 078 13 308 078 21 073 078 
 

Förslag till beslut 
 
Socialnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag och äska de 
tillgängliga 10 000 tkr som budgetberedningen har att fördela. 
 
 
 
Lena Dibbern 
Socialchef  
 
 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Socialnämnden 2019-10-22  6 
  

 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen (inkl. tjänsteskrivelse), akten 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 104 
Budget 2020-2023 – konsekvenser och 
äskanden (SN 2019/71)  

 Kommunfullmäktige beslutade i juni om 2020 års ramar och behöll 
samtidigt 10 miljoner kronor att fördela i oktober månad. Förvalt-
ningarna fick i uppdrag att beskriva konsekvenserna av den budget 
som beslutades i juni samt att komma med äskanden på de 10 miljo-
ner kronor som ska fördelas. 

 
 Socialförvaltningen har tagit fram ett material där konsekvenserna 

av juni månads budget beskrivs. Av beskrivningen framgår bl.a: 
- beskrivningar av vad som gjorts, planeras och behöver utredas 

för att förbättra resultatet såväl ekonomisk som kvalitetsmässigt 
- demografins och andra omvärldsfaktorers påverkan på rambe-

hoven de kommande åren 
- ramarnas påverkan på verksamheten 

 
 Sammantaget beskriver förvaltningen behoven för år 2020-2022 

enligt följande: 
 2020 2021 2022 
Behov 18 690 000 20 415 000 28 215 000 
Efter effektiviseringar 10 694 078 13 308 078 21 073 078 

 
Förvaltningen föreslår att nämnden äskar ramförstärkning med de 
tillgängliga 10 miljonerna kronor för att kunna följa ny lagstiftning 
och/eller utveckla insatser för att utveckla kvalitet och fördröja att 
behov av insatser uppstår.  

 
SN överläggning Under överläggningen uppmanas förvaltningschefen att göra redak-

tionella förändringar i tjänsteskrivelsens punkt kring servicetjänster 
som utförs av serviceassistenter och arbetsmarknadsåtgärder innan 
den skickas med protokollsutdraget till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14 
 

Beslut Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag och äskar de till-
gängliga 10 miljoner kronor som budgetberedningen har att fördela. 
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 Inledning 
 
Beslutet i kommunfullmäktige om ekonomiska ramar för 2020 innebär att nivån för barn- och 
utbildningsnämnden minskas med ca 10,5 Mkr.  
 
Den beslutade ramen för barn- och utbildningsnämnden 2020 från kommunfullmäktigt är 236,5 Mkr. 
Det finns också ett beslut om ytterligare 10 Mkr som inte är fördelade mellan nämnderna.  
Barn- och utbildningsnämndens budget för 2019 är 232,7 Mkr. Förväntade löne- och 
kostnadsökningar är enligt beräkningar som utgår från SKLs prognoser 7,5 Mkr. Till det tillkommer 
effekter av ökat elevantal, vilket motsvarar 6,1 Mkr. Det har också framförts äskande om 650 kkr. för 
en kvalitetsutvecklare och 100 kkr för att återställa öppettiderna för fritidsgårdarna. Det totala 
behovet för 2020 är sammanlagt 247 Mkr.  
 

     

 
 
 

 

Det kommer därför sannolikt att bli nödvändigt med kostnadsminskningar inom flera områden. Detta 
faktaunderlag har som syfte att finnas med inför de nödvändiga politiska beslut som behövs. Barn- 
och utbildningsförvaltningens samtliga verksamhetsområden finns beskrivna.  I denna 
sammanställning ligger fokus i huvudsak på kvantitet och kostnader. För att få mer nyanserad och 
kompletterad bild bör också barn- och utbildningsförvaltningens årsbokslut för 2018 tas i beaktande. 
 

Verksamhet (BUN´s definitioner) Behov 2020  

  247 067 

100 Nämnd- och styrelseverksamhet 805 

330 Musikskola 961 

350 Fritidsgårdar 2 806 

407 Förskola 57 764 

412 Pedagogisk omsorg 1 016 

440 Grundskola 108 108 

450 Gymnasieskola 45 107 

453 Särskola 14 777 

470 Vuxenutbildning 8 451 

510 Äldreomsorg, matproduktion samt Misteln 3 124 

920 Gemensamma verksamheter, ledning, hr, ekonomi, mm 4 148 
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Total kostnad och budget  
Förskola, grundskola och vuxenutbildningen i Kungsör finansieras till största delen av den 

kommunala budgeten men cirka 17 % av verksamheten finansieras av olika statsbidrag. Där vissa är 

återkommande och andra är högst tillfälliga. ( De värden som redovisas nedan är från våren 2019, sedan dess har 

vissa budgettekniska justeringar gjorts. Som dock inte påverkar förutsättningarna.) 
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Insatser för utveckling och effektiviseringar 
”Nyanländas lärande” är en fortbildningsinsats som riktar sig till samtliga medarbetare 

inom barn- och utbildningsförvaltningen. Innehållet i projektet är medvetet utformat för 

att ge positiva effekter för samtliga elever, oavsett om de är födda i Sverige eller inte. 

Målet är att det ska leda bättre resultat, elever som mår bättre och därför på sikt minskat 

behov av andra stödåtgärder.  

Det är ett omfattande projekt med flera noga utvalda delar: Språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt (SKUA), särskild utbildning av SKUA-utvecklare, Traumamedveten omsorg (TMO), 

Föreläsningar och litteratur i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, Studiero och ledarskap i 

klassrummet, Utbildning av studiehandledare och fortbildning kring studiehandledning, 

Flerspråkighet i förskolan, Interkulturalitet samt Inkludering och särskilda anpassningar. Samtliga 

insatser syftar till att göra verksamheten mer effektiv genom att vid alla tillfällen och i alla moment 

använda metoder och arbetssätt som bidrar till bästa möjliga resultat. För eleverna innebär det 

kunskapsresultat, trivsel och trygghet. Detta utvecklande och förebyggande arbete bidrar därför 

förutom att förbättra resultaten även till att motverka ökade kostnader för olika stödåtgärder. 

Samtliga insatser som gjorts och kommer att göras inom projektets ram finansieras med statliga 

bidrag. 

Utvecklat samarbete mellan förskole- och rektorsområden i Kungsör 

Fyra veckor under sommaren slås Kungsörs samtliga förskolor hop till en sommarförskola och 

därigenom anpassas bemanningen till det totala behovet av familjers behov av förskole placering. 

Valskogs förskola samarbetar med skolans fritidshem under sommaren.  

Kompetensutvecklingsdagar genomförs tillsammans med alla förskolor för att öka effektiviteten och 

kunskapen inom olika områden som t.ex. mångkulturalitet. En ledningsgrupp träffas regelbundet för 

samarbete för en likvärdig förskola. Barn i behov av särskilt stöd diskuteras i ledningsgruppen för 

likvärdighet i bedömning och insatser. En centralt placerad specialpedagog finns för likvärdiga 

insatser, både ekonomiska och pedagogiska.  

För att samordna och effektivisera timvikarier vid korttidsfrånvaro har datasystemet ”Time Care 

Pool” köpts in.    

Utvecklat samarbete mellan rektorsområdena i Kungsör 

Det planeras och genomförs gemensamma aktiviteter som till exempel idrottsdagar och 

fortbildningar samt att det finns arbetsgrupper med lärare som delar planeringar och erfarenheter. 

Det innebär både en ekonomisk effektivisering, högre kvalitet och leder samtidigt till en mer likvärdig 

skola mellan enheterna inom Kungsörs kommun. Under både sommar- och jullov samordnas 

fritidshemsverksamheten på Hagaskolan och Västerskolan genom att all verksamhet förläggs endast 

på den ena skolan. Det medför att behovet av vikarier minskas under semesterperioderna 

Samverkan mellan fritidshem på Västerskolan och fritidshem för Kung Karl 46 

Fritidshemmen på Västerskolan och Kung Karl 46 har samordnats på så sätt att alla elever från Kung 

Karl 46 som har behov av fritidshem på morgonen innan skolan börjar sin skoldag tillsammans med 

eleverna på Västerskolan. Det innebär att bemanningen kan anpassas efter det totala behovet istället 

för att två platser ska bemannas samtidigt. 
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Matproduktionen 

Matproduktionen för skolorna och äldreomsorgen sker numera i samma tillagningskök. 

Effektivisering i hantering och produktion har medfört att personalkostnaden har minskats med 800 

kkr. Det har också anställts personal för att sköta serveringen vid lunch och middag under årets alla 

dagar i Mistelns matsal.  Kostnad för Cafeteria och matservering i Misteln matsal beräknas till 1200 

kkr per år.  

Fler elever i egen regi i grundskolan 

Skolans personal har arbetat aktivt med bemötande och trivsel. Under de senaste sju åren har 

antalet elever som väljer grundskola hos annan huvudman minskat med 73 %, från 150 till 40 elever. 

Detta har minskat kostnadsökningarna som annars hade inträffat. 

VIVA 

Målsättningen för Kungsörs gymnasieskola är att erbjuda eleverna en utbildning med hög kvalitet 

samtidigt som kostnadsnivån inte får överstiga alternativkostnaden som uppstår om utbildningen ska 

köpas av någon annan huvudman. All utbildning på övriga introduktionsprogram köps därför också av 

andra huvudmän.   

Elevantalet på IM språkinriktning har varierat sedan starten januari 2016. I dagsläget har IM 29 

elever. I takt med att elevantalet minskat har effektiviseringar genomförts motsvarande 2,5 

heltidstjänster.  

En kombinerad samordnarroll med SYV har tagits bort och lärarresurser och studiehandledartid har 

tagits bort eller minskats ner på. Man har även tillsammans med Skolgemensamma verksamheter 

genomfört effektiviseringar när det gäller elevhälsan som innebär minskade kostnader.  

Måltidsenheten och VIVA 

Minskning av personal som skötte serveringen på Ulvesund. Uppgiften hanteras nu av personal och 

elever på IM. 

Särvux 

Utbildningen på särvux är till för vuxna personer som tidigare går gått på särskola under sin 

gymnasie- eller grundskoletid. Antalet har under senaste åren varierat från en till fyra personer. Då 

elevantalet är för litet för att på ett ekonomiskt effektivt sätt kunna genomföra verksamheten själva 

så köps den in externt från Arboga kommun. I dagsläget läser två elever från Kungsör i Arboga.  

Skolgemensamma verksamheter - Samverkan mellan gymnasiets och grundskolans 

elevhälsa 

Med hjälp av befintlig skolsköterskepersonal ansvarar enheten även för gymnasieskolans 

skolsköterskeuppgifter. Detta är en effektivisering då denna tjänst tidigare köptes in externt av VIVA. 
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Väl utvecklat samarbete mellan kommunernas vuxenutbildningar inom KAK. (Inkl. 

arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen) 

Genom det väl utvecklade samarbetet mellan kommunernas vuxenutbildningar kan ett bredare urval 

av studiemöjligheter erbjudas till en lägre kostnad än vad annat hade varit möjligt. 

Utökad samverkan mellan VIVA, näringslivsenheten och Arbetsmarknad och försörjning 

I november 2018 hölls en framtidsdag med temat vuxenutbildning, arbetsmarknad och näringsliv. 

Dagen resulterade i ett uppdrag om utökad samverkan mellan parterna för att nå en lägre 

arbetslöshet i kommunen. Under 2019 har enheterna intensifierat sin samverkan och arbetat fram 

en plan för det kommande arbetet. Resultatet kommer att redovisas inom kort. 

Fritidsgårdarnas förebyggande arbete som skapar en tryggare och mer inkluderande miljö i 

Kungsörs kommun. 

Det kan vara svårt att direkt överföra det förebyggande arbetet till kortsiktiga ekonomiska termer. 

Det finns dock mycket forskning som visar att det på lång sikt innebär både ekonomiska besparingar 

för samhället och vinster för de enskilda individerna. 

 

Översyn av IT-system för förskolor och skolor i Kungsörs, Arboga och Köpings kommuner. 

Ett gemensamt arbete mellan skolförvaltningarna i Kungsör, Arboga och Köping har initierats för att 

samordna användning och drift av olika IT-system för administration och pedagogisk verksamhet. 

Ambitionen är att det på sikt både kommer att medföra högre kvalitet och en lägre kostnad.  

 

Effektivisering genom att tillfällig stängning av förskola  

Antalet inskrivna barn i förskolan varierar under årets olika delar. Lägst är antalet barn direkt efter 

sommaren när barnen vid 6 års ålder börjar i förskoleklassen, därefter ökar antalet succesivt fram till 

nästa sommar. För att kunna hushålla med resurserna och samtidigt ha en god pedagogisk 

verksamhet kommer förskolan ”Smultrongården” att stängas från och med vecka 40. Kapaciteten vid 

förskolan ”Skogsudden” kommer istället att användas. Eftersom ”Skogsudden” har lokaler som 

rymmer två avdelningar samt att det på ett enkelt sätt kan ordnas ett samarbete med förskolorna 

”Björkliden” och ”Solbacken” innebär det totalt sett både en kvalitetshöjning och en ekonomisk 

besparing. 

 

Behov av IT-stöd och nätverk på förskolorna i Kungsör  

Förskolorna i Kungsör saknar fungerande digitala nätverk. En satsning på nätverk skulle medföra att  

 förutsättningarna för att kunna leva upp till läroplanens mål ökar 

 förutsättningarna för att kunna använda förskolans administrativa IT-stöd ökar. Vilket 

förutom att ge bättre uppföljning också skulle medföra att matsvinnet skulle kunna minskas 

på förskolorna genom att antalet portioner bättre kan anpassas till antalet närvarande barn. 
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Förväntade demografiska förändringar 
Enligt prognosen som är framtagen av Stasticon AB, på uppdrag av Kungsörs kommun, kommer 
folkmängden i Kungsörs kommun att öka med 1011 invånare, från 8 667 till 9 678 personer under 
prognosperioden 2018 - 2028. 
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Effekter av de förväntade demografiska förändringarna 
 
Enligt de prognoser som finns kommer antalet barn och unga att öka under de närmaste åren. 
 
Kvantitativa förändringar och vilka effekter det får. 

