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Kommunstyrelsens ordförande har ordet
Utmaningar finns trots alla positiva
resultat. Arbetslösheten verkar sjunka en
aning, men långt ifrån tillräckligt. Våra
interna sjuktal är också på väg åt rätt håll
men i alltför långsam takt. Efterfrågan på
barnomsorg gör att fler avdelningar behövs
startas. Vi ser att rekrytering av ny
personal blir allt svårare. Konkurrensen
mellan kommunerna hårdnar och de stora
pensionsavgångarna som vi har framför oss
kan skapa bekymmer. I princip samtliga
yrkeskategorier inom vår kommunala
verksamhet börjar betraktas som bristyrken. En enorm utmaning.

Återigen kan vi redovisa ett positivt
resultat för året som gått. 2017 års resultat
blev ett av de bästa någonsin. Överskottet
landade på 21,7 miljoner kronor. Kungsör
är en attraktiv kommun i många
avseenden. Det ser vi inte minst på att vi
fortsätter att öka vår befolkning, vi
fortsätter att bygga bostäder och vi har
fortfarande en väldigt stor efterfrågan på
bostäder genom den kö som redovisats.
Vid årsskiftet var vi 8 603 invånare vilket
är snudd på ”all time high”. Samtliga
nämnder/styrelser visar på ett positivt
resultat och våra hel/del ägda bolag likaså.
Kort sagt, det går väldigt bra just nu!

Samhället ställer också allt högre krav på
digitaliserade tjänster och funktioner. Här
har vi en stor uppgift och utmaning att
hänga med i utvecklingen av bland annat
välfärdsteknologi inom äldreomsorgen och
IT inom skolans värld. Tillgänglighet av
kommunala handlingar och olika
ansökningsförfaranden förväntas göras
digitalt. Miljöarbete och jämställdhet är
också områden som behöver utvecklas.

Den överlägset största händelsen under
2017 var naturligtvis att den nya skolan,
Kung Karl 46 och Kung Karl 79 togs i
bruk under de sista skälvande skoldagarna
i december. Den största investeringen i
kommunens historia och förmodligen
också den mest efterlängtade. Jag vill
speciellt tacka samtliga inblandade i det
projektet samt våra duktiga pedagoger som
ställt upp under projektets gång.

Återigen måste jag tacka samtlig personal
inom kommunens alla verksamheter för ett
fantastiskt bra jobb under 2017. Det känns
verkligen glädjande och stabilt med er som
resurs i välfärdsbyggandet!

Under året har vi betat av ett antal projekt
och mål. Bland annat torget och
utegymmet i Valskog, det nya
äldreboendet på Södergården med 20
platser, i princip klart vid årsskiftet.
Fortsatt exploatering i Skillingeområdet
med etapp 2, påbörjan av byggnation vid
Runnabäcken som kommer att bli nästa
stora boendeområde. Vi har också påbörjat
ett stort antal projekteringar av såväl nya
boendeområden som industrimark.
Befolkningsökningen innebär också att allt
större krav och förväntningar ställs på oss
som samhällsbyggare. Därför har vi öppnat
ytterligare avdelningar inom förskolan, fler
kommer dessutom under 2018. Vårt
Fastighetsbolag KFAB har byggt 19 nya
lägenheter. Fler planeras. Vi har många
externa intressenter som vill bygga i
Kungsör. Planarbetet går för högtryck.

Pelle Strengbom
Kommunstyrelsens ordförande
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Ekonomin i sammanfattning
att resultatet ska vara positivt över en
längre period. Kommunfullmäktige har
beslutat att det ekonomiska resultatet ska
uppgå till ett överskott på minst 1 procent
av skatter och bidrag. Resultatmålet ska
långsiktigt säkra en god ekonomi och
innebär att kommunen kan självfinansiera
normal investeringstakt och att man ska
kunna tåla snabba förändringar i
konjunkturen. Resultatet sett över en
tioårsperiod har varit positivt men inte
varje år nått upp till kommunfullmäktiges
mål, motsvarande cirka 4 miljoner kronor i
överskott. 2017 överskrids målet
(4,42procent innan avsättning till
Resultatutjämningsreserv, RUR).

Balanskrav
Kommunens intäkter ska överstiga
kostnaderna varje år exklusive realisationsvinster och realisationsförluster. Ett
negativt balanskravsresultat ska vara
återställt senast tre år efter att det
uppkommit. Kommunen uppfyller
balanskravet för 2017 och något gammalt
krav på återställning finns inte. Justerat
balanskravsresultat uppgår till 4 813 000
kronor efter avsättning med 16 700 000
kronor till resultatutjämningsreserv. (Not
1).

God ekonomisk hushållning
Kommunallagens krav på att kommuner
ska ha god ekonomisk hushållning innebär

Resultat under en tioårsperiod (miljoner kronor)
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Årets resultat
Kommunen redovisar 2017 ett resultat på
plus 21 638 000 kronor. Resultatet är nu
positivt för tionde året i rad.

största positiva avvikelsen finns inom
gymnasiet (+6 981 000 kronor).
Socialnämnden redovisar ett överskott på
4 054 000 kronor. En vändning har skett
och det största enskilda överskottet finns
inom Individ- och familjeomsorgen (IFO)
som vänder de senaste årens underskott till
ett överskott på 6 217 000 kronor.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar
en positiv budgetavvikelse på 2 510 000
kronor. De positiva budgetavvikelserna är
spridda på alla delar inom kommunstyrelsens verksamhet.
Barn- och utbildningsförvaltningen
redovisar för sjätte året i rad ett överskott,
denna gång på 3 160 000 kronor. Den

Finansverksamheten redovisar ett resultat
som är 6 915 000 kronor bättre än budget.

Nämnd/förvaltning
(redovisas i tusen kronor)

2016
Utfall

Utfall

2017
Diff
Budget Avvikelse 2017-2016

Kommunstyrelseförvaltningen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Delsumma nämnder

68 453
191 955
195 228
455 636

67 690
204 291
220 493
492 473

70 200
207 451
224 544
502 195

2 510
3 160
4 051
9 722

-1,1 %
6,4 %
12,9 %
8,1 %

Finansiering

467 584

514 111

507 196

6 915

10,0 %

11 949

21 638

5 001

16 637

81,1 %

Resultat

Jämfört med föregående år har större
kostnadsökningar skett inom främst
grundskolan, särskolan, äldreomsorgen och
flyktingmottagandet.

Antalet elever i särskola har ökat mycket
och kostnaderna ökar med 3,8 miljoner
kronor.
Nettokostnader för flyktingmottagande
ökar inom socialförvaltningen beroende på
en ändring i redovisningen. Intäkter från
Migrationsverket till ensamkommande
ungdomar går från och med 2017 till
finansenheten istället för till socialförvaltningen (18 miljoner kronor).

Inom grundskolan har lönerna ökat cirka
10 miljoner kronor varav lärarna står för
3,8 miljoner kronor, vikarier 2 miljoner
kronor och elevassistenter för 1,5 miljoner
kronor.
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Kostnad per verksamhet

Nämnd/förvaltning
(redovisas i tusen kronor)

2016
Utfall

Utfall

2017
Budget Avvikelse

Diff
2017-2016
-5,6 %
-1,7 %
-0,3 %

Politisk verksamhet
Infrastruktur och skydd
Kultur- och fritid

6 791
25 941
21 255

6 413
25 489
21 183

7 254
26 601
21 394

841
1 112
211

Förskola
Grundskola
Gymnasieutbildning
Kommunal vuxenutbildning
Övrig pedagogisk verksamhet

43 648
89 849
36 331
4 473
7 190

45 037
102 149
33 938
5 641
6 763

44 760
96 695
41 179
5 677
7 047

-277
-5 454
7 241
36
284

13,7 %
-6,6 %
26,1 %
-5,9 %

Äldre- och funktionshindrade
Individ- och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagande
Arbetsmarknadsåtgärder

151 012
25 614
6 055
3 881
3 651

157 377
30 853
7 408
14 012
3 592

154 724
35 531
7 922
14 548
3 752

-2 653
4 678
514
536
160

4,2 %
20,5 %
22,3 %
261,0 %
-1,6 %

1 603
28 340

1 664
30 953

1 804
33 307

140
2 354

3,8 %
9,2 %

Summa verksamheter

455 636

492 473

502 195

9 722

8,1 %

Finansiering

467 584

514 111

507 196

6 915

10,0 %

11 949

21 638

5 001

16 637

81,1 %

Kommunikationer
Gemensamma kostnader *1

Resultat
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-3,2 %

Vad får du för varje hundralapp du betalar i skatt?

Hit går skattebetalarnas pengar i Kungsör
32,53 kr
33,88 kr

Äldre- o funktionshindrade
21,89 kr
20,55 kr

Grundskola
9,65 kr
9,98 kr

Förskola

8,48 kr
9,33 kr

Gymn o vuxenutb

6,58 kr
7,40 kr

Teknisk verksamhet

8,20 kr
6,93 kr

Individ- o familjeomsorg

Övrig ped.verksamhet

1,45 kr
1,64 kr

Politisk verksamhet

1,37 kr
1,55 kr

Kommunikationer

2016

4,20 kr
2,67 kr

Övrig social verksamhet

Arbetsmarknadsåtgärder

2017

4,54 kr
4,86 kr

Kultur- o fritid

0,77 kr
0,83 kr
0,36 kr
0,37 kr

0,00 kr

5,00 kr 10,00 kr 15,00 kr 20,00 kr 25,00 kr 30,00 kr 35,00 kr 40,00 kr

Kostnad, brutto, per kontogrupp
Kapitaltjänst
1%
Förbrukning
29%

Löner
60%
Lokaler
8%
Övriga
personalkostnader
2procent
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Resultatredovisning kommunfullmäktiges mål med analys
Mål: Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 invånare år 2025.
Resultat helår
Befolkningsutveckling till och med
december: 8 603 invånare.

Bedömning av resultatet
Målet att nå 8 500 invånare år 2018 är redan
uppnått. Ökningen har gått fortare än
beräknat. Jämfört med år 2016 är det en
ökning med 171 personer eller med 2
procent.
Ökningen är störst i länet! Det bor 4 421 män
och 4 182 kvinnor i kommunen.
Varför blev det så?
Ökningen har gått fortare än beräknat. Det
har varit födsel överskott såväl som ökad
inflyttning inom landet. Att det byggs nya
bostäder, 47 nya bygglovsansökningar 2017,
bidrar till ökad inflyttning.
Hur går vi vidare?
Fortsatt detaljplanearbete för ökad
bostadsproduktion. Ett attraktivare centrum
genom Centrumutvecklingen etapp 1 och
kommande etapp 2 påverkar inflyttningen.
Kungsörs nya skola lockar säkert fler familjer
att flytta till Kungsör. Målet att nå 9000
invånare 2025 ser idag positivt ut. Vi har en
kraftigare ökning än förväntat. Kommunen
planerar för ett varierat bostadsutbud med
blandade upplåtelseformer som är i samspel
med kommunens tillväxtambitioner.
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Mål: Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag
varje år.
Resultat helår
Kommunens resultat utgör 4,4 procent av
skatteintäkter och stadsbidrag.

Bedömning av resultatet
Det ekonomiska resultatet är fantastiskt bra.
Varför blev det så?
Kommunstyrelsen och nämnderna har alla
hållit sin budget och redovisat ett starkt
ekonomiskt resultat.
Hur går vi vidare?
Vi har lagt en stabil budget för 2018, vilket
borde resultera i att vi når kommunfullmäktiges mål även 2018.

Mål: I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som
basår.
Resultat helår
Andelen elever som upplever skolan som
trygg har minskat. 2015 uppgav 92 procent
av eleverna att det ”Stämmer ganska bra"
eller att det "Stämmer helt och hållet" att de
upplever skolan som trygg. 2017 var
motsvarande andel 83 procent. Andelen som
uppger att "De inte vet" har ökat från 3 till 8
procent. Andelen elever som är behöriga till
gymnasieskolan har ökat med 2 procent. Det
genomsnittliga meritvärdet har minskat med
1 procent.

Bedömning av resultatet
Målet har inte nåtts i alla avseenden.
Varför blev det så?
Under de senaste åren har stor del av
förvaltningens övergripande arbete varit
inriktat på lokalfrågor och logistik i samband
med skolflytt.
Hur går vi vidare?
Den förändrade skolorganisationen som nu
överensstämmer med de övergripande
styrdokumenten bör i framtiden ge bättre
förutsättningar för ökad måluppfyllelse både
beträffande kunskapsmål samt trivsel och
trygghet.

Mål: Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018.
Resultat helår
Torget i Valskog är färdigställt. Centrum i
Kungsör färdigställs enligt plan.

Bedömning av resultatet
Centrumutvecklingen går enligt plan.
Varför blev det så?
Centrumutvecklingen etapp 1 fortskrider
enligt plan och alla inblandade följer planen.
Hur går vi vidare?
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En farhåga är att vi inte får in något eller få
anbud, vilket kan påverka tidsplanen.
Mål: Kommunen ska, i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att
minska arbetslösheten de närmaste två åren med två procent årligen med december 2016
som bas. I december 2016 var arbetslösheten 11, 4 procent. Målet för december 2019 är
därför 7,4 procent.
Resultat helår
Per den 31/12-17 låg arbetslösheten i
Kungsörs kommun på 11,6 procent vilket är
en ökning med 1,7 procent jämfört med
föregående år.

Bedömning av resultatet
Om man tittar närmare på Arbetsförmedlingens statistik så kan man ändå se en
positiv trend.
Varför blev det så?
Antalet öppet arbetslösa utan åtgärd minskat
från 5,8 procent till 4,3 procent samtidigt
som arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd ökat
från 6 procent till 7 procent. Detta kan tolkas
positivt för att, liksom i hela riket, hamnar
alltfler i yrkesutbildning eller annan insats
som bedöms påskynda vägen till egen
försörjning. Kommunen anställde även under
året 20 personer på extratjänster, vilket är
klart en bidragande del i den positiva
utvecklingen.
Arbetslösheten för målgruppen utrikes födda
har även den sänkts från 44,2 procent till
41,9 procent (-2,3 procent).
Arbetslösheten för ungdomar 18-24 år ligger
på 17,1 procent vilket är lägre (-5,4 procent)
än föregående år.
Hur går vi vidare?
Vi går vidare under 2018 med att utveckla
insatser särskilt för unga och utrikes födda.
Vi fortsätter en tät samverkan med
näringslivet och Arbetsförmedlingen och
antalet tillsatta extratjänster i kommunen
ska öka med 100 procent (till 40 platser).
Samverkan med förvaltningarna när det
gäller platstillgång är också ett mål att under
2018 intensifiera genom att via kommunens
arbetsmarknadsplan ge kännedom om ett
gemensamt uppdrag att sänka arbetslösheten.
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Årsrapport nyckeltal
Perspektiv
Medborgare
Befolkningsutveckling, antal
Väntar särskilt boende, antal
Väntar LSS-bostad, antal vuxna
Väntar seniorboende (utan beslut), antal
Kö till förskolan, antal
Besök biblioteket, antal
Ökning13 procent Q1-Q2 och 11 procent Q1-Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Mål/Budget

Kommentar

8 505
1,7
4
17,5
10
18782
(247/dag)

8 558
2
3
18
13
14878
(236/dag)

8566
8
3
15
15
17144
(244/dag)

8603
9,5
3
15
25
17431
(239/dag)

8 500 år 2018
0
0
0

9 000 år 2025

2016: 61 680
218/dag

Försörjningsstöd, kr
Öppna insatser vuxna, kr

1 379 823
798 344

2 838 006
1 172 982

4 208 323
1 532 023

5 590 721
1 813 070

65 000-70 000
Resultat 68235
(242/dag)
6 000 000
1 000 000

Institutionsvård barn och unga, kr
Medarbetare
Sjukfrånvaro, totalt procent
Kvinnor, procent
Män, procent
Miljö
Energiförbrukning KKTAB fastigheter, kWh/m2
Kostnad drift och underhåll per m2, gata kr/m2
Kostnad drift och underhåll per m2, park kr/m2
Inköp av ekologiska livsmedel, andel procent
Bilpoolen- andel förnybart bränsle procent
Tjänsteresor med egen bil, kr
Ekonomi
Resultat, procent av skatter och bidrag

1 330 624

2 248 101

4 099 786

5 866 871

5 546 000

Dec-16, 4 038 791

8,79
9,47
5,83

7,03
7,61
4,66

7,36
7,97
4,78

7,34
7,96
4,77

< 7,89

26,7
97
-

46,27*
7,25*
4,41*
29,4
93
91 008**

30,9
97

84,51
13,43
6,27
34,3
96
154 956

99,86
11,99
4,94
30
100
Årlig minskning

Dec-16, 89,60
Dec-16,12,76
Dec-16, 6,17
BUF+SF
100 år 2030
2016: 215 631

-

7,1*

12,9

4,4

1,0

av resultatet
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Dec- 16, 6 074 788
Dec-16, 5 770 641

Kommentar till nyckeltalsredovisning
Ekonomi var bra under 2017 och alla
nämnder och styrelser höll sin budget.
Resultatet på 4,4 procent är en bra bit över
målvärdet 1,0 procent.

Investeringar
Årets största investering görs i utbyggnad
av Södergårdens äldreboende beräknat att
slutligen kosta 55 miljoner kronor. Under
2017 är 45 miljoner kronor upparbetat.
Investeringar i Skillingeområdet uppgår till
3,9 miljoner kronor, utgifter som ska
belasta tomtförsäljningar. Industrimark i
Skillinge har köpts in för försäljning till en
kostnad på 2,6 miljoner kronor. Innan året
tog slut handlades inventarier till nya Kung
Karls skola för 1,6 miljoner kronor,
fortsatta inköp kommer att komma under
2018.
Ombyggnad Södergårdens äldreboende, ej
att förväxla med nybygget, har under året
haft utgifter på 1,6 miljoner kronor.
Hamnen har fått wifi och Kajutan ny färg
och inredning för 0,6 miljoner kronor. En
minibuss har köpts in till daglig verksamhet inom LSS, lagen om stöd och service.
Nedan följer en sammanställning av 2017
års investeringar:

Sjukfrånvaron minskade och vi såg särskilt
en positiv trend i slutet av året vad gäller
sjuktalen, frånvaron totalt 2017 hamnat
under angivet målvärde. Medarbetarnas
tjänsteresor med egen bil har minskat
kraftigt från föregående år och målet är att
det ska fortsätta med en årlig minskning.
Kostnaden för öppna insatser vuxna
minskade kraftigt mot 2016, även om
resultatet var över budgeten.
Försörjningsstödet hade en positivt
nedåtgående trend under 2017 men
kostnaden för institutionsvård av barn och
unga ökade och resultatet hamnade en bit
över budget. Att det är kö till förskolan och
att antalet barn ökar tror vi bland annat
speglar inflyttningen
Energiförbrukningen kWh/m2 i KKTABs
fastigheter har en positiv utveckling, där
förbrukningen 2017 var lägre än 2016 och
resultatet hamnade under angivet målvärde. Kostnaden för drift och underhåll
per m2 gata och park ökade och klarade
inte angivet målvärde för 2017.

Finansiella mål
Förutom att sköta verksamheten effektivt
och rationellt ingår i begreppet en god
hushållning finansiella mål som en tung
del. De finansiella målen som fastslagits
för Kungsör är att:
•

Kommunens resultat ska uppgå till
minst 1,0 procent av skatteintäkter
och kommunalekonomisk
utjämning inklusive kommunal
fastighetsavgift.

Årets resultat motsvarar 4,4 procent av
skatteintäkter och kommunalekonomisk
utjämning. Det innebär att mål nummer ett
är uppfyllt.
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Projekt

Utgift

Budget

Avvikelse

Nybyggnad Södergården
Exploatering Skillinge
Mark Skillinge 2:289
Inventarier Kung Karls skola
Ombyggnad Södergården
Projekt hamnen
Minibuss daglig verksamhet
Ombyggnad centrum etapp 1
Verksamhetssystem socialförvaltningen
RFID självservice bibliotek
Mark Frode
Gymnastikredskap sporthallen
Krisledningslokal kommunhuset
Mark Hammaren 15
Inköp nytt ekonomisystem
Förvärvning skog
Medfinansiering Citybanan

44 819
3 933
2 574
1 632
1 517
587
375
295
258
222
160
159
131
81
24
21
-13

55 000
0
2 500
15 000
0
0
400
0
530
295
0
150
287
0
0
0
0

10 181
-3 933
-74
13 368
-1 517
-587
25
-295
272
73
-160
-9
156
-81
-24
-21
13

Summa investeringar

56 775

74 162

17 387

Totalt investerade kommunen för 56,8
miljoner kronor, vilket var 17,4 miljoner
kronor under budget.
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Låneskuld och leasing
Kommunen har ingen låneskuld.
Kommunens leasingskuld var vid årets
början 135 000 kronor. Under året har
leasingskulden minskat till 94 800 kronor.
Antal fordon med leasingavtal uppgick vid
årsskiftet till fem.

Kommunens totala pensionskostnader
såsom årliga utbetalningar, utbetalning till
individuell förvaltning, pensionsavsättning
samt löneskatter uppgår för närvarande till
cirka 50 miljoner kronor per år.
Pensionsavtalet KAP-KL från 2006 har
medfört en översyn av beräkningsmetoderna för pensionsskuldsberäkningen.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
har utarbetat en beräkningsmodell
benämnd Riktlinjer för beräkning av
pensionsskuld – RIPS 07. Modellen har
anpassats till avtalet och innehåller
försäkringstekniska antaganden om
livslängd och kalkylränta. Rådet för
kommunal redovisning har utfärdat denna
modell som en rekommendation vilket
också Kungsörs kommun tillämpar.
Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden
som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar.