 
Förändrat antal Nuvarande kostnad Ökad kostnad 

Barnantal i förskolan, inför 2020* 2,50 % 47 841 000 1 196 000 

Elevantal i grundskolan inför 2020* 1,80 % 89 664 000 1 614 000 

Elevantal i grundskolan, ännu ej 
tillgodosett** 

  
2 400 000 

Elevantal i gymnasiet 2,10 % 42 040 000 883 000 

Minskat elevantal Språkintroduktion 
  

-1 300 000 

Minskade bidrag för elever på språkintro. 
  

1 300 000 

Matproduktionen, två kök blir ett 
  

-600 000 

Servering på Misteln 
  

600 000 

    Summa: 
  

6 093 000 

 
*Lokalkostnader ingår inte i beräkningsunderlaget eftersom det inte innebär en automatisk utökning 
av lokalytorna när elevantalet ökar. 
 
**I samband med budgetarbetet med den ekonomiska ramen för 2019 redovisades ett ökat 
resursbehov på grund av ökat elevantal. Den kompensationen för ökad volym fick då tillfälligt utgå 
eftersom det då fanns planer på att täcka behovet med andra medel. 
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Förskola 
 
Nuvarande antal barn 
Antalet barn i förskolan förändras varje vecka. Det vanliga scenariot är att antalet barn minskar inför 
höstterminens start då de barn som fyller 6 år går över till förskoleklassen. Samtidigt som det sker 
påbörjas ett stort antal inskolning av barn i åldern 1 till 2 år. Det totala antalet barn brukar därefter 
öka under hela skolåret och nå sitt högsta antal mot slutet av vårterminen. Bilden nedan visar det 
förlopp som varit de senaste åren. (Antalet från september 2019 till april 2020 är enligt prognos från 
augusti 2019) 
 

 
 
 
Ökande andel barn som har behov av extra stöd, i vissa fall på grund av flerfunktionsnedsättningar.  
Under de senaste åren har andelen barn med stora stödbehov ökat. Det kan vara barn med grav 
utvecklingsstörning i kombination med andra funktionsnedsättningar som behöver omfattande stöd 
och hjälpmedel för att kunna vistas i förskolan eller för att kunna förflytta sig själva. För att 
möjliggöra att barnen får de förutsättningar som de behöver så måste ibland det totala antalet barn i 
barngruppen minskas något. Det förekommer även viss personalförstärkning. 
 
Barngruppernas storlek i förskolan  
Under senare år har det varit en nationell diskussion om barngruppernas storlek i förskolan. Det finns 
inte någon direkt styrande reglering i skollag eller förordning om antalet barn när det gäller 
barngruppernas storlek i förskolan. Skolverket har dock i ett kommentarmaterial till allmänna råd 
”Måluppfyllelse i förskolan” gett rekommendationer som beskrivs nedan. 

 
Som riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar Skolverket 6–12 för barn i åldern 1–3 år 
respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år. Riktmärket ska tolkas som något att förhålla sig till och inte 
något statiskt. Det kan alltså vara både färre eller fler barn i en barngrupp än vad riktmärket anger, 
beroende på hur väl de faktorer som nämns nedan fungerar tillsammans. 
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I skolverkets rapport ”Barngruppers storlek i förskolan” finns nedanstående text: 
Storleken på gruppen behöver alltid sättas i relation till hela verksamheten. Det finns stora 
barngrupper som fungerar mycket bra och där barn, personal och föräldrar är nöjda och 
verksamheten utgår från läroplanens mål och intentioner. Förskolans uppdrag utgår från att barnen 
ska få utvecklas tillsammans i grupp och då måste grupperna fungera. Antalet barn är en nog så 
viktig del, men vad som är en lagom stor grupp kan variera mellan olika avdelningar på samma 
förskola beroende på olika faktorer. Jonsdottir 1997 och även Pramling, Williams, Sherridan 2016 
lyfter vikten av gruppens betydelse i sin studie om kamratrelationer i förskolan. Barngruppen bidrar 
till barns kognitiva, sociala och emotionella utveckling. De framhåller att det är viktigt att ta tillvara 
förskolans sociala miljö där barn möter andra barn och vuxna som bidrar till barnets utveckling av 
identitet i samspel med andra.  
 
Enligt Pia Williams (2018) professor i barn och ungdomskunskap på Göteborgs universitet, ger 
forskningen inget stöd för stora grupper i förskolan, utan lyfter vikten av mindre grupper. Det gäller 
särskilt de yngsta barnen i 1-3 års ålder. Barn kan bli stressade och oroliga av att ha för många 
relationer i så tidig ålder. Stora barngrupper gör också att förskollärna i vissa fall tvingas välja bort 
vissa aktiviteter som enligt läroplanen bör finnas med i verksamheten. Detta samtidigt som 
samspelet mellan förskollärare och barn kan bli svårare och påverkas negativt om det är fler barn.   
 
Utdrag ur Skolverkets allmänna råd ”Måluppfyllelse i förskolan”: 
För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver personalen ha adekvat 
utbildning och kompetens. För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver det 
dessutom vara en god personaltäthet relaterat till antal barn. Om personaltätheten är låg under hela 
eller delar av dagen behöver det vara färre barn i barngruppen. Ytterligare en faktor som påverkar 
när en barngrupp kan anses ha en lämplig storlek är barngruppens sammansättning. Med 
barngruppens sammansättning menas till exempel barnens åldrar, andelen barn i behov av särskilt 
stöd i sin utveckling, andelen barn med annat modersmål än svenska och barnens närvarotider. 
Dessutom är den fysiska miljön en faktor som påverkar när en barngrupp kan anses ha en lämplig 
storlek. Om den fysiska miljön begränsar möjligheterna att bedriva en utbildning utifrån läroplanens 
mål behöver det vara färre barn i barngruppen.  
 
Barnkonventionen som blir lag 1:a januari 2020 innehåller 54 artiklar och fyra av dem är 
grundläggande och vägledande och ska alltid beaktas när det gäller frågor gällande barn.  
Dessa är: 

* Alla barn har samma rättigheter och lika värde 
* Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn 
* Alla barn har rätt till liv och utveckling 
* Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och rätt till att bli respekterade 

 
Nuvarande verksamhet.   
I Kungsör finns det 9 st. förskolor samt en i Valskog. 

•Björkliden  3 avdelningar 
•Smultrongården 1 avdelning 
•Skogsudden  1 avdelning* 
•Frida  4 avdelningar 
•Kinnekulle  5 avdelningar varav två moduler 
•Kungsladugården 2 avdelningar 
•Malmberga  4 avdelningar varav två moduler 
•Täcklunda  3 avdelningar 
•Västergårdarna 4 avdelningar 
•Solbacken  1 avdelning 

*Det finns nämndbeslut om anpassa huset för två förskoleavdelningar samt beslut om att öppna en avdelning. 
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Kapaciteten inom förskolan när det gäller att ta emot barn, både till antal barn och till barnens 
vistelsetid på förskolorna, går inte att beskriva med ett enkelt statiskt mått. Det framgår tydligt i de 
skrifter som skolverket gett ut för att beskriva rekommendationerna för barngruppernas storlek i 
förskolorna. Det behöver alltid göras en analys och bedömning av förutsättningarna.  
I skolverkets rapport ”Barngruppers storlek i förskolan” nämns bland annat följande faktorer: 

• förskolans socioekonomiska upptagningsområde 
• förskolans lokaler 
• antal barn i gruppen 
• personaltäthet 
• barngruppens sammansättning av åldrar, kön, social och etnisk tillhörighet 
• barn med annat modersmål än svenska 
• barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling 
• arbetslagets utbildning och kompetens 
• innehåll och aktiviteter 

 
Ett ungefärligt maximalt mått på antal barn och vistelsetid för förskolorna i Kungsör är för 
närvarande 516 barn och 15775 timmar per vecka. När några av faktorerna ovan ingår i bedömning 
blir det naturligtvis en lägre siffra för den maximala kapaciteten. 
 
Skolverkets riktlinjer gällande storlek på barngrupp och beaktande av många barn med mångkulturell 
bakgrund samt ett ökat antal av barn med flerfunktionsnedsättningar har ökat samtidigt som 
förskolans ekonomiska förutsättningar inte har det. 
I skollagen står det också att barn med andra modersmål har rätt till att lära sig svenska enligt 
språklagen (2009: 600) och förskolan ska bidra till att utveckla barns modersmål.  
 
Vaktmästartjänster saknas dessutom och lokalvårdstjänsterna är inte helt besatta med fullt utbildad 
personal. 
 
 
Nettoavvikelse av kostnader för förskolan i Kungsör jämfört med storleksmässigt jämförbara 
kommuner samt i riket. Statistik ur KOLADA. 
 

 
Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen förskola, (%) (N11024) 
Avvikelse i procent mellan nettokostnad och referenskostnad för förskola inkl. öppen förskola, kr/inv. 
Pedagogisk omsorg (tidigare kallat familjedaghem) ingår inte. Nettokostnad är bruttokostnad minus 
bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. 
Standardkostnaden för förskolan beräknas med hjälp av variablerna genomsnittlig vistelsetid på förskola samt 
andel 1-5 åringar. Därutöver tillkommer del av standardkostnaderna från delmodellerna löner, 
bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än förväntat och 
negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: SKL 
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Kostnad i Kungsör per inskrivet barn och kostnaden i storleksmässigt jämförbara kommuner samt i 
riket. Statistik ur KOLADA. 
 

 
 
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn (N11032) 
Kostnad kommunal förskola (bruttokostnad minus interna intäkter och köp av huvudverksamhet) dividerat 
med antal inskrivna barn i förskola i kommunens egen regi, per kalenderår. Med kalenderår avses ett 
medelvärde av mätningarna 15 oktober innevarande och närmast föregående år. Avser egen regi. Källa: SCB. 

 
 
Budget och kostnad i Kungsör 
Den kommunala budgeten för 2019 är 56 920 000 kr. Utöver det så tillkommer det statsbidrag för 
”Mindre barngrupper” (har ingått tidigare men för 2019 kan vi inte söka bidraget eftersom villkoren 
inte uppfylls), ”Skapande förskola”, bidrag från Migrationsverket för barn inom etableringsperioden, 
bidrag för maxtaxan samt bidrag från Skolverket för ”kvalitetssäkrande åtgärder”. 
 
Ett alternativ till kommunal förskola i Kungsör är om det skulle startas någon privat förskola. Den 
skulle i så fall få en ersättning som motsvarar den kostnadsnivå som de kommunala förskolorna i 
Kungsör har, d.v.s. det blir samma kostnadsnivå som i dagsläget. Om tjänsten köps av närliggande 
kommuner påverkas kostnaden enligt bilden nedan.  Alternativ kostnad om tjänsten köps av annan 
utförare blir alltså inte lägre än om den utförs i egen regi. 
 
Kommunal kostnad per barn i förskolan jämfört med närliggande kommuner 

 
Statistik ur KOLADA. 
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Förskoleklass, fritidshem och grundskola 
 
Höstterminen 2019 är det totalt 1013 elever i Kungsörs skolor i åldersgrupperna från förskoleklass till 
årskurs nio.  
 

Enhet Fysisk placering Antal elever 

Björskogs skola, F-6 Valskog, Skolgatan 3 100 

Västerskolan, F-3 Kinnekullevägen 4 175 

Hagaskolan, F-3 Trädgårdsgatan 13 179 

Kung Karl 46 Kaplansgatan 3, nya 
skolan 

265 

Kung Karl 79 Kaplansgatan 3, nya 
skolan 

293 

 
 
 
Andelen elever som väljer annan skolform än Kungsörs kommunala skolor 

 
 
Andelen elever som väljer annan skolform än Kungsörs kommunala skolor har succesivt minskat.  
Det är nu 40 elever som går i grundskola hos annan huvudman jämfört med 2012 när det var 150 
elever. 
 
 
Grafen nedan visar den totala kostnaden per elev för grundskola åk 1-9 för valt år i Kungsörs 
kommun jämfört med kommuner i liknande storlek, Kungsörs kommun har i nästan 20 års tid haft en 
lägre budget. (Motsvarande värde för riket totalt har bara redovisats de år när samtliga kommuner 
har redovisat statistiken). I statistiken ingår kostnader för lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, 
undervisning, lärverktyg, utrustning och skolbibliotek och övriga kostnader, till exempel SYV-
verksamhet. 
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Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev (N15008)  
Källa: SCB. 

 
 
Jämförelse mellan Kungsör, Arboga och Köping av genomsnittliga kostnader per elev för 
förskoleklass, fritidshem och grundskola. (Se bilaga 1 för underlag från Kolada) 
Tabellen nedan gäller aktuella värden från budgetåret 2018 

 
 
 

Den totala budgeten för förskoleklass, fritidshem och grundskola i Kungsör är under 2019 99,9 Mkr. 
Utöver det så tillkommer det statsbidrag för ”Likvärdig skola” (är bara möjligt att söka om den 
kommunala finansieringen av grundskolan inte minskar), ”Skapande skola”, bidrag från 
Migrationsverket för barn inom etableringsperioden, bidrag från Skolverket för ”Nyanländas 
lärande”, lärarlönelyftet, förstelärare, fritidshemssatsningen och lågstadiesatsningen. Inför 
kommande budgetår minskar bidraget för fritidshemssatsningen med 175 kkr. Bidraget för 
lågstadiesatsningen beräknas minska med 1,25 Mkr. 
Det villkorade bidraget för likvärdig skola ökar med 281 kkr. (se sidan 27). 
 
Precis som för förskolan kan ett alternativ till kommunal skola i Kungsör vara om det skulle startas 
någon privat skola. Den skulle i så fall få en ersättning som motsvarar den kostnadsnivå som de 
kommunala skolorna i Kungsör har, d.v.s. det blir samma kostnadsnivå som i dagsläget. Om tjänsten 
köps av närliggande kommuner påverkas kostnaden enligt bilden ovan.  Alternativ kostnad om 
tjänsten köps av annan utförare blir alltså inte lägre än om den utförs i egen regi. 
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Stor andel nyanlända elever. Årlig ökning, framförallt sedan2014. Statistik ur KOLADA. 
 

 
Nyinvandrade och elever med okänd bakgrund i kommunal grundskola åk. 1-9, andel (%) (N15902)  
Antal nyinvandrade elever och elever med okänd bakgrund i kommunala grundskolor belägna i kommunen, 
oavsett folkbokföringsort dividerat med antal elever i kommunal grundskola belägen i kommunen. 
Nyinvandrade är elever som har kommit till Sverige under de senaste 4 åren. De har inte bott i Sverige eller gått 
i svensk skola tidigare. Uppgiften avser läsår, mätt 15 oktober. Källa: SCB. 
 

 

Andel nyanlända elever i Kungsör 

 
Statistik ur KOLADA. 
 
Kungsörs kommun har en stor andel nyanlända elever och elever med okänd bakgrund jämfört med 
närliggande kommuner.  
Andelen i Kungsör är nästan 40 % högre än i Arboga och mer än dubbelt så hög jämfört med Köping. 

 
Det ligger i allas intresse att barn, ungdomar och vuxna som kommer till Sverige från andra länder så 
snabbt som möjligt integreras i det svenska samhället. Det finns tydliga riktlinjer för det: 

 Kungsörs kommunfullmäktige antog 2019- 02-11 ”Plan för mottagning och arbete med 
nyanlända i Kungsörs kommun”.  

 De statliga direktiven finns bland annat i skollagen. 
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Definition av nyanländ 
Med nyanländ avses i denna lag den som 
   1. har varit bosatt utomlands, 
   2. nu är bosatt i landet, och 
   3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon   
       fyller sju år. 
En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. 3 kap 12 § Skollagen. 
 
Utöver den undervisning och det individanpassade stöd som alla elever har rätt till krävs det också 
följande särskilda insatser för nyanlända: 

 Kartläggning.  
Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper steg 1 och 
2 är från den 15 april obligatoriskt att använda i det här arbetet för grundskolan, 
grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. 3 kap 4§ Skollagen 

 Studiehandledning på modersmålet.  
5 kap. 4 § skolförordningen och 9 kap. 9 § gymnasieförordningen. 

 Svenska som andra språk 
10 kap 4§ Skollagen 

 Modersmålsundervisning  
En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning i detta språk om språket är elevens dagliga umgängesspråk i 
hemmet, och eleven har grundläggande kunskaper i språket. 11 kap 10§ Skollagen 

 
För att klara dessa insatser krävs naturligtvis resurser som motsvarar uppdraget. Det statliga bidraget 
som förmedlas via Migrationsverket betalas ut under två år efter att eleverna har fått 
uppehållstillstånd. Vissa av de insatser som görs för varje elev genomförs till stor del i början när 
eleverna kommer till Sverige, andra delar av insatserna kommer att behöva fortsätta lång tid efter att 
eleven enligt definitionen är ”nyanländ”. För en hel skola kan bidragen från Migrationsverket och de 
åtgärder som de är avsedda att bidra till ”ta ut varandra” under förutsättning att det är ett 
någorlunda konstant inflöde av nyanlända elever. Det har dock inte varit fallet. Det var relativt 
många elever som kom till Kungsör under 2015 och åren direkt efter. Det innebär att det under några 
år blev ett ”överskott” av bidrag från Migrationsverket. Det som nu väntar är några år med behov av 
utökad kommunal budget för att täcka de behov som fortfarande kvarstår. Detta förhållande gäller 
förskola, grundskola, introduktionsprogrammet och vuxenutbildning. 
 
 

 

 

Principbild över genomsnittskostnader 
 i grundskolan för en enskild elev. 
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Principbild över genomsnittskostnader och 
bidrag från Migrationsverket i grundskolan när 
det kommer lika många nyanlända under varje 
år. 

Principbild över genomsnittskostnader och bidrag 
från Migrationsverket i grundskolan när det 
kommer många nyanlända under några år och 
antalet nya därefter minskar. 
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Särskola och gymnasiesärskola 
 
Nuvarande antal elever inom grundsärskola, träningsskola och gymnasiesärskola 
(fyraårsprogrammet) 
Inför höstterminen 2019 är 30 elever placerade inom grundsärskolans ram, det vill säga inom 
grundsärskola eller träningsskola. Samtliga dessa elever är färdigutredda med konstaterad 
utvecklingsstörning i olika nivåer och därmed med rätt till en placering inom grundsärskolans ram. 
Dessutom har vårdnadshavarna ansökt om och godkänt placeringen. 
 
Inför höstterminen 2019 är dessutom 10 elever placerade inom gymnasiesärskolans 
(fyraårsprogrammets) ram. Även dessa elever är förstås färdigutredda med konstaterad 
utvecklingsstörning i olika nivåer och därmed med rätt till en placering inom gymnasiesärskolans 
ram. 
 
Kungsör driver av kostnadsskäl ingen egen grundsärskola eller gymnasieskola utan handlar upp 
tjänsterna från närliggande kommuner. Kostnaderna per elev inom grundsärskolan är ungefär 
jämförbara mellan Köping och Arboga.  
Av de 30 eleverna inom grundsärskolans ram går 24 elever i Köping, 2 elever på andra orter och 4 
elever är integrerade i vår egen grundskoleverksamhet. 
Samtliga 10 elever i gymnasiesärskolan går i Köping. 
 
Kostnad per elev inom särskolans ram 
Kostnaden för en träningsskoleelev ligger runt 250 000 kr/termin. Ibland tillkommer även en 
assistentkostnad med runt 100 000 kr/termin. 
En grundsärskoleelev kostar ca 150 000 kr/termin. Här tillkommer ibland kostnader för 
specialanpassat fritidshem, runt 65 000 kr/termin, samt i undantagsfall även viss assistentkostnad. 
Kostnaden för en gymnasiesärskoleelev är cirka 140 000kr/termin. 
 
Beräknad totalkostnad i dagsläget för särskolan (grundsärskola och gymnasiesärskola) budgetåret 
2019 
Beräknad totalkostnad 2019 för placeringarna inom särskolans ram 2019 är cirka 13 300 000 kr. 
Till dessa placeringskostnader för särskoleelever tillkommer transporter till och från skolan. Så långt 
det går sker detta med skolbuss men ibland krävs istället Taxitransport. Beräknad årskostnad 2019 
för dessa transporter är cirka 1 200 000 kr.  
Beräknad totalkostnad för 2019 är alltså 14 500 000 kr. 
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Verksamhetsområdet VIVA 
VIVA ansvarsområden omfattar vuxenutbildningen, integrationsenheten, samhällsorientering, 

kommunernas aktivitetsansvar, gymnasieansvaret/uppföljning, studie – och yrkesvägledning i 

kommunen samt Kungsörs gymnasium, introduktionsprogrammet. Enheten leds av en 

enhetschef/rektor med stöd av medarbetare som tar stort ansvar för de olika delarna. Det 

administrativa stödet för samtliga delar inom enheten upprätthålls av en skoladministratör samt en 

integrationshandläggare. VIVA genomsyras av en röd tråd, där alla delar vävs ihop och skapar tydliga 

synergieffekter. Studie – och yrkesvägledningen möter elever från grundskolenivå till vuxenutbildning 

och det är även där, samt genom gymnasieuppföljningen, som ungdomar inom KAA fångas upp och 

hjälper individer att komma i kontakt med andra aktiviteter inom KAA. En annan synergieffekt är att 

integrationsenheten finns under samma tak. Här finns ansvararet för personer med 

migrationsbakgrund och enheten ansvarar för att kommunen erbjuder det som de är ålagda att göra 

kopplat till etableringsprogrammet och utbildningsplikten. Introduktionsprogrammet språkinriktning 

ligger organisatorisk under samma enhet och rektor är därför samma som för vuxenutbildningen. 

Gymnasieskola 
Kungsörs kommun har inte någon egen gymnasieutbildning för de nationella programmen. All 

gymnasieutbildning på nationella program köps därför av andra huvudmän, offentliga eller privata.  

Kostnaden för gymnasieutbildningarna påverkas av vilka program som eleverna väljer och nivån på 

de avtal som Kungsörs kommun har med andra kommuner. 

Introduktionsprogrammet med inriktningen språkintroduktion startades i Kungsör våren 2016 på 

grund av att våra närliggande kommuner inte hade kapacitet att ta emot eleverna från Kungsör. 

Målsättningen för Kungsörs gymnasieskola är att erbjuda eleverna en utbildning med hög kvalitet 

samtidigt som kostnadsnivån inte får överstiga alternativkostnaden som uppstår om utbildningen ska 

köpas av någon annan huvudman. Introduktionsprogrammet språkinriktning ligger organisatoriskt 

under samma enhet som vuxenutbildningen för att använda de gemensamma resurserna så effektivt 

som möjligt. All utbildning på övriga introduktionsprogram köps också av andra huvudmän. 

Kungsörs kommun har samverkansavtal med Köpings, Arboga och Eskilstuna kommuner. De avtalen 

styr också nivån på de interkommunala ersättningarna som betalas till fristående gymnasieskolor och 

till stor del även nivån på ersättning som betalas till övriga skolor med offentlig huvudman. 

Ersättningsnivåer för gymnasieutbildningar under 2018 till olika huvudmän.  

  
 
 
 
 

  

Huvudman Kostnad, kkr

Köping 11 560

Eskilstuna 5 685

Arboga 4 569

Friskolor 10 499

Övriga offentliga 2 917

Summa: 35 230
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Komvux Grundläggande 
Lagstiftningen för Komvux grundläggande regleras i 20 kapitlet 10 - 11 § skollagen, 3 kapitlet 2 § 

förordningen om vuxenutbildning. Vuxna har rätt att delta i Komvux på grundläggande nivå från och 

med den 1 juli det år de fyller 20 år. Man kan vara behörig att delta i Komvux på grundläggande nivå 

även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga 

förhållanden. 

Det är hemkommunen som har ansvar för att de som vill och har rätt att delta i Komvux på 

grundläggande nivå också får göra det. Kommunen ska dessutom arbeta aktivt för att nå ut till de 

vuxna i kommunen som har rätt att gå utbildningen och motivera dem att delta. För personer med 

låg utbildningsbakgrund och som befinner sig långt från arbetesmarknaden samt har fått beslut från 

arbetsförmedlingen gäller ”utbildningsplikten”. Det innebär att de behöver delta i reguljär 

vuxenutbildning för att ha rätt till ersättning från försäkringskassan. 

I Kungsör läser 42 personer inom Komvux grundläggande vid terminsstart hösten 2019. De flesta av 

dem läser SvA och matte och kombinerar sina studier med någon annan form av studier inom 

Komvux. I dagsläget erbjuder vi studier i Svenska, Svenska som andraspråk, engelska, matte, NO och 

SO på grundläggande nivå. Elevantalet på grundläggande kurser har ökat under de senaste åren, då 

elever som blivit färdiga med SFI vill studera vidare. 

 
Total kostnad i Kungsör 

Total kostnad för Komvux grundläggande är 1 845 kkr, varav ca 600 kkr bekostas av statsbidrag som 

betalas ut via Migrationsverket schablonersättningar. 

Ett alternativ till att utbildningen genomförs i egen regi är om utbildningen köps som 

distansutbildning. Kostnaden för själva undervisningen skulle då bli knappt 2 Mkr. Resurser måste i så 

fall också dessutom avsättas för att genomföra upphandling, administration, genomförande av prov 

och uppföljning. Erfarenheten från tidigare är att måluppfyllelsen sjunker betydligt. D.v.s. det är få av 

eleverna som skulle klara sina studier om de inte till stor del får lärarledd undervisning på hemorten. 

Komvux gymnasial och yrkesvux 

Rätten till gymnasial vuxenutbildning regleras i 20 kapitlet 20 § och 3 kapitlet 2 § förordningen om 
vuxenutbildning. Vuxna är behöriga att delta i Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det 
år de fyller 20 år. Det gäller under förutsättning att de uppfyller alla dessa kriterier: 

 De är bosatta i Sverige. 
 De har inte de kunskaper som utbildningen erbjuder. 
 De har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Man kan vara behörig att läsa på Komvux även om man är yngre än 20 år. I så fall måste man uppfylla 
något av dessa kriterier: 

 Antingen ska man ha slutfört utbildningen på ett nationellt program i gymnasieskolan eller 
någon likvärdig utbildning. 

 Eller så ska man ha särskilda skäl som grundar sig i ens personliga förhållanden. 
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Villkoren ovan måste också vara uppfyllda. 

Det finns en rätt att delta i Komvux på gymnasial nivå i syfte att bli behörig till en högskola eller 
yrkeshögskola. För att ha den rätten krävs det att man är behörig till Komvux på gymnasial nivå. 
Rätten gäller från och med den 1 januari 2017. Rättighetslagstiftningen innebär att en elev har rätt 
att gå en utbildning på gymnasial nivå för att uppnå 

 grundläggande behörighet till högskoleutbildningar på grundnivå som vänder sig till 
nybörjare 

 en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildningar på grundnivå som vänder sig till 
nybörjare 

 grundläggande behörighet till yrkeshögskolor 

 en eller flera särskilda kunskaper som behövs för en utbildning på yrkeshögskola 

Man får läsa in en eller flera behörigheter eller särskilda kunskaper, men bara en i taget. Man måste 
också få grundläggande behörighet innan man kan läsa in särskild behörighet eller särskilda 
kunskaper. 

Det är hemkommunen som har ansvar för att erbjuda utbildningen. Om det finns flera utbildningar 
för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken av dem de vill erbjuda eleven. 

I Kungsör läser 35 elever enstaka kurser inom Komvux gymnasial. De flesta som studerar på plats i 
Kungsör läser SvA, matte och samhällskunskap. Vi erbjuder även engelska och naturkunskap på plats. 
Vi har också två yrkesutbildningar, VoC och barnskötarutbildning, inom dessa läser 41 elever VOC och 
37 från hela KAK barnskötarutbildningen. På VIVA finns det även två yrkesspår, där elever 
kombinerar gymnasiala yrkeskurser med svenska som andraspråk, SFI och språkpraktik. Förutom de 
utbildningar som vi erbjuder på plats har vi 67 elever som läser andra yrkesutbildningar och 
behörighetsgivande kurser på distans.  