Borgen
En övervägande del av kommunens
borgensåtaganden avser de kommunala
bolagen Kungsörs Fastighets AB,
Kungsörs Kommun Teknik AB och
Kungsörs Vatten AB. För Kungsörs
Kommun Teknik AB och Kungsörs Vatten
AB har borgen ökat med 73 miljoner
kronor under året. Kommunen bedömer
inte att några borgensåtaganden ska behöva
bli föremål för inlösen. Totalt uppgår
borgensåtaganden till drygt 583 miljoner
kronor.

Pensionsåtaganden
Kungsör tillämpar blandmodellen för
redovisning av pensionskostnader.

Upplysning om pensionsmedelshantering inklusive löneskatt, 2013 - 2017
2017

2016

2015

2014

2013

Pensionsavsättning
Ansvarsförbindelser
Finansiell placering

55 117
176 938
0

50 025
184 419
0

43 083
190 028
0

40 494
197 219
0

39 907
205 366
0

Totala förpliktelser = Återlån

232 055

234 444

233 111

237 713

245 273

Det är kommunens pensionsförvaltare
KPA som utför beräkningen för
skuldförändring och pensionskostnader.
Beräkningen är gjord strax före årsskiftet
2016. De delar som inte utbetalas till
individuell förvaltning avsätts inom
balansräkningen och återlånas av
kommunen. Pensionsåtaganden före 1998
redovisas som ansvarsförbindelse.

Kommunen har ännu inte utformat någon
försäkringslösning för någon del av
pensionsskulden.
I takt med att pensionsavgångarna ökar
fram till början av 2020-talet kommer
kommunens pensionskostnader att öka
kraftigt och dessa kostnader måste täckas
inom befintliga ekonomiska ramar. Någon
politisk strategi för dessa ökningar har inte
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arbetats fram. De diskussioner som varit
har handlat om att kostnadsökningen delvis
ska inrymmas inom resultatnivån utifrån
resonemanget om god ekonomisk
hushållning.

placeringar som en del i finansieringsstrategin för nytt äldreboende.
Omsättningstillgångarna, främst kassan har
ökat med 29,7 miljoner kronor av samma
skäl.

Balansräkningen

Avsättningarna till pensioner har ökat med
5,1 miljoner kronor och kommer att
fortsätta öka de kommande åren.

Balansräkningen visar den finansiella
ställningen vid årets slut. Den totala
balansomslutningen har ökat från 437 till
är 452 miljoner kronor mellan 2016 och
2017.

De kortfristiga skulderna har ökat med 9,8
miljoner kronor.

De finansiella anläggningstillgångarna har
minskat med 45 miljoner kronor beroende
på att kommunen börjat plocka hem

Soliditeten, det egna kapitalets storlek i
förhållande till det totala kapitalet i
balansräkningen, är 62,8 procent.
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Fem år i sammandrag
FEM ÅR I SAMMANDRAG

2013

2014

2015

2016

2017

Folkmängd 31 december

8 175

8 269

8 343

8 432

8 603

Kommunalskatt
Total skatt inklusive
landstingsskatt

22,03

22,03

22,03

22,03

22,03

32,91

32,91

32,91

32,91

32,91

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

96,0 %

98,1 %

99,3 %

98,4 %

96,5 %

Verksamhetens nettokostnad (Mkr)

-400,6

-422,4

-441,1

-454,7

-472,8

Resultat exkl jämförelsestörande
poster (Mkr)

18,3

12,2

2,7

11,9

21,6

Årets resultat (Mkr)

18,3

12,2

2,7

11,9

21,6

65,2 %

64,9 %

62,1 %

63,1 %

62,8 %

38,4

49,0

14,9

41,2

61,2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Totala skulder, avsättningar och
Ansvarsförbindelser per invånare

76 431

75 135

87 681

101 466

108 417

Totala tillgångar per invånare, kr
Eget kapital per invånare, kr

46 579
30 390

48 594
31 518

50 889
31 616

51 847
32 699

55 064
34 564

Soliditet
Rörelsekapital (Mkr)
Låneskuld (Mkr)
Låneskuld/invånare, kr

18

Kommunkoncernen
Koncernredovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden med proportionell
konsolidering förutsatt att kommunen har
en ägarandel om minst 20 procent.

balans för att tåla framtida ökade
kostnader.
En ny skola står på plats, den kommer att
föra med sig ökade hyreskostnader inom
barn- och utbildningsnämndens område.
De två F-5-skolorna i centralorten har
delvis tömts på klasser men utrymmen och
kostnader finns kvar. Expansionen ökar
kostnaderna per elev. En bra planering av
lokalanvändandet i kommunen är viktigt
för den framtida ekonomin.

Förutom kommunen ingår Kungsörs
Kommunföretag AB och Kungsörs
Fastighets AB, Kungsörs KommunTeknik
AB och Kungsörs Vatten AB till 100
procent. Kungsörs Grus AB ingår med 25
procent och Västra Mälardalens
MyndighetsFörbund till 40 procent i
koncernredovisningen. Procentantalen
anger kommunens ägarandel.
Koncernen redovisar 2017 ett resultat på
+28 036 tusen kronor (23 145).

Med de oroligheter som råder runt om i
världen så har också antalet människor på
flykt ökat. På kort sikt innebär det
ytterligare påfrestning på kommunens
ekonomi i form av ökat behov av förskoleoch skolplatser samt av vård och omsorg.
Det är viktigt att de nya svenskarna snabbt
kommer till en egen försörjning, vilket är
ett arbete som kommunen inte helt styr
över.

Västra Mälardalens Kommunalförbund,
Vafab Miljö AB och Kommuninvest
redovisas inte då kommunens ägarandel
understiger 20 procent.

Ekonomiska framtidsutsikter
Kommunen redovisar åter ett positivt
ekonomiskt resultat. Det lägger grunden
för att kommunen ska klara svängningar i
konjunkturen och också tåla en del
investeringar. Antalet invånare ökar och
det finns i stort sett inte några bostäder
lediga för ny inflyttning.

Inom område efter område börjar det råda
brist på personal och krav på nya förmåner
i form av löneökningar eller minskad
arbetstid. Personalen är en viktig
förutsättning för kommunens
verksamheter. Som det ser ut idag ökar
personalkostnaderna mer än
skatteintäkterna vilket ställer krav på att
man kan använda personalen smartare och
mer rationellt för att inte undergräva
ekonomin.

Socialnämnden redovisar 2017 ett
överskott helt enligt den plan som lades
fast i början på året. Resultatet blev lite
bättre beroende på att man fått rätt i ett
gammalt rättsfall mot Migrationsverket
och fick tillbaka tre miljoner kronor från
2015. Antalet äldre ökar och kommunen
har framför sig att bygga ut och rusta
äldreboendena. Utökningarna kommer att
dra med sig stora personalbehov och det är
viktigt att verksamheten har en ekonomisk

Det är viktigt att kommunen har en fortsatt
kontroll på ekonomin för att klara av
framtida ekonomiska åtaganden.
Prognoserna från till exempel SKL,
Sveriges kommuner och landsting, är inte
ljusa för de kommunala ekonomierna.
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Befolkningsutveckling
År
Befolkning

2007
8219

2008
8170

2009
8116

2010
8089

2011
8086

2012
8030

2013
8175

2014
8269

2015
8343

2016
8432

2017
8603

Kungsörs kommuns befolkning ökade med
171 personer under 2017. Kungsör har
numera 8 603 invånare jämfört med 8 432
för år 2016. Ökningen på två procent är
den högsta i länet. Det är bara tre år
tidigare i historien som Kungsör haft fler

invånare. Det bor 4 421 män och 4 182
kvinnor i kommunen.
Under året var det ett födelseöverskott på
16 personer. Det största överskottet sedan
1980-talet. Kungsör hade ett flyttningsöverskott på 148 personer (invandring och
inrikes inflyttning).

Sedan år 2012 har befolkningen ökat med
573 personer eller med 7,1 procent.
Kommunfullmäktige har ett
befolkningsmål om att Kungsör ska ha

9 000 invånare 2025. För att uppnå målet
måste kommunen växa med 50 personer
per år till och med 2025.
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Folkökning per ålderskategori

Ålder
0
1-5
6-9
10-12
13-15
16-18
19-29
30-39
40-64
65-74
75-84
85-

Totalt
98
485
416
292
321
336
933
903
2 760
1 184
633
242

Män
50
246
213
165
170
177
521
456
1 427
592
320
84

Kvinnor
48
239
203
127
151
159
412
447
1 333
592
313
158

Folkökning 2017 Folkökning 2016
totalt 171
totalt 89
personer
personer
98
86
47
19
19
19
15
17
5
11
22
5
-25
-22
41
52
26
3
-17
-39
-23
-27
-37
-35

Jämfört med år 2016 har den största
befolkningsökningen ägt rum i
åldersgrupperna 0, 1-5, 16-18 och 40-64 år.
I gruppen 65-74 år var minskningen 17
personer jämfört med 39 för 2016. Den

arbetsföra befolkningen mellan 19-64 år
har ökat med 42 personer.
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•

Personalöversikt
Årets viktigaste händelser
Kompetensförsörjning och
arbetsgivarvarumärket
Vi ser en påtaglig personalrörlighet på
arbetsmarknaden vilket även märks i vår
organisation. En viss personalrörlighet är
positiv utifrån att det med nya medarbetare
tillförs ny kompetens och nya perspektiv
som kan bidra till utveckling. Om
personalrörligheten blir för stor blir det
negativt. Verksamheten tappar kompetens,
det blir mindre stabilt i arbetet under tiden
för rekrytering och innan en ersättare är på
plats och är fullt arbetsför. Arbetet med
rekrytering är också tidskrävande för
chefer. Därför är det viktigt att både kunna
behålla medarbetare och attrahera nya
medarbetare. Arbetet med
arbetsgivarvarumärket och
kompetensförsörjning hör ihop.

•
•

I begreppet arbetsgivarvarumärket ingår
både arbete med marknadsföring av
kommunen som arbetsgivare och de
faktorer som avgör att vi uppfattas som en
bra arbetsgivare och gör att medarbetare
trivs. Arbetet med kompetensförsörjning är
både kort- och långsiktigt.
Arbetet under året har bestått av:
•

•

•

•

Workshop i januari för politiker
och chefer, i syfte att utbyta
tankar och idéer om hur vi kan
stärka arbetsgivarvarumärket.
Deltagande på Campusmässan i
Örebro i februari. Campusmässan
är en stor arbetsmarknadsmässa
som vänder sig till studerande
och potentiella arbetsgivare.
Kungsörs kommuns monter
tilldrog sig många intresserade
och vi fick mycket positiv
respons på det sätt vi mötte
intresserade.
Deltagande vid karriärdag på
Mälardalens högskola för lärare
och förskollärare.

HR-avdelningen och
kommunikationsavdelningen har
börjat arbete med fokus på hur vi
ska nå och behålla
svårrekryterade grupper.
Nuvarande medarbetare
involveras för att ta reda på hur
målgruppen upplever sin arbetsgivare, vad man uppskattar som
kan marknadsföras och för att
identifiera interna utvecklingsbehov.
Målgruppsstyrd annonsering via
sociala medier.
Kompetensförsörjningsplan för
2017-2021. Planen innefattar
analys och antaganden utifrån
omvärldsanalys av arbetsmarknad
och demografi, medarbetare i
nuläget med åldersstuktur,
pensionsavgångar, kompetensbehov utifrån verksamhetsförändringar, efterfrågan i
samhället och ändrade
kompetensprofiler.
Kvalitetssäkrad, kompetensbaserad,
rekrytering. Kompetensbaserad
rekrytering innebär ett strukturerat
arbetssätt i syfte att kvalitetssäkra
att rätt medarbetare anställs för en
tjänst. HR-avdelningen har handlett
chefer i arbetssättet och även varit
operativt stöd genom hela
rekryteringsprocessen.

Ledarutveckling
Ett fortsatt arbete med ledarutveckling har
skett under året. Alla ledningsgrupper gör
ett eget utvecklingsarbete vilket varvas
med utvecklingsinsatser för alla chefer i
samband med de återkommande chefsdagarna. Chefsdagar har genomförts vid
fyra tillfällen. Chefsdagarna innehåller
även information som rör alla chefer samt
ger möjlighet till att nätverka och byta
erfarenheter.
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Medarbetarskap och arbetsmiljö
Flera enheter har tillsammans med HRavdelningen arbetat med medarbetarskap,
det vill säga medarbetares delaktighet,
engagemang, ansvarstagande och samspel.
Medarbetarskap kan förklaras som en del
av ledarskapet.

Arbete med att sänka och förebygga
sjukfrånvaro
Arbetet med att sänka och förbygga
sjukfrånvaro har fortsatt. Det har handlat
om snabbare uppföljning av enskilda
medarbetares korttidsfrånvaro och olika
individuella insatser för att få tillbaka
långtidssjuka eller avsluta anställningar då
arbetsförmåga saknas.
Trots att inledningen av året präglades av
en ökad sjukfrånvaro visar nu den totala
statistiken för året på en nedgång.
De långa sjukskrivningarna har nu
minskat. I januari var 51 personer
frånvarande i längre sjukfrånvaro och i
december 43 personer. Flera medarbetare
är tillbaka i tjänst helt eller på deltid. Ett
antal medarbetare har via samarbetet med
försäkringskassan och arbetsförmedlingen
fått stöd att gå vidare med annan sysselsättning utanför kommunen.
I början av året var korttidsfrånvaron högre
än motsvarande tid 2016. Drygt 70
personer var frånvarande varje dag vilket
sedan minskade men ökade runt vecka 40
för att sedan minska igen under senare
delen av året. Trenden följer ett
årstidsbundet mönster delvis beroende på
infektioner. Utöver det är det inte bara
arbetssituationen som är orsaken. I många
fall handlar det om hela livssituationen och
många upplever idag en allmän stress i
tillvaron. Under våren har ett antal
medarbetare i kommunen deltagit i ett
forskningsprojekt om att förebygga stress
och utbrändhet. Forskningsprojektet som
drivs av Linnéuniversitetet samt SKL
handlar om att personer som är i riskzonen
för utmattning och utbrändhet med hjälp av
kollegiala samtalsgrupper ska hitta
strategier för att förebygga stress och
utmattningssyndrom. Utvärdering av hela
projektet inväntas. Planen är att kommunen
ska använda metoden för fler medarbetare.
Under hösten har ett förslag till
sjukfrånvaropolicy tagits fram som
tydliggör hur vi ska agera vid sjukfrånvaro
och vid tecken på ohälsa hos medarbetare.

Bemötande
Det aktiva arbetet med att förbättra
bemötandet gentemot invånare, brukare,
andra samarbetspartners samt internt i
organisationen, som påbörjades under
2016, har fortsatt under 2017. Glädjande
visar de telefon- och e-postundersökningar
som undersöker servicegrad och
kundbemötande och som genomförts i
organisationen under året att vi förbättrat
oss på samtliga områden (svarstider,
bemötande, tillgänglighet, servicegrad med
mera).
Medarbetarenkät
Under våren genomfördes medarbetarenkäten som återkommer vartannat år.
Medarbetarenkäten innehåller frågor som
rör arbetets värde, mål och resultat,
arbetsmiljö, kunskap och utveckling,
inflytande och delaktighet, ledarskap, hälsa
och aktivitet samt bemötande och
kommunikation. Bemötande och
kommunikation var ett nytt frågeområde
sedan tidigare enkäter. Resultatet var
generellt något bättre än förra
medarbetarenkätens resultat (2015). Alla
chefer ska tillsammans med sina
arbetsgrupper, vidare analysera resultaten
för att sedan arbeta vidare med
förbättringar.
I ett antal frågor som ingår i medarbetarenkäten jämför vi oss med andra
kommuner. Dessa frågor handlar om
medarbetares engagemang, motivation, och
ledningens förmåga att skapa, tillvarata
och upprätthålla detta.
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Lokalt kollektivavtal för
schemahantering
Under våren pågick ett arbete med att sluta
ett lokalt kollektivavtal med fackförbundet
Kommunal knutet till schemahanteringen
och som medger en flexibel arbetstidsmodell. Avtalet innebär i korthet att
medarbetare kan lägga sina egna scheman
och för att det ska fungera praktiskt över
tid så finns möjlighet att ha ett plus- och
minussaldo av timmar. Vi har ett tidsbegränsat lokalt kollektivavtal som ska
utvärderas under våren 2018 för att
eventuellt permanentas.

Måluppfyllelse, resultat och analys
För kommunstyrelsens finns målet
”Kommunens medarbetarengagemang ska
placera sig i den 90:e percentilen i
jämförelse med andra kommuner i SKL:s
medarbetarundersökning.”
Medarbetarengagemanget mäts i samband
med medarbetarenkäten genom frågor som
handlar om medarbetares engagemang,
motivation, och ledningens förmåga att
skapa, tillvarata och upprätthålla detta.
Kungsör nådde inte målet. Kommunens
totalindex blev 80 i jämförelse med
medelindex på 79 för de 58 kommuner
som deltog. De sex kommunerna som låg i
den 90:e percentilen hade index på 82 -86
med ett medelindex på 83,3. För övriga 52
kommuner var medelindex 78,7 där den
som fick lägst hade 74.
Kungsörs totalindex minskade från 81 år
2015 till 80 år 2017. I vår egen mätning
ligger resultatet för 2017 dock på samma
nivå som för 2015 med ett medeltal på 4,2
av 5 vilket dock är positivt trots att det inte
ökade. År 2015 deltog 91 kommuner.
Även då låg medelindex på 79.
Analysen av orsaker till varför vi inte
lyckades öka vårt resultat handlar om alla
de faktorer som vi måste fortsätta arbeta
med; ledarskap, arbetsmiljö och
arbetsvillkor. Det har varit ett år med flera
byten av chefer, relativt stor rörlighet bland
medarbetare och mycket frånvaro vilket
kan ha påverkat resultatet.

Arbete med heltidsplan
Enligt det centrala kollektivavtalet; HÖK
16, med Kommunal ska målsättningen vara
att tillsvidareanställning på heltid ska vara
det normala vid nyanställning och att redan
anställda medarbetare i högre utsträckning
ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska
därför, med utgångspunkt från
verksamhetens behov och resurser, ha en
plan för hur andelen medarbetare som
arbetar heltid ska öka. Planen som färdigställdes under december ska nu utgöra
utgångspunkt för det fortsatta arbetet med
årlig avstämning fram till 2021-05-31.
Utredning/ arbete om fördjupad
samverkan av bemanning och
rekrytering
HR-avdelningen har tillsammans med de
övriga samverkansparterna i Västra
Mälardalen (kommunerna Köping, Arboga
och Kungsör) utrett förutsättningarna för
en gemensam rekryterings-/bemanningsenhet. Utredningen ligger till grund för
vidare beslut i styrgruppen för fördjupad
samverkan.

Framtidsperspektiv
Kompetensförsörjningen fortsätter att vara
ett högprioriterat område både utifrån att
pensionsavgångarna blir fler och att
personalrörligheten ökar.
Arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket
fortsätter. Betydelsen av att ha ett starkt
arbetsgivarvarumärke har aldrig varit större
än nu. Det handlar om vilka associationer
man får till en organisation. Kommunen
måste leva upp till att vara bra för såväl
befintliga som potentiella medarbetare.
Arbetsgivarvarumärket hör ihop med
kommunens varumärke.

Arbete utifrån revisionsrapport om
lönehantering
HR-avdelningen har enskilt och
tillsammans med KAK-kommunerna och
Västra Mälardalens kommunalförbund
arbetat med olika åtgärder för att
säkerställa lönehanteringen utifrån
revisionens granskning.
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Att kunna behålla och rekrytera
medarbetare är nödvändigt för att kunna
bedriva våra verksamheter. I dag är bra
arbetsvillkor och bra arbetsmiljö ett
konkurrensmedel.
Att fortsätta arbeta med ledarskapet är
oerhört viktigt för att verksamheterna ska
fungera och leverera och för att medarbetare ska trivas och prestera. Chefer
måste få rätt förutsättningar att utöva
ledarskap och för att kunna ta det operativa
ansvaret för verksamheten, medarbetarna
och arbetsmiljön. Alternativen kan bli
oerhört kostsamma. Under 2017 har det
varit relativt stor omsättning på chefer i
organisationen vilket i flera fall medfört
instabilitet och konsekvenser i verksamheterna.
Under 2018 kommer vi att genomföra en
lokal chefsaspirantutbildning för
potentiella chefer. Syftet är att ge ökad
insikt och förståelse vad ett chefs-/
ledaruppdrag kan innebära för de som är
intresserade.

kommer innebära förändringar i
bemanning och att det måste göras
anpassningar i verksamheterna för att
åstadkomma en jämnare arbetsbelastning.
Att öka andelen heltidsanställda är en
mycket viktig jämställdhetsfråga. Det är en
självklarhet att arbeta heltid i mansdominerande yrken. I flera kvinnodominerade yrken är deltid det normala.
Under 2017 har HR-avdelningen arbetat
fram förslag till riktlinjer och rutin för
hantering av kränkande särbehandling,
sexuella trakasserier och trakasserier som
har samband med diskrimineringsgrunderna. Under 2018 ska riktlinjerna
implementeras genom att chefer tar upp
och tydliggöra riktlinjerna på arbetsplatserna samt utifrån detta arbetar med
aktiva åtgärder.
Medarbetare
Kungsörs kommun hade i december 605
tillsvidareanställda medarbetare varav 508
kvinnor (84 procent) och 97 män (16
procent). Därmed har andelen män ökat
sedan 2016.
Medelåldern för samtliga är 47 år. För
kvinnor är medelåldern 47,3 år och
medelåldern för män är 45,4 år.