Komvux gymnasial kostar totalt 2,8 Mkr. Kommunal budget 1 370 000 kr övriga kostnader 1 430 000 
kr täcks av statsbidrag. 
Motsvarande kostnad om utbildningen köps via distans beräknas bli mellan 2,4 och 3,9 Mkr 
beroende på vilken leverantör som används. Utöver det tillkommer också kostnader för att 
genomföra upphandling, administration, genomförande av prov och uppföljning. Erfarenheten från 
tidigare är att måluppfyllelsen sjunker betydligt. D.v.s. det är färre av eleverna som skulle klara sina 
studier om de inte till stor del får lärarledd undervisning på hemorten. Lärarna som arbetar på 
vuxenutbildningen är flexibla och undervisningen sker på individnivå. De undervisar även i ett högt 
antal kurser, vilket innebär att kommunen kan erbjuda många ämnen genom klassrumsundervisning. 

Särvux 
Utbildningen på särvux är till för vuxna personer som tidigare går gått på särskola under sin 
gymnasie- eller grundskoletid. Antalet har under senaste åren varierat från en till fyra personer. 
Utbildningen köps från Arboga kommun till en total kostnad av 100 kkr. 
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Komvux Svenska för invandrare (SFI) 
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare regleras i 20 kapitlet 31 och 32 § skollagen, 29 

kapitlet 2 § skollagen och 20 kapitlet 24–30 §§ skollagen och 29 kapitlet 6 § skollagen. 

Hemkommunen är skyldig att erbjuda SFI för den som har rätt att delta. Hemkommunen är även 

skyldig att se till att den som vill börja på en utbildning i svenska för invandrare blir erbjuden studie- 

och yrkesvägledning. Kommunen ska dessutom arbeta aktivt för att nå ut till dem i kommunen som 

har rätt att gå utbildningen och motivera dem att delta. 

Utbildningen ska finnas tillgänglig så snart som möjligt efter det att någon fått rätt till utbildning i 

svenska för invandrare. Om det inte finns särskilda skäl ska utbildningen kunna påbörjas inom tre 

månader. När det gäller personer som omfattas av lagen (2017:584) om ansvar för 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare gäller särskilda regler. Då ska kommunen aktivt 

verka för att de ska kunna påbörja SFI inom en månad från det att de anmält sig till utbildningen. 

Under en fyraveckorsperiod ska eleverna i SFI i genomsnitt få minst 15 timmars undervisning i 

veckan. Kommunen får minska undervisningstiden om en elev begär det och kommunen tycker att 

det är förenligt med utbildningens syfte. Kommunen ska försöka se till att eleverna erbjuds 

undervisning på tider som passar deras behov. 

Enligt skollagen är utgångspunkten för vuxenutbildningen att den ska utgå från elevernas behov och 

förutsättningar. Att utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året regleras av förordningen 

om vuxenutbildning men är inte ytterligare definierat eller reglerat än så. Skolverkets bedömning är 

att kravet innebär att kommunerna ska erbjuda utbildning under hela året, utan uppehåll för till 

exempel sommarlov. 

I Kungsör har vi för närvarande 136 elever inskrivna på SFI. Vi har regelbundna intag med start var 

femte vecka. SFI-eleverna läser studieväg ett, två eller tre beroende på vilken studiebakgrund de har. 

Majoriteten av eleverna läser inom studieväg två och där är snittet att bli färdig med kurs C och D 

794 timmar, vilket motsvarar ungefär ett år och fem månaders heltidsstudier. Inom studieväg tre är 

snittet 552 timmar (12 månader) och studieväg ett har ett snitt på 825 timmar (ca ett år och sju 

månader).   

 

Sedan den 1 januari 2018 gäller utbildningsplikten för nyanlända som har kort utbildning och står 

långt från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen kan anvisa nyanlända som tar del av deras 

etableringsinsatser och som behöver utbildning för att få ett arbete att söka och delta i reguljär 

vuxenutbildning. Syftet är att de ska höja sin kompetens. Utbildningsplikten kan göra att efterfrågan 

på kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå ökar. Den kan också leda till att fler elever 

behöver kombinera studier i SFI eller svenska som andraspråk med andra ämnen på grundläggande 

nivå och i viss mån på gymnasial nivå. I Kungsör kombinerar eleverna inom utbildningsplikten studier 

inom SFI med kurser på grundläggande nivå. 

Total kostnad i Kungsör för utbildningen inom SFI är 5,6 Mkr av dessa finansieras 5,1 Mkr av 

statsbidrag som betalas ut av Migrationsverket i form av schablonersättningar.  Dessa utbetalningar 

sker under de två första åren efter att varje nyanländ har fått uppehållstillstånd. Utbildningsbehovet 

kvarstår dock ofta under en längre tid, ibland på grund av att tiden under etableringsperioden har 
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använts till annat än enbart SFI (t.ex. andra olika anvisade projekt). Det är i stort samma förlopp som 

beskrivits tidigare för grundskolan, se sidan 16. Om utbildningen köps av annan anordnarea beräknas 

kostnaden till 5,8 Mkr. 

Det totala antalet personer med migrationserfarenhet som flyttar till Kungsör har minskat sedan 

2017. Behovet för SFI och övrig utbildning inom Komvux kommer att vara stort under minst två år till.  

Antal nyanlända till Kungsör från 2015 t.o.m. september 2018 

 

2015: 107 (20 anvisn, 8 EKB, 79 EBO/anknytn) + 28 

från annan kommun 

2016: 161 (0 anvisn, 10 EKB, 151 EBO/anknytn) + 

54 från annan kommun 

2017: 100 (0 anvisn, 7 EKB, 93 EBO/anknytn) + 111 

från annan kommun 

2018: 43 (0 anvins, 43 EBO/anknytn) + ca 50-60 

från annan kommun t.o.m. september 

 

 

Hyreskostnad för VIVA på Ulvesund 
 Våren 2018 flyttade hela VIVA’s verksamhet till lokalerna på Ulvesund från de tidigare lokalerna på 

Skolgatan (Karlaskolans annex). Ett av delargumenten för att flytten skulle göras var att lokalerna på 

Skolgatan skulle kunna konverteras till bostäder. Vilket också ligger i linje med att skapa fler bostäder 

i Kungsör för att kunna möta den ökade efterfrågan. Lokalerna på Ulvesund har betydligt högre 

kostnad per kvadratmeter än lokalerna på Skolgatan. Orsaken till kostnadsnivån på Ulvesund beror 

på tidigare anpassningar som gjorts och anskaffningsvärde. Dessa merkostnader fanns tidigare 

bokförda inom kommunstyrelsen. Att flytten genomfördes innebar inte någon total kostnadsökning 

för den kommunala verksamheten, de ekonomiska förändringar som gjordes vara var endast 

bokföringstekniska förändringar. Kostnaden för utbildningen på Ulvesund kan därför i framtida 

statistik se ut att bli högre trots att själva utbildningskostnaden i flera fall faktiskt har minskats. Hyran 

för VIVA’s verksamhet är nu i lokalerna på Ulvesund 2,4 Mkr jämfört med knappt 1 Mkr som var 

hyresnivån i de tidigare lokalerna på Skolgatan i Kungsör. 
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Fritidsgårdar och det förebyggande arbetet 
Kommunen har två fritidsgårdar, en i Valskog och en i Kungsörs tätort. 

Fritidsgården i Kungsör har i dagsläget öppet fem kvällar i veckan; tisdag, onsdag, torsdag, fredag och 

söndag.  

Den nya fritidsgården i Valskog som invigdes i december i fjol till stor glädje för de boende i Valskog, 

både vuxna och ungdomar, har i dagsläget öppet tre kvällar i veckan; måndag, onsdag och fredag.  

På grund av en politiskt beslutad nedskärning av budget för fritidsgårdarna kan konsekvensen bli att 

man tvingas stänga en kväll i veckan i Kungsör och en kväll i veckan i Valskog. 

Öppettiderna i Valskog kan också komma att ändras under hösten. 

 

Förutom de öppna kvällarna för barn- och ungdomar så ansvarar fritidsgårdarna bland annat för 

ferieverksamheten. Ferieverksamheten är en verksamhet under två veckor direkt efter skolårets slut 

för elever som gått ut åk 8 och 9 i grundskolan och där eleverna under förmiddagstid arbetar med 

olika arbetsuppgifter mot ekonomisk ersättning och under eftermiddagstid gör man något roligt 

tillsammans med de vuxna ledarna. Ferieverksamheten är mycket omtyckt och de 42 platserna fylls 

alltid och mycket snabbt med intresserade ungdomar. 

Dessutom ansvarar fritidsgårdarna för olika sommaraktiviteter, ofta finansierade med externa pengar 

från staten och med extra medel från Annalisa Hedmans barnfond. Under sommaren 2019 hade till 

exempel fritidsgårdarna stängt endast en vecka. 

I den årliga fritidsgårdsenkäten som genomförs varje höst har ungdomarna hela tiden lovordat 

verksamheten, såväl trivseln och tryggheten som personalens bemötande och betydelse för dem. Se 

vidare den årliga redovisningen av detta i respektive årsbokslut. 

Det är viktigt att våra ungdomar som inte har något idrottsintresse eller annat intresse har en 

mötesplats där de kan träffa varandra under ledning av kloka vuxna som på olika sätt och vis 

samtidigt påverkar dem till kloka livsval. Det sker också ett utmärkt integrationsarbete med våra 

nyanlända ungdomar på våra fritidsgårdar.  

De enda kritiska synpunkter som framkommit har varit öppettiderna då ungdomarna vill ha öppet 

fler kvällar i veckan och dessutom senare under kvällarna. 

 

Förutom fritidsgårdarnas aktiviteter ansvarar verksamheten för ett förebyggande arbete på Kung 

Karls skola genom en elevsamordnare som samverkar med elever, föräldrar, skola och externa 

aktörer. Arbetet sker bland annat genom orossamtal med ungdomar och vårdnadshavare, samtal om 

nätmobbing, lag och rätt, samverkan med polis, samverkan med socialtjänsten, ”tjej- och killgrupper” 

mm, mm. 

 

Kommunens egen budget för fritidsgårdarna, det förebyggande arbetet och ferieverksamheten är 

2 622 000 kr år 2019 varav cirka 115 000 kr beräknas vara egna intäkter från försäljning av fika mm. 

  



 

26 
 

Musikskola 
Kommunens egna kommunala musikskola kunde till stor glädje äntligen flytta in i nya lokaler i den 

nybyggda skolan som är rätt anpassade för musikundervisning. I dagsläget (augusti 2019) är 73 elever 

inskrivna i den kommunala musikskolan och 23 elever står i kö. Många av de elever som står i kö 

kommer succesivt under hösten att kunna erbjudas plats men inom vissa instrument till exempel 

gitarr kan väntetiden bli ganska lång. 

Musikskolan har två personer anställda, fördelade på 1,7 tjänst, och kan erbjuda undervisning i 

piano, gitarr, elgitarr, elbas, cello, kontrabas och fiol. Dessutom kan några elever också erbjudas att 

skapa digital musik genom datorer. Musikskolans personal har också några rockgrupper igång. 

Det finns stora önskemål hos elever och vårdnadshavare om att få spela blåsinstrument och att även 

få gå och lära sig sjunga hos en sågpedagog. Önskemål som i dagsläget utifrån nuvarande budget 

tyvärr inte är möjligt att tillgodose. 

 

Kommunens budget för musikskolan 2019 är 931 000 kr varav cirka 100 000 kr beräknas vara egna 

intäkter från elevernas musikskoleavgifter vilka idag är 750 kr/termin. 
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Förslag på åtgärder för att klara den ekonomiska ramen för 2020 
 

För att klara den ekonomiska ramen som gäller enligt kommunfullmäktiges beslut från juni 2019 

behöver kostnaden för nuvarande organisation minskas med ca 10,5 Mkr. Det ingår också i 

kommunfullmäktiges beslut att ytterligare 10 Mkr ska fördelas mellan nämnderna inom Kungsörs 

kommun. Det kan alltså innebära att samtliga nedanstående åtgärder eventuellt inte behöver 

genomföras. 

Förslaget nedan bygger på två olika utgångspunkter som utgår ifrån om det statliga bidraget för 

”Likvärdig skola” ska tas emot eller inte. För kommande år, 2020, är den beslutade bidragsnivån inom 

”Likvärdig skola” för Kungsörs kommun 4 772 142 kr. Bidraget till Kungsörs kommun bygger alltså på 

bedömningen att Kungsörs kommun tillhör de orter där det finns behov av satsningar på 

förskoleklass och grundskola. Villkoret för att kunna ta emot bidraget är ”Huvudmannen får för 

bidragsåret inte minska de egna kostnaderna per elev för personal i förskoleklassen eller för 

undervisning och elevhälsa i grundskolan jämfört med ett genomsnitt för tre föregående år.” 

Modell för socioekonomiskt index 
Skolverket har använt sig av ett socioekonomiskt index som Statistiska Centralbyrån, SCB, har tagit 
fram. Den utgår från en modell som beskriver elevers förutsättningar utifrån socioekonomiska 
faktorer. Dessa faktorer påverkar sannolikheten att en elev på en skola blir behörig till ett nationellt 
program i gymnasieskolan. En huvudman med en högre andel elever som inte förväntas bli behörig 
till gymnasiet får ett högre bidrag per elev än en huvudman med en lägre andel obehöriga. 
 
Modellen använder följande variabler: 
 

 Vårdnadshavarnas utbildningsnivå 

 Året när eleven invandrade till Sverige 

 Vårdnadshavarnas inkomst 

 Elevens kön 

 Ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare 

 Om eleven är folkbokförd på samma adress som båda vårdnadshavare 

 Antal syskon som är folkbokförda i hemmet 

 Socioekonomisk status på bostadsområdet där eleven är folkbokförd 
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Alternativ 1.  
Kostnadsminskningarna på 10,5 Mkr är fördelade på nämndens olika verksamhetsområden exklusive 
extern gymnasieskola, särskola, äldreomsorg, förskoleklass eller grundskola. Den minskning som dock 
sker för grundskolan jämfört med de behov som finns är en minskning med 2,4 Mkr som var avsedda 
att täcka tidigare elevökningar som nämnden inte har fått medel för. Det är dock troligt att 
grundskolan trots det kan ta emot statsbidraget för ”Likvärdig skola” på 4,7 Mkr. 
 