Insatserna för att sänka och förebygga
sjukfrånvaro samt för att förbättra
arbetsmiljön fortsätter.
Då kommunens medarbetare till största
delen består av kvinnor är alla ovan
nämnda områden viktiga att fortsätta arbeta
med ur jämställdhetsperspektiv.
Vi vill lyfta fram förebilder för uppåtsträvande och hälsosamma arbetsplatser
som i sin tur kan inspirera andra arbetsplatser. Under 2018 kommer goda
förebilder att uppmuntras genom att ett
arbetsmiljö- och kulturpris, Kultureken,
ska utdelas.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden
är 93,1 procent av heltid vilket är en liten
ökning från året innan (92,3 procent).
Totalt arbetar 68,8 procent heltid och 31,2
procent deltid. Av de kvinnliga
medarbetarna arbetar 337 (66,3 procent)
heltid och 171 (33,7 procent) arbetar
deltid. Av männen arbetar 79 (81,5
procent) heltid och 18 (18,5 procent)
arbetar deltid.

Vi har gjort en plan för arbetet med att öka
andelen heltidsanställda och själva arbetet
tar nu vid. Det kommer förhoppningsvis att
kunna bidra till att minska rekryteringsbehovet och minska andelen vikarier. Det

Utöver de tillsvidareanställda fanns i
december 111 månadsanställda
medarbetare (på vikariat respektive allmän
visstidsanställning) och cirka 400
timavlönade medarbetare.
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Åldersfördelning procentuellt
Ålder 20-29

Ålder 30-39

Ålder 40-49

7,4 %

20,3 %

26,3 %

Ålder 50-59
29 %

Personalkostnader
Personalkostnaderna uppgick under 2017
till cirka 361 miljoner kronor och de
utgjorde cirka 60 procent av kommunens
totala kostnader. Av dessa kostnader var
drygt 7 miljoner kronor kostnader för ren
sjuklön. Det innebär att sjuklönekostnaderna är lägre för 2017 än för 2016.

Ålder 6017 %

Kostnader för övertid, fyllnadstid utgjorde
6,6 miljoner kronor. Den totala tiden för
mer- och övertidsarbete motsvarar cirka 11
årsarbetare.
Antalet arbetade timmar som fullgjorts av
timavlönade motsvarade cirka112
årsarbetare.

Arbetad tid/ frånvaro översikt
Ersättning för arbetad tid

Timmar

Månadslön
Timlön
Facklig tid
Fyllnadstid
Övertid
Ob/ jour/ beredskap
Tillägg med mera
Frånvaro

939 253
211 767
1 054
13 933
6 636

Belopp exklusive
personalomkostnader
172 003 554
27 621 013
125 019
2 557 861
2 206 280
13 013 378
3 840 005

Semester
Ferie/ uppehåll
Sjukdom
Föräldraledighet
Vård av sjukt barn
Övrig frånvaro

117 605
17 742
112 994
4 653
10 668
46 170

27 518 786
5 829 849
5 069 178
246 596
7 264
1 089 579

tidsbegränsade tjänster. Vissa tjänster har
utannonserats flera gånger. Till tjänster
som kräver utbildning och viss kompetens
har för pedagogyrken cirka 35 procent av
de sökande haft efterfrågad kompetens,
inom vård och omsorg cirka 65 procent
samt inom socialt arbete cirka 31 procent.
Här syns en tydlig skillnad och minskning
mot tidigare år. Det är många arbetsgivare
som konkurrerar om sökande och mycket
handlar om att hitta rätt kanaler för att nå
sökande.

Personalrörlighet
Påverkan av personalrörlighet märks
alltmer i verksamheterna. Under året har
114 tillsvidareanställda medarbetare slutat
i kommunen, varav 48 medarbetare inom
barn- och utbildningsförvaltningen, 61
medarbetare inom socialförvaltningen och
fem medarbetare inom kommunstyrelsens
förvaltning. Av dessa var det 25 pensionsavgångar. Personalomsättningen var 18,4
procent vilket är en ökning i jämförelse
med 2016 (17,6 procent).
Alla avgångar har inte kunnat ersättas på
grund av att sökande med rätt kompetens
saknas, främst inom skolan och förskolan.
Under perioden har vi annonserat 140
tillsvidaretjänster och cirka 40

Pensionsprognos
Under 2018 är det 13 personer som blir 65
år, under 2019 är det 16 personer och
under 2020 är det 14 personer. Vi har även
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ett antal medarbetare som fortsatt arbeta
efter 65 år samt de som valt att sluta före
65 års ålder.

haft 6 eller flera sjukfrånvarodagar under
2017. Detta är en positiv ökning av
frisknärvaron från föregående år med två
procentenheter för alla ovan nämnda
kategorier.

Frisknärvaro tillsvidareanställda
32 procent (238 medarbetare under hela
året) av de tillsvidareanställda har inte haft
någon sjukfrånvaro under året. 54 procent
(398 medarbetare) har inte haft någon
sjukfrånvaro eller max 5 sjukfrånvarodagar
dagar. 46 procent (339 medarbetare) har
Åldersgrupp
0 - 29
30 - 49
50 år och äldre
Totalt
Kvinnor
Män

Sjukfrånvaro
Nedan redovisas den totala sjukfrånvaron
enligt den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen (sjukfrånvaro i procent av
total arbetad tid).

2015

2016

2017

4,7
4,8
10
6,4
5,7
4,6

7,7
7,9
10,9
7,9
7,4
5,1

4,6
8,0
12
7,4
7,2
5,2

Ett annat sätt att beskriva omfattningen av
sjukfrånvaron är att 55 personer har varit
borta varje dag i korttidssjukfrånvaro och
46 personer har varit borta varje dag i
långtidssjukfrånvaro.

•
•

Arbetsskador och tillbud
Totalt rapporterades 49 arbetsskador och
102 tillbud för medarbetare i kommunen.
Övervägande del av både arbetsskador och
tillbud är orsakade av händelser med
våldsamma och utagerande brukare.

•

trakasserier – eller repressalier eller
andra hinder för enskildas lika
rättigheter och möjligheter
analysera orsakerna till de risker
och hinder som har upptäckts
åtgärda – genomföra åtgärder för
att förebygga diskriminering och
främja lika rättigheter och
möjligheter
följa upp och utvärdera arbetet

Arbetsgivare ska arbeta med aktiva
åtgärder på följande fem områden:
• arbetsförhållanden
• bestämmelser och praxis om löner
och andra anställningsvillkor
• rekrytering och befordran
• utbildning och övrig
kompetensutveckling
• möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Jämställdhet och likabehandling
Enligt Diskrimineringslagen ska
arbetsgivare från och med 2017 arbeta
främjande och förebyggande och med
aktiva åtgärder för att motverka
diskriminering och på andra sätt verka för
lika rättigheter och möjligheter. Detta
gäller samtliga diskrimineringsgrunder, det
vill säga inte bara utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i
fyra steg.
• undersöka om det finns risker för
diskriminering – inklusive
trakasserier och sexuella

Under 2017 har HR-avdelningen arbetat
fram ett förslag till riktlinjer och rutin för
hantering av kränkande särbehandling,
sexuella trakasserier och trakasserier som
har samband med diskrimineringsgrunderna. Samtliga chefer ska under 2018
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ta upp och tydliggöra riktlinjerna på
arbetsplatserna samt utifrån detta arbeta

med aktiva åtgärder.
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Verksamhetsberättelse
Kommunstyrelsen
”Kommunen ska, i samverkan med
Arbetsförmedlingen och näringslivet,
arbeta för att minska arbetslösheten de
närmaste två åren med två procent årligen
med december 2016 som bas”.

Årets viktigaste händelser
Styrande dokument som ändrats/antagits
2017:
- Grönstrukturplan för Kungsörs
kommun
- Ägardirektiv för år 2017 i bolagskoncernen
- Biblioteksplan 2016-2018
- Regler och taxa för uthyrning av
husvagnsplatser vid Oxgatan i
Kungsör
- Arbetsordning för kommunfullmäktige
- Arbetsordning för styrelse och
nämnder
- Kriskommunikationsplan för
Kungsörs kommun
- Regler för färdtjänst
- Nya bastaxor för tomter och mark i
Kungsörs kommun
- Kompetensförsörjningsplan för
Kungsörs kommun och bolagskoncernen 2017-2021
- Tillämpningsanvisningar till
Reglemente för intern kontroll
- Avgifter för socialtjänsten
- Regler för färdtjänst
- Ägardirektiv för 2018 i bolagskoncernen
- Taxa för Västra Mälardalens
Myndighetsförbund 2018
- Förbundsordning för Västra
Mälardalens Myndighetsförbund
- Riktlinjer för kultur- och
idrottstipendier i Kungsörs
kommun
- Förbundsordning för Västra
Mälardalens Kommunalförbund
- Taxor och avgifter inom kultur- och
fritidsområdet
- Kommunstyrelsens
delegationsordning

De ekonomiska ramarna för 2017 har
minskats för kommunstyrelsen, barn- och
utbildningsnämnden och socialnämnden.
Köping, Arboga och Kungsörs kommuner
arbetar för utökad samverkan. Ett antal
prioriterade områden har tagits fram.
Kommunerna ansöker om att få vara
försöksområde och få dispens från viss
lagstiftning för att underlätta samverkan.
Kommunfullmäktige har ändrat ett tidigare
beslut kring det fortsatta planeringsarbetet
för F-3 skolornas och förskolans
organisation. Haga- och Västerskolorna
ska vara F-3 skolor utan förskoleavdelningar. Inriktningen för förskolan ska
vara att nuvarande Västergårdarnas och
Kungsladugårdens förskolor ersätts med
annat alternativ.
Verksamhetsområdet för kommunalt vatten
och avlopp i Kungs-Barkaröområdet har
utökats norrut till Överby.
Kommunfullmäktige har beslutat att
kommunen ska köpa fastigheten Skillinge
2:289. Avsikten är att ett antal industritomter ska styckas av när en reviderad
detaljplan för området är klar.
Kommunen har ingått en samverkansöverenskommelse med Polisen och
förlängt medborgarlöften efter genomförd
medborgardialog.
Det byggdes en ny skola som var klar till
årsskiftet och äldreboendet på Södergården
byggdes ut. Södergården var färdigutbyggd
i etapp I strax efter årsskiftet.

Kommunfullmäktige har beslutat tillföra
ett femte kommunmål för 2017 och
resterande mandatperiod. Målet är
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Centrumutvecklingen etapp I är påbörjad
med start i Valskog, hela etappen ska vara
genomförd till årsskiftet 2018/2019.

Kommunen har anslutit sig till Inera AB
och förvärvat aktier i bolaget samt antagit
aktieägaravtal.

Arbetet med detaljplaner för bostäder och
industri fortgår.

Kultur- och fritidspolitiska programmet
2014-2017 har utvärderats och en ny
parlamentarisk styrgrupp för arbete med
program 2018-2021 har tillsatts.

Kommunstyrelsen har antagit en
handlingsplan för arbetet med
våldsbejakande extremism i Kungsörs
kommun under 2017.

Detaljplaneprocessen i kommunen har
beskrivits och antagits.

Beslut har fattats om att överlämna
följande frågor från Västra Mälardalens
Kommunalförbund till Vafab Miljö
Kommunalförbund:
- Kundservice, fakturering,
information och administration av
kommunens renhållningsabonnemang och renhållningstaxa
- Upprättande av renhållningstaxa,
renhållningsordning och avfallsplan

Ny hantering av kommunens stiftelser har
införts, bland annat en avgift på 2 000
kronor per år och fond/stiftelse från och
med den 31 december 2017
Kommunstyrelsen har godkänt ett förslag
till Strategi för myndighetssamverkan om
mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer.
Kommunstyrelsen har godkänt avtal med
Trafikverket om övertagande av
väghållaransvar för del av Kungsgatan.

Detaljplan för Tegeludden 6-8 har ändrats
och kommunstyrelsen har avsatt 2,3
miljoner kronor till sanering av mark på
Västra Tegeludden 3-8.

Framtidsperspektiv
För att göra Kungsör mer attraktivt att bo
och verka i arbetar kommunen med att ta
fram detaljplaner för nya lägenheter i
hamnområdet. En vision har tagits fram
som pekar ut fem områden som ska
detaljplaneläggas. Läget är centralt nära
Mälaren, centrum och järnvägsstationen.

Kommunstyrelen har godkänt en
investering i utrustning av krisledningslokaler. Bidrag till detta söks från
Myndigheten för Samhällsskydd och
beredskap.
Kommunledningen har fått mandat att
arbeta vidare med frågan om hundlekgård.
Inriktningen är att detta ordnas i anslutning
till Runevallen.

Järnvägsstationen ska också bli
resecentrum och stomlinjebussarna
kommer under 2018 att sluta trafikera
busstationen och istället trafikera
resecentrum. Området behöver anpassas
för den nya trafikeringen. Kungsör
kommer att få ett modernt resecentrum
med en bytespunkt för alla busslinjer
tillsammans med tågtrafiken.

Kommunstyrelsen har antagit Regional
digital agenda – där målsättningen är ”Ett
Västmanland där tillgängliga digitala
tjänster möjliggör ett enklare liv för alla på
lika villkor”. Nästa steg är att ta fram en
regional handlingsplan.

Tillsammans med socialnämnden har vi
påbörjat arbetet med hur äldreomsorgen
ska se ut i Kungsör de kommande tio til
femton åren.

Kommunfullmäktige har beslutat minska
antalet mandat i kommunfullmäktige den
kommande mandatperioden från 39 till 31.
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Fullmäktige har antagit ett mål om att vi
ska sänka arbetslösheten vilket gjort att vi
tagit fram en handlingsplan för hur vi ska
jobba med att lyckas nå fullmäktiges mål.

•

Personal
Kommunstyrelsens förvaltning har 32
tillsvidareanställda medarbetare.
Könsfördelningen är 69 procent kvinnor
(22) och 31 procent män (10). Tre personer
arbetar deltid varav två kvinnor och en
man. Medelåldern är 49,0 år; 46 år för
kvinnor och 52 år för män.

•

•
•

bestämmelser och praxis om löner
och andra anställningsvillkor
rekrytering och befordran
utbildning och övrig
kompetensutveckling
möjligheter att förena
förvärvsarbete och föräldraskap.

Under 2017 har HR-avdelningen arbetat
fram ett förslag till Riktlinjer och rutin i
händelse av förekomst av kränkningar,
trakasserier och sexuella trakasserier.
Samtliga chefer ska under 2018 ta upp och
tydliggöra riktlinjerna på arbetsplatserna
samt utifrån detta arbeta med aktiva
åtgärder.
För åtgärder inom övriga områden sker ett
kontinuerligt arbete från HR-avdelningen
med att bevaka att inte diskriminering
förekommer när det gäller arbetsförhållanden, löner och anställningsvillkor, rekrytering, befordran, utbildning
samt möjligheter att förena arbete och
föräldraskap. Vissa frågor följs upp i
samband med medarbetarenkäten.

Den totala sjukfrånvaron för 2017 var 1,4
procent varav 1,6 procent för kvinnor och
0,7 procent för män. Det innebär en
sänkning från totalen 2016 (3,5 procent).
En arbetsskada har rapporterats för 2017.
Jämställdhetsarbete
Enligt Diskrimineringslagen ska
arbetsgivare från och med 2017 arbeta
främjande och förebyggande och med
aktiva åtgärder för att motverka
diskriminering och på andra sätt verka för
lika rättigheter och möjligheter. Detta
gäller samtliga diskrimineringsgrunder, det
vill säga inte bara utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Arbetet med aktiva åtgärder ska bedrivas i
fyra steg:
• undersöka om det finns risker för
diskriminering – inklusive
trakasserier och sexuella
trakasserier – eller repressalier eller
andra hinder för enskildas lika
rättigheter och möjligheter
• analysera orsakerna till de risker
och hinder som har upptäckts
• åtgärda – genomföra åtgärder för
att förebygga diskriminering och
främja lika rättigheter och
möjligheter
• följa upp och utvärdera arbetet

Miljöarbete
Biblioteket arbetar ständigt med
återvinning av returpapper, lampor,
tonerkassetter och övrig elektronik. I
elljusspåren har belysningen bytts ut till
LED-belysning under 2017.
Kommunen ingår i projektet Fossilfria och
energieffektiva transporter i Östra
Mellansverige (FETÖM) tillsammans med
ett antal andra kommuner. Ett arbete med
att byta ut fordonsparken har påbörjats.
Kommunen beviljades LONA-bidrag
(bidrag för Lokala Naturvårdsprojekt) för
ett projekt som avser groddjursinventering.
Tillsammans med Eskilstuna kommun och
Västerås stad har kommunen genomfört ett
lyckosamt LONA-projekt som syftar till att
bekämpa förekomsten av vattenväxten
sjögull i Mälaren och till viss del Arbogaån.

Arbetsgivare ska arbeta med aktiva
åtgärder på följande fem områden:
• arbetsförhållanden

31

•

En Världsmiljöveckan genomfördes med
skiftande aktiviteter under veckan så som
exempelvis vandring längs Runnabäcken,
Skogsbad och Qigong vid Stengärdet och
skräpplockaraktiviteter för förskolor och
skolor.

Rätt lön utbetalas till rätt person
samt att avdrag görs vid frånvaro

Sammanfattningsvis inventeras bisysslor i
hög grad. Riskbedömningar inför
förändringar görs om det finns behov.
Knappt hälften av cheferna har här svarat
att det inte förekommit förändringar. Cirka
hälften av cheferna har svarat att
handlingsplaner enligt arbetsmiljölagen
finns. Knappt 60 procent uppger att
kommunens handlingsplan för hot och våld
är känd och tillämpas vid behov. Knappt
hälften av cheferna har svarat att man
dessutom har egna rutiner för detta. Det
bör tilläggas att det under året tillkommit
åtta nya chefer där alla ännu inte genomfört det som efterfrågas.
Respektive chef ska löpande följa upp att
rätt lön utbetalas och rapportera avvikelser
med hjälp av det rapportverktyg som nu
finns. Under året har HR-avdelningen fått
en avvikelse. Det kan finnas brister i
rapporteringen.

Under 2017 har pappersutskick av kallelser
till sammanträden, ersatts av digital
hantering av kallelser och handlingar till
förtroendevalda inom kommunen.
Internkontrollplan
HR-avdelningen har enskilt och
tillsammans med KAK-kommunerna och
Västra Mälardalens kommunalförbund
arbetat med olika åtgärder för att
säkerställa lönehanteringen utifrån
revisionens granskning som gjordes
hösten 2016. Bland annat hölls genomgångar av lönehanteringsprocessen med
samtliga chefer tillsammans med lönekontoret, ekonomienheten tog fram ett
rapportpaket för att alla chefer enkelt ska
kunna kontrollera löner som utbetalas, nya
mer kvalitetssäkra anställningsavtal håller
på att tas fram.

Kungsör har under året också skaffat en
programvara som känner av om
betalningar går till svartlistade
leverantörer, misstänkta bluffakturor,
företag som ligger i farozonen för konkurs
och stora utbetalningar i största allmänhet.
Kungsör med bolag skaffade programvaran
först i KAK som ett test på vad programvaran, Inyett, kan prestera. Övriga
kommuner och förbund kommer att skaffa
samma programvara om den håller vad den
lovar.

I internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2017 ingick att kontrollera om:
• Inventering av bisysslor hos
medarbetare görs
• Riskbedömningar inför
förändringar görs och att
handlingsplaner finns enligt
arbetsmiljölagstiftningen
• Handlingsplaner och rutiner för hot
och våld finns och om de är kända
och tillämpas vid behov
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Ekonomi
Nämnd/förvaltning
(redovisning i tkr)

2016
Utfall

Utfall

2017
Budget

Avvik

Differens
2017-2016

Nämnd- och styrelseverksamhet
Stöd till politiska partier
Revision
Övrig politisk verksamhet
Delsumma politisk verksamhet

3 558
409
622
973
5 561

3 242
409
564
1 115
5 330

3 765
410
569
991
5 735

523
1
5
-124
405

-8,9 %
0,0 %
-9,3 %
14,6 %
-3,6 %

Fysisk och teknisk planering
Näringslivsfrämjande åtgärder
Turistverksamhet
Gator, vägar
Parker
Miljö- och hälsoskydd
Räddningstjänst
Delsumma infrastruktur o
skydd

1 810
3 298
264
9 370
2 224
3 037
5 812

1 660
3 166
176
9 225
2 240
3 058
5 906

2 236
3 575
297
9 250
2 181
3 162
5 820

576
409
121
25
-59
104
-86

-8,3 %
-4,0 %
-33,1 %
-1,5 %
0,7 %
0,7 %
1,6 %

25 815

25 432

26 521

1 089

-1,5 %

1 450
300
957
4 456
11 143
18 307

1 584
300
882
4 582
10 638
17 986

1 572
300
925
4 611
10 711
18 119

-12
0
43
29
73
133

9,2 %
0,0 %
-7,9 %
2,8 %
-4,5 %
-1,8 %

1 603

1 664

1 804

140

3,8 %

Gemensam verksamhet

17 166

17 278

18 021

743

0,7 %

Kommunstyrelsens förvaltning

68 453

67 690

70 200

2 510

-1,1 %

Allmän fritidsverksamhet
Stöd till studieorganisationer
Allmän kulturverksamhet
Bibliotek
Anläggningar
Delsumma kultur- och fritid
Kommunikationer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar
en positiv budgetavvikelse på 2 510 tusen
kronor.

Det finns en rejäl budget till kostnader för
planering efter att Översiktsplanearbetet
avtagit, överskott redovisas med 600 tusen
kronor trots ett omfattande arbete med
detaljplaner.

Förbrukningskostnader och arvoden inom
kommunstyrelsen är cirka 500 tusen kronor
lägre än budget på grund av färre möten än
budgeterat. Kostnader för Överförmyndare
ökar igen och överskrider budget med
drygt 100 tusen kronor. Kostnaderna har på
ett år ökat med 15 procent.

Näringsliv redovisar ett överskott på 400
tusen kronor beroende på att en tjänst varit
vakant en del av året.
De gemensamma verksamheterna
redovisar överskott främst beroende på att
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tjänster inte varit besatta. Ekonomienheten
har inte satt in vikarie för en barnledighet
(200 tusen kronor) och kansliet har haft en
vakant tjänst en del av året (300 tusen
kronor). Vissa kostnader för förbrukning

har också blivit lägre. Det skickas inte så
mycket papperspost längre så
portokostnader och kopieringskostnader är
lägre än budgeterat (100 tusen kronor,
vaktmästeri).

Lite statistik
2013

2014

2015

2016

2017

691
159
-

910
278
-

870
247
-

913
201
95

929
186
95

2 509

2 970

2 793

3 547

3 754

312
51
576

576
54
610

496
62
781

458
146
59
1 003

423
181
55
842

Antal leverantörsfakturor kommunen
Antal leverantörsfakturor KKTAB
Antal leverantörsfakturor KVAB
Antal kundfakturor kommunen
Antal kundfakturor KKTAB
Antal kundfakturor KVAB

9 596
5 931
9 671
12 852
-

10 856
6 573
9 587
12 559
-

11 792
6 328
9 658
12 817
-

13 016
5 568
999
10 039
629
12 539

14 910
5 506
645
10 934
536
12 769

Mediautlåning
Lån per invånare
Mediabestånd
Antal besök bibliotek
Biblioteksbesök/dag
Barnprogram
Bokprat/visningar
Utställningar
Föreläsningar

55 700
6,9
48 800
61 540
220
7
12
13
13

50 539
6,2
49 658
60 601
215
15
19
11
16

43 500
5,2
50 087
53 500
250
18
18
13
33

44 116
5,3
47 318
61 680
230
24
34
16
45

38 485
4,5

Besök badhus
Deltagare i simskola
Uthyrda timmar sporthall
Uthyrda timmar ishall
Uthyrningstillfällen Kung Karls matsal
Uthyrningstillfällen Björskogsskolan
Uthyrning badhuset

14 021
100
6 500
1 222

14 600
82
6 450
1 183

12 000
86
6 500
1 159

11 720
125
7 560
1 030

11 462
151
7 600
1 228
39
14
38

Antal registrerade ärenden kommunen
Antal registrerade ärenden KKTAB
Antal registrerade ärenden KVAB
Antal registrerade handlingar
kommunen
Antal registrerade handlingar KKTAB
Antal registrerade ärenden KVAB
Antal politiska sammanträden
Protokollförda paragrafer
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68 235
242
26
25
16
48

Barn- och utbildningsnämnden
lekfull mattetävling för alla grundskoleelever i årskurserna 1-4. Klassen kom på
4:e plats av 1 236 tävlande klasser i
Sverige.

Årets viktigaste händelser
De absolut viktigaste händelserna under
2017 för barn- och utbildningsförvaltningen och dess grundskoleenheter
är förstås den stora organisationsförändringen med efterföljande inflyttning
i den nybyggda fina skolan.
Organisationsförändringen innebär att
Hagaskolan och Västerskolan nu är två F-3
skolor med tillhörande fritidshem och
Björskogsskolan är en F-6 skola, också
med tillhörande fritidshem. Den nya skolan
består av två skolenheter; Kung karl 46
med åk 4-6 och fritidsverksamhet samt
Kung Karl 79 med åk 7-9.

Hagaskolan
Hela skolan deltog i aktiviteter på skolan
på fritidshemmens dag. Alla elever och
personal arbetade bland annat med
värdegrundsövningar vid ett antal stationer.
Lärare från årskurs 1-3 på Hagskolan och
Västerskolan gick tillsammans igenom de
nationella proven. En lyckad kompetensutveckling och en början till ett djupare
samarbete.
Kommunens alla grundskolor deltog i
aktiviteten Mattecirkus där alla klasser fick
två pass var med Gycklargruppen Trix och
fick på så sätt skapa en gemensam
referensram och dela en erfarenhet.
Mattecirkusen var väl anpassad efter varje
åldersgrupp.
Från höstterminen 2017 har Hagaskolan
anställt en musikpedagog för musik i de
lägre åldrarna i årskurs F-3. Man satsar på
mer musik (60 min istället för 40 min) och
ser med spänning fram mot vad det kan ge
i form av olika framträdanden och shower
men framförallt hur musiken enligt
forskningen kan stimulera annan inlärning
och ge ett ökat arbetsminne hos de som
utövar musik.
En lektion i veckan har alla klasser
matematik med två lärare. Målet med
insatsen är att öka resultaten i matematik
samt att ge lärarna möjlighet att diskutera
bedömningar med varandra och även
utveckla sin undervisning.

Förskolan
En ny förskola, ”Smultrongården”,
öppnades i januari vilket bidragit till att
förskolan kunnat erbjuda förskoleplats
inom garantitiden.
Vi har rekryterat erfarna och kunniga
förskollärare och en ny specialpedagog.
Vi har erhållit statsbidrag för minskade
barngrupper och skapande förskola.
Måluppfyllelsen har ökat genom ett
systematiskt kvalitetsarbete, att
förskoleavdelningarnas barn delas in i
mindre grupper under en längre tid av
dagen och att fler av förskolans personal
vidareutbildat sig via universitet och
högskolor.
Förskoleenheten har deltagit vid
marknadsförings- och rekryteringsmässor
på bland annat universitet och högskola.
Kinnekulle förskola firade 40-årsjubileum i
september.
Björskogsskolan
För att säkerställa kvaliteten av undervisningen har skolan under vårterminen
tagit hjälp av verktyget BRUK som
Skolverket erbjuder. BRUK fungerar bra
för att jämföra egna resultat över tid för att
få syn på den egna utvecklingen och
nödvändiga utvecklingsområden.
Eleverna i årskurs 2 har under vårterminen
varit med i Mattematchen, som är en

Västerskolan
Enheten har under hösten haft en tillfälligt
förordnad rektor under tiden då
nyrekrytering skett.
Arbete med ASL, Att Skriva sig till
Läsning, pågår på skolan.
Ett trygghetsteam har skapats på skolan.
Pedagogerna upplever en stor trygghet i att
det finns ett team att ta hjälp av vid behov
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men de behöver ha mer tid för att
organisera sig och utvecklas vidare.

Två lyckade nyrekryteringar av
skolkuratorer har genomförts under året
och den ena tjänsten tillträddes i början på
höstterminen och den andra har nu tillträtt i
början på januari 2018.
Enheten har även under denna sommar haft
extra öppet på fritidsgårdarna. Enheten har
haft öppet tre kvällar per vecka under tre
veckor och genomfört flera dagaktiviteter.
Detta har varit möjligt genom beviljade
externa medel för sommarlovsaktiviteter
och genom vissa interna omprioriteringar.
På kommunens två fritidsgårdar sker ett
framgångsrikt integrationsarbete regelbundet, både under det vanliga kvällsöppet
och under sommaraktiviteterna.
Genom ett samarbete med biblioteket
uppräder musikskolans elever regelbundet
där.
Rekrytering av skolsköterska och
skolläkare till enheten VIVA som en del av
deras uppbyggnad av sitt elevhälsoteam.

Kung Karls skola 46 och Kung Karls
skola 79
Omorganisationen av Kung Karls skola
från en 6-9 skola till en gemensam 4-6 och
7-9 skola har under året medfört ett stort
engagemang från berörd personal och
flytten till nya skolan om möjligt ett ännu
större engagemang.
Skolan rekryterade en ny rektor till
höstterminen för årskurs 4-6 samt under
höstterminen en ny rektor för årskurs 7-9.
Höstens viktigaste händelse för Kung Karl
46 är att årskurs 4-6 bildat en ny
organisation. Fyra klasser (två årskurs 4
och två årskurs 5) från Västerskolan, tre
klasser (två årskurs 4 och en årskurs 5)
från Hagaskolan har tillsammans med fyra
klasser i årskurs 6 bildat den nya
organisationen.
No Hate-projektet som omfattade skolans
alla klasser i årskurs 6-9, initierat av
skolans trygghetsråd, genomfördes under
våren. Projektets syfte var att förebygga
näthat.
Bra resultat i årskurs 9 vårterminen 2017
beträffande behörighet till gymnasiet.

Måltidsenheten
Planeringen för den efterlängtade flytten
till det nya köket på den nybyggda skolan
har varit den största händelsen under året.
Verksamheten har tidigt under året skapat
nya rutiner för samarbete när köken slås
samman.
Rekrytering av ny kökschef har skett i
samband med pensionering av annan
måltidspersonal.
Kökschefen har också sett över recepten
för att se över kostnader och jobba med
hållbara måltider såsom till exempel:

VIVA
Regional yrkesvuxenutbildning, samverkan
Västra Mälardalen (Köping, Kungsör och
Arboga)och barnskötarutbildning.
Det har skett fortsatt bemötandearbete och
personalgruppen har ökat.
Det har fortsatt varit ett högt antal elever
på SFI, svenskundervisning för invandrare.
Snittantalet elever på SFI är för 2017 132
elever och på IM 70 elever.
Våren och delar av hösten har gått åt för att
rekrytera behörig personal.
Nya regler för uppskrivning av ålder har
påverkat både elever och medarbetare på
ett negativt sätt.

•
•
•
•

Öka andelen ekologiska livsmedel.
Öka andelen säsongsanpassade
livsmedel.
Öka andelen vegetabilier och
minska andelen kött.
Minska mängden matsvinn.

Enheten har under hösten planerat för att
kunna servera mat på Västerskolan genom
en tillfällig renovering av mottagningsköket.
Framgångsrik rekrytering av två nya
kockar efter att de tidigare gått i pension.

Skolgemensamma verksamheter
En lyckad nyrekrytering av skolsköterska
har genomförts och tjänsten tillträddes i
slutet på februari.
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kommer att finnas kvar under flera år
framåt. Det kommunövergripande arbetet
med att ta fram en gemensam integrationsplan pågår tillsammans med övriga
verksamheter inom Kungsörs kommun.

Framtidsperspektiv
Lokaler och organisation
I och med starten av innevarande läsår
ändrades grundskolans organisation till
indelningen förskoleklass - årskurs3,
årskurs 4-6 och årskurs 7-9.
Planerna för vuxenutbildningen och
gymnasiets framtid på Ulvesundsområdet
börjar också ta form. Det som återstår är en
långsiktigt hållbar lösning för förskolans
lokalförsörjning.

Trivsel, trygghet och kunskaper
Det övergripande målet från kommunfullmäktige handlar om trivsel, trygghet
och kunskaper. Det är de mest centrala
delarna i skolans uppdrag. När de fysiska
förutsättningarna nu inom kort har
förbättrats och den flyttprocessen är
avklarad kommer allt fokus att läggas på
att detta.

Personal
Kungsörs skolor och förskolor har en
mycket hög andel kompetent och utbildad
personal, men det är tydligt att det blir allt
svårare att rekrytera behörig personal och
med flera pensionsavgångar på väg så kan
det bli svårigheter att hitta ersättare.
Förutom lön kommer arbetsmiljö och
utvecklingsmöjligheter att vara viktiga
argument vid rekryteringarna.

Personal
Den viktigaste faktorn för en framgångsrik
verksamhet och för att få bra resultat är
personalen. Under året var sjukfrånvaron i
snitt 5,7 procent, under 2016 var sjukfrånvaron 6,0 procent.
Inom de närmaste fem åren beräknas 28
personer gå i pension. De personalgrupper
som främst berörs är:
Lärare grundskola, förskollärare,
speciallärare, barnskötare, måltidspersonal
och SFI-lärare.

Migration och integration
Det har under våren 2017 inte varit samma
ökning av antalet nyanlända som under de
senaste två åren. Det krävs dock
fortfarande stora insatser inom både
grundskola och gymnasiet, det behovet

Personalens åldersfördelning, barn- och utbildningsförvaltningen.

Åldersfördelning inom barn- och
utbildningsförvaltningen
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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Kvalitet, miljö, jämställdhet
som kostnader i kronor per betygspoäng
jämfört med länet och närliggande stora
kommuner.

Kvalitet
Kungsör har låga kostnader för
grundskolan i kommunen, här beräknat
Kostnader i kronor per betygspoäng

Kronor per betygspoäng
700
600
500
400
300
200
100
0

Ur KKIK-mätningen 2017

Även om man tittar på kostnaderna i
förhållande till andel elever som nått målen
så har Kungsör låga kostnader. Här jämfört

med andra närliggande
pendlingskommuner (kommungruppen
som Kungsör tillhör).

Kostnader i förhållande till andel elever (procent) som uppnått målen jämfört med
andra pendlingskommuner i länet

Ur KKIK-mätningen 2017

De låga kostnaderna för grundskolan har
sett likadana ut under flera år och också
beskrivits i tidigare årsbokslut.

beslutad för att på bästa sätt kunna undvika
gifter i förskolan och grundskolan.
Förskolan har aktivt jobbat med planen och
alla förskolor har en handlingsplan.

Miljö
En gemensam handlingsplan, ”En giftfri
skola och förskola”, är upparbetad och

På Hagaskolan gick man under hösten
2017 igenom verksamhetens miljöplan.
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Man hade även under terminen en hälsoskyddstillsyn som gick bra men som också
påpekade vissa saker man bör tänka på
som till exempel. att sortera bort trasiga
leksaker och gå igenom vad som kan vara
giftigt, som till exempel gamla
utklädningskläder och gamla leksaker i
olika icke godkända plastmaterial.
Skolans plan är att succesivt byta ut och
ersätta med bättre material allteftersom.

På Hagaskolan har eleverna i årskurs 2 och
3 jobbat med drama genom Skapande
skola. Eleverna har arbetat normkritiskt
med olika övningar och moment och haft
samtal om olika könsroller och hur de vill
bli bemötta. I många av grupperna blev det
intressanta diskussioner kring personligt
utrymme och vad man får göra och inte
göra, samt hur man kan göra om man står
vid sidan av och ser.

Björskogsskolan arbetar för att få ”Grön
Flagg”. Grön Flagg är en miljöcertifiering
som skolor kan få och som stiftelsen ”Håll
Sverige rent” står bakom.

I Björskogsskolans lokala arbetsplan för
läsåret 2017-2018 är det inskrivet att
personalen på skolan bör vid inköp och
användande av läromedel granska dessa
utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Eleverna ska tillsammans med lärare ha
möjlighet att diskutera hur läromedlet
framställer könsroller utifrån ett
jämställdhetsperspektiv.

Miljöarbetet inom grundskolan är
integrerat i skolans verksamheter och ingår
som en viktig och naturlig del i
grundskolans olika ämnen.

Jämställdhetsarbetet inom grundskolan är
också integrerat i skolornas verksamheter
och ingår som en viktig och naturlig del i
de olika ämnena liksom i likabehandlingsarbetet.
Pojkars och flickors resultat analyseras
bland annat utifrån könstillhörighet.
Måluppfyllelse, resultat på de nationella
proven och samtliga betygsuppföljningar
redovisas både totalt och könsuppdelat.
Vid de årligen genomförda elevenkäterna
särredovisas pojkarnas och flickornas
upplevelser.

Jämställdhet
Jämställdhetsarbetet inom förskolan ingår i
utvecklingsområdet ”Normer, värden och
inflytande”. Förskolornas gemensamma
resultat i Skolverkets skattningsverktyg
BRUK visar att måluppfyllelsen generellt
har ökat med 21 procent sedan förra året
när det gäller detta utvecklingsområde.
Totalt är nu områdets 80 målkriterier helt
uppfyllda till 84 procent.
De viktigaste åtgärderna som förskolan
gjort är
• Att vara uppmärksamma på och ha
återkommande diskussioner om hur
förskolans miljö och innehåll ger
flickor och pojkar samma
möjligheter att utveckla förmågor
och intressen utan att begränsas av
stereotypa könsroller.
• Ge utrymme för barnens intressen
men samtidigt medvetet motverka
traditionella könsmönster genom att
visa på alternativ och inspirera till
nya upptäckter.

Fritidsgården har under flera år haft målet
att fler flickor ska besöka någon av våra
fritidsgårdar. Det har varit ett arbete som
personalen jobbat hårt med under flera år
och nu ser vi att antalet flickor succesivt
blivit fler på fritidsgården i Kungsör och då
framförallt under hösten 2017. Vid den
årligen genomförda fritidsgårdenkäten var
det till och med fler flickor på fritidsgårdarna än pojkar, 58 procent mot 42
procent.
Målet att ytterligare öka andelen flickor
kvarstår även för 2018.

I förskolornas bokanalyser har det
framkommit att kommunens förskolor har
ett utbud av böcker som motverkar
traditionella könsmönster.
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VIVA arbetar med jämställdhetsintegrering
genom att kvinnor och män har samma
rättigheter när det gäller att söka
utbildningar inom vuxenutbildningen. På
vuxenutbildningen arbetar elever och
medarbetare för att alla ska behandlas lika.
Hur man arbetar med detta finns nedskrivet
i vuxenutbildningen i Kungsörs
likabehandlingsplan.
Under 2017 har man även jobbat fram en
egen likabehandlingsplan för Kungsörs
gymnasium, IM. Planen innehåller
definitioner av olika begrepp, kartläggning
av riskområden, förebyggande arbete,
rutiner och dokumentation, förankring,
utvärdering och uppföljning. Var femte
vecka tar man emot nya elever och då tar
man upp likabehandlingsplanen.

Internkontrollplan
Barn- och utbildningsnämndens
internkontrollplan har följts upp.
Registerutdrag från belastningsregister
vid anställning inom förskolan,
förskoleklassen, fritidshemmet,
grundskolan och grundsärskolan. Vid ett
par tillfällen har anställningsavtal skrivits
utan att datum för kontroll av utdrag ur
belastningsregistret noterats.
Delegering, ingen avvikelse finns att
rapportera
Styrdokument fattade av barn- och
utbildningsnämnden. Ingen avvikelse
finns att rapportera.
Förskola, Förskoleklass, Grundskola,
Fritidshem och
Vuxenutbildning/Gymnasium. Kontroll
av att inkomna anmälningar av kränkande
behandling har rapporterats skyndsamt har
genomförts. Av de anmälningar som har
rapporterats under 2017 har 32 procent
rapporterats till huvudmannen samma dag
som händelsen har inträffat, 18 procent har
rapporterats dagen efter, 10 procent efter
två dagar och 2 procent efter tre dagar. 6
procent har rapporterats efter fyra dagar, 3
procent efter fem arbetsdagar och 23
procent efter 6 eller fler dagar.
Arbetsmiljö. Ingen avvikelse finns att
rapportera
Elevers frånvaro i grundskolan. Ingen
avvikelse finns att rapportera
Rätt nivå på interkommunala
ersättningar till externa enheter. Ingen
avvikelse finns att rapportera.

SFI, vuxenutbildningen och samhällsorienteringen har ett stort ansvar när det
gäller att informera och undervisa de
nyanlända eleverna kring vilka lagar och
regler som gäller i Sverige och detta är
något som finns med på samtliga nivåer
inom vuxenutbildningen. När enheten
söker ny personal är vi noga med att
betona att vi ser mångfald som en styrka
och välkomnar därför sökanden med olika
bakgrund.
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Ekonomi
Verksamhet
(redovisning i tusen
kronor)
Politisk verksamhet

2016
Utfall

2017
Utfall

Budget

Differens
Avvik

2017-2016

544

745

919

174

37,0 %

Musikskola
Fritidsverksamhet
Förskola
Familjedaghem
Öppen fritidsverksamhet
Fritidshem

943
2 005
43 648
765
879
5 546

1 054
2 144
45 037
736
1 083
4 944

1 018
2 257
44 760
1 042
1 050
4 955

-36
113
-277
306
-33
11

11,8 %
6,9 %
3,2 %
-3,7 %
23,2 %
-10,9 %

Förskoleklass
Grundskola
Grundsärskola

3 544
80 814
5 489

4 462
88 433
9 255

4 358
86 384
5 953

-104
-2 049
-3 302

25,9 %
9,4 %
68,6 %

Gymnasieutbildning
Gymnasiesärskola

35 240
1 091

33 488
450

40 469
710

6 981
260

-5,0 %
-58,7 %

Grundvux
Komvux
Särvux
Svenska för invandrare
Uppdragsutbildning

900
3 158
80
625
12

882
4 374
88
120
6

1 064
4 205
100
136
10

182
-169
12
16
4

-2,0 %
38,5 %t
10,3 %
-80,9 %
-50,0 %

Mistelns kök

2 868

2 860

2 862

2

-0,3 %

Förvaltningsledning

3 804

4 130

5 199

1 069

8,6 %

191 955

204 291

207 451

3 160

6,4 %

Barn- och utbildning

Barn- och utbildningsförvaltningen
redovisar en positiv budgetavvikelse på
3 160 tusen kronor för 2017.
Grundskolan redovisar underskott på 2
miljoner kronor. Grundskolan har haft
ökade lönekostnader (1,8 miljoner kronor),
kostnader för flytt (1 miljon kronor), ökade
kostnader för livsmedel (0,8 miljoner
kronor) och ökat behov av stöd (0,4
miljoner kronor) utöver budget.