Minskning av totalt 10,5 Mkr. Dock ingen minskning på grundskola, extern gymnasieskola, 
särskola eller "äldreomsorg" (d.v.s. matproduktion till äldre) 

Verksamhet (BUN´s definitioner) 
Årsbudget 
2019 Behov 2020  

Minskning med 10,5 
Mkr    

  232 724 247 067 236 500    
100 Nämnd- och styrelseverksamhet 780 805 724 

   
330 Musikskola 931 961 864 

   
350 Fritidsgårdar 2 622 2 806 2 525 

   
407 Förskola 54 802 57 764 51 961 

   
412 Pedagogisk omsorg 984 1 016 914 

   
440 Grundskola 100 844 108 108 105 708 

   
450 Gymnasieskola 42 843 45 107 44 569 

   
453 Särskola 14 316 14 777 14 777 

   
470 Vuxenutbildning 8 187 8 451 7 602 

   
510 Äldreomsorg, matproduktion samt Misteln 3 026 3 124 3 124 

   
920 Gemensamma verksamheter, ledning, hr, ekonomi, mm 3 389 4 148 3 732 

   

 

Åtgärder och konsekvenser 

100 Nämnd- och styrelseverksamhet 

Minskningen motsvarar fyra nämndsmöten.  

Färre sammansträden innebär det blir längre tid mellan tillfällen för muntlig information och 

diskussion.  

 
330 Musikskola 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 961 kkr. till 864 kkr. 

 Inga vikarier tillsätts 

 Kraftigt minskad förbrukning och mycket färre läromedel 

 Höjning av musikskoleavgiften från 750 kr/termin till 1000 kr/termin.  
 

Konsekvenser: 

 Ingen musikundervisning när musiklärarna är sjuka eller av annan anledning borta 

 Mycket mindre förtryckta läromedel och därigenom ett mycket torftigare utbud 

 Sannolikt färre elever som har råd att gå i musikskolan och få instrumentalundervisning. 
Denna åtgärd kan dock vara kontraproduktiv då färre elever sannolikt väljer att inte spela 
vilket i sin tur ger mindre intäkter och nedskärningseffekten minskar. 

 
Då verksamheten idag är så effektiv som det i stort sett är möjligt (cirka 80 elever får 
instrumentalundervisning i ett instrument och många kan spela i någon av rockgrupperna) så är min 
bedömning att om en budgetminskning på musikskolan från behovet på 961 kkr. till 864 kkr. Ska 
genomföras så blir verksamheten så utarmad att man tyvärr bör fundera på om hela verksamheten 
ska läggas ner? 
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350 Fritidsgårdar (Gäller båda fritidsgårdarna) 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 2 806 kkr. till 2 525 kkr. 

 Ingen vikarietillsättning  

 Minskad förbrukning och mindre aktiviteter på fritidsgårdarna 

 Ytterligare minskat öppethållande 

 Färre eller inga större aktiviteter som t.ex. skidresa, resa till Liseberg, resa till Bodaborg och 
liknande kan genomföras 

 Ferieverksamheten måste avvecklas helt 

 Inga medel kan avsättas för sommaraktiviteter och öppethållande under sommaren  

 Inga pengar kan rekvireras från Annalisa Hedmans barnfond 
 
Konsekvenser: 

 Inget öppethållande när någon personal är sjuk eller av annan anledning borta 

 Färre aktiviteter och därmed mindre stimulerande verksamhet för ungdomarna 

 Minskat öppethållande, såväl färre dagar med öppethållande som kortare tid på kvällarna 
vilket gör att ungdomarna då inte har någonstans att vara. 

 Färre aktiviteter och därmed mindre stimulerande verksamhet för ungdomarna. Drabbar 
särskilt de ungdomar som inte har möjlighet till sådana aktiviteter genom hemmet. 

 Ingen sysselsättning under de två sommarlovsveckor då ungdomarna idag arbetar under 
förmiddagarna under ledning av vuxna samt har roliga aktiviteter under andra halvan av 
dagen. 

 Inga sommaraktiviteter och öppethållande under sommaren för ungdomarna kan 
genomföras utöver vad som kan genomföras med eventuella externa medel 

 Inga pengar kan rekvireras från Annalisa Hedmans barnfond för aktiviteter som görs extra för 
barn i behov av särskilt stöd vilket minskar deras möjlighet till aktiviteter. Medel kan bara 
ansökas för stödinsatser som kopplas till ordinarie verksamhet. 

 

407 Förskola 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 57 764 kkr. till 51 961 kkr. 

Inom förskolan är kostnaderna fördelade på personalkostnader 84 %, lokalkostnader 12 % 
och endast 5 % för övriga kostnader. Det innebär att största delen av den kostnadsminskning 
som behövs kommer att innebära att det blir en personalminskning.  
Som riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar Skolverket 6–12 för barn i 
åldern 1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år 
 

Konsekvenser: 

 För att kunna minska kostnaderna med 5,8Mkr behöver organisationen minskas med ca 12 
personer (förskollärare, barnskötare och lokalvårdare). Eftersom det i grundbemanningen 
arbetar tre personer per avdelning innebär det att fyra förskoleavdelningar behöver stängas. 

 Diskussionerna om lämpligt antal barn per avdelning finns längre upp i dokumentet på sidan 
9 och 10. De nyckeltal som förnärvarande används är 15 barn i de avdelningar där barnen är 
ett till tre år samt 21 barn i de avdelningar där barnen är tre till fem år. Dessa nyckeltal blir 
istället 17 respektive 25 barn per avdelning. 

 Konsekvensen av att öka barngruppernas storlek är förutom att det blir trångt på 
avdelningarna att den psykosociala miljön för barnen försämras. Ytterligare en konsekvens är 
att arbetsbelastningen för personalen ökar vilket i sin tur kan medför ökad sjukskrivning och 
att det blir svårare att både behålla befintlig personal och att rekrytera ny personal. Det blir 
svårare att leva upp till de krav som läroplan och skollag anger. Det finns också en risk att en 
sämre verksamhet kan påverka ryktet om hur det är att bo och leva i Kungsör 
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412 Pedagogisk omsorg 

Ersättningen till fristående verksamhet för pedagogisk omsorg följer kostnaderna för den 
kommunala förskolan. Enligt förslaget ovan ändras den nivån från 1016 kkr. till 914 kkr. 
 
 
440 Grundskola 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 108 108 kkr. till 105 708 kkr. 

 Kostnadsminskningen är på 2,4 Mkr vilken innebär cirka 5 heltidstjänster inom grundskola 
och fritidshem 
En sammanställning av rektorernas planerade åtgärder visar att de tjänster som berörs är 
1 specialpedagogtjänst, 1 speciallärartjänst, 1 lärartjänst och 3 elevassistenter och 
resurspersoner. 

 
Konsekvenser enligt rektorerna: 

 Då varje klass i grundskolans årskurs 1-6 måste ha en egen klasslärare så betyder det att den 
personal som berörs är elevassistenter, speciallärare och specialpedagoger. Samtliga dessa 
yrkeskategorier är stöd till elever med särskilda behov. Dessa elever kommer då att få ett 
kraftigt minskat stöd eller i värsta fall inget stöd alls  

 Färre elever än idag kommer att nå målen och därigenom kommer de inte heller bli behöriga 
till gymnasieskolan 

 Otryggheten kommer att öka på våra skolor då de elever som har störst behov av stöd av ett 
”hjälp-jag” inte kommer att kunna få det och risken finns att det urartar på våra skolor 

 Risken finns att antalet kränkningsanmälningar kommer att öka kraftigt och detta medför 
ytterligare administrativt arbete för rektorer och förvaltning 

 Risken finns att antalet elever som inte vill gå till skolan kommer att öka för att skolan inte är 
en trygg plats 

 Arbetsbelastningen ökar ytterligare för de övriga lärarna och risken finns att många slutar 
och att viktig kompetens försvinner 

 Vidare kommer även fritidshemmet att bli lidande då dessa resurser jobbar i fritidshemmet 

på eftermiddagarna. Grupperna på fritids blir större och större och de barn som är i behov av 

särskilt stöd är det även på fritidstid. Om resurser för barn i behov av särskilt stöd plockas 

bort kommer det bli en svår uppgift för fritidshemmet att kunna genomföra det uppdrag de 

är ålagda att göra 

 Sannolikt kommer elev och föräldrareaktionerna att bli kraftiga 

 

 

450 Gymnasieskola 

Kungsörs kommun har samverkansavtal med Köpings, Arboga och Eskilstuna kommuner. De avtalen 

styr också nivån på de interkommunala ersättningarna som betalas till fristående gymnasieskolor och 

till stor del även nivån på ersättning som betalas till övriga skolor med offentlig huvudman. 

Åtgärder: 

 Kostnadsminskning med 538 kkr. gäller endast den utbildning som genomförs i egen regi, 

d.v.s. språkintroduktion.  

 Ytterligare personalminskning behöver göras. Detta är utöver de effektiviseringar som redan 

gjorts som anpassningar på grund av minskat elevantal. 
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Konsekvenser: 

 Möjligheten att bedriva en kvalitativ undervisning minskar. Risken är att elevernas möjlighet 

att klara sina studier minskar. 

 Risken finns att det inte går att ha tillräcklig bredd på undervisningen så att eleverna kan bli 

behöriga till nationella program på gymnasiet. 

 

453 Särskola 

För barn med konstaterad utvecklingsstörning är en placering inom särskolans ram en rättighet enligt 
lagstiftningen i Skollagen. 
Av kostnadsskäl driver inte vi inte någon egen grundsärskola eller gymnasieskola utan handlar upp 
tjänsterna från närliggande kommuner till deras självkostnadspris. 
 

510 Äldreomsorg, matproduktion samt Misteln 

Ingen besparing planeras för matproduktion för äldre, på grund av ändrade ekonomiska ramar för 
barn- och utbildningsförvaltningen. 

 
470 Vuxenutbildning 

Minskning från 8 451kkr till 7 602 till kkr planeras att genom att medfinansieringen för Yrkesvux tas 
bort samt personalminskning på SFI. 

Konsekvenser 
 De flesta utbildningarna inom Yrkesvux som köps av annan utbildningsanordnare och som är 

starkt kopplad till kompetensförsörjning och minskad arbetslöshet kommer inte att kunna 

genomföras i samma utsträckning som idag. 

 Stödet för elever på SFI minskar. Vilket kan innebära att studietiden för eleverna förlängs. 

 Det finns risk för att fler personer hamnar i arbetslöshet och bidragsberoende. 

 Den utökade samverkan som AoF, näringslivsenheten och vuxenutbildningen fick i uppdrag 

efter framtidsdagen kan inte genomföras i den utsträckning som det planerats för eftersom 

vuxenutbildningen inte kommer att kunna erbjuda utbildning i den utsträckning som 

företagen efterfrågar.  

920 Gemensamma verksamheter som ledning, hr, ekonomi, mm 

Av den totala budgeten på 4,1 Mkr utgör avskrivningar samt avgifter för hr, ekonomi mm ca 1,2 Mkr. 

Det innebär att minskningen på 416 kkr. måste belasta annat som till exempel ledning (1,5 

heltidstjänst), administration (0,5 heltidstjänst), arbetsmiljöåtgärder, extern juridisk kompetens samt 

ett förslag om utökning gällande en kvalitetsutvecklare. 

 

Åtgärder: 

• Den föreslagna tjänsten som kvalitetsutvecklare tas bort. 

Konsekvenser: 

 Behovet av utökad uppföljning och stöd till verksamhetsutveckling kan inte tillgodoses. 
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Alternativ 2.  

Kostnadsminskningarna på 10,5 Mkr är fördelade på nämndens olika verksamhetsområden exklusive 

extern gymnasieskola, särskola eller äldreomsorg. En konsekvens blir att grundskolan inte heller kan 

ta emot statsbidraget för ”Likvärdig skola” på 4,7 Mkr. 

Minskning av totalt 10,5 Mkr. Dock ingen minskning på extern gymnasieskola, särskola eller 
"äldreomsorg" (d.v.s. matproduktion till äldre) 

Verksamhet (BUN´s definitioner) 
Årsbudget 
2019 Behov 2020  

Minskning med 
10,5 Mkr    

  232 724 247 067 236 500    
100 Nämnd- och styrelseverksamhet 780 805 760 

   
330 Musikskola 931 961 907 

   
350 Fritidsgårdar 2 622 2 806 2 649 

   
407 Förskola 54 802 57 764 54 517 

   
412 Pedagogisk omsorg 984 1 016 959 

   
440 Grundskola 100 844 108 108 102 032 

   
450 Gymnasieskola 42 843 45 107 44 885 

   
453 Särskola 14 316 14 777 14 777 

   
470 Vuxenutbildning 8 187 8 451 7 976 

   
510 Äldreomsorg, matproduktion samt Misteln 3 026 3 124 3 124 

   
920 Gemensamma verksamheter, ledning, hr, ekonomi, mm 3 389 4 148 3 915 

   
 

Åtgärder och konsekvenser 

100 Nämnd- och styrelseverksamhet 

Minskningen motsvarar två nämndsmöten.  

Färre sammansträden innebär det blir längre tid mellan tillfällen för muntlig information och 

diskussion. 

 

330 Musikskola  

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 961 kkr. till 907 kkr. 

 Inga vikarier tillsätts 

 Minskad förbrukning och färre läromedel 
 

Konsekvenser: 

 Ingen musikundervisning när musiklärarna är sjuka eller av annan anledning borta 

 Mindre förtryckta läromedel 
 

350 Fritidsgårdar (Gäller båda fritidsgårdarna) 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 2 806 kkr. till 2 649 kkr. 