Grundsärskolan har en kraftig ökning av
antal elever och redovisar ett minus på 3,3
miljoner kronor. Detta minus kommer att
öka under 2018.
Gymnasiet redovisar en positiv budgetavvikelse på 7 miljoner kronor. Den
positiva avvikelsen beror på lågt
budgeterade statsbidrag (4,5 miljoner
kronor) och färre elever i gymnasiet och
därmed sänkta kostnader gentemot andra
kommuner (2,5 miljoner kronor).
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Förvaltningsledningen redovisar en positiv
avvikelse beroende på att inköpen till den
nya skolan kom senare än planerat så
avskrivningar inte startade under 2017.
Jämfört med 2016 har kostnaderna ökat
med 12 miljoner kronor eller 6,4 procent.
Den huvudsakliga ökningen är personalkostnader, 17 miljoner kronor eller 13
procent. Skolmåltiderna (1,7 miljoner
kronor) har en utökad verksamhet.

Förskolan (2,6 miljoner kronor) har en
nyöppnad avdelning och fler barn på flera
enheter. Gymnasiet (1,3 miljoner kronor)
är en ny verksamhet. Den största ökningen
av personalkostnader finns inom
grundskolan som ökat 16 procent på ett år
(9,6 miljoner kronor). En del av ökningen
är statsbidragsfinansierad.

Nyckeltal, verksamhets- och produktionsmått
Statistik

2013

2014

2015

2016

2017

Antal barn i förskola 1-5 år
Antal barn 1-5 år i familjehem
Antal barn i privat familjehem
Antal barn i privat förskola/annan
kommun
Antal barn i förskoleklass

355
7
14

377
0
7

386
0
7

378
0
12

393
0
9

11

7

11

14

15

89

116

92

110

102

Antal barn åk 1-3
Antal barn åk 4-6
Antal barn åk 7-9
Summa grundskoleelever

255
272
228
755

259
267
250
776

272
280
280
832

292
289
280
861

309
281
292
882

28

32

26

26

25

72
293

53
299

47
298

37
355

18
378

296

299

310

285

309

49

61

Antal grundskoleelever i annan
kommun
Antal grundskoleelever i friskola
Antal inskrivna barn i fritidshem
Antal gymnasieelever köpta
platser
Antal gymnasieelever egna platser
(start 2016)
Antal skolmåltider grundskolan*
Nettokostnad per portion i
grundskolan

155 730

145 909

162 348

177 708

181 224

33,42

34,14

35,16

34,43

35,53

* = från 2014 har verksamheten börjat räkna antal ätande i grundskolan.
Uppgifter hämtade per 15 oktober respektive år.
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Socialnämnden
personer. I takt med att den äldre
befolkningen ökar kommer också antalet
personer med demenssjukdomar att öka.
Till följd av denna utveckling är det
angeläget att finna former för olika typer
av mellanboenden så som seniorbostäder,
trygghetsboenden och trapphusboenden
som kan tillgodose behoven utan att vara
så personalkrävande som våra nuvarande
boendeformer. Södergårdens utbyggnad
med 20 platser är välkommen men
ytterligare utbyggnad är nödvändig.

Årets viktigaste händelser
Förvaltningen har under 2017 bytt
verksamhetssystem, från Magna Cura till
VIVA. Det har varit ett tidskrävande arbete
för alla berörda.
Södergårdens utbyggnad med 20 platser
var färdig i början av 2018.
Under året upphörde verksamheten
korttidsvistelse utanför egna hemmet i
egen regi, för barn och ungdomar inom
LSS, lagen om stöd och service. Den
vakanta tjänsten som chef inom personlig
assistans tillsattes i augusti efter åtta
månaders vakans.

Personalförsörjningen är en annan viktig
framtidsfråga. Redan nu märker
verksamheterna att tillgången på personal
är begränsad och redan nästa år ses ett ökat
rekryteringsbehov på grund av flera
pensionsavgångar. Ser man dessutom till
den ökande andelen 80 år och äldre är det
än mer angeläget att staka ut en framtida
inriktning för hur verksamheten kan
utvecklas. Detta kan ske dels genom att
utveckla ett antal tjänster inom välfärdsteknologin likväl som att renodla undersköterskans uppdrag till en funktion som
kräver vårdutbildning och en funktion som
handhar omsorgsarbete och som inte
kräver samma utbildning. Ett annat sätt att
säkra bemanningen är genom vård och
omsorgs arbete med heltid som norm då
cirka 60 procent av de anställda arbetar
deltid.

IFO (individ- och familjeomsorg) för barn
och ungdom har slutfört deltagandet i
Innovationsguiden, barns delaktighet i
utredningsarbetet med fokus på
utredningsplanen. Verksamheten för
familjehem har tillsammans med en
konsult gått igenom och rättssäkrat alla
tidigare beslut, avtal och processer. IFO
har också bildat ett familjefridsteam.
Bemanningsproblemen inom IFO har
upphört.
Inflödet av ensamkommande barn har i
stort sett upphört. Migrationsverket tar
över ansvaret för flyktingar när de passerar
18-årsgränsen. Åldersuppskrivningar och
ungdomar som fyllt 18 år bidrar till att
antal ungdomar som kommunen ansvarar
för har minskat från 63 till nuvarande 40.
Förvaltningschef Pámela Strömberg
Ambros gick i pension under hösten. Till
ny förvaltningschef rekryterades Lena
Dibbern som tillträdde i januari 2018.

Förvaltningen kommer fortsätta att
kvalitetssäkra sina verksamheter ur ett
brukarperspektiv med god service och ett
gott bemötande. Socialförvaltningens nya
verksamhetssystem VIVA tillsammans
med BBIC – Barnens Behov I Centrum
och IBIC – Individens Behov I Centrum
kommer att säkra ärendeuppföljningar och
öka antalet rättssäkra beslut.

Framtidsperspektiv
Inför 2018 har förvaltningen fått i uppdrag
att arbeta fram en långsiktig plan för
framtida utveckling inom äldreomsorgen.
Att möta framtida utveckling inom
området är den största utmaningen inom
socialförvaltningens ansvarområde.
Befolkningen 80 år och äldre beräknas öka
från 474 personer till att 2026 bli 701

Individ- och familjeomsorgen, IFO,
kommer att öka servicen genom att erbjuda
en kunddator i receptionen där man kan
skriva ut nödvändiga handlingar som
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bifogas till ansökan om ekonomiskt
bistånd. Verksamheten fortsätter att
utveckla missbruksvården inom
öppenvården för att undvika kostsamma
placeringar. HVB verksamheterna (hem för
vård och boende) kommer att planeras om
utifrån rådande behov. Inom äldreomsorgen planeras för nyckelfri hemtjänst och
ett planeringssystem för att hitta den mest
effektiva planeringen av hemtjänstinsatser.

och delaktighet öka varje år med 2016
som basår – inte uppnått
Inom vård- och omsorg varierar resultatet
stort mellan de olika enheterna. IFO saknar
startvärde för att mäta delaktigheten. Inom
LSS har ett startvärde tagits fram genom
verksamheternas första brukarenkät.
Antal externa insatser och placeringar
ska minska med 2016 som basår –
uppnått

Måluppfyllelse, resultat och analys
I socialnämndens verksamheter ska den
enskildes upplevelser av trivsel, trygghet
Extern placering
Antal personer
Antal dygn
Kostnad

2016

41
6 260
15 827

20
3 380
9708

Minskning i procent
51
46
49

hamnar i ett långvarigt beroende av
socialtjänst – går inte att bedöma
Målet går inte att bedöma beroende av att
det inte definierats vad ett långvarigt
beroende av socialtjänstens insatser
innebär och därför finns inget
utgångsvärde att mäta resultat emot.

SN mål: Frisknärvaron i
socialnämndens verksamhet ska öka –
inte uppnått
Under 2016 var det 223 personer som hade
fem sjukdagar eller färre och under 2017 så
var det 172 personer som hade fem
sjukdagar eller färre. Detta visar att
frisknärvaron inte har ökat.

Kommunfullmäktigemål: Kommunen
ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att
minska arbetslösheten de närmaste två
åren med två procent årligen med
december 2016 som bas – målet uppnått
för alla grupper utom för målgruppen
öppet arbetslösa utan åtgärd

Sjukfrånvaron inom vård- och omsorg har
minskat med 1,63 procent under året och
på IFO har sjukfrånvaron minskat från 10,8
procent år 2016 till 4,49 procent under året.
SN mål: Socialtjänstens insatser
förebygger att barn och ungdomar
Öppet arbetslösa utan åtgärd
Arbetslösa i målgruppen utrikes
födda
Arbetslösa i målgruppen ungdomar
Arbetslösa i
arbetsmarknadsåtgärder

2017

2016
5,8 %
44,2 %

2017
4,3 %
41,9 %

Förändring
- 1,5 %
- 2,3 %

22,5%
6%

17,1 %
7%

-5,4 %
+1 %

Socialnämndens mål går inte att bedöma
vad gäller att minska utanförskap. Det som
kan mätas är det som ovan beskrivits om
hur arbetslösheten sjunkit.

SN mål: Socialnämndens verksamheter
motverkar utanförskap och arbetslöshet
– går inte att bedöma
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möjligheten till hemmaplansalternativ.
Alla nuvarande placeringar är därför
genomlysta och alla har en hemgångsplan.

Analys
Förvaltningen kan vid en sammanställning
av måluppfyllelsen se att flera av
nämndens mål inte definierats hur de ska
mätas och förvaltningen har inte alltid tagit
fram ett utgångsvärde att mäta emot. Vi
kan dock se att förvaltningen arbetar med
flera insatser som vi bedömer leder till att
verksamheterna rör sig i riktning mot de
målsättningar nämnden har för sin
verksamhet även om det inte alltid går att
verifiera med mätetal.
Förvaltningen kommer under början av
2018, i samverkan med nämnden, att
arbeta fram förslag på hur nämnden på ett
mer tydligt sätt kan styra förvaltningen
med sina målsättningar.

Förvaltningen ska förebygga att barn och
unga hamnar i ett långvarigt beroende av
socialtjänst. Förvaltningen bedömer att det
som avses är långa och kostsamma insatser
varför de aktiviteter som genomförts under
året varit inriktade på att finna hållbara och
kostnadseffektiva insatser på hemmaplan.
Genomlysning av alla uppdrag vid externt
köpta tjänster har gjorts och visade att
några barn och unga varit felplacerade
varför aktiviteter för att kunna ta hem
dessa pågår. Behovet av ett närmare
samarbete och delat ansvar för brukaren
både inom den egna förvaltningen och i
hela kommunen är påtagligt för att
möjliggöra hemmaplanslösningar.
Bostadsbrist är ett bekymmer inför vård på
hemmaplan och medför vårdplatskostnader.

Förvaltningen har vidtagit många
aktiviteter för att minska sjukfrånvaron och
öka frisknärvaron, ändå har inte målen
uppnåtts. De aktiviteter som genomförts
har i alla fall inneburit att stora förbättringar skett vad gäller sjukfrånvaron.
Sjukfrånvaron inom vård- och omsorg har
minskat med 1,63 procent under året och
på individ- och familjeomsorgen har
sjukfrånvaron minskat från 10,8 procent
till 4,49 procent under året. Även om inte
frisknärvaron ökat i förvaltningen ses ändå
den minskade sjukfrånvaron som en viktig
signal för att de åtgärder som förvaltningen
vidtar har positiv effekt på medarbetarnas
hälsa.

2016 fanns inget nätverksarbete och
betoning på resurser och styrkor i
utredningarna som gällde personer som
stod utanför arbetsmarknaden var minimal.
Alla utredningar har nu som utgångspunkt
att hitta resurser och styrkor hos den
enskilde. Enheten har prioriterat personer
med långvarigt behov av ekonomiskt
bistånd för praktik och åtgärdsanställningar. I och med att dessa personer
finns i ett socialt sammanhang görs
bedömningen, i alla fall för personer med
långvarigt bidragsberoende, att
utanförskapet minskat.

Målet att den enskildes upplevelser av
trivsel, trygghet och delaktighet ska öka
behöver klargöras för att kunna följas
under 2018.

Personal
Förvaltningen hade 326 personal
tillsvidareanställd i december. Av dessa
arbetar hälften heltid och hälften deltid,
framför allt kvinnor arbetar deltid. Den
genomsnittliga tjänstgöringsgraden är 90
procent och medelåldern är 46,3 år. Den
totala sjukfrånvaron har varit hög, 9,08
procent till och med december. Kvinnor
har något högre sjukfrånvaro än män.

Individ- och familjeomsorgen har uppnått
målet att minska de externa insatserna.
Detta har möjliggjorts genom att
verksamheten inventerat nätverkets och
kommunens samtliga resurser innan beslut
om placering fattas och redan vid beslut
om placering har en hemgångsplan
upprättats.
En genomlysning av alla befintliga
placeringar har gjorts för att utreda
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Fördelningen har varit 9,56 procent för
kvinnor och 6,96 procent för män.

forskningsprojekt, ”Ensamkommande
barns psykiska hälsa”,

Det är 88 tillbud och arbetsskador som
rapporterats till och med december varav
54 tillbud och 34 arbetsskador. Av
arbetsskadorna anmäldes 11 vidare till
försäkringskassan och en till arbetsmiljöverket. Anmälningarna har inneburit
13 sjukdagar.

Att förbereda för det nya verksamhetssystemet VIVA och implementeringen av
IBIC har varit förvaltningens största
utvecklingsprojekt under perioden.
Förvaltningen har under perioden även fått
in nya resultat Öppna Jämförelser,
medarbetarenkät och en servicemätning för
telefoni och e-post. Resultaten har
analyserats och åtgärder är planerade.
Genomgång av rutiner utifrån Öppna
Jämförelser, tre prioriterade områden
utifrån medarbetarenkäten samt bemötande
via telefon, svarstider för e-post samt
svarkvalitet och signatur via e-post.

Individ och familjeomsorgen har under
perioden haft 48 personal tillsvidareanställda i december. Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden är 98, 5 procent.
Sjukfrånvaron har minskat från 10,8
procent år 2016 till 4,49 procent år 2017.
Inom avdelningen arbetar 20 män och 28
kvinnor.

Vård och omsorg har från september
enklare att hantera avvikelser i och med
införandet av VIVA. På grund av det stora
antalet avvikelser till och med april i det
gamla systemet kommer vård och omsorg
ta fram en fördjupad rutin kring hur en
avvikelse ska hanteras med tyngdpunkt på
återkoppling, åtgärder och uppföljning.

Vård och omsorg har ökat den genomsnittliga tjänstgöringsgraden från 85,7
procent i årsbokslutet 2016 till 88, 1
procent i december 2017. Sjukfrånvaron
har minskat från 11,42 procent år 2016 till
9,79 procent år 2017.

Socialnämnden är mån om jämställdhetsperspektivet i verksamheten varför de
begär att all statistik redovisas könsuppdelad så att ojämlikhet kan upptäckas.
Inför 2018 kommer socialnämnden att ha
tema om jämställdhet på några av
sammanträdena.

Kvalitet, miljö, jämställdhet
Förvaltningen fortsätter arbetet med att
bygga upp ett ledningssystem, för att
planera, leda, kontrollera, följa upp,
utvärdera och förbättra verksamheten.
Syftet är att säkerställa att verksamheterna
arbetar ändamålsenligt och har kontroll på
sina processer. Verksamheterna har arbetat
systematiskt med förbättringar genom att
genomföra egenkontroll, hanterat
avvikelser i form av rapporter, klagomål
och synpunkter, analyserat sina resultat
och förbättrat processer och rutiner.

Inom socialförvaltningen arbetar vi aktivt
med miljöfrågor. Inom verksamheten finns
ett naturvårdslag som arbetar med
naturvård och för att hålla landskapen
öppna. Det finns en miljögrupp som samlar
in källsorterat material, främst avser det
pappersåtervinning. Inom förvaltningen
finns också Återvinningen och Rödmyran
vilka är verksamheter som samlar in gamla
föremål och har second hand-försäljning av
dessa.

Ett flertal utbildningar har genomförts för
att säkra att medarbetarna har den
kompetens som krävs för att bedriva ett
kvalitativt arbete och HVBverksamheterna deltar dessutom i ett
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Ekonomi
Verksamhet
(redovisas i tusen kronor)
Politisk verksamhet

2016
Utfall

Utfall

2017
Budget

Avvik

Differens
2017-2016

686

338

600

262

-50,7 %

Vård och omsorg om äldre

84 307

88 387

87 663

-724

4,8 %

Insatser LSS/LASS
Insatser till personer med
funktionsnedsättning

57 413

60 558

58 095

-2 463

5,5 %

4 995

3 962

4 704

742

-20,7 %

1 422

1 608

1 400

-208

13,1 %

3 734
9 970
12 036
6 055

12 585
9 255
9 070
7 408

15 361
10 004
10 246
7 922

2 776
749
1 176
514

237,0 %
-7,2 %
-24,6 %
22,3 %

Flyktingverksamhet

3 579

14 183

14 710

527

296,2 %

Arbetsmarknadsåtgärder

3 651

3 592

3 752

160

-1,6 %

Förvaltningsledning

7 364

9 540

10 072

532

29,6 %

Socialförvaltningen

195 213

220 488

224 529

4 041

12,9 %

Färdtjänst
Gemensamt IFO
Missbruksvård vuxna
Barn- och ungdomsvård
Ekonomiskt bistånd

Socialnämndens ekonomi är i balans och
lämnar till och med ett överskott för andra
året i rad. Nettokostnaden 2017 är cirka 25
miljoner högre än föregående år.
Orsakerna till det högre utfallet är flera.
Den största skillnaden beror på att
statsbidrag för ensamkommande barn
flyttats från socialnämndens ansvar till
finansenheten, totalt 18 miljoner kronor.
Under 2017 fick förvaltningen istället en
budget för detta då intäkterna gick in på ett
centralt konto.
Löneökningen uppgår till cirka 5 miljoner
kronor och redovisningen av semesterlöneskulden för 2015 och 2016 har inte
räknats av korrekt i de årens bokslut. Två
miljoner kronor som avser 2016 belastar
resultatet negativt 2017.

En satsning har gjorts för att förstärka
arbetsmarknadsenheten och lett till att
kostnaderna har ökat med 2 miljoner
kronor och Tallåsgårdens demensboende
har ökat sina kostnader med 2 miljoner
kronor orsakat av en personalsatsning
vilken bland annat orsakats av lokalernas
utformning och den ökade vårdtyngden på
boendet
LSS-omsorgen har ökat sina kostnader
med 3 miljoner beroende på att vid
Karlavagnens nedläggning tillkom
kostnader för stödfamiljer och ledsagning
och att delar av verksamheten haft högre
personalbemanning än budgeterat.
Individ och familjeomsorgen har kraftigt
reducerat kostnaderna för utredning som
minskat sina kostnader med 4 miljoner
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kronor. En stor del av besparingarna inom
IFO beror på minskade
placeringskostnader. Men även statsbidrag
vilka finansierat 1,5 tjänst och ej tillsatta
tjänster under året har medfört stora
besparingar. Flera utbildningsinsatser har
kunnat genomföras med medel från
statsbidrag. Även nämnden och
förvaltningsledningen har minskat
kostnaderna med cirka 2,5 miljoner.

Jämfört med budget har kostnader för
gruppbostäder och korttidsboenden ökat
4,3 miljoner kronor men personlig
assistans har blivit 1,1 miljoner kronor
billigare. LSS-verksamheten redovisar
sammantaget ett minus på 2,9 miljoner
kronor.
Den största minskningen jämfört med
budget finns inom individ- och
familjeomsorgen, totalt 6,2 miljoner
kronor, genom sänkta utredningskostnader
och vakanta tjänster som inte tillsatts.

Nyckel- och mätetal
2016
Platser i särskilt boende äldreomsorg
Platser i särskilt boende LSS
Antal personer med hemtjänst (exklusive larm)
Beslutade hemtjänsttimmar (171231)
Dygn med betalningsansvar
Antal barn med korttidstillsyn, extern placering
Personer med personlig assistans, egen regi
Personer med personlig assistans, extern regi
Personer med bostad med särskild service
Institutionsvård/HVB-vård vuxna, dygn
Institutionsvård/HVB-vård barn och unga, dygn
Familjehem vuxna, dygn
Ensamkommande flyktingbarn, totalt
Ensamkommande flyktingbarn, varav mottagna
under året
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0

4 087
1 343
59
65
+4 -10

2017
115
49
143
4 920
0
3
16
6
49
1 944
189
213
44
+5 -26

Finansförvaltning
kommunkassan och utgifterna för
Södergården har kunnat betalas utan lån.

Årets viktigaste händelser
Kommunen har under en rad av år presterat
positiva resultat och lån blev överförda till
de tekniska bolagen i samband med
bolagiseringarna. Det har varit känt ett tag
att kommunen skulle vara byggherre till
det utökade äldreboendet i anslutning till
Södergården och det har också varit känt
när det börjar fresta på likviditeten. Under
några år, i avvaktan på utgifterna, har
kommunen haft en mycket god likviditet
och har därför placerat cirka 100 miljoner
kronor i relativt säkra placeringar.
Placeringarna har gett ett tillskott till
kommunkassan som bankerna inte velat ge
vid det låga ränteläget. Under 2017 har de
flesta placeringarna gått tillbaka till

Framtidsperspektiv
Kommunen redovisar även 2017 ett bra
resultat vilket förstärker likviditeten och
framförallt soliditeten ytterligare. Under
2018 väntas inga större katastrofer inträffa.
SKL varnar för att 2019 kan bli ett tufft år
och man säger att majoriteten av
kommunerna kommer att behöva höja
skatten med ett par kronor och kanske mer
så småningom. Den reserv kommunen har
byggt upp bör täcka ett par sämre år så att
det åtminstone finns andrum för att kunna
agera utan att verkställa panikåtgärder om
ekonomin börjar svikta.

Ekonomi
Verksamhet
(redovisning i tusen kronor)

2016
Utfall

Utfall

2017
Budget

Skatteintäkter
Kommunalekonomisk utjämning
Ränteintäkter
Utdelning på aktier o andelar
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Personalförsäkringar
Pensionskostnader
Interna kapitalinkomster
Avskrivningar
Avskrivning av fordringar
Statsbidrag Migrationsverket
Försäljning AT

-347 601
-114 461
-152
-5 355
-3 726
803
-18 741
32 203
-1 806
0
77
-8 767
-58

-363 538
-126 211
-78
-4 047
-9 739
886
-20 404
29 825
-1 183
0
139
-19 544
-216

-368 614
-127 945
-20
-2 500
-3 000
2 265
-15 838
26 559
-1 200
1 000
140
-18 043
0

-5 076
-1 734
58
1 547
6 739
1 379
4 566
-3 266
-17
1 000
1
1 501
216

4,6 %
10,3 %
-48,9 %
-24,4 %
161,4 %
10,3 %
8,9 %
-7,4 %
-34,5 %

Finansförvaltning

-467 584

-514 111

-507 196

6 915

10,0 %

Inför 2017 var det känt att de finansiella
posterna skulle bli sämre än budgeten,
totalt åtta miljoner kronor, och fullmäktige
gav nämnderna i uppdrag att skissa på
minskad verksamhet men inte verkställa
något innan de första prognoserna för året
redovisats.

Avvik

Differens
2017-2016

81,3 %
122,9 %
275,8 %

Skatteintäkterna blev mycket riktigt drygt
fem miljoner kronor lägre än budget,
kommunalekonomiska utjämningen nära
två miljoner kronor och pensionerna drygt
tre miljoner kronor i verkligheten. Totalt
blev det cirka 10 miljoner sämre än budget.
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Pensionerna blev lite dyrare än väntat
beroende på att KPA inte visste nivån på
politikerpensionerna innan de sett
förutsättningarna i de tidigare prognoserna.

Migrationsverket för ensamkommande 1,5
bättre än budget, tillsammans gav det ett
tillskott på cirka 3 miljoner kronor.
En miljon kronor är avsatt för ökade
avskrivningskostnader på förvaltningarna
för årets nyaktiverade investeringar. Dessa
ligger kvar på finansen men borde lagts ut
på enheterna.

Under året har utdelning på aktier och
placeringar gett ganska väntade intäkter.
Mer okända finansiella intäkter är ett
statligt bidrag från Boverket som stimulans
för byggande (3 miljoner kronor), oklara
omständigheter kring moms och boende
för ensamkommande som gett ett positivt
utslag på 3 miljoner kronor utöver budget
och borgensavgift på 0,7 miljoner kronor
över budget, totalt cirka 7 miljoner kronor.
Momsbidraget avsåg flera år bakåt.

Slutligen blev kostnader för
personalförsäkringar 4,6 miljoner kronor
lägre än budget beroende på ett lägre
påslag för sociala avgifter än budgeterat.
Detta skulle kunna läggas ut på enheterna.

Räntekostnader blev 1,4 miljoner kronor
lägre än budget och statsbidrag från
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Sammanställd redovisning
innan 2020 ha byggt ytterligare 16
lägenheter och ska även utreda möjligheten
att skapa ytterligare markbostäder i
Kungsör.
Inom den tekniska verksamheten, inklusive
VA, kommer mängdförteckningar att tas
fram för att tydliggöra nyckeltal och
förbättra kostnadsuppföljningen.
Underhållsplaner ska tas fram och
energiuppföljning förbättras för att sänka
energiåtgången.
Det planeras också för att ansluta Valskog
till Kungsörs VA-nät. Det låga ränteläget
gör det generellt extra gynnsamt att just nu
investera.
Bland större tekniska projekt finns att riva
den gamla delen av Kung Karls skola, att
fortsätta centrumutvecklingen och till att
börja med slutföra etapp I och att hantera
de tillfälliga modulerna ute på Ulvesundsområdet. Arbetet med detaljplaner kommer
att fortsätta och en analys av angöring till
skolor/förskolor ska slutföras.

Viktiga händelser
Utbyggnad och anslutningar av vatten och
avlopp (VA) har fortsatt i Skillingeuddsområdet och då övergått i en etapp II.
Utbyggnaden vid Jägaråsen och Kungs
Barkarö har också fortsatt.
Kopplat till centrumutvecklingen har VAanläggningar förbättrats vid torget i
Valskog och på Drottninggatan i centrum.
Under året har möjliget skapats att få sin
VA-faktura som e-faktura.
Nya skolan blev i princip färdigställd och
de första eleverna flyttade in i december
2017, markarbeten återstår fortfarande.
Infrastruktur till Skillinge etapp I och II är
genomförda liksom projektering av
centrumutvecklingens etapp I. En
ombyggnation och utveckling av torget i
Valskog är klart och upphandling av
utvecklingen längs Drottninggatan kan
startas.
Utbyggnaden av Södergårdens äldreboende
är i det närmaste klart, beräknas vara helt
färdigt under kvartal I 2018.
Detaljplanearbeten pågår för att få till nya
områden för industri och bostäder.

Personal
VA-verksamheten bröts ut ifrån det
tekniska bolaget (KKTAB) 2016 och
bildade en egen enhet. Personalen utgörs
av sex årsarbetare (fem män och en
kvinna). VD är anställd av kommunen.
KKTAB har 34 årsarbetare på heltid plus
ett fåtal visstidsanställda (27 män och sju
kvinnor). Nyrekryteringar har förekommit
på grund av pensionsavgångar.
KFAB har tio anställda (sex män och fyra
kvinnor). Under året ersattes två
medarbetare på grund av pensioneringar
med tillsammans 64 års erfarenhet inom
KFAB.

Under 2016 byggdes i KFAB:s regi ett nytt
bostadshus på fastigheten Kaplanen 7. Det
är en byggnad med 16 lägenheter; åtta
tvårums- och åtta trerumslägenheter.
Inflyttning skedde i februari 2017.
Stora behov av renoveringar av vatten- och
avloppsstammar finns i bostadsbolagets
fastighetsbestånd. Arbete startade under
2016 på Drottninggatan 33 och 35 och blev
klart hösten 2017.
KFAB har arbetat vidare för att sänka
energiförbrukning genom ombyggnationer
av värmecentraler och anpassningar till
andra energikällor.

Jämställdhet
Det interna jämställdhetsarbetet har varit
prioriterat och målsättningar har satts upp
för att främja jämställdheten. Målen är att
alla människors resurser tas tillvara och
utvecklas, att lönevillkor och arbetsvillkor
är lika, att alla anställda har samma
möjligheter att kombinera arbete och

Framtidsperspektiv
Ett övergripande mål är att kommunen ska
öka till 9 000 invånare år 2025. Det kräver
ytterligare investeringar i både lägenheter
och infrastruktur. KFAB har som mål att
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det inräknade Myndighetsförbundet 15,4
miljoner kronor som överskott, varav 10,4
är kommunens andel.

familjeliv och att den fysiska arbetsmiljön
ska kunna anpassas för särskilda behov.
Könsfördelningen inom tekniska
verksamheter är ofta ojämn men riktningen
har gått mot en utjämning. Än så länge är
dock fördelningen ojämn.
Totalt arbetar inom bolagen 38 män och
tolv kvinnor. På kontorssidan är
könsfördelningen jämnare.
Politiken har en jämn fördelning (åtta män
och sju kvinnor i ordinarie styrelse) men
chefsposterna är ojämnare fördelade (fem
män och två kvinnor).

Kungsörs Fastighets AB redovisar ett
resultat efter finansiella poster på 4,1
miljoner kronor (7,7 miljoner kronor
2016), Kungsörs Grus 6,0 (5,7) miljoner
kronor (varav 25 procent är kommunens
andel), Västra Mälardalens
MyndighetsFörbund 0,9 (1,2) miljoner
kronor (40 procent är kommunens andel),
Kungsörs Vatten AB 0,5 (1,6) miljoner
kronor, Kungsörs KommunTeknik AB 0,4
(0,6) miljoner kronor och Kungsörs
Kommunföretag AB minus 0,1 (0,3)
miljoner kronor.

Miljö
KFAB har de senaste åren bytt ut äldre
energislukande vitvaror. Belysning i
trapphus har bytts ut till armaturer med
rörelsesensorer i syfte att minska på
energiåtgång som också ger en extra
trygghet till de boende.
VA-verksamheten står under rigorös
kontroll som tillståndspliktig verksamhet.
Utsläppsvärden från reningsverket
analyseras löpande och processer justeras
för att ge en så liten miljöpåverkan som
möjligt och kemikalieanvändningen i
processerna minimeras. Dricksvattnet är
dessutom satt under livsmedelskontroll.
Inom den tekniska verksamheten arbetas
också med att försöka minska både energioch vattenförbrukningen. Gatubelysningen
moderniseras och de gamla kvicksilverarmaturerna byts ut mot LED-belysning
som ger lägre energiförbrukning.
Bilar byts ut mot elbilar och vid
användande av handmaskiner används eldrift eller miljöklassade drivmedel.

God ekonomisk hushållning
Kommunen har inga lån, samtliga lån i
koncernen finns i bolagen och är kopplade
till tunga tillgångar i form av anläggningar,
fastigheter och maskiner.
Den totala låneskulden uppgår till 574
miljoner kronor och fördelar sig på
KKTAB 366 (291 år 2016) miljoner
kronor, KFAB 135 (135) miljoner kronor
och KVAB 73 (75) miljoner kronor.
Belåningsgraden inom bolagen uppgår till
93 (92) procent för KKTAB, 62 (61)
procent för KFAB och 63 (68) procent för
KVAB och. Ränteläget är just nu extremt
lågt och varje procents höjning av
ränteläget motsvarar 5,7 miljoner kronor i
ökade kostnader.
Soliditeten i bolagen är 1,7 (2,0) procent i
KKTAB, i KFAB 32,0 (29,5) och 14,0
(14,2) procent i KVAB. Soliditeten i
KKTAB och KVAB kan tyckas låg men de
opererar på en marknad med närmast
monopolställning och med ett huvudkrav
att driva verksamhet till självkostnad, inte
till att skapa vinster. Bedömningen är
därför att det föreligger en god ekonomisk
hushållning där ränteläget är den största
riskfaktorn, i synnerhet för kommunens
bostadsbolag.

Ekonomi
Resultatet i koncernen är 2017 mycket
positivt. Kommunen redovisar ett överskott
på 21,6 miljoner kronor. De största
plusposterna finns inom gymnasiet (7
miljoner kronor) och individ- och
familjeomsorgen (6 miljoner kronor).
Den låga räntan framförallt bidrar till att de
mer kapitalintensiva verksamheterna går
bra nu. Tillsammans redovisar bolagen och
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Finansiella rapporter med noter och tilläggsupplysningar
Resultaträkning
(Tusen kronor)

Not

2017
Koncern

2016
Koncern

2017
Kommun

2016
Kommun

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande post
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not 2

221 664
0
-658 877
-30 557

246 541
0
-667 337
-22 887

149 845
0
-618 322
-4 352

177 936
0
-628 016
-4 581

-467 770

-443 683

-472 829

-454 661

Not 5

363 538

347 601

363 538

347 601

Not 6

126 243

114 460

126 243

114 460

Not 7
Not 8

9 480
-3 455
0

9 232
-4 465
0

5 857
-1 171
0

5 508
-959
0

28 036

23 145

21 638

11 949

Not 3
Not 4

Verksamhetens nettoresultat
Skatteintäkter
Generella statsbidrag,
skatteutjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Jämförelsestörande post
ÅRETS RESULTAT
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Kassaflödesrapport
(Tusen kronor)

Den löpande verksamheten:
Årets resultat
Realisationsvinster
Reaförluster
Rörelsekapitalförändring avseende
löpande verksamheten

Not

Not 9

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före
rörelsekapitalförändring
Kassaflöde från förändringar i
rörelsekapitalet:
Ökning (-) minskning (+) av
förråd/exploateringsutgifter.
Ökning (-) minskning (+) av
kortfristiga fordringar
Ökning (+) minskning (-) av
kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten:
Investering i materiella
anläggningstillgångar
Investering i finansiella
anläggningstillgångar
Försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten:
Nyupptagna lån
Minskning av långfristiga skulder
Minskning av långfristiga fordringar
Kassaflöde från
finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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2017
Koncern

2016
Koncern

2017
Kommun

2016
Kommun

28 036
-125
0

23 145
0
0

21 638
-125

11 949
0
0

33 683

26 168

9 444

11 517

61 594

49 313

30 957

23 466

-329

34

0

0

-2 367

-9 427

7 468

-5 197

10 988

-6 217

9 809

-6 280

69 886

33 703

48 234

11 989

-191 295

-126 299

-56 775

-11 075

-42

14 000

-42

14 000

784

0

784

0

45 000

0

45 000

0

-145 553

-112 299

-11 033

2 925

73 000
189
0

130 941
3 072
-521

0
0
0

0
0
0

73 189

133 492

0

0

-2 478

54 896

37 201

14 914

167 218
164 740

112 322
167 218

93 937
131 138

79 023
93 937

Balansräkning
(Tusen kronor)

Not

2017
Koncern

2016
Koncern

2017
Kommun

2016
Kommun

Not 10
Not 11
Not 12

687 671
103 545
159 829
951 045

534 374
97 333
204 830
836 537

123 741
7 098
160 472
291 311

70 993
8 081
205 430
284 504

1 262
71 419
164 741
237 422

915
58 742
167 220
226 877

0
51 266
131 138
182 404

0
58 735
93 938
152 673

1 188 467

1 063 414

473 715

437 177

Not 15

357 492
28 036
385 528

336 043
23 145
359 188

275 719
21 638
297 357

263 771
11 949
275 720

Not 16

58 095

53 008

55 117

50 025

Not 16

270
58 365

242
53 250

0
55 117

0
50 025

Not 17
Not 18

573 430
171 144
744 574

500 430
150 546
650 976

0
121 241
121 241

0
111 432
111 432

1 188 467

1 063 414

473 715

437 177

756 162

694 102

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, teknisk anläggning
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Förråd
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

Not 13
Not 14

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner samt
löneskatt
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ansvarsförbindelser

Not 19
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Notförteckning kommunen
(Tusen kronor)

Not

2017

2016

Not

2017

2016

24

24

1 832

1378

11 530

11 598

7 802

9 100

49 366

48 031

51 519

57 280

618 322

628 016

Mark, byggnader,
tekniska anläggningar

2 769

2 710

Maskiner och inventarier

1 583

1 871

4 352

4 581

varav
Balanskravsutredning

-Arbetsmarknads
försäkringar

Not 1

Årets resultat

21 638

- Realisationsvinster

11 949

-Årets avsättningar till
pensioner

0 -Individuell del

-125

0 -Pensionsutbetalningar

+ Realisationsförluster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar

21 513

Hyror, arrenden och
11 949
leasing
Material, avgifter, tjänster
mm

Medel till
resultatutjämningsreserv

16 700

Årets
balanskravsresultat

4 813

7 300 SUMMA
4 649 Avskrivningar

Justerat resultat tre år
bakåt :

Not 4

Nedskrivningar

2016 + 4 649 tkr
2015 + 2 669 tkr

Summa avskrivningar

2014 + 12 017 tkr
Avskrivning sker enligt plan på ursprunglig anskaffning.
Avskrivningstiden följer Kommunförbundets
rekommendationer. Den ekonomiska livslängden utgör
grunden för bedömningen av avskrivningstidens värden.

Verksamhetens intäkter Not 2
Taxor och avgifter
Hyror och arrenden
Bidrag och ersättningar

14 369

17 573

4 364

4 663

101 449

Varav AFA återbetalning

0

Entreprenad, försäljning
verksamhet mm

29 663

SUMMA
Verksamhetens
kostnader

149 845

111 652 Skatteintäkter

44 048

364 810

348 971

-1 272

-1 370

363 538

347 601

96 358

92 157

-82

-285

-18 753

-15 512

Utjämningsavgift LSS

24 197

24 396

Generella bidrag från
staten

10 425

Kommunal
fastighetsavgift

14 098

13 704

126 243

114 460

Prognos avräkning för
innevarande år

177 936 Summa skatteintäkter
Generella statsbidrag
och utjämning

Not 3

Bidrag och
transfereringar

15 103

Entreprenader och köp
av verksamhet

99 155

Lön och sociala avgifter

403 179

Not 5

Prel. Kommunalskatt och
0
inkomstskatt

16 857 Inkomstutjämningsbidrag
141 374 Regleringspost
364 474 Kostnadsutjämning

Summa generella
statsbidrag och
utjämning
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Not 6

(Tusen kronor)

Not

Finansiella intäkter

Not 7

Aktieutdelning
kommunägda bolag

2017

2017

2016

109 916

101 643

3 408

8 273

-655

0

Summa utgående
värden

112 669

109 916

5 508 Årets avskrivningar

-2 768

-2 710

Ackumulerade
avskrivningar

-40 819

-38 109

Totala avskrivningar

-43 587

-40 819

52 460

1 896

121 542

70 993

32 033

30 900

665

1 133

-4

0

32 694

32 033

-1 583

-1 871

Ackumulerade
avskrivningar

-24 012

-22 141

Totala avskrivningar

-25 595

-24 012

Pågående projekt

2 197

60

Summa utg planenligt
restvärde

9 296

8 081

0 Inköp

Räntor avs
medelsplacering

2 867

Borgensavgifter

1 732

0

8

7

Summa finansiella
intäkter

Finansiella kostnader

5 857

3 981 Försäljningar

Not 8

Räntekostnader
Ränta på pensionsskuld
Övriga finansiella
kostnader
Summa finansiella
kostnader

0
1 101
70
1 171

441
450 Pågående projekt
Summa utg planenligt
68
restvärde
959
Maskiner och
inventarier

Justering för
Not 9
rörelsekapitalförändring

Ingående värden

Förändring av avsättning

5 092

6 941 Inköp

Av- och nedskrivningar i
RR

4 351

4 581 Försäljning

Övrig likvidpåverkan
Summa

0
9 443

Not 10

1 520 Ingående värden

0

Ränteintäkter på
kundfordringar

Not
Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

1 250

Räntor på utlämnade lån

2016

Summa utgående

-5 värden
11 517

Årets avskrivningar
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Not 11

(Tusen kronor)

Not

Finansiella
anläggningstillgångar

Not 12

2017

2016

Kassa och bank

Aktier och andelar, tkr
30

Kommunaktiebolaget

30 Bank
1 Summa kassa och bank

1

VAFAB Miljö AB

1 777

Kungsörs
Kommunföretag AB

68 148

Inera AB

68 148 Eget kapital

13

Kommuninvest,
ekonomisk förening
Kooperativ utveckling
Västmanland
Nätverk för
byggnadsvård

7 Årets resultat

93 869

131 138

93 938

275 720

263 775
11 949

-16 700

-7 300

Resultatutjämningsreserv

16 700

7 300

0

-4

297 358

275 720

24 000

7 300

46 326

39 466

Årets nyintjänande

1 628

1 313

Löneskatt på årets
nyintjänande

395

318

Finansiell kostnad på
skuld

886

362

215

88

7 442

1

1

Direktbokning mot eget
kapital

10 Summa

81 000

126 000

Insatskonton

1

1

158 473

203 430

Not 12

KKAB

131 071

21 638

Obligationer

Summa aktier och
andelar

69

Medel till
13
resultatutjämningsreserv

7 442

10

67

Not 15

Ingående eget kapital

7

Västmanlands
Tolkservice

2016

1 777

43

Mälarskog Insatskonto

2017

Not 14

Handkassor

Kungsörs Grus AB

Långfristiga fordringar

Not

Ack resultatutjämn.reserv
Avsättningar
(pensionsskuld)
Ingående skuld
kommunen

Not 16

800

800

Förlagslån
Kommuninvest

1 200

1 200

Löneskatt på finansiell
kostnad

Summa långfristiga
fordringar

2 000

2 000

Avsättning
förtroendevalda

1 380

3 846

Löneskatt
förtroendevalda

335

933

Utgående avsättning
kommunen

51 165

46 326

3 699

3 618

253

81

Utgående avsättning
VMKF

3 952

3 699

55 117

50 025

Kortfristiga fordringar

Not 13

Kundfordringar

4 326

4 157

Momsfordran

5 689

4 890 Ingående skuld VMKF

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Upplupen ränteintäkt
Upplupen skatteintäkt

23 577

18 214 Årets förändring

0

0

2 259

3 848

Övriga kortfristiga
fordringar

15 415

27 626 Summa avsättningar

Summa kortfristiga
fordringar

51 266

58 735

58

(Tusen kronor)

Not

2017

2016

Pensionsavsättning
Kommunen tillämpar den
blandade modellen för
redovisning av
pensionsåtagande.
Avtalspensioner som
intjänats före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse.
Intjänanderätt från 1998
utbetalas till individuell
förvaltning enligt KAP-KL.
Några mindre delar kvarstår
dock inom kommunen och
avsätts inom
balansräkningen och
återlånas av kommunen.
Särskilda avtalspensioner
avser avgångar före 65 år

Not

2017

2016

Ingående balans

147 177

152 928

Ränteuppräkning

1 497

1 551

Basbeloppsuppräkning

2 769

555

-7 460

-7 262

-2 462

527

Panter och
ansvarsförbindelser

Gamla utbetalningar
Sänkning av
diskonteringsränta
Aktualisering
Bromsen
Övrig post
Förtroendevalda
Pensionsförpliktelser
exkl löneskatt

Långfristiga skulder

Not 17

0

Leverantörsskuld
Personalens källskatt,
avgifter mm
Upplupen pension
individuell del

Löneskatt
förtroendavalda

Not 18
41 289

43 320

5 831

5 836

11 858

Totalt
pensionsförpliktelser

11 403 Aktualiseringsgrad

Upplupna sociala avgifter

6 860

6 868

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

4 662

Borgensförbindelser
4 985 och därmed jämförliga
säkerheter
Borgensförbindelser
kommunägda företag

Semesterlöneskuld

16 271

13 739

Övriga kortfristiga skulder

27 019

18 294 Förlustansvar egna hem

Interimsskulder
Summa kortfristiga
skulder

0

0

-650

-1122

1 523

1 237

142 394

148 414

34 175

35 705

369

300

176 938

184 419

0
Löneskatt

Kortfristiga skulder

Not 19

7 451

6 987

121 241

111 432

59

95procent 92procent

583 540

509 656

21

27

Summa
borgensförbindelser

583 561

509 683

Summa panter och
ansvarsförbindelser

760 499

694 102

Kungsörs kommun har i juni1995 ingått en
solidarisk borgen såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga
nuvarande och framtida förpliktelser.
Samtliga 288 kommuner som 2017‐12‐31
var medlemmar i Kommuninvest
ekonomisk förening har ingått likalydande
borgensförbindelser.

medlem lånat av Kommuninvest i Sverige
AB, dels i förhållande till storleken på
medlemmarnas respektive insatskapital i
Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella
effekten av Kungsörs kommuns ansvar
enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2017‐12‐31 uppgick
Kommuninvest i Sverige AB:s totala
förpliktelser till 342 483 929 484 kronor
och totala tillgångar till 349 243 746 321
kronor. Kungsörs kommuns andel av de
totala förpliktelserna uppgick till 607 009
362 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 620 729 762
kronor.