 Ingen vikarietillsättning 

 Minskad förbrukning och mindre aktiviteter på fritidsgårdarna 

 Färre större aktiviteter som t.ex. skidresa, resa till Liseberg, resa till Bodaborg och liknande 
kan genomföras 

 Eventuellt ytterligare minskat öppethållande, såväl färre dagar som kortare tid på kvällarna 
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Konsekvenser: 

 Inget öppethållande när någon personal är sjuk eller av annan anledning borta 

 Färre aktiviteter och därmed mindre stimulerande verksamhet för ungdomarna. Drabbar 
särskilt de ungdomar som inte har möjlighet till sådana aktiviteter genom hemmet 

 Minskat öppethållande, såväl färre dagar med öppethållande som kortare tid på kvällarna 
vilket gör att ungdomarna då inte har någonstans att vara 
 
 

407 Förskola 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 57 764 kkr. till 54 517 kkr.  
Inom förskolan är kostnaderna fördelade på personalkostnader 84 %, lokalkostnader 12 % och endast 
5 % för övriga kostnader. Det innebär att största delen av den kostnadsminskning som behövs 
kommer att innebära att det blir en personalminskning.  
 
En minskning med drygt 3,2 Mkr motsvarar ca 7 tjänster (förskollärare, barnskötare och 
städpersonal). Med de nyckeltal som förnärvarande används är 15 barn i de avdelningar där barnen 
är ett till tre år samt 21 barn i de avdelningar där barnen är tre till fem år. Dessa nyckeltal blir istället 
16 respektive 23 barn per avdelning. Det motsvarar två förskoleavdelningar.  
Som riktmärke för antal barn i en barngrupp rekommenderar Skolverket 6–12 för barn i åldern 1–3 år 
respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år.  
Diskussionerna om lämpligt antal barn per avdelning finns längre upp i dokumentet på sidan 9 och 
10.  
 
Konsekvenser: 

 Konsekvensen av att öka barngruppernas storlek är förutom att det blir trångt på 
avdelningarna att den psykosociala miljön för barnen försämras.  

 Ytterligare en konsekvens är att arbetsbelastningen för personalen ökar vilket i sin tur kan 
medför ökad sjukskrivning och att det blir svårare att både behålla befintlig personal och att 
rekrytera ny personal.  

 Det blir svårare att leva upp till de krav som läroplan och skollag anger.  

 Det finns också en risk att en sämre verksamhet kan påverka ryktet om hur det är att bo och 
leva i Kungsör.  

 
 
412 Pedagogisk omsorg 

Ersättningen till fristående verksamhet för pedagogisk omsorg följer kostnaderna för den kommunala 
förskolan. Enligt förslaget ovan ändras den nivån från 1016 kkr. till 959 kkr. 

 
 
  



 

34 
 

440 Grundskola 

Åtgärder vid en kostnadsminskning från behovet på 108 108 kkr. till 102 032 kkr. 

 Kostnadsminskningen är på drygt 6 Mkr vilken innebär cirka 12 heltidstjänster inom 
grundskola och fritidshem. 

 En sammanställning av rektorernas planerade åtgärder visar att de tjänster som berörs är 
1 specialpedagog, 1 speciallärartjänst, 2 lärartjänster och 9 elevassistenter och 
resurspersoner.  

 
Konsekvenser enligt rektorerna: 

 En konsekvens blir att grundskolan inte kan ta emot statsbidraget för ”Likvärdig skola” på 4,7 

Mkr. Detta innebär ytterligare cirka 9 tjänster inom grundskolan d.v.s. totalt 21 tjänster.  

 Då varje klass i grundskolans årskurs 1-6 måste ha en egen klasslärare så betyder det att den 

personal som berörs är elevassistenter, speciallärare och specialpedagoger. Samtliga dessa 

yrkeskategorier är stöd till elever med särskilda behov. Dessa elever kommer då att få ett 

kraftigt minskat stöd eller i värsta fall inget stöd alls 

 Färre elever än idag kommer att nå målen och därigenom kommer de inte heller bli behöriga 
till gymnasieskolan 

 Otryggheten kommer att öka på våra skolor då de elever som har störst behov av stöd av ett 
”hjälp-jag” inte kommer att kunna få det och risken finns att det urartar på våra skolor 

 Risken finns att antalet kränkningsanmälningar kommer att öka kraftigt och detta medför 
ytterligare administrativt arbete för rektorer och förvaltning 

 Risken finns att antalet elever som inte vill gå till skolan kommer att öka för att skolan inte är 
en trygg plats 

 Arbetsbelastningen ökar ytterligare för de övriga lärarna och risken finns att många slutar 
och att viktig kompetens försvinner 

 Vidare kommer även fritidshemmet att bli lidande då dessa resurser jobbar i fritidshemmet 

på eftermiddagarna. Grupperna på fritids blir större och större och de barn som är i behov av 

särskilt stöd är det även på fritidstid. Om resurser för barn i behov av särskilt stöd plockas 

bort kommer det bli en omöjlig uppgift för fritidshemmet att kunna genomföra det uppdrag 

de är ålagda att göra 

 Sannolikt kommer elev och föräldrareaktionerna att bli kraftiga 
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450 Gymnasieskola 

Kungsörs kommun har samverkansavtal med Köpings, Arboga och Eskilstuna kommuner. De avtalen 

styr också nivån på de interkommunala ersättningarna som betalas till fristående gymnasieskolor och 

till stor del även nivån på ersättning som betalas till övriga skolor med offentlig huvudman. 

Åtgärder: 

 Kostnadsminskning med 222 kkr gäller endast den utbildning som genomförs i egen regi, 

d.v.s. språkintroduktion.  

 Ytterligare personalminskning behöver göras. Detta är utöver de effektiviseringar som redan 

gjorts som anpassningar på grund av minskat elevantal. 

Konsekvenser: 

 Möjligheten att bedriva en kvalitativ undervisning minskar. Risken är att elevernas möjlighet 

att klara sina studier minskar. 

 Risken finns att det inte går att ha tillräcklig bredd på undervisningen så att eleverna kan bli 

behöriga till nationella program på gymnasiet. 

 

453 Särskola 

För barn med konstaterad utvecklingsstörning är en placering inom särskolans ram en rättighet enligt 
lagstiftningen i Skollagen. 
Av kostnadsskäl driver inte vi inte någon egen grundsärskola eller gymnasieskola utan handlar upp 
tjänsterna från närliggande kommuner till deras självkostnadspris. 
 

 
510 Äldreomsorg, matproduktion samt Misteln 

Ingen besparing planeras för matproduktion för äldre, på grund av ändrade ekonomiska 
ramar för barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
 
470 Vuxenutbildning  

Minskning från 8 451kkr till 7 976 till kkr planeras att genom att del av medfinansieringen för 
Yrkesvux tas bort. 

 
Konsekvenser 

 Flera utbildningar inom Yrkesvux kommer inte att kunna genomföras. De utbildningar som 
berörs är främst inom bristyrken inom CNC, kock och VVS. 

 Det finns risk för att fler personer hamnar i arbetslöshet och bidragsberoende. 
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920 Gemensamma verksamheter som ledning, hr, ekonomi mm 
Av den totala budgeten på 4,1 Mkr utgör avskrivningar samt avgifter för hr, ekonomi mm ca 1,2 Mkr. 

Det innebär att minskningen på 233 kkr. måste belasta annat som till exempel ledning (1,5 

heltidstjänst), administration (0,5 heltidstjänst), arbetsmiljöåtgärder eller extern juridisk kompetens. 

Åtgärder: 

 Den föreslagna tjänsten som kvalitetsutvecklare kan endast tillsättas på deltid. Alternativt 

helt tas bort. 

 

Konsekvenser: 

 Behovet av utökad uppföljning och stöd till verksamhetsutveckling kan endast delvis 

tillgodoses.  
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Förslag till äskande till kommunstyrelsen inför beslut i 

kommunfullmäktige om ekonomiska ramar 

 
- De totala konsekvenserna av alternativ ett medför väldigt stora effekter som för många av 

oss uppfattas som orimliga. En uppenbart stor konsekvens av alternativ två är att Kungsörs 

kommun i det alternativet inte kan ta emot det statliga bidraget för ”Likvärdig skola” på 4,7 

Mkr. Förslaget till äskande är därför att 3,7Mkr tillförs grundskolan. Detta för att också kunna 

bli berättiga till det statliga bidraget. 

 

- Förskolan i Kungsör har hittills haft höga värden i de utvärderingar som görs av föräldrarna. 

För att kunna bidra till god kvalitet i förskolan som i sin tur även ökar Kungsör kommuns 

attraktivitet som bostadsort föreslås ett äskande på 3,28 Mkr. 

 

- Vuxenutbildningen fyller en viktig roll i arbetet med att minska arbetslösheten i Kungsör. För 

att kunna bibehålla den verksamheten föreslås ett äskande av 475 kkr vilket skulle möjliggöra 

att det påbörjade samarbetet med arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen kan 

fortsätta. 

 

- Den elevökning som blev fram till slutet av 2018 fick barn- och utbildningsnämnden inte 

täckning för i budgeten för 2019. Argumentet för att det inte skulle tas med var 

förhoppningen att motsvarande kostnad skulle kunna täckas med sena utbetalningar av 

statliga bidrag från Migrationsverket. På grund av de beslut som fattades i samband med 

bokslutet för 2018 blev detta dock ej möjligt. Förslaget till äskande är därför att 2,4 Mkr 

tillförs grundskolan. 

 

- Fritidsgårdarna och musikskolan fyller en viktig funktion i det förebyggande arbetet. Därför 

förslås ett äskande av 211 kkr för att kunna undvika minskade öppettider på fritidsgårdarna 

och bibehållen musikskolan. 

 

- Introduktionsprogrammet med inriktningen språkintroduktion har som syfte att förbereda 

eleverna för vidare studier eller arbete med målsättningen att eleverna ska kunna bli 

behöriga till ett nationellt program. För att inte behöva minska de förutsättningarna föreslås 

ett äskande av 222 kkr. 

 

- För att kunna bibehålla nuvarande antal nämndsmöten föreslås ett äskande av 45kkr. 

 

- Det finns ett behov av att förstärka förvaltningsledningen inom barn- och 

utbildningsförvaltningen med en kvalitetsutvecklare. För att möjliggöra det föreslås ett 

äskande av 233 kkr. 
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- Utveckling och underhåll av trådlösa nätverk och digitala verktyg.  

Samtliga förskolor i Kungsör saknar tillgång till WiFi. Stor del av de digitala läsplattorna inom 

förskola och skola behöver förnyas och bytas ut. Inför 2020 kommer driftskostnaderna att 

öka med 195 kkr för trådlösa nätverk med 450 kkr för digitala läsplattor. Investering i kablage 

till nätverket beräknas kosta 200 kkr. 

För att täcka den ökade kostnaden för nätverk och digitala hjälpmedel föreslås ett äskande 

av 645kkr för ökad driftskostnad och 200kkr för investering i kablage till nätverket. 

 

- Det pågår en revidering av de statliga bidragen till skolorna. Vissa bidrag försvinner och andra 

ökas.  

o Det statliga bidraget ”Lågstadiesatsningen” kommer att halveras inför 2020. Enligt 

den senaste tilldelningen, 2019 -06-20, fick Kungörs skolor 2 506 325 kr för 

Lågstadiesatsningen. Om kommande tilldelning av statsbidrag till Kungsörs skolor 

minskas i proportion till det totala statliga bidraget så innebär det en minskning för 

Kungsörs skolor med 1,25 Mkr.  

o Fritidshemssatsningen kommer att avslutas efter höstterminen 2019. För Kungsörs 

del innebär det en minskning med 649 031 kr. 

o Bidraget för ”Likvärdig skola” som beskrivits tidigare förväntas öka med 1 882 159 kr. 

o Den sammanlagda förändringen av lågstadiesatsningen, fritidshemssatsningen och 

bidraget för likvärdig skola innebär en något minskad bidragsram för Kungsörs skolor 

inför 2020. 
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Bilaga 1. Beräkningsunderlag från Kolada över kostnader för 

förskoleklass, fritidshem och grundskola.  
På många grundskolor är det vanligt att samma personal har arbetsuppgifter inom både fritidshem 

och förskoleklass eller grundskolan. De statiska rapporterna över fördelningen av kostnader mellan 

fritidshem, förskoleklass och grundskola kan bli missvisande beroende på hur personalkostnaderna 

har bokförts inom respektive rektorsenhet. För att kunna göra en mer rättvis jämförelse mellan 

närliggande kommuner har den totala kostnaden per elev redovisats som ett genomsnitt per elev i 

förskoleklass, fritidshem och grundskola. 

  Kungsör Arboga Köping 

Kostnad per barn i kommunal förskoleklass. 45 172 69 491 66 200 

Antal barn i kommunal förskoleklass 101 143 305 

Total kostnad för kommunal förskoleklass 4 562 372 9 937 213 20 191 000 

        

Kostnad per barn i kommunalt fritidshem 20 932 40 544 47 856 

Antal barn i kommunalt fritidshem 326 503 1 069 

Total kostnad för kommunalt fritidshem 6 823 832 20 393 632 51 158 064 

        

Kostnad per barn i kommunal grundskola 114 226 111 556 103 150 

Antal barn i kommunal grundskola 913 1 343 2 754 

Total kostnad för barn i kommunal grundskola 104 288 338 149 819 708 284 075 100 

        

        

Total kostnad för kommunal förskoleklass, 
fritidshem och grundskola. 115 674 542 180 150 553 355 424 164 

Totalt antal barn i kommunal förskoleklass och 
grundskola 1 014 1 486 3 059 

Kostnad per barn i kommunal förskoleklass och 
grundskola 114 077 121 232 116 190 

  

 

Kostnad per barn i kronor i kommunal förskoleklass och grundskola 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i 
centrala ledningsgruppen. 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 179 
Budgetramar för 2020 med plan 2021-2022 
Kungsörs kommun (KS 2019/163) 
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 om budgetramar för 
2020-2022. De ramar som fastställdes var (i miljoner kronor): 
 
 Ram 2020 Ram 2021 Ram 2022 
Kommunstyrelsen 73,1 73,7 76,5 
Barn- och utbildnings-
nämnden 

236,5 240,3 249,2 

Socialnämnden 246,0 251,0 260,2 
Delsumma 555,6 564,9 585,9 
Finansiell verksamhet 570,6 580 601 
NETTO -15 -15 -15 
Möjliga äskanden 10   
Resultat 5   
 
På budgetberedningen 28 oktober beslutades om förslag till nya 
ramar (nedan) för 2020 samt att beslut om ramar för 2021 och 
2022 skulle tas upp på budgetberedning den 11 november. Medel 
disponerade från resultatutjämningsreserven ska användas till 
utveckling.  