Mellan samtliga medlemmar i
Kommuninvest ekonomisk förening har
ingåtts ett regressavtal som reglerar
fördelningen av ansvaret mellan
medlemmarna vid ett eventuellt
ianspråktagande av ovan nämnd
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet
ska ansvaret fördelas dels i förhållande till
storleken på de medel som respektive
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Notförteckning koncernen
(Tusen kronor)

Not

Verksamhetens intäkter

Not 2

2017

2016

Not

2017

2016

364
810

348 971

-1 272

-1 370

363
538

347 601

96 358

92 157

-82

-285

-18 753

-15 512

10 425

0

24 197

24 396

14 098

13 704

126
243

114 460

1 250

1 520

Ränteintäkter

3 240

4 529

Övriga finansiella intäkter

4 956

3 183

9 446

9 232

2 490

2 312

932

2 153

3 422

4 465

Skatteintäkter

Not 5

Prel kommunalskatt och
inkomstskatt

Taxor, avgifter,
hyror och arrenden

160
Prognos avräkning för
155 956
992
innevarande år

Bidrag och ersättningar

101
111 876 Summa skatteintäkter
449

Entreprenad, försäljning
verksamhet mm

40 366

54 739

Elimineringar

-81
144

-76 030

Summa verksamhetens
intäkter

221
246 541 Inkomstutjämningsbidrag
663

Generella statsbidrag
och utjämning

Not 6

Regleringspost
Verksamhetens
kostnader

Not 3

Kostnadsutjämning

Bidrag och transfereringar

15 103

Entreprenad och köp av
verksamhet

183
221 073 Utjämningsavgift LSS
095
432
391 000 Kommunal fastighetsavgift
421
Summa generella
49 600 48 271 statsbidrag och
utjämning

Lön och sociala avgifter
Hyror, arrenden och
leasing
Material, avgifter, tjänster
mm

59 802

Summa verksamhetens
kostnader

Mark, byggnader, tekniska
anläggningar

Not 4
18 672

Maskiner och inventarier

6 285

Nedskrivningar

5 600

Summa långfristiga
fordringar

Avskrivning sker enligt
plan på ursprunglig
anskaffning.
Avskrivningstiden följer
Kommunförbundets
rekommendationer. Den
ekonomiska livslängden
utgör grunden för
bedömningen av
avskrivningstidens
värden.

66 165

-81
-76 030 Finansiella intäkter
144
658
Aktieutdelning
667 336
877
kommunägda bolag

Elimineringar

Avskrivningar

16 857 Generella bidrag fr staten

30 557

Not 7

Summa finansiella
17 035
intäkter
5 852
0 Finansiella kostnader

Not 8

22 887 Räntekostnader
Övriga finansiella
kostnader
Summa finansiella
kostnader
Justering för
rörelsekapitalförändring

Not 9

Förändring av avsättning
Av- och nedskrivningar i
RR
Övrig likvidpåverkan

5 115

7 417

30 557

22 887

-2 114

-4 136

Summa

33 558

26 168

61

(Tusen kronor)

Not

Mark, byggnader och
tekniska anläggningar

Not
10

Ingående värden

2017

2016
Finansiella
anläggningstillgångar

772 896
33 543

Omklassificeringar

43 832

Försäljningar

-2 582

0

847 689

788 658

10 797

Andelar i andra
koncernbolag
Andelar i andra företag
Andra långfristiga
värdepappersinnehav

Summa aktier och
andelar

-17 040

Ackumulerade
avskrivningar

-266 737

-251 624

Totala avskrivningar

-284 403

-268 664 Kortfristiga fordringar

Nedskrivningar

-86 304

-99 294 Momsfordran

Pågående projekt

210 689

113 674

Summa utg planenligt
restvärde

687 671

534 374 Upplupen ränteintäkt

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

Övriga kortfristiga
fordringar
125 058 Elimineringar

Inköp

10 689

Summa kortfristiga
28 642
fordringar

Försäljning

-1 870

-2 594

Summa utgående
värden

159 090

Årets avskrivningar

-4 743

151 106 Kassa och bank

-5 758 Bank

Ackumulerade
avskrivningar

-52 999

-48 074 Summa kassa och bank

Totala avskrivningar

-57 742

-53 832
Eget kapital

Summa utg planenligt
restvärde

2 197
103 545

9 251

60 Ingående eget kapital
97 334

Direktbokning eget
kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
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2 000

2 000

-800

-800

22 022

9 708

6 633

4 970

25 316

20 481

0

0

2 259

3 848

23 186

36 333

-7 997

-16 600

71 419

58 740
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Not
14

Handkassor

Pågående projekt

9 295

Not
13

Upplupen skatteintäkt
Not
11
150 271

68 178

159 830 204 830

Kundfordringar

Ingående värden

68 178

81 157 126 201

Andra långfristiga
fordringar

-17 666

Maskiner och
inventarier

2016

Not
12

Elimineringar
Årets avskrivningar

2017

777 861 Aktier och andelar, tkr

Inköp

Summa utgående
värden

Not

164 673 167 150
164 740 167 219

Not
15
354 225 333 045
0

-4

28 036

23 145

382 261 356 186

(Tusen kronor)

Not

Avsättningar
(pensionsskuld)

Not
16

Avsättningar för
pensioner samt löneskatt

Summa avsättningar

Övriga skulder
Summa långfristiga
skulder

Not

2017

2016

53 485

74 142

5 896

7 363

11 858

11 413

Upplupna sociala avgifter

6 932

6 947

Löneskatt individuell del
och utbetalda pensioner

4 903

5 206

16 432

13 901

32 246

22 288

47 390

25 885

-7 997

-16 600

171 145

150 545

50 096 Leverantörsskuld

3182

3154

58 365

53 250

Not
17

Skulder till kreditinstitut

2016

Kortfristiga skulder
55 183

Andra avsättningar

Långfristiga skulder

2017

Personalens källskatt,
avgifter mm
Upplupen pension
individuell del

573 430 500 430 Semesterlöneskuld
0

Övriga kortfristiga
0
skulder

573 430 500 430 Interimsskulder
Elimineringar
Summa kortfristiga
skulder

Pensionsavsättning
Kommunen tillämpar den
blandade modellen för
redovisning av
pensionsåtagande.
Avtalspensioner som
intjänats före 1998 redovisas
som en ansvarsförbindelse.
Intjänanderätt från 1998
utbetalas till individuell
förvaltning enligt KAP-KL.
Några mindre delar kvarstår
dock inom kommunen och
avsätts inom
balansräkningen och
återlånas av kommunen.
Särskilda avtalspensioner
avser avgångar före 65 år
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Not
18

Redovisningsprinciper
Redovisningen har skett enligt god
redovisningssed, i överensstämmelse med
Kommunallagen och den Kommunala
redovisningslagen samt enligt anvisningar
från Rådet för kommunal redovisning.
Undantag kommenteras nedan.

Statsbidrag, erhållna under 2017 där
återbetalningsskyldighet föreligger, har i
förekommande fall skuldbokförts.
Sociala avgifter
Sociala avgifter har bokförts i form av
procentuella personalomkostnadspåslag i
samband med löneredovisningen enligt
följande:
Anställda samt uppdragstagare med minst
40 procent tjänstgöring 38,98 procent.
Uppdragstagare för övrigt 31,42 procent.

Periodiseringar
Leverantörsfakturor inkomna efter
årsskiftet, men hänförliga till 2017 har i
huvudsak skuldbokförts och belastat 2017
års redovisning. Likaså har fakturor
inkomna och betalda före årsskiftet men
hänförliga till 2017 fordringsbokförts och
belastat 2017.

Pensionskostnader och pensionsskuld
Kommunen tillämpar blandmodellen och
redovisningen har skett enligt anvisningar
från Rådet för kommunal redovisning.

Utställda fakturor efter årsskiftet men som
avsett 2017 har bokförts som kundfordringar för detta år. På motsvarande sätt
har utställda fakturor före årsskiftet men
som avsett 2017 för vilka betalning
erhållits i förskott skuldbokförts och
bokförts på 2017.
Kostnadsräntor och intäktsräntor har
periodiserats till det redovisningsår de
avser.
Sparade semesterdagar, ferielöner och
okompenserad övertid har skuldbokförts
och belastat 2017.

Hela den individuella delen enligt KAPKL utbetalas till individuell förvaltning.
Den del som avsåg 2017 jämte löneskatt
har skuldbokförts och belastat 2017 för
utbetalning under 2018.
Pensionsrättigheter som intjänats före 1998
har jämte löneskatt upptagits som ansvarsförbindelse.
Kapitalkostnader
De interna kapitalkostnaderna debiteras
med rak ränta till en räntesats av 1,7
procent. Räntan debiteras månaden efter att
anläggningen tagits i bruk.
Planenliga avskrivningar har beräknats på
tillgångarnas ursprungliga nettoanskaffningsvärden. Avskrivningar har
påbörjats månaden efter anläggningen
tagits i bruk.

Skatteintäkter har periodiserats enligt
anvisningar från Rådet för kommunal
redovisning samt utifrån Ekonomistyrningsverkets beräkningar och
prognoser.
Den preliminära slutavräkningen för
skatteintäkter baseras på SKL:s
decemberprognos i enlighet med
rekommendation RKR 4.2.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har upptagits till
ursprungligt anskaffningsvärde minskat
med eventuella investeringsbidrag,
försäljningsinkomster. I anskaffningsvärdet
ingår inga lånekostnader.

Statsbidrag för verksamhet 2017 men som
inte erhållits vid bokslutstillfället har i den
mån de varit kända fordringsförts och
redovisas som intäkt 2017.
Särskilda statsbidrag, hänförliga till visst
projekt, men som inte förbrukats under året
har i återstående del periodiserats till 2018.

Som anläggningstillgång betraktas
anskaffning av tillgång till minst ett
basbelopp i anskaffningskostnad exklusive
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moms och med en ekonomisk livslängd på
minst tre år. Planenliga avskrivningar har
beräknats på tillgångarnas nettoanskaffningsvärde. Tillgångar som
understiger ett basbelopp eller har kortare
ekonomisk livslängd än tre år betraktas
som korttidsinventarier och kostnadsförs
direkt över resultaträkningen.

Kostnad för timanställda och
efterrapporterad OB (när man inte följer
schemat) avseende december 2017
utbetalas och bokförs januari 2018.
Periodisering ska ske till rätt år för att följa
god redovisningssed. Vi har dock inte tagit
någon hänsyn till detta i bokslutet.
Kommunen har inte utrett klassificering av
exploateringstillgångar. I dagsläget ligger
all exploatering som anläggningstillgång.

Det totala anskaffningsvärdet redovisas på
ett separat konto för varje anläggningstyp
samt ett separat konto för ackumulerade
avskrivningar för varje anläggningstyp.
Avskrivningar påbörjas månaden efter
anläggningen tagits i bruk. På tillgångar i
form av mark, konst och pågående arbeten
görs inga avskrivningar.

Kommunens bolag tillämpar komponentavskrivning, däremot inte kommunen.
Kommunens tillgångar bedöms inte
innehålla komponenter som har olika
avskrivningsperioder.
Komponentavskrivning kommer att
påbörjas 2018 i samband med att den
utbyggda Södergården färdigställs.

Klassificering av finansiella tillgångar
Samtliga kommunens placeringsmedel är
klassificerade som omsättningstillgångar.

Kommunen har inte dokumenterat
redovisningssystemet.

Avvikelser
Avvikelser från gällande
rekommendationer och god redovisningssed:
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Organisation Kungsörs kommun
Kultur- och
fritid

Kommunikation

Ekonomi

Kommunstyrelsens
förvaltning

Kommunrevision

Personal

Valnämnd

Kansli

Kommunstyrelse

Utvecklingsstab

Kommunfullmäktige

Barn- och
utbildningsnämnden

Barn- och
utbildningsförvaltningen

Socialnämnden

Socialförvaltningen

Ordförande
Kommunrevision
Kommunfullmäktige
Valnämnd
Kommunstyrelse
Barn- och utbildningsnämnd
Socialnämnd

Håkan Sundström
Gunilla Aurusell
Dan Stigenberg
Per Strengbom
Mikael Peterson
Linda Söder-Jonsson

Chefer
Kommunstyrelsens förvaltning
Kultur- o fritid
Ekonomi
Personal
Kansli
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen

Claes-Urban Boström
Mikael Nilsson
Bo Granudd
Anne-Britt Hanson Åkerblom
Eva Kristina Andersson
Fredrik Bergh
Paméla Strömberg-Ambros
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Koncernorganisation Kungsörs kommun

Kungsörs Fastighets
AB
(100 procent)

Kungsörs kommun

Kungsörs
Kommunföretag AB
(100 procent)

Kungsörs
KommunTeknik AB
(100 procent)

Kungsörs Grus AB
(25 procent)

Kungsörs Vatten AB
(100 procent)

Västra Mälardalens
Myndighetsförbund
(40 procent)

Västra Mälardalens
Kommunalförbund
(17 procent)

Vafab Miljö AB
(2,8 procent)
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Bilaga 1, uppföljning av mål

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kommunen ska ha minst 8 500 invånare år 2018 och 9 000 invånare år 2025
DELÅR –till och med april

DELÅR – till och med augusti

Befolkningsutveckling till och med mars 8 505
invånare

Befolkningsutveckling till och med juni 8 558
invånare

HELÅR – till och med december
Befolkningsutveckling till och med
december 8 603 invånare

ANALYS - helår
Målet att nå 8 500 invånare år 2018 är redan uppnått.
Ökningen har gått fortare än beräknat. Jämfört med år 2016 är det en ökning med 171 personer eller med 2 procent.
Ökningen är störst i länet! Det bor 4 421 män och 4 182 kvinnor i kommunen.
Det har varit födsel överskott såväl som ökad inflyttning inom landet. Att det byggs nya bostäder, 47 nya bygglovsansökningar 2017,
bidrar till ökad inflyttning.
Fortsatt detaljplanearbete för ökad bostadsproduktion. Ett attraktivare centrum genom Centrumutvecklingen etapp 1 och kommande
etapp 2 påverkar inflyttningen.
Kungsörs nya skola lockar säkert fler familjer att flytta till Kungsör.
Målet att nå 9 000 invånare 2025 ser idag positivt ut. Vi har en kraftigare ökning än förväntat.
Kommunen planerar för ett varierat bostadsutbud med blandade upplåtelseformer som är i samspel med kommunens
tillväxtambitioner.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kommunens resultat ska utgöra minst en procent av skatteintäkter och statsbidrag varje år
DELÅR – till och med april

DELÅR – till och med augusti

HELÅR – till och med december

Kommunens resultat tom april målet är
uppfyllt. Prognosen är att även resultat till och
med december kommer att uppfyllas

Kommunens resultat till och med augusti:
22 974 tusen kronor

Kommunens resultat utgör 4,4 procent av
skatteintäkter och stadsbidrag

ANALYS – helår
Det ekonomiska resultatet är fantastiskt bra. Kommunstyrelsen och nämnderna har alla hållit sin budget och redovisat ett starkt
ekonomiskt resultat. Vi har lagt en stabil budget för 2018, vilket borde resultera i att vi når kommunfullmäktiges mål även 2018

KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Centrumutvecklingens första etapp och torget i Valskog ska vara klara under 2018
DELÅR – till och med april

DELÅR – till och med augusti

HELÅR – till och med december

Tidsplanen bedöms hålla

Torget i Valskog, byggnation pågår
Centrum i Kungsörs tätort enligt plan
Startbesked antaget
Upphandling under hösten 2017
Byggnation våren 2018

Torget i Valskog är färdigställt. Centrum i
Kungsör färdigställs enligt plan
.

ANALYS- helår
Centrumutvecklingen etapp 1 fortskrider enligt plan. Alla inblandade följer planen
En farhåga är att vi inte får in något eller få anbud, vilket kan påverka tidsplanen.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
I skolan ska kunskapsresultatens nivå, trivsel och trygghet öka varje år med 2015 som basår
DELÅR – till och med april

DELÅR – till och med augusti

HELÅR – till och med december

Mätningar ej gjorda och betyg ej satta. Arbetet
med att höja skolans nivå på kunskapsresultat,
trivsel och trygghet pågår.

Mätningar av trivsel och trygghet sker under
hösten. Mätningarna är ännu ej gjorda
Andelen elever som är behöriga till
gymnasieskolan har ökat med 5,5 procent
Det genomsnittliga meritvärdet har minskat
med 3,2 procent.

Målet har inte nåtts i alla avseenden.
Andelen elever som upplever skolan trygg
har minskat. 2015 uppgav 92 procent av
eleverna att det ”Stämmer ganska bra"
eller att det "Stämmer helt och hållet" att
de upplever skolan som trygg. 2017 var
motsvarande andel 83 procent. Andelen
som uppger att "De inte vet" har ökat från
3 procent till 8 procent. Andelen elever som
är behöriga till gymnasieskolan har ökat
med 2 procent. Det genomsnittliga
meritvärdet har minskat med 1 procent.

ANALYS- helår
Under de senaste åren har en stor del av förvaltningens övergripande arbete varit inriktat på lokalfrågor och logistik i samband med
skolflytt. Den förändrade skolorganisationen som nu överensstämmer med de övergripande styrdokumenten bör i framtiden ge bättre
förutsättningar för ökad måluppfyllelse både beträffande kunskapsmål samt trivsel och trygghet.
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KOMMUNFULLMÄKTIGEMÅL
Kommunen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och näringslivet, arbeta för att minska arbetslösheten de närmaste två åren med
två procent årligen med december 2016 som bas
Arbetslöshet december -16-11, 4 procent, Arbetslöshetsmål december -19–7,4 procent
DELÅR – till och med april

DELÅR – till och med augusti

HELÅR – till och med december

Kommunen utarbetar en strategi och planer
ska sedan utarbetas för förvaltningar och bolag

Kommunövergripande plan för samarbete
kring arbetsmarknadsåtgärder är framtagen.
Arbetslöshet till och med augusti 11,4 procent
6,8 procent i åtgärd och 4,6 procent öppet
arbetslösa.

Per den 31/12-17 låg arbetslösheten i
Kungsörs kommun på 11,6procent vilket är
en ökning med 1,7 procent jämfört med
föregående år.

ANALYS- helår
Om man tittar närmare på Arbetsförmedlingens statistik så kan man ändå se en positiv trend.
Antalet öppet arbetslösa utan åtgärd minskat från 5,8 procent till 4,3 procent samtidigt som Arbetslösa i arbetsmarknadsåtgärd ökat
från 6 procent till 7 procent. Detta kan tolkas positivt för att, liksom i hela riket, hamnar allt fler i yrkesutbildning eller annan insats
som bedöms påskynda vägen till egen försörjning. Kommunen anställde även under året 20 personer på extratjänster vilket är en klart
bidragande del i den positiva utvecklingen.
Arbetslösheten för målgruppen utrikes födda har även den sänkts från 44,2 procent till 41,9 procent (-2,3 procent).
Arbetslösheten för ungdomar 18-24 år ligger på 17,1 procent vilket är lägre (-5,4 procent) än föregående år.
Vi går vidare under 2018 med att utveckla insatser särskilt för unga och utrikes födda. Vi fortsätter en tät samverkan med näringslivet
och Arbetsförmedlingen och antalet tillsatta extratjänster i kommunen ska öka med 100 procent (till 40 platser).
Samverkan med förvaltningarna när det gäller platstillgång är också ett mål att under 2018 intensifiera genom att via kommunens
Arbetsmarknadsplan ge kännedom om ett gemensamt uppdrag att sänka arbetslösheten.