 
 

 Ram 2020 
Kommunstyrelsen 76,1 
Barn- och utbildningsnämnden 244,5 
Socialnämnden 256,0 
Delsumma 576,6 
Finansiell verksamhet 577,0 
NETTO 0,4 
Från resultatutjämningsreserv (RUR) 6,0 
Resultat 6,4 

 
 
Beslutsunderlag Följande handlingar ligger till grund för beslutet: 
 

a) utkast till Budget 2020 plan 2021-2022  
b) presentation förutsättningar Budget 2020-2022 
c) presentation VMKF på budgetberedning 2019-05-13 
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d) presentation BUN på budgetberedning 2019-05-13 
e) presentation av centrala ledningsgruppens förslag 2019-05-16 
f) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-13, § 1 
g) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-05-27 § 4 
h) kommunstyrelsens protokoll 2019-05-27 § 67 
i) kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-10 § 100 
j) kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 
2019-10-28 § 8  
k) kompletteringar från nämnder presenterade 2019-10-28 
l) presentation av kommunledningen på budgetberedning 2019-
11-11 innehållandes nya ramar även för 2020 
m) Alliansens prioriteringar i budgeten 2020 
n) Samverkan i Kungsörs tilläggsuppdrag till kommundirektören 
presenterade på budgetberedning 2019-11-11 

 
KS överläggning Mikael Peterson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

budgetberednings förslag tillika samverkan i Kungsörs förslag på 
ramar kompletterat med ett uppdrag till kommundirektör att 

 
• Se över kostverksamheten i kommunen gällande dess 

organisering samt eventuellt inrätta den under 
kommunstyrelsen med tillhörande konsekvensanalys 

• Undersöka möjligheterna att tillsammans med andra 
kommuner starta upp enhet för placeringar i syfte att 
kostnadseffektivisera och reducera kostnadsmassan 

• Utreda att bygga trygghetsboende för äldre  
• Att utreda och ta fram förslag på nya 

exploateringsförutsättningar för bostäder och industrimark. 
 
Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till 
kommunstyrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4 
mkr till socialnämnden ur resultatutjämningsreserven för 
utvecklingsinsatser som på sikt sänker kostnadsutvecklingen. 

  
 Madelene Fager (C) yrkar på bifall till alliansens eget förslag till 

prioriteringar i budget 2020 vilket delas ut på mötet. 
 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen beslutat enligt förslag till budgetramar från 
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kommunstyrelsens budgetberedning tillika samverkan i Kungsörs 
förslag, med uppdrag till kommundirektören. 
 
Muntliga reservationer till förmån för alliansens förslag läggs från 
Stellan Lund (M), Niklas Magnusson (M), Petter Westlund (C) 
och Madelene Fager (C). 
 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa borgensavgiften för 2020 till 0,4 
procent (oförändrat) och finner att så är fallet. 
 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan föreslå 
kommunfullmäktige att budgeten för friskvårdsbidrag 2019 
fastställs till 300 000 kronor (oförändrat) och finner att så är fallet. 

 
 

Beslut Kommunstyrelsens förslag:  
  

1. Kommunfullmäktige beslutar om att dessa ramar ska gälla för 
åren 2020 - 2022 (i miljoner kronor): 
 

 Ram 
2020 

Ram 
2021 

Ram 
2022 

Kommunstyrelsen 75,1 77,1 79,6 
Barn- och utbildningsnämnden 243,5 249,9 258,1 
Socialnämnden 252,0 258,6 267,1 
Delsumma 570,6 585,6 604,8 
Finansiell verksamhet 577,1 585,6 604,8 
Resultat 6,5 0 0 

 
Utöver ramarna presenterade ovan används 1 mkr till 
kommunstyrelsen, 1 mkr till barn-och utbildningsnämnden, 4 
mkr till socialnämnden ur resultatutjämningsreserven för 
utvecklingsinsatser som på sikt sänker kostnadsutvecklingen.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att  
 

• Se över kostverksamheten i kommunen gällande dess 
organisering samt eventuellt inrätta den under 
kommunstyrelsen med tillhörande konsekvensanalys 

• Undersöka möjligheterna att tillsammans med andra 
kommuner starta upp enhet för placeringar i syfte att 
kostnadseffektivisera och reducera kostnadsmassan 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Akten, kommundirektören, ekonomichefen samt övriga i 
centrala ledningsgruppen. 

Utdragsbestyrkande  

 

• Utreda att bygga trygghetsboende för äldre  
• Att utreda och ta fram förslag på nya 

exploateringsförutsättningar för bostäder och industrimark. 

 
2. Kommunfullmäktige fastställer borgensavgiften för 2020 till 

0,4 procent (oförändrat). 
 

3. Budgeten för friskvårdsbidrag 2019 fastställs till 300 000 
kronor (oförändrat). 

 



Budgetberedning IV, 11 nov 2019



Medel ur resultatutjämningsreserven får 
användas för projekt eller åtgärder som på 
längre sikt sänker kommunens kostnader vilka 
förbättrar möjligheten för Kungsörs kommun 
att uppnå de finansiella målen. 
_________________ 

Hur kan RUR användas?



Nämnd Budget 
2019

Budget 
2020, 
juni

Budget 
2020,   
28 okt

Avdrag 
RUR

Budget 
2020, 
11 nov

Budget 
2021

Budget 
2022

KS - 71.7 - 73.1 - 76.1 1.0 - 75.1 - 77.1 - 79.6

BUN - 232.6 - 236.5 - 244.5 1.0 - 243.5 - 249.9 - 258.1

SN - 236.7 - 246.0 - 256.0 4.0 - 252.0 - 258.6 - 267.1

Finans
enl SKL

546.0 570.6 577.1 577.1 585.5 604.9

Resultat 5.1 15.0 0.5 6.5 0 0

Belopp i 
Mnkr

Budget 2021 och 2022 har fördelats enligt Budget 2020, 11 nov baserat på 
ett nollresultat exklusive demografi och utökat statsbidrag. 
Befolkning 2020 (8750), 2021 (8.800), 2022 (8.900).



KS:
Mnkr

- Översyn VMKF 0.1
- Utvecklingsbehov HR 0.2
- Utv. Ärendehanteringssystem 0.3
- Nytt styrsystem 0.1
- Införande budget-/prognosmodul 0.1
- Nytt intranät 0.1
- Övrigt 0.1
Summa 1.0                        



BUN:
Mnkr

Summa 1.0                        



SN:
Mnkr

- Arbetsmarknadskonsulent, ung 0.5
- Bostadssocial samordnare 0.5
- Utv.  Äldreomsorg 3.0
Summa 4.0                        



Nämnd Budget 
2020, 11 
nov

Budget 
2021, enl
demogr.

%-
förändr.
2021-
2020

Budget 
2022, enl
demogr

%-
förändr.
2022-
2022

KS - 75.1 - 77.7 3.4% - 80.5 3.7%

BUN -243.5 -263.2 8.1% -270.6 2.8%

SF -252.0 -264.3 4.9% -281.3 6.4%

Stats-
bidrag

10.0 12.0

Finans 577.1 585.5 3.2% 604.9 3.3%

Resultat 6.5 -9.8 -15.6



Hur möta demografiska utmaningar?

Ex:
• Fastställa besparingsmål
• Genomlysa processer för att kunna effektivisera och jobba 

smartare
• Lokalplanering
• Omorganisationer
• Prioriteringar
• Uppföljning av effekter
• Samverka med andra

• Omvärldsbevakning
• ’’Sno’’ goda idéer

• Digitalisering
• Skattehöjning?
• RUR
• Överskottsfond



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Skatteverket, ekonomikontoret, akten, Niklas Magnusson 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§  
Skattesats 2020 Kungsörs kommun  
(KS 2019/376) 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före novem-
ber månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser. 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2019-11-11, § 09 
• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 180 

 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till oföränd-

rat 22:03 per skattekrona. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 
Skatteverket, ekonomikontoret, akten, Niklas Magnusson 

Utdragsbestyrkande  

 

 
§ 180 
Skattesats 2020 Kungsörs kommun (KS 
2019/376) 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till skattesatsen före novem-
ber månads utgång, enligt kommunallagens bestämmelser. 
 
  

Beslutsunderlag  Följande utgör underlag i ärendet: 
• Kommunstyrelsens budget- och bokslutsberednings protokoll 

2019-11-11, § 09  
 
KS överläggning Niklas Magnusson (M) yrkar på att skattesatsen ska återställas till 

den nivå den var innan den tillfälliga höjningen med 7 öre som 
gjordes tidigare i början på 2000 talet.  

 
 Ordföranden ställer de två förslaget mot varandra finner att 

kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens 
budgetberednings förslag. 

 
 Niklas Magnusson (M) och Stellan Lund (M) reserverar sig 

muntligt mot beslutet till förmån Niklas Magnussons yrkande. 
 

Beslut Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för 2020 till oföränd-
rat 22:03 per skattekrona. 

 
Reservation Niklas Magnusson (M) och Stellan Lund (M) reserverar sig 

muntligt mot beslutet. 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Akten, SN 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten 
(KS 2019/361) 
Socialnämnden har godkänt ett förslag till nya avgifter inom 
socialtjänsten från och med den 1 januari 2020 och överlämnar 
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning  
 
Utgångspunkten är att avgifterna inom socialtjänsten bör revideras 
årligen.  
 
De större förändringarna som nu föreslås är att  

- Timtaxan för hemtjänst räknas upp med 2,4 procent enligt 
kommunens uppräkning av intäkter 2020. Det innebär en höj-
ning från 367 till 375 kronor per timma. 

- Avgiften för inskriven i hemsjukvård höjs från 260 till 440 
kronor per månad. Vid enstaka hembesök tas avgift ut för olika 
uppdrag, dock med totalt högst 440 kronor per månad 

Nuvarande priser för måltider förlängs till den 31 mars 2020.  
 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialnämndens protokoll 2019-10-22 § 102 inklusive 
socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-18 med bilaga 

• Kommunstyrelsens protokoll 2019-11-11, § 181 
 
KS beslutsförslag Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten från 

och med den 1 januari 2020 enligt socialförvaltningens förslag.  
 

Nuvarande priser för måltider förlängs till den 31 mars 2020. 
 
 Reviderad taxa redovisas som KS-handling nr 32/2019 



 

 
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 (1) 
Datum Vår beteckning 
2019-10-18 SN 2019/143 
Ert datum Er beteckning 
  

 Adressat 
Socialförvaltningen Socialnämnden  
  
Vår handläggare   
Helena Björnberg  
  

 
 

Postadress Besöksadress Webb-plats Telefon, vxl Telefax Org. nummer 
736 85  KUNGSÖR  Drottninggatan 34 www.kungsor.se 0227-60 00 00 0227-60 01 00 212000-2056 

Revidering av avgifter inom socialtjänsten 
 
Avgifterna i socialtjänsten revideras årligen. Förslag till nya avgifter redovisas 
i 2020 års avgifter inom socialtjänsten, se bilaga. 
 
Dessutom förändras måltidavgifterna inom LSS-verksamheten för barn och unga 
samt förbrukningsvaror inom särskilda boenden genom att taxorna årligen räknas 
upp enligt konsumentverkets konstandsberäkning. 
 
Timtaxan för hemtjänst räknas upp med 2,4 % enligt kommunens uppräkning av 
intäkter 2020, från 367: -/timme till 375: -/timme. 
 
Avgiften för inskriven i hemsjukvård höjs från 260: -/månad till 440: -/månad. 
Vid enstaka hembesök tas avgifter ut enligt bilaga, dock med totalt högst 440: -
/månad. 
 
Socialförvaltningen tillsammans med kostenheten föreslår att nuvarande priser för 
måltider förlängs till 2020-03-31 och att uppdrag ges till förvaltningen och 
kostenheten att ta fram faktiskt portionspris samt att ta fram underlag för att kunna 
erbjuda matabonnemang även på Mistelns Trygghetsboende och abonnemang för 
matlådeleverans. Det är även viktigt att säkerställa prisnivån för festmåltider och 
t.ex. julbord, Nobelmiddag. Översynen görs både för att underlätta för personalen 
vad gäller administration och för att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde. 
 
Socialnämnden föreslås besluta i enlighet med förvaltningens beslut. 
 
 
 
 
Lena Dibbern  Helena Björnberg 
Socialchef   Förvaltningshandläggare  
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Avgifter inom socialtjänsten 
Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-28, § 219  
Reviderade av kommunfullmäktige 2011-12-19, § 232 (städavgift) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2012-12-10, § 129 
Reviderade av kommunfullmäktige 2015-09-07, § 117 
Reviderade av kommunfullmäktige 2016-09-05, § 133 (ny maxtaxa) 
Reviderade av kommunfullmäktige 2017-09-11, § 129 
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-11-12, § 26 
Reviderade av kommunfullmäktige 2018-12-10, § 63 
Reviderade av kommunfullmäktige 2019-04-08, § 48 
 
Ingen betalar mer för omvårdnad och beviljade hemtjänstinsatser än vad avgifts-
utrymmet tillåter och aldrig mer än den s.k. maxtaxan. Det innebär ett högkost-
nadsskydd med en högsta avgift för hemtjänst och omvårdnad i ordinärt och sär-
skild boende och kommunala hälso- och sjukvård.  
Maxtaxan beräknas som en tolftedel av 0,5392 x prisbasbeloppet. För 2019 är 
maxtaxan 2 089 kronor i månaden. För 2020 är maxtaxan 2 125: - i månaden. 
 
1. Måltidsavgifter 
Inga måltidsavgifter ingår i högkostnadsskyddet. 
 

Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, pensionärer 
Med dryck avses dricka/lättöl7mjölk/måltidsdryck 

Frukost 25 kr/måltid 
Lunch, inkl. smör, bröd och dryck 65 kr/måltid 
Lunch, exl. smör, bröd och dryck 50 kr/måltid 
Kvällsmat  40 kr/måltid 

 
Måltidsavgift för mattjänst, matlåda 
Biståndsbeslut vid behov av matleverans.  
 

Kyld matlåda (exkl alla tillbehör, ink utkörning) 50 kr/måltid 
 

Måltidsavgifter i Mistelns restaurang, ej pensionärer 
 

Lunch, inkl. smör, bröd och dryck 80 kr/måltid 
Kvällsmat, exkl. smör, bröd och dryck 70 kr/måltid 
Varm lunchlåda 70 kr/måltid 

 

 
Måltidsavgifter för personer i daglig verksamhet LSS 
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Lunch, inkl. smör, bröd och dryck 65 kr/måltid 
Varm lunchlåda exl. smör, bröd och dryck 50 kr/måltid 
Kvällsmat exkl smör bröd och dryck 40 kr/måltid 

Måltidsavgifter LSS - Karlavagnen och stödfamilj 
a) Måltider för barn och unga 
Ålder 0-5 år 

Frukost 7:50 kr/måltid  
Lunch 11 kr/måltid 
Mellanmål 7:50 kr/måltid 
Middag 11 kr/måltid 

 
Ålder 6-9 år 

  

Frukost 11:50 kr/måltid  
Lunch 17 kr/måltid 
Mellanmål 11:50 kr/måltid 
Middag 17 kr/måltid 

 
Ålder 10-13 år 

Frukost 13:50 kr/måltid  
Lunch 19:50 kr/måltid 
Mellanmål 13:50 kr/måltid 
Middag 19:50 kr/måltid 

Ålder över 14 år 
Frukost 16:50 kr/måltid  
Lunch 24 kr/måltid 
Mellanmål 16:50 kr/måltid 
Middag 24 kr/måltid 

 

Måltidsavgifter Gillestugan 
 

Mat i samband med dagverksamhet 95 kr/dag 

 

Måltidsavgifter korttidsvistelse och växelvård, Socialtjänstlagen 
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten 
avbeställs senast kl 8.00 två dagar innan planerad frånvaro. 
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 
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Måltidskostnad korttidsboende 120 kr/dygn 
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Måltidsavgifter i särskilt boende  
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 
Vid planerad frånvaro debiteras ingen avgift under förutsättning att maten 
avbeställs senast kl 8.00 två dagar innan planerad frånvaro. 
Vid akut vårdinrättning debiteras ingen avgift. 
 

Matabonnemang för den som bor i särskilt boende 
(frukost, lunch, middag och mellanmål) 

 
3 200 kr /mån 
3 250 kr/mån 

 

2. Omvårdnadsavgifter 
Omvårdnadsavgifter ingår i högkostnadsskyddet.  
Full avgift debiteras från och med den dag personen tar platsen i besittning. På 
motsvarande sätt debiteras ingen avgift för den dag som personen lämnar platsen. 
 

Korttidsvistelse och växelvård  70 kr/dygn 
Särskilt boende – Södergården - Maxtaxa 2 089kr/mån  

2 125 kr/mån 
 

3. Förbrukningsvaror, särskilt boende 
Förbrukningsvaror på särskilt boende innefattar dagligvaror som främst 
används för vård och skötsel av hemmet (som t.ex. tvätt- och 
rengöringsmedel, toalett- och hushålls-papper). Dessa debiteras enligt 
konsumentverkets referensvärden. Förbehållsbeloppet minskas med avgiften. 
 

Förbrukningsvaror på särskilt boende  120 kr/mån 

 
4. Hemtjänstavgift 

 
Biståndsprövade hemtjänstinsatser 
Hemtjänstavgifterna ingår i högkostnadsskyddet. Avgiften för följande bistånds-
prövade insatser baseras på ett timpris om 367 375 kr/timma. 
Vid annan frånvaro än sjukdom ska den enskilde minst en vecka i förväg avsäga 
sig hemtjänsten för att inte debiteras kostnaden. 
Hemtjänstavgift för makar debiteras den av makarna som har insatsen. Skulle 
båda makarna ha hemtjänstinsats debiteras var make för sig. 
 

Enstaka hemtjänstinsatser – upp till maxtaxa 5,7 
timmar/månad 

367 kr/timme 
375 kr/timme 
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Maxtaxa från 5,7 timmar/månad 2 089 kr/mån 
2 125 kr/mån 

Installation av trygghetslarm 200 kr 
Trygghetslarm 250 kr/mån 
Larmbesök av hemtjänst 

367 375 kr/timma 
Borttappad larmknapp 950 kr 

 
Bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen för kostnader för att verkställa ett 
beslut som bosättningskommunen fattat (2 a kap. 7 § SoL). Sådan ersättning ska betalas 
enligt bosättningskommunens ersättningsnivå för motsvarande insats.  
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5. Avgifter för hemsjukvård och hembesök 
 

Inskrivna i hemsjukvården betalar en månadskostnad. Övriga debiteras endast ett 
besök per dag dock maximalt 440: -/månad. 

 
Inskriven i hemsjukvård 440 260 kr/mån 
Hembesök dagtid 07:00-17:00  110 kr/besök 
Hembesök övrig tid samt helger  180 kr/besök 
Högst 440 Kr/månad vid enstaka hembesök  

 
6. Öppenvårdstaxa Resursteamet Öppenvårdsenheten 
För externa kunder som nyttjar Resursteamets öppenvård gäller följande taxa: 
 

Drogkontroll  350 kr 
Återpreventionskurs, ÅP 5 000 kr 
Haschavvänjningsprogram, HAP 6 000 kr 
Enskilda behandlingssamtal 1 000 kr 
Familjebehandling per timme och per behandlare  1 000 kr 
ADDIS 6 000 kr 

För klienter inom Kungsör 
 

 

Drogkontroll till klienter utan remiss 250 kr 
Drogkontroll till klienter med remiss 0 kr 

 
7. Placeringar  

 
Skyddat boende, vuxen  80 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 0-5 år 37 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 6-9 år 57 kr/dygn 
Skyddat boende, barn 10-13 år 66 kr dygn 
Skyddat boende, barn 14-  80 kr/dygn 

 
Vuxna placerade 80 kr/dygn 

 
8. Dödsboförvaltning  
9.  

Dödsboförvaltning   465 kr/timme 
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10. Färdtjänst 
 
Egenavgift  
Betalning sker direkt till taxiföraren med en summa motsvarande 30 procent av rese-
kostnaden. Lägsta avgift är 45 50 kronor per enkelresa och person. Vid samåkning 
betalar varje resande 25 procent av sin andel, lägsta avgift är 40 45 kronor per enkelresa 
och person. 
Egenavgift med specialfordon är 20 procent av resekostnaden, lägsta avgiften är 45 50 
kronor per enkelresa och person. 
 
Lägre egenavgift för vissa resor 
Följande resor faktureras egenavgiften: 

• Resor till och från dagverksamhet enligt Socialtjänstlagen (SoL) och daglig 
verksamhet enligt Lagen om stöd och service för funktionshindrade (LSS) inom 
kommunen har en fast avgift med 20 kronor per enkelresa. 

• Resor till och från dagverksamhet och daglig verksamhet enligt LSS utom 
kommunen har en lägre fast avgift med 40 kronor per enkelresa. 

• Resor till och från korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 Lagen om 
stöd och service för funktionshindrade (LSS) har en fast avgift med 40 kronor per 
enkelresa. 

Resa i annan kommun 
Färdtjänstberättigad får resa i annan kommun vid högst tjugo enkelresor per år. 
Egenavgiften är 3 kronor/kilometer dock lägst 45 50 kronor per enkelresa och person. 

Ledsagare 
Betalar ingen avgift 

Medresenär 
Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade. 

 
  

11. Tillämpningsföreskrifter 
Socialnämnden utformar tillämpningsföreskrifter till dessa avgifter. 
 

--------------------------  
 

Dessa avgifter gäller från och med den 1 januari 2019 2020. 
 



Kungsörs kommun  
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Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Kommunstyrelsen, socialchefen, akten 

Utdragsbestyrkande  

 
 

 
§ 102 
Revidering av Avgifter inom socialtjänsten 
Avgifterna i socialtjänsten revideras årligen. Ett förslag till revi-
dering inför 2020 har tagits fram av förvaltningen. I stort innebär 
förslaget att: 
- Timtaxan för hemtjänst räknas upp med 2,4 procent enligt 

kommunens uppräkning av intäkter 2020. Det innebär en höj-
ning från 367 till 375 kronor per timma. 

- Avgiften för inskriven i hemsjukvård höjs från 260 till 440 
kronor per månad. Vid enstaka hembesök tas avgift ut för olika 
uppdrag, dock med totalt högst 440 kronor per månad 

- Nuvarande priser för måltider förlängs till den 31 mars 2020. 
Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med kostenheten ta 
fram faktiskt portionspris, underlag för att kunna erbjuda mat-
abonnemang även på Mistelns trygghetsboende och abonne-
mang för matlådeleverans samt prisnivå för festmåltider t.ex. 
julbord och Nobelmiddag 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-18 med bilaga 
 
Beslut  Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen: 
 
 Kommunfullmäktige reviderar Avgifter inom socialtjänsten från 

och med den 1 januari 2020 enligt socialförvaltningens förslag.  
 

Nuvarande priser för måltider förlängs till den 31 mars 2020. 
 
 Reviderad taxa redovisas som KS-handling nr x/2019. 

 
Socialnämnden beslutar vidare att ge socialförvaltningen i upp-
drag att tillsammans med kostenheten ta fram faktiskt portionspris, 
underlag för att kunna erbjuda matabonnemang även på Mistelns 
trygghetsboende och abonnemang för matlådeleverans samt pris-
nivå för festmåltider t.ex. julbord och Nobelmiddag. Underlaget 
bör vara klart så det kan behandlas av socialnämnden i december 
2019 för vidare beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 
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Kommunfullmäktige 2019-11-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, socialnämnden, lönekontoret, 
matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ledamot tillika 
1:e vice ordförande i socialnämnden  
(KS 2018/416) 
Ulla Eriksson Berg (L) önskar bli befriad från uppdraget som 
ledamot och 1:e vice ordförande i socialnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ulla Eriksson Bergs skrivelse 2019-11-04 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ulla Eriksson Berg (L) från uppdraget som ledamot 
och 1:e vice ordförande i socialnämnden från och med den 26 
november 2019 

- väljer  
NN ….. 
Parti …. 
Adress …. 
, till ny ledamot och 1:e vice ordförande i socialnämnden från 
och med den 26 november 2019 och resterande mandatperiod. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Gemensamma 
hjälpmedelsnämnden, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Gemensamma hjälpmedelsnämnden  
(KS 2018/430) 
Ulla Eriksson Berg (L) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i Gemensamma hjälpmedelsnämnden. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ulla Eriksson Bergs skrivelse 2019-11-04 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ulla Eriksson Berg (L) från uppdraget som 
ersättare i Gemensamma hjälpmedelsnämnden från och med 
den 26 november 2019 

- väljer  
NN ….. 
Parti …. 
Adress …. 
, till ny ersättare i Gemensamma hjälpmedelsnämnden från 
och med den 26 november 2019 och resterande mandatperiod. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Lokala brottsförebyggande 
rådets sekreterare, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Lokala brottsförebyggande rådet  
(KS 2018/420) 
Ulla Eriksson Berg (L) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i Lokala brottsförebyggande rådet. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ulla Eriksson Bergs skrivelse 2019-11-04 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ulla Eriksson Berg (L) från uppdraget som 
ersättare i Lokala brottsförebyggande rådet från och med den 
26 november 2019 

- väljer  
NN ….. 
Parti …. 
Adress …. 
, till ny ersättare i Lokala brottsförebyggande rådet från och 
med den 26 november 2019 och resterande mandatperiod. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, den valda, Samverkansgrupp i regionen 
- äldre, lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Avsägelse och fyllnadsval – ersättare i 
Samverkansgrupp i regionen - äldre  
(KS 2018/446) 
Ulla Eriksson Berg (L) önskar bli befriad från uppdraget som 
ersättare i Samverkansgrupp i regionen - äldre. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Ulla Eriksson Bergs skrivelse 2019-11-04 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige  
 

- entledigar Ulla Eriksson Berg (L) från uppdraget som 
ersättare i Samverkansgrupp i regionen - äldre från och med 
den 26 november 2019 

- väljer  
NN ….. 
Parti …. 
Adress …. 
, till ny ersättare i Samverkansgrupp i regionen - äldre från 
och med den 26 november 2019 och resterande mandatperiod. 

  



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, revisionen, lönekontoret, matrikeln, 
akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Fyllnadsval – revisor i Kungsörs kommun 
(KS 2019/412) 

Kommunfullmäktige entledigade vid senaste sammanträdet 
Gunnar Uggelfors (SD) från uppdraget som revisor i Kungsörs 
kommun. 
 
Kvarstår att förrätta fyllnadsval. 

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gunnar Uggelfors skrivelse, inkommen 2019-10-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11, § 171 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige väljer 
 Namn … 
 Parti … 
 Adress …. 

som revisor i Kungsörs kommun från och med den 26 november 
2019 och resterande mandatperiod. 



Kungsörs kommun  
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 Blad 

Kommunfullmäktige 2019-11-25   
 
 

Justerandes sign Protokollsutdrag till 

Den entledigade, revisionen, Kungsörs Vatten AB, 
lönekontoret, matrikeln, akten 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§  
Fyllnadsval – ersättare för lekmannarevisor i 
Kungsörs Vatten AB (KS 2019/128) 

Kommunfullmäktige entledigade vid senaste mötet Gunnar 
Uggelfors (SD) som ersättare som lekmannarevisor i Kungsörs 
Vatten AB.  
 
Kvarstår att förrätta fyllnadsval. Lekmannarevisorer i kommunens 
bolag, och ersättare för dessa, hämtas bland kommunens revisorer.  

 
Beslutsunderlag  Följande handlingar utgör underlag i ärendet: 

• Gunnar Uggelfors skrivelse, inkommen 2019-10-28 
• Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-11, § 172 
 

Förslag till beslut Kommunfullmäktige väljer 
 Namn … 
 Parti … 
 Adress …. 

som lekmannarevisor i Kungsörs Vatten AB från och med den 26 
november 2019 och resterande mandatperiod. 
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