71

PLANERING

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS

KFMÅL

NÄMND/
STYRELSEMÅL

UTGÅNGSLÄGE

STRATEGI

MÄTMETOD

ANSVAR

RESULTAT-helår

ANALYS- helår

Kommun
en ska ha
minst 8
500
invånare
år 2018
och 9 000
invånare
år 2025

Kommunen ska
planera för ett
varierat
bostadsutbud med
blandade
upplåtelseformer i
samspel med
kommunens
tillväxtambitioner.
100 bostäder till
2020

0

Detaljplaner

Årlig
uppföljni
ng av nya
detaljpla
ner

KSutvecklings
enheten

En detaljplan laga kraft- Västra
tegeludden 6-8

7 av 8 påbörjade detaljplaner förväntas
bli klara under 2018.

8 påbörjade detaljplaner

Gjutaren 4, inväntar sanering

Runnabäcken 1.
3 tomter lediga 60

Positiv utveckling. Runnabäcken 1 över
all förväntan

Skillinge 1 och Skillinge 2.
9 tomter lediga av 47

Planeras för Runnabäcken etapp 2.
50-80 tomter

Tillskapa
ytterligare 16
lägenheter centralt
i Kungsör tills
2018

2017-07-01:
818 lgh

KFAB

Planering och arbete med att tillskapa
ytterligare 16 st lägenheter centralt i
Kungsör tills 2018 pågår

Arbetet med att ändra DP fortsätter.
KFAB kommer samtidigt att planera
för en upphandling av uppförande av en
fastighet med 16 st lägenheter. Detta
arbete kommer att genomföras parallellt
med ändring av DP.

Utreda möjlighet
till att skapa
ytterligare
markbostäder i
Kungsör

2017-01-01:
KFAB har
61
markbostäde
r i sitt
bestånd

KFAB

Inga ytterligare markbostäder i Kungsör
tom december 2017

Ett genomförande av en
marknadsundersökning diskuteras att
genomföras tillsammans med
kommunen. En ändring av DP pågår för
att KFAB skall kunna bygga om
Karlaskolans annex till bostäder. Detta
kommer att ske under förutsättning att
det ges tillstånd att riva byggnaden med
gymnastiksal.

Ta fram
upphandling
s- underlag
och handla
upp enligt
SABO:s
ramavtal
"Kombohus"
Genomföra
marknadsun
der-sökning
för att få
fram fakta
hur
"Kungsörarn
a" vill bo i
framtiden

Ökat
antalet
lgh med
16 st
under
2018
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PLANERING
KFMÅL
Kommun
en ska ha
minst 8
500
invånare
år 2018
och 9 000
invånare
år 2025

NÄMND/
STYRELSEMÅL
Ta fram två
detaljplaner för
industri- och
verksamhetslokal
er och 3
detaljplaner för
bostadsändamål.
Framställs under
2018
Anlägga gata, VA
och belysning i
första delen av
Skäggdoppingevä
gen i
Skillingeudd.
Tillgänglig 2017
Genomföra första
delen av
Skäggdoppingevä
gen 2017
Genomföra
projektering för
VA-utbyggnad till
Valskog 2017
I socialnämnden
verksamheter ska
den enskildes
upplevelser av
trivsel, trygghet
och delaktighet
öka varje år med
2016 som basår

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS
UTGÅNGSLÄGE

Beskrivs
med mätbara
och tidssatta
nycketal

STRATEGI

Fokusera på
att förbättra
den
enskildes,
upplevelse
av trygghet,
delaktighet
och trivsel

MÄTMETOD

VO:
nyckeltal
en och
resultaten
sammans
tälls för
varje
område

ANSVAR

RESULTAT-helår

ANALYS- helår

KKTAB

Detaljplanearbeten pågår. Ändrad
detaljplan för Roberts Auktioner är
under antagande. Tomtindelning för
industrimark vid OPW pågår.
Projektering av infrastruktur
färdigställs parallellt med
detaljplanearbetet. Övriga detaljplaner
fortgår för antagande under 2018.

Fortsatt arbete med att ta fram nya
detaljplaner för bostäder och
verksamhet.

KKTAB

Klart

Klart

KVAB

Arbetet är färdigställt

Klart

KVAB

Projekteringen är färdigställd

Fortsatt arbete med beräkningar och
arbete med ledningsrätt

SN

IFO: Mål ej uppnått
VO: Mål ej uppnått

IFO: saknar startvärde för att mäta
delaktigheten. Använda
utredningsplanen för att säkerställa
delaktigheten.
VO: Resultatet varierar stort mellan
enheterna. Arbetet fördjupas ytterligare
under 2018 för att höja resultatet i
brukarundersökningen.
Inom LSS har ett startvärde tagits fram
med deras första brukarenkät.
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PLANERING
KFMÅL

NÄMND/
STYRELSEMÅL

Kommun
ens
resultat
ska
utgöra
minst en
procent
av
skatteint
äkter och
statsbidrag
varje år

Kommunstyrelsen
och nämnderna
ska hålla sin
budget

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS
UTGÅNGSLÄGE

Antal externa
insatser och
placeringar ska
minska med 2016
som basår

Antal
placeringsm
ånader 2016,
uppdelat på
barn,
ungdomar
och vuxna.

Frisknärvaron i
socialnämndens
verksamheter ska
öka

VO:
utgångsläge
56 procent

STRATEGI

MÄTMETOD

ANSVAR

RESULTAT-helår

ANALYS- helår

Öka kraven
på
redovisning
och att
förbättringar
sker i
verksamhet.
Redovisa
problem/avv
ikelser
månadsvis

Budgetu
ppföljnin
g per
tertial
tom
april,
augusti
och
decembe
r

KSekonomiav
delningen

Kommunstyrelsen och nämnderna
håller sin budget 2017

Påfrestningarna på budget var betydligt
lägre överlag 2017 och en löpande
uppföljning har lett till att
verksamheterna haft god kontroll på det
ekonomiska läget.

Genomtänkt
a och
rättssäkra
beslut.
Inventering
av nätverket
samtliga
resurser
innan
placering.
Hemgångspl
an vid
placering
SF: öka
andelen
medarbetare
s
frisknärvaro
(max 5
frånv/år)

Genomly
sning av
befintliga
placering
ar samt
vid
nyplaceri
ngar

SN

Kostnaderna för externa insatser och
placeringar har minskat
Vuxna minskat från 7 808 883 kr till 2
995 862 kr och barn från 4 232 475 kr
till 1 560 274 kr

En farhåga för framtiden är att några av
vuxenplaceringarna kan bli långa. Det är
svårt att erbjuda hemmaplansalternativ
för dem som saknar motivation eller har
svårt att klara av drogfrihet/nykterhet på
hemmaplan, det innebär att dessa
personer har ett stort vårdbehov och är
mycket kontaktkrävande även utanför
kontorstid. En möjlighet är att justera
öppenvårdens arbetstider samt finna ett
större samarbete inom
socialförvaltningen

Följs upp
per
ansvarso
mråde

SN

Målet ej uppnått 50 procent

Resultatet för frisknärvaron 2017 är
lägre än under 2016 men resultatet är
något missvisande då VO hade betydligt
fler tillsvidare-anställda 2016,
bemanningen minskat från 392 till 342.
Sjukfrånvaron på VO har minskat med
1, 63 procent under samma period
IFO: Sjukfrånvaron har minskat från 10,
8 procent år 2016 till 4, 49 procent år
2017
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PLANERING

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS

KFMÅL

NÄMND/
STYRELSEMÅL

UTGÅNGSLÄGE

STRATEGI

MÄTMETOD

ANSVAR

RESULTAT-helår

ANALYS- helår

Kommun
ens
resultat
ska
utgöra
minst en
procent
av
skatteint
äkter och
statsbidrag
varje år

Socialtjänstens
insatser
förebygger att
barn och
ungdomar hamnar
i ett långvarigt
beroende av
socialtjänst

Finns ett
fåtal
långvarigt
beroende
eller
återkomman
de vid
socialtjänste
n

Nätverkets
resurser för
längre och
hållbarare
lösningar.
Nätverks
och
lösningsfoku
serat arbete

Antal
nätverks
möten

SN

Målet ej uppnått-målet går ej att
bedöma

Genomlysning av uppdrag vid externa
köpta tjänster har visat felplaceringar
och hemtagning pågår. Behovet av ett
närmare samarbete och delat ansvar för
brukaren både inom den egna
förvaltningen och i hela kommunen är
påtagligt. Bostadsbrist är ett bekymmer
inför vård på hemmaplan och medför
vårdplatskostnader. Gällande barn och
ungdomar har en tidig intervention och
bedömning av behov av insatser från
socialnämnden har kunnat utföras via
den egna Öppenvården.

KKTAB

Förbrukningen per m2 fastighetsarea
enligt följande:
Elenergi – 5,7 procent
Värmeenergi – 3,1 procent
Vattenförbrukning + 1,8 procent
Målet uppnått med avseende på energi.

Vidare arbeten med att minska
vattenförbrukningarna i fastigheterna
pågår.

Minska media
förbrukningen
med 2 procent i
fastigheterna 2017
i jämförelse med
2016
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Genomföra
åtgärder för att
minska
energiförbrukning
en med 2 procent
i Va-anläggningar
2017 i jämförelse
med 201

KVAB har
som eget
mål att
minska
driftkostnade
rna

KVAB

Elutredningen är genomförd och det
kan konstateras att VA har föråldrad
och onödigt effektkrävande utrustning.
Arbetet med att minska
energiförbrukning pågår. En av
åtgärderna är byta ut samtliga befintliga
lampor mot LED lampor samt byta ut
den mekaniska reningen
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Effekter av genomförda åtgärder är ej
ännu redovisade

PLANERING

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS

KFMÅL

NÄMND/
STYRELSEMÅL

UTGÅNGSLÄGE

I skolan
ska
kunskap
sresultat
ens nivå,
trivsel
och
trygghet
öka
varje år
med
2015
som
basår

Andelen barn,
elever och
studenter som
upplever skolan
som trygg ska öka

Jämfört med
basåret 2015

Andelen personal
med adekvat
högskoleutbildnin
g ska vara lägst 67
procent
Kunskapsresultate
n i grundskolan
ska öka

Alla elever ska få
fem hälsosamtal
under sin tid i
grundskolan

Jämfört med
basåret 2015

STRATEGI

MÄTMETOD

ANSVAR

RESULTAT-helår

ANALYS- helår

BUNÖvergripan
de mål för
alla
verksamhet
er inom
barn- och
utbildnings
förvaltning
en
BUNFörskola
och
pedagogisk
omsorg-15 år
BUN
Grundskol
an,
förskolekla
ssen och
fritidshem
met
BUN
elevhälsa,
musikskola
n,
förebyggan
de arbete
med
ungdomar,
fritidsgårda
r

Förändringarna sedan 2015 är små.
Tyvärr har andelen elever som upplever
skolan trygg minskat. Målet är inte
uppfyllt.

Mätningen gjordes samtidigt som
planeringen för skolflytten
genomfördes. Det kan möjligtvis ha
påverkat resultatet.

Målet har nåtts. Andelen var 73 procent

Målet har sannolikt nåtts tack vare ett
målmedvetet rekryteringsarbete samt att
Kungsörs förskolor har ett gott rykte.

Andelen elever som är behöriga till
gymnasieskolan har ökat med cirka 2
procent.

Målet är delvis nått
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Det genomsnittliga meritvärdet har
däremot minskat 1 procent
Målet är nått.

PLANERING
KFMÅL

NÄMND/
STYRELSEMÅL

I skolan
ska kunskapsres
ultatens
nivå,
trivsel
och
trygghet
öka
varje år
med
2015
som
basår

Minst 85 procent
av eleverna ska
tillsammans med
SYV upprätta en
individuell
studieplan inom
en månad efter sin
skolstart

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS
ANSVAR

RESULTAT-helår

ANALYS- helår

Målet är inte nått. 83 procent har fått en
individuell studieplan upprättad inom
en månad.

Den största orsaken till att målet inte är
nått är att elevantalet på SFI har ökat
markant de senaste åren.

Minst 80 procent
av skolmaten ska
lagas från grunden

BUN
VIVA,
Vuxenutbil
dning,
studievägle
dning, SFI,
integration,
gymnasiu
m-IM
språk
BUNMåltidsver
ksamheten

Målet är inte nått. 72 procent av
skolmaten lagades från grunden.

Målet gick inte att nå eftersom flera av
maskinerna i det gamla köket var ur
funktion. Reperation eller nyköp var
inte ekonomiskt försvarbart.

Minst 30 procent
av råvarorna ska
vara ekologiska

BUNMåltidsver
ksamheten

Målet är nått. 33 procent av råvarorna
var ekologiska

Målet har nåtts tack vare prioriteringar
vid inköp av råvaror. Det har dock
inneburit att kostnaden för livsmedel
har ökat.

KKTAB

Analysarbetet för angöring till
skolor/förskolor är genomfört. Åtgärder
kommer att genomföras för Nya
Skolan, Hagaskolan samt Västerskolan

Åtgärder genomförs under 2018

Analys av
angörning till
skolor/förskolor
ska genomföras
under 2017.
Åtgärderna ska
genomföras under
2018

UTGÅNGSLÄGE

STRATEGI

Analys 2017

MÄTMETOD
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PLANERING
KFMÅL

NÄMND/
STYRELSEMÅL

Centrum
utvecklin
gens
första
etapp
och
torget i
Valskog
ska vara
klara
under
2018

Miljö-, folkhälsooch
jämställdhetspersp
ektiv ska beaktas i
projektets alla
delar

Centrumutvecklin
gens första etapp
och torget i
Valskog ska vara
klara under 2018.
Torget i Valskog
och skolgården
ska samplaneras

Genomföra V/Aanläggning på
Drottninggatan
2017

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS
UTGÅNGSLÄGE

STRATEGI

MÄTMETOD

ANSVAR

RESULTAT-helår

ANALYS- helår

Kommunens
plan för
projektet
fullföljs
Centrumutve
cklingens
första etapp
och torget i
Valskog ska
vara klart
under 2018

KSutveckling
senheten

De planerade åtgärderna i
centrumprojektet främjar säkra gång
och cykelmiljöer, en grön miljö och
möjliggör för rörelse i ett idag
trafikintensiv centrum.

Centrumgruppen har en bred kompetens
som kan tillgodose att perspektiven
beaktas.
Perspektiven finns med i
förfrågningsunderlagen.
För att säkerställa att perspektiven finns
med i framtida planering har en
checklista utarbetats.

Förstudie
2017.
V/Aanläggning.
Drottninggat
an klar 2017.
Projektering
gata 2017.
Utförande
2018

KKTAB

Arbetet med Valskogs torg är avslutat
och centrumutveckling första etapp
kommer utföras under 2018.

Etapp ett är under upphandling.

KVAB

Ledningsnät är klart.

COOP torget kvarstår och kommer att
utföras under våren 2018. Detta i
samband med övrig markbyggnation på
Drottninggatan.

Centrumprojektet tillgodoser behovet
av mötesplatser i offentliga uterummet
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PLANERING

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS

KF-MÅL

NÄMND/
STYRELSEMÅL

UTGÅNGSLÄGE

STRATEGI

MÄTMETOD

ANSVAR

RESULTAT-helår

ANALYS- helår

Kommunen ska
i samverkan
med
Arbetsförmedlin
gen och
näringslivet,
arbeta för att
minska
arbetslösheten
de närmaste två
åren med två
procent årligen
med december
2016 som bas

Socialnämndens
verksamheter
motverkar
utanförskap och
arbetslöshet

2016 fanns
inget
nätverksarbete
samt
minimalbetoni
ng på resurser
och styrkor i
utredningarna

Alla
utredningar
har
utgångspunk
t att hitta
resurser och
styrkor hos
den enskilde.
Långbidragst
agare av
ekonomiskt
bistånd
prioriteras
för praktik
och
åtgärdsanstäl
lningar

Avdelnin
gschef,
enhetsch
ef samt
1:e
socialsek
reterare
har
översyn
att
utredning
ar visar
friskfakto
rer och
resurser
hos den
enskilde

SN

Målet ej uppfyllt
Per den 31/12-17 låg arbetslösheten
i kommunen på 11,6procent vilket
är en marginell minskning
(-0,5 procent) jämfört med
föregående år.

Arbetsförmedlingens statistik visar
en positiv trend. Antalet Öppet
arbetslösa utan åtgärd minskat från
5,8 procent till 4,3 procent
samtidigt som Arbetslösa i
arbetsmarknadsåtgärd ökat från 6
procent till 7 procent. Det är
positivt för att allt fler hamnar i
yrkesutbildning/annan insats som
påskyndar vägen till egen
försörjning. Kommunen anställde
20 personer på Extratjänster vilket
är en bidragande del i den positiva
utvecklingen.
Arbetslösheten för målgruppen
utrikes födda har sänkts från
44,2procent till 41,9procent (-2,3
procent).
Arbetslösheten för ungdomar 18-24
år ligger på 17,1procent vilket är
lägre (-5,4 procent) än föregående
år
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PLANERING

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS

OMRÅDE

NÄMND/
STYRELSEMÅL

UTGÅNGSLÄGE

Kommunens
som
arbetsgivare

Kommunens
medarbetarengage
mang ska placera
sig i den 90:e
percentilen i
jämförelse med
andra kommuner i
SKLs medarbetarundersökning

Fritid och
kultur

Under 2018
kommer Kungsörs
bibliotek få ett
utökat
öppethållande i
form av meröppet
med självservice
Kommunen har
placerat sig
tvåsiffrigt om fem
år i svenskt
näringslivs
ranking
Företagsklimat

Näringslivbemötande
och service

ANSVAR

RESULTAT-helår

ANALYS- helår

Kommunens
medarbetareng
agemang
totalindex 2015-81

KS

Kungsör har inte nått målet.
Kommunens totalindex blev 80 i
jämförelse med medelindex 79 för
de 58 kommuner som deltog. De
sex kommunerna som låg i den
90:e percentilen hade index på 82 86 med ett medelindex på 83,3. För
övriga 52 kommuner var
medelindex 78,7 där den som fick
lägst hade 74.

34 timmar per
vecka

KS

Planering av lokalen tillsammans
med fastighetsenheten pågår för
fullt inför meröppet.

Kungsörs totalindex minskade från
81 år 2015 till 80 år 2017. I vår
egen mätning ligger resultatet för
2017 dock på samma nivå som för
2015 med ett medeltal på 4,2 av 5
vilket dock är positivt trots att det
inte ökade. År 2015 deltog 91
kommuner. Även då låg
medelindex på 79.
Analysen av orsaker till varför vi
inte lyckades öka handlar om alla
de faktorer som vi måste fortsätta
arbeta med; ledarskap, arbetsmiljö
och arbetsvillkor. Det har varit ett
år med flera byten av chefer,
relativt stor rörlighet bland
medarbetare och mycket frånvaro
vilket kan ha påverkat resultatet.
På grund av försenad upphandling
kommer meröppet starta tidigast
innan sommaren.

KS

Placering i företagsklimatrankingen
265/290
Klättrat 21 placeringar sedan
hösten 2017. Årets klättrare i
Västmanland

286/290

STRATEGI

Ett program
med åtgärdspunkter har
tagits fram
tillsammans
med
företagarna

MÄTMETOD

Rankingen
bygger på
en enkät
som
skickas ut
till 60000
företagare

Fempunktsprogrammet till
Företagarna har troligen påverkat
resultat.
Kontinuerliga företagsbesök och
regelbundna företagsfrukostar.
Handlingsplan för att ytterligare
förbättra näringslivsklimatet.

81

PLANERING

RESULTATREDOVISNING MED ANALYS

KF-MÅL

NÄMND/
STYRELSEMÅL

UTGÅNGSLÄGE

Medborgarens
inflytande i
Kungsör

Kungsör ska
placera sig över
medelvärdet för
nöjd
inflytandeindex i
SCB:s
medborgarunders
ökning 2019

Sammanfattan
de betygsindex
2015 blev 34
för Kungsör.
Medelvärdet
för samtliga
kommuner
blev 41

V/A

V/A

V/A

STRATEGI

MÄTMETOD

ANSVAR

RESULTAT-helår

ANALYS- helår

KS

Sammanfattande betygsindex 2017
blev 44 för Kungsör.
Medelvärdet för samtliga
kommuner blev 40

Den positiva utvecklingen påverkar
även medborgarens attityder till
kommunen.
Förbättrade informationsinsatser
tex FB
Välbesöka trygghetsvandringar
som följts av åtgärder
Projektet Ökad medborgardialog

Upprätta tidplan
för att säkra
skyddsobjekt
2017

KVAB

Analys och åtgärder är
genomförda.

Skapa
nödvattenförsörjni
ng mellan
Kungsör och
Köping 2018
Behålla
nuvarande låga
taxor

KVAB

Va-samverkan pågår för KAK
kommunerna där
nödvattenförsörjning ingår för
samtliga KAK kommuner

KVAB

Uppföljning av Va-ekonomin är
genomförd och inget behov av
taxehöjning är aktuellt.
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Nuvarande va-taxa kan bibehållas
under 2018.